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تصدير

من فرقة بُخراسان نيسابور بمدينة الهجري الثالث القرن من الثاني النصف يف ظهَرت
الطريق رجال أصَدق من رجاٌل سها أسَّ امَلالميَّة، أو امَلالَمتيَّة اسم عليها أُطِلق الصوفية ِفَرق
كما الحقيقيَّني، والتقوى بالَوَرع اإلسالمي التصوُّف تاريخ يف امتاز الذي القرن ذلك يف
فَرط ما كلِّ عىل وُمحاسبَتها وُمحاَربتها العنيف، النَّفس وجهاد ينية الدِّ العاِطفة بقوَّة امتاز
يف الغاِلبة الزُّهد ُصور من صورة إالَّ امَلالَمتيَّة َمسلك وليس منها. يفُرط أن يُحتَمل وما منها
الزُّهد، ُصور من أقول التَّعبري. هذا صحَّ إن اإلقليمية، وُمميِّزاتها خصائصها لها العهد، ذلك
ومجموعة آخره، إىل لِه أوَّ من عميلٌّ مسلك امَلالمتيَّة مسلك ألنَّ التصوُّف؛ ُصَور من أقول وال
الك بالسَّ يان تؤدِّ ورياضًة ُمجاهدًة ورياضتها النفس ُمجاَهدة إىل بها يُقَصد اآلداب من
من أكثر القلب، يف الرِّياء َجذوة وإطفاء اإلنساني، الُغرور عالئم ومحو الذات، إنكار إىل
من ذلك شاكل وما والجمع، كر والسُّ واالتِّصال والفناء وامَلْحو الَجذْب أحوال إىل تأِديَتِهما
ِميزة كانت إن بل لتحقيقها. الطريق وَرَسموا وفيَّة الصُّ من غريهم فيها تكلَّم التي األحوال
السابقة، التَّصوُّف مظاهر كلَّ تعاليِمهم يف ُمحاَربَتُهم فهي ا، حقٍّ امَلالمتيَّة َمذهب بها يَمتاز

البسيطة. األوىل ِسريتِه إىل اإلسالمي بالزُّهد الرُّجوع وُمحاولتُهم
يف ها سننُرشُ التي الرسالة صاِحب َلِمي السُّ يقول كما مؤلَّفة ُكتب للَمالَمتيَّة وليس
طريقِتهم يف كتَب أنه أشياِخهم من أحٍد عن يُؤثَر لم فإنه البحث؛ هذا من الثاني الِقسم
الظنِّ وأكرب وجوِدها. افِرتاض عىل الُكتب هذه بِمثل ِعلم إلينا يِصل لم األقلِّ عىل أو ِكتابًا،
أهل انتماءَ امَلشايخ إىل يَنتمون وأتباع ُمقرَّرة ثابتة وقواِعد منظَّمة طريقٌة لهم تُكن لم أنَّه
طوائف وبني بينهم التَّمييز يف تكفي وآداٌب ِصفاٌت لهم كانت ولكن رين، امُلتأخِّ الطُّرق
يف قليلني غريُ أتباع لُشيوِخهم وكان بعَدهم. عاشوا أو وهم عاَرصُ ن ِممَّ األخرى وفيَّة الصُّ
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أُِثَر الذي وإنما ة. خاصَّ منها ونَيسابور ُخراسان، أعني َمذَهبهم: فيها نشأ التي البيئة
وبعضها املذكورة، َلمي السُّ رسالة يف بعضها نِجد ، خاصٌّ طابٌَع لها أقوال امَلالمتيَّة عن
يف واالسِتشهاد التَّمثيل َمعِرض ويف امَلشايخ، طبقات ُكتب يف امَلالمتيَّة رجال تراِجم يف
للكالباذي، التَّصوُّف أهل مَلذهب والتعرُّف للرساج، اللَُّمع ككتاب األخرى التَّصوُّف مصادر
وكشف ْهرَوْردي، للسَّ امَلعاِرف وَعواِرف امَلكِّي، طاِلب ألبي القلوب وُقوت للُقَشريي، والرِّسالة
األخري هذا يف وخصوًصا عربي، بن الدِّين مُلحيي املكِّيَّة والُفتُوحات للَهجويري، امَلحجوب
أحد. فيه يُداِنيهم ال الوالية يف مقاٍم إىل ورَفَعهم الِعناية، من بكثرٍي امَلالمتيَّة ُمؤلُِّفه َخصَّ الذي
فقليلة َلِمي السُّ قبل أُلَِّفت التي الُكتب يف وآداِبهم وأقواِلهم امَلالمتيَّة ُشيوخ إىل اإلشارة ا أمَّ
ظهرت التي التصوُّف ُكتُب يف ذلك ِخالف عىل واألمر عَرِضيَّة. األحيان أغلب ويف ُمقتَضبة،
كْشف أمثال مذهبها، وأصول الطائفة هذه يف لرسالته كتابَتِه وبعد َلمي السُّ عرص بعد
ْرشح يف ضاِفية واِفية عباراٍت الكتُب هذه يف فإنَّ والفتوحات؛ امَلعارف، وعواِرف امَلحجوب،
اد الحدَّ حفص وأبي ار القصَّ حمدون أقوال إىل عديدة وإشارات و«امَلالمتيَّة»، «املالم» معنى
أحيانًا حارٍّا ِدفاًعا فيها أنَّ كما األوَّلِني، الطائفة هذه رجال من وغريهم الحريي ُعثمان وأبي
ذلك. إىل وما وفيَّة الصُّ وبني بينهم وُمقارنة ويف، الصُّ الطريق يف وآداِبهم امَلالمتيَّة أساليب عن
رسالة ظهور بعد امَلالمتيَّة يف َكتبوا الذين الُكتَّاب أنَّ إالَّ ِعندي تَعليل الظاهرة لهذه وليس
أصول عن كالِمه يف أجَمَل ما ح َرشْ يف وأفاضوا املوضوع، هذا يف كتَبَه مما اقتبسوا قد َلمي السُّ
اعتباِرها من مناص ال التي ورسالته َلمي السُّ عىل ِعياًال ذلك يف فكانوا الِفرقة، هذه تعاليم
إليه ذهبُت ما ة ِصحَّ عىل ليل الدَّ وليس امَلالمتيَّة. دراسة يف األسايس واملصدر األول امَلرِجع
عنه وأخِذهم َلِمي السُّ رسالة عىل الُكتَّاب أولئك اعِتماد عىل تدلُّ التي واهد الشَّ فإن بعزيز؛
البحث. هذا يف امَلالمتيَّة َمذهب عن للكالم نعِرض عندما للقارئ َسيتبنيَّ كما وقِويَّة، كثرية
ال َمنزلة العام، بمعناه التصوُّف ِفَرق من ِفرقة ُهم حيث من للَمالمتيَّة، كان وإذا
الحياة ر تَطوُّ يف ظاهر أثٌر وآداِبهم لتَعاِليمهم كان وإذا اإلسالمية، الِفرق تاريخ يف تُجَحد
األصِيلَّ املالمتيَّة َموِطن تَجاوز أثر وهو األقل، عىل اإلسالمي العاَلم بعضنواحي يف الرُّوحية
اإلسالمية األقطار بعض يف ا هامٍّ َدوًرا يلَعب وظل امُلسلمني، بالد من غريه إىل ُخراسان يف
الِقيمة القارئ يُدِرك أن أمكَن ذلك كلُّ كان إذا قريب. عهد إىل — تُركيا سيما ال — الرشقية
وهي الِكتاب، هذا من الثاني اِلقسم يف نَنُرشها التي الَوَرقات لهذه والتاريخية العلمية

َمذهبهم. وأصول امَلالمتيَّة ِفرقة عن َلمي السُّ رسالة
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وما رسالته، يف َلمي السُّ َرواه ا ممَّ رجالهم، عن املأثورة األقوال يف الدَّقيق وبالنَّظر
من الكثري يُعوزها قد — ة عامَّ صورًة نُؤلِّف أن نستطيع ُخراسان، مشايخ تراِجم يف نِجده
وَصل ما جمع أنَّه من أكثَر َلمي السُّ يعمل ولم وتعاليمهم. امَلالمتيَّة طريقة عن — التفاصيل
بها تميَّزوا التي وأحوالهم وعقائدهم تقاليدهم من عَرفه وما املشايخ، هؤالء أقوال من إليه
طريقتهم، عليها قامت التي األُسَس ح توضِّ «أصول» صورة يف ذلك كلَّ ووَضع غريهم، من
ُمعزًِّزا التصوُّف، رجال من غريهم مع َجوهرها يف يَتَِّفقون لهم كثرية أخرى أقواًال تارًكا
كما املشايخ. وُقَدماء حابة الصَّ بعض أقوال أو الحديث أو القرآن من بشواِهد األصول هذه
وراءها» ما عىل بها «يُْستََدلُّ األقوال هذه من أطراًفا إالَّ — قوله حدِّ عىل — يذُكر لم أنَّه
أقواٍل عن والبحث األقوال، تلك وراء امُلستَِرتة املعاني من هنالك ا عمَّ البحث للقارئ تارًكا
يُشري َلمي السُّ وكأنَّ يذُكرها. أن يشأ ولم َعِلَمها أو ِعلمه، إليها يِصل لم للَمالمتيَّة أُخرى
م تَفهُّ تارًكا بظواهرها، األقوال من يَقنَعون الذين الناس َة عامَّ برسالته يُخاطب أنه إىل بذلك
يف ذَوق لهم الذين الُقرَّاء َخواصِّ إىل فيه الحقيقي الرُّوح وتَعرُّف امَلالَمتي امَلذهب دقائق
ألنَّه — ُقلنا كما — امَليدان هذا يف بْق السَّ فضل له كان وقد ونِكاِتهم. القوم معاني إدراك
ِعلمه جاِنب إىل — كان فقد التصوُّف: ُمؤرِّخي من لَغريه يُتَح لم ما الُفَرص من له أُتيح
عمرو أبو هو امَلالمتيَّة َمشايخ أكرب من لَشيٍخ حفيًدا — وَمذاهبهم وفية الصُّ بتاريخ الواِسع
النَّيسابوري. الِحريي ُعثمان أبي أصحاب من مات َمْن آِخر َلمي، السُّ نُجيد بن إسماعيل
لم أنه معروًفا كان وإن امَلالمتيَّة، أرسار منه وعَرف ِصباه، يف وهو جدَّه َلمي السُّ لِزم وقد

َمالمتيٍّا. األوقات من وقٍت يف يكن
امُلتعطِّش الباحث يرتَِضيها التي ورة بالصُّ امَلالمتيَّة مذهب ر يُصوِّ لم َلمي السُّ أن عىل
نَيًْفا تبلُغ األصول من طائفة تأليف يف — ما حدٍّ إىل — نَجح وإن امَلذْهب، هذا مَلعرفة
لهم، امُلعاِرصين التصوُّف ِرجال من غريهم من امَلالَمة أهل تمييز يف تكفي أصًال، وأربعني
نََزلوا الذين رين امُلتأخِّ امَلالمتيَّة وَمذهب األوَّلني امَلالمتيَّة تعاليم بني فاِصًال ا حدٍّ تَضُع كما
— الحظِّ لُسوء — األخري املذهب وهذا والتَّدْهُور. الفساد َدَرجات أحطِّ إىل املذَهب بهذا
الدِّين بأمور العبَث بَمعنى َمقرون وهو امَلالمتيَّة، اسم من عادًة الناس يَفهُمه الذي هو
اليونان من الَكلِبيِّني اسُم يُقَرن كما وامَلعايص، بالُفجور وامُلباهاة العبادات، يف اخي والرتَّ
ويُنْىس الرَّذيلة، ألوان جميع يف وانِغماٍس األخالق يف انحطاٍط من روهم ُمتأخِّ عليه كان بما

الفلسفي. النظر وبُعد املبادئ نُبل من سَلُفهم عليه كان ما
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عىل — رسالته يف َلمي السُّ وَضَعها التي ورة الصُّ هل وهي: أخرى مسألة وهنالك
أم وتعاليمهم؟ وآدابهم امَلالمتيَّة طائفة عن صاِدًقا تعبريًا تُعربِّ حقيقية ُصورة — نقِصها
أن الحقُّ إليه؟ تَستِند تاريخي أساٌس لها وليس َوْضِعه، ومن امُلؤلِّف خيال نَسيج من هي
يَِجب الذي الحاِرض وقِتنا يف — ُمستحيًال يكن لم إن — ُمتعذِّر السؤال هذا عن قاِطًعا جوابًا
بأن نَقَطع أن امُلستحيل فمن وتاريخه. التصوُّف حقائق من بكثرٍي بَجهِلنا فيه نعَرتِف أن
كثريًا ألنَّ امَلشايخ؛ أولئك ألفاظ من ا حقٍّ كانت امَلالمتيَّة لشيوخ َلمي السُّ َرواها التي األقوال
َرواها التي األقوال يف إال له وجود ال أو هذه، رسالتُه منها التي ُكتُبه غري يف له وجود ال منها
هذه بعض أن افرتَضنا إذا أنَّنا عىل نعيم. وأبي كالُقَشريي تالميذه بعض بإسناداته عنه
الرِّواية ِنظام من بالرغم — املالمتيَّة ُشيوخ بها َفاَه التي الِعبارات من بالفعل ليس األقوال
التي املعاني أنَّ يف يقَدح ال هذا فإن — األسانيد من يَذكره وما امُلؤلِّف يَتَِّبعه الذي الدَّقيق
تواُفر عَدم ولكن َمذهبهم. صميم يف هي إليها تُشري التي والتعاليم األقوال، هذه عنها تُعربِّ
التي للتَُّهم املجال يُفِسح رواياته تحقيق طريقها عن نستطيع قد التي األخرى امَلراِجع
واألحاديث، األقوال وفية للصُّ يَضع أن شأنه من ِثَقٍة غري ُمؤرِّخ بأنه يَرميه من إليه َهها وجَّ

ترَجمِته. عند لها سنعِرض مسألة وهذه
جعل هارتمان1 فون ريتشارد األستاذ َلمي السُّ ِرسالة يف البحث إىل سبََقني وقد هذا
للرسالة دراسته أما َمذهبهم.» وال امُلالمتيَّة ال نفسها الرسالة «دراسة يقول: كما منه غايَتَه
وأسانيدها رواياتها وُمقارنة األملانية، اللغة إىل أجزائها أهمِّ وترجمة تَلخيَصها تتَعدَّ فلم
وِذكر ُفالن، عن أو لُفالن َرَووا الذين الرُّواة أسماء بعض واسِتخالص ببعض، بعضها
عىل — األحيان أغلب يف — الكاِتب فيها اعتمَد امَلالمتيَّة ِرجال لبعض قصرية ترجماٍت
هارتمان فون ذكر وقد عراني. للشَّ وفية الصُّ طبَقات وعىل عليها أو وحَدها، الُقشريي رسالة
األستاذ رأي لتْفنيد عَرض كما األديان، تاريخ من امَلالمتيَّة مذهب َمنِزلة عن ُموجزة كِلمًة
ِقيمتُه هارتمان فون ولَِمقال اليونان. الكلبيِّني بمذهب ُمتَِّصل مذهبَهم أنَّ يف زيهر جولد
َمحدودة أوَّليَّة ُمحاولٍة من أكثر ليس ولكنَّه منه، اه تَوخَّ الذي الغَرض تحقيق حيث من
التي القليلة املراِجع َضوء عىل سطحيَّة دراسًة َلمي السُّ ِرسالة نواحي بعض فيها دَرس
كما امَلالمتيَّة مذهب أعني ه: يََمسَّ أن غري من املوضوع من األكرب الُجزء تارًكا إليها، رَجع

١٩١٨م. سنة أبريل يف الصاِدر بعَدِدها Der Islam مجلَّة يف له مقال يف 1
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تصدير

ونشأتها، الِفرقة هذه وتاريخ األخرى، التصوُّف ُكتب من َغريها ويف الرسالة يف واِرد هو
يف بَحثي موضوع َجعلتُها التي املسائل هي وهذه وفية. الصُّ وتَعاليم تعاليمها بني والَفْرق
الُفتوَّة وأهل والصوفية امَلالمتيَّة بني ِلما كذلك فيه وسأعِرض الِكتاب، هذا من األول الِقسم

ِصالت. من
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األول القسم

ة مذهباملَالمتيَّ

امَلالمتيَّة تعاليم بني لة والصِّ التاريخية نشأتُه
الُفتوَّة وأهل وفيَّة الصُّ وتعاليم

بينها لة والصِّ والتَّصوُّف والُفتوَّة امَلالَمة َمعاني (1)

َموضوع يف اآلسيوية1 املجلَّة يف هامر» «فون مة العالَّ كتَبه ما عىل الزَّمان من قْرٍن مىضنحو
والحضارة اإلسالمية الُفتوَّة ِدراسة وأهميَّة الغربية، بالُفروسيَّة وِصلتها اإلسالمية الُفتوَّة
بطريقٍة املوضوع يف ُكِتَب ما أول هذا وكان امَلسيحيَّة. الُفروسيَّة َفْهم يف ًة عامَّ اإلسالمية
الغاِمض املوضوع هذا عىل الضوء بعض «كاترمري» مة العالَّ ألقى وكذلك دقيقة. علميَّة
يف يَظهر لم ولكن للَمقريزي.2 لوك السُّ ِكتاب عىل تَعليقاته بعض يف األنحاء ب امُلتشعِّ
ِكتابه ١٩١٣ سنة «ثورننج»3 الدكتور نَرش حتَّى بال ذو مقال أو ِكتاب اإلسالميَّة الُفتوَّة
ة. هامَّ تاريخيٍَّة وثائق إىل فيه واستَنَد َقبَله َمن يُعاِلجها لم بأطراٍف فيه ألمَّ الذي الَجاِمع
وفون ِتْشنَر األساتذة ألمثال األملانية الِعلمية امَلجاالت يف َقيِّمة أخرى مقاالت ظهرت وقد
من — الحظِّ لسوء — بعُد يلَق لم العظيم الحيَوي امَلوضوع هذا أنَّ إالَّ وشاخت؛4 هارتمان

.V. Hammer, J.A. IV S 13, 1849; J.A. V.S., 6, 1855 1

.Quatremèr: Hist. des Sultans Mamlouks par Makrizi 1, 1, S. 58 2

Dr. Her, Thorning, Beitrage zur Kenntnis des islamischen Vereinswesens … (Turkisch 3

.Bib. Bd. 16), Berlin 1913
املراجع. ثبت راجع 4



الُفتُوَّة وأهل وفيَّة والصُّ امَلالَمتيَّة

أصَعب عسري، شاقٌّ موضوع أنه والحقُّ به. جدير هو ما ُمستَفيضة دراسًة ِبدارسته الِعناية
وغريها، الرَّحالت وُكتب وفية والصُّ واألدبيَّة التاريخية الُكتب بُطون من مادَّته جْمع فيه ما
والتصوُّف واألَدب التاريخ يف الغاِمضة النَّواحي من كثرٍي تفسري يف تُقدَّر ال قيمتَه ولكن
لنظام خَضَعت التي الجماعات بني العالقات إيضاح ويف اإلسالمية، االجتماعية والحياة

الُوسطى. الُقرون يف امَلسيحيَّة الفروسيَّة وجماعات والتصوُّف الُفتوَّة
تفصيليًة، ُمعالجًة الواِسع امَلوضوع هذا ُمعاَلجة إىل الِقسم هذا يف أقِصد ولسُت
القديمة الحضارة ذات األَُمم يف أو اإلسالم يف الُفتوَّة ِنظام نشأة مَلسألة أعِرَض أن وال
بني التي النُّصوص به تَسَمح ما بقدر — ح أَوضِّ أن آُمُل ولكنِّي امُلسلمون، فتَحها التي
وامَلالَمة، والُفتوَّة للتصوُّف األساسيَّة امَلعاني بني الَفْرق وِجهات بَه الشَّ نواحي — يدي
لم مسألة وهي الهجري؛ الثالث القرن يف األوائل امَلالمتيَّة نشأة منذ بينها لة الصِّ وأُحدِّد
فإنهم التصوُّف؛ يف أو الُفتوَّة يف كتَبوا ن ممَّ أحٌد — َعَريض طريٍق من إال — يََمسْسها
فون فعل كما امَلسيحيَّة بالفروسيَّة ِصلِتها ناِحية من ا إمَّ اإلسالمية الفتوَّة نُُظم َدَرسوا
الفتوَّة صورة يف ظهورها ثُمَّ ة عامَّ ِصفاٍت من الُفتوَّة به تمتاز ما ناِحية من أو هامر،
اإلسالمية الشعوب طبَقات بني انتشارها ثمَّ العباسيِّني، الُخَلفاء عهد يف األرستوقراطية
ِصلة ناِحية من أو وثورننج، هامر فون فعل كما ناعات الِحَرفوالصِّ أهل نَدوات يف الوسطى
«هورتن».5 فعل كما التحليل يف ٍة ِدقَّ من أحيانًا تَْخلو قد عاِبرة كِلماٍت يف بالتصوُّف الُفتوَّة
خاصٍّ َمقاٍل يف هارتمان ريتشارد إال وامَلالَمة الفتوَّة بني لة الصِّ موضوع أحد يَطُرق ولم
فحتني الصَّ يف إالَّ األسايسمَلقالته يعِرضللَموضوع لم ولكنَّه وامَلالمة»؛6 «الفتوَّة عنوان تحت
التَّصوُّف ورسالة َلمي للسُّ امَلالمتيَّة رسالة يف ورَدْت بعضفقرات عىل ُمعتمًدا منها األخريتنَي

للُقشريي.
رسالة كانت وإن املوضوع، هذا يف مادًَّة أغَزَر َمراِجع إىل بالحاجة نَشُعر نزال ال ونحن
ُحلَِّلت لو البحث هذا من األخري الجزء عىل الضوء من كثريًا تُلقي قد املالمتيَّة يف َلمي السُّ
ُفتوحات ويف الُقشريي، رسالة يف ورَدت كالتي أخرى ِبنصوٍص وُقوِرنَت نُصوصها بعُض

.Horten: Contribution à la connaissance de l’Orient, Tome XII 5

.Z.D.M.G. 1918 6
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امَلالمتيَّة مذهب

حاولُت ما وهذا ْهرَوْردي؛ للسَّ امَلعارف وعواِرف للهجويري، املحجوب وكشف عربي، ابن
الِكتاب. من الِقسم هذا يف به القيام

أوَرَده فيما بهم ِعلُمنا يَنحِرص فيكاد — ِقياس غري عىل امَلالمتيَّة أو — امَلالميَّة أما
َلمي. السُّ عن أَخذوه مما َمشايخهم عن الطبَقات ُكتَّاُب أوَرَده وما رسالته يف َلمي السُّ
وَرد ما خالل َمذهبهم يف األساسية الفكرة وال امَلالمتيَّة شخصيَّة وضوٍح يف نَتبنيَّ نكاد وال

سلبيَّة. بِصبغٍة َمصبوغة ُجملتها يف ألنَّها َلمي السُّ رسالة يف تعاليمهم من
يكون أن يَنبغي التي فات الصِّ من أكثُر امَلالَمتي بها يَتَِّصف أالَّ يِجب التي فات فالصِّ
التي والتعاليم بها. بالِقيام يُطاَلب التي تلك من أهمُّ برتِكها يُطاَلُب التي واألفعال عليها،
كراِهيَة أو كذا تحريم يف النَّواهي من سلسلًة تعُدو تكاد ال ُمريديهم عىل امَلالمتيَّة يَفِرُضها
التي الفواِرق بعَض كبرٍي حدٍّ إىل نتبنيَّ أن نَستطيع هذا من بالرَّغم ولكنَّنا كذا. إنكار أو كذا
نَوع نتبنيَّ مما أكثر ُصوفيِّني غري أم كانوا ُصوفيِّني الناس، من غريه من امَلالَمتي بها يتميَّز

يَحياها. التي الرُّوحيَّة الحياة
ال وهو حاَله، أو ِعلَمه أو وُزهَده َوَرعه أو ِعباَدته يُظِهر بأالَّ ُمطاَلٌب مثًال فامَلالَمتي
فضائل يف يتكلَّم وال اإلخالص، نَقيض هو الذي الرِّياء يف يتكلَّم ما بقْدر اإلخالص يف يتكلَّم
بما نفسه يُطاِلب وال وُرعوناتها. وآفاتها النفس عيوب يف يتكلَّم ما بقْدر وكماالتها النفس
يف وُمصاَدَرتها وتَحقريِها النفس اتِّهام نفِسه عىل يفِرض ما بقْدر ويُهذِّبها النفس يُقوِّم
يف الكالم عىل وَمساِويها األعمال نقائص عن الكالم ل يُفضِّ وهو وَمطاِمعها. َرَغباتها جميع

وَمحاِسِنها. األعمال َمناِقب
الطائفة هذه اختاَرتْه الذي االسم يف حتى ُمنعِكسة السلبيَّة فة الصِّ هذه لتَِجد وإنك

للنفس. وتأنيب بَْخٌع هي التي امَلالَمة من ُمشتقٌّ امَلالمتية فاسُم لنفسها،
ألن — بعد فيما لك سيتَِّضح كما — يُربِّره ما التعليم من األسلوب لهذا كان وربما
رجال من وغريهم وفيَّة الصُّ عند به وُمعرتًفا ُمقرًَّرا كان ا ممَّ الكثري عىل ثائرون قوم امَلالمتيَّة
ومن عنه؛ يَرَضوا لم نظاًما به ليُقاِوموا السلبيَّ النظاَم ذلك يَضعوا أن الطبيعي فِمن الدين.
أهُل به ى يُسمَّ كان الذي وفية الصُّ اسم ُمقاِبل يف أنُفسهم عىل االسم هذا أطَلقوا ذلك أجل
صاِحب ْهرَوْردي السَّ يقول ُخراسان. أهل «امَلالمتيَّة» االسم بهذا اختُصَّ وقد أوًَّال. الِعراق
ويُعرِّفونهم أساسهم دون يُمهِّ وَمشايخ طائفة منهم ُخراسان يف يزل «ولم امَلعاِرف: عواِرف
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وقلَّما االسم. بهذا يُشتَهر لم ولكن امَلسَلك هذا يَسلُك من الِعراق يف رأينا وقد حاِلهم. ُرشوط
االسم.»7 هذا العراق أهِل ألِسنة تتداَول

فيها وَرد التي القرآنية اآليات ببعض ُمتَِّصًال امَلالمتيَّة اسم يكون أن ببعيٍد وليس
ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿يَُجاِهُدوَن وقوله: اللَّوَّاَمِة﴾،8 ِبالنَّْفِس أُْقِسُم ﴿َوَال تعاىل: كقوله اللَّوم، ِذكر
امُلؤنِّبة لصاحبها، الالئمة النفس شأن من تُْعِيل األوىل اآلية فإن َالِئٍم﴾؛9 َلْوَمَة يََخاُفوَن َوَال
وتذُكر امَلالَمتي. االصطالح يف الكاِملة النفس وهي منه، يصُدر ما كلِّ عىل له امُلحاسبة
عىل أِعزَّة املؤمنني عىل أذلَّة أنهم ويُحبُّونه يُحبُّهم الذين هللا عباد ِصفاِت من الثانية اآلية
هللا يف يخافون ال الجهاد ذلك يف وإخالصهم هللا سبيل يف جهادهم يف وأنهم الكافرين،
امَلالَمتي أو ويف الصُّ باملعنى الجهاد فِهمنا فإذا هم. وذَمِّ الناس بمدح يَكِرتثون وال الئٍم لوَمَة
ألن تصلُح وأنَّها املالمتيَّة، ِصفات أخصِّ إىل تُشري اآلية أنَّ أدَرْكنا — النفس جهاد أعني —
ار القصَّ حمدون الفرضقول هذا يُعزِّز ومما السمهم. َمصدًرا وتكون مَلذهبهم أساًسا تُتََّخذ
فقال: امَلالَمة طريق عن ُسئل وقد — ِفرقِتهم يس ُمؤسِّ وأوائل َمشايخهم أكابر من وهو —
يف يأُخذَك وأالَّ واألحوال، األخالق من نَوٍع يف ِرضاهم طلِب وترُك بحاٍل للخْلق التَّزيُّن «ترُك

الئم.»10 لوَمَة هللا
َلوم أو نفسه، املالَمِتيِّ لوُم أهَي املالمتيَّة؟ إليها ينتَِسب التي باملالمة امُلراد ما ولكن
يشءٍ يف املالمتيَّة ِنظام من فليس الدنيا لوُم أما وأهلها؟ نيا الدُّ امَلالَمتيِّ لوُم أم إياه، الناس
بعضأصحابه النَّيسابوري َحفص أبو رأى الدنيا. ذَمِّ عن النَّْهي يحة الرصَّ تعاليِمهم يف ألنَّ
هذه بعد تُجاِلسنا ال تُخِفيَه. أن سبيلك كان ما «أظهرَت فقال: وأهلها الدنيا يَذمُّ وهو
يُشري وإليهما املالمتيَّة الفكرة َجوهر يف فيْدُخالن اآلَخران امَلعنَيان وأما تُصاِحبنا.»11 وال
يف إليها يَطمنئُّ وال اإلطالق عىل حظٍّا لنفسه يرى ال امَلالمتي أنَّ ذلك تَعريفاتها. من كثري
طبعها واَفق ما إالَّ عنها يصُدر ال وأنها َمحٌض رشٌّ النفس أنَّ منه ظنٍّا عمٍل أو عقيدٍة

ص٥٥. املعارف، عوارف 7

.٢ آية س٧٥، قرآن، 8

.٥٤ آية س٥، قرآن، 9

املالمتيَّة. رسالة 10

املالمتيَّة. رسالة 11
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بلوم امُلراد هو وهذا وامُلخاَلفة، االتِّهام َموقف دائًما منها وقَف ولذلك وُرعونة؛ ِرياء من
يَصحُّ ال ربِّه وبني بينه رسٌّ هللا مع ُمعاَملته أن امَلالَمتي يرى أخرى ناحيٍة ومن النفس.12
الخلُق يَطَّلع أن َمحبوبه عىل َغيور ، الرسِّ ذلك ِكتمان عىل حريص فهو غريه، عليه يطَِّلع أن
املالمتيَّة إنَّ بل هللا. مع ه ِرسَّ ويَحفظ الُعبوديَّة بآداِب للخْلق يَظهر فهو به، ِصلته عىل
من وَخشيًة الخلق، عىل بها يَضنُّون التي وأرساُرهم أحوالُهم تنَكِشف أن من خوًفا —
ما فعل دوا تَعمَّ — مدَحهم يُوِجب بما للناس ظهروا إذا نفوِسهم إىل الُغرور ب يتَرسَّ أن
لوم هو وهذا والتأنيب. بالذَّمِّ ألسنَتهم ويُرِسل واالزِدراء خط السُّ الخْلق من عليهم يجلُب
ا.»13 رشٍّ تُضِمر وال خريًا تُظِهر أالَّ «امَلالَمة بعضهم: قول املعنى هذا إىل ويُشري إيَّاُهم. الناس
هو وما واألخالق امُلعاَمالت أنواع من بهم يَليُق ما للخْلق أظهروا املالَمة «وأهل اآلخر: وقول
ومالَمة النفس مالمة وإىل املكنونة.»14 َودائعه من عنَدهم للحقِّ ما وصانُوا الطِّباع، نتائج
الحقِّ مع قاموا قوٌم امَلالمة «أهل فقال: َمذهبه عن ُسئل وقد َحفص أبي عبارة تُشري الَغري
أنواع من أظهروا ما جميع عىل أنُفَسهم فالُموا أرساِرهم وُمراعاة أوقاِتهم ِحفظ عىل تعاىل
الخلُق فالَمهم َمحاِسنَهم، عنهم وَكتَموا فيه ُهم ما َقبائح للخلق وأظهروا والِعبادات، الُقَرِب
نعِرفه تعريٍف أكمُل وهذا بَواِطنهم.»15 من يَعرفونه ما عىل أنُفَسهم والُموا ظواِهرهم عىل
تَظَهران كما وضوٍح بكلِّ امَلالمة ناِحيَتا تظَهر وفيه امَلالَمتي، املذهب يف األساسيَّة للفكرة
الِقسم هذا يف مسائلها هات أُمَّ وَرشْحنا رسالته يف َلمي السُّ َصها لخَّ التي امَلالمتيَّة تعاليم يف

املالمتيَّة». «أصول عىل الكالم عند
املعنى هذا عن املالمتيَّة مَلذْهب َلمي السُّ أوَرَدها التي العديدة التَّعريفات تخُرج تكاد وال
األساسية الفكرة هذه عن تفرََّعت التي الصوفيَّة امَلعاني أما حفص. أبو إليه أشار الذي
من بيشءٍ عالْجناها فقد ذلك، ونحو والنيَّة، والعمل القول يف والرِّياء الطريق، كاإلخالصيف

البحث. هذا من آخر ُجزءٍ يف التَّفصيل

النفس. اتِّهام يف َحفص أبي وقول املالمتيَّة رسالة يف نَُجيد ابن قول راِجع 12

املالمتيَّة. رسالة 13
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إىل املكيَّة» «الفتُوحات كتابه يف عدَّة صَفحات للَمالمتيَّة أفرد الذي عربي ابُن ويذَهب
يَلومون يزالون ال لكونِهم تالِمذَِتهم عىل يُطَلق «الواحد ألْمَرين: االسم بهذا وا اختَصُّ أنهم
يكون ال باألعمال الفَرح ألن لهم؛ تربيًَة به تفَرح عمًال لها يُخِلصون وال هللا جنِْب يف أنفسهم
ومكانَِتهم أحواِلهم لَسْرت عليهم فيُطَلق األكابر وأما التالِمذة. عن غائٌب وهذا الَقبول بعَد إالَّ
يََروا لم لكونِهم بينهم فيما فيها واللَّوم األفعال ذَمِّ يف وَقُعوا إنما الناس رأوا ِحني هللا من
ُكِشَف فلو بها، والذمَّ اللَّوم فأناطوا أيديهم، عىل ظهَرت ن ممَّ يَرونها وإنما هللا من األفعال
يف عنَدهم األفعال وصارت يديه، عىل ظَهَرت بمن اللَّوم تعلَّق ملا هلل األفعال ورأوا الِغطاء
إىل إشارٍة من هذه عربي ابن عبارة يف ما يَخفى وال رشيفة.»16 حسنًة كلُّها الحالة هذه
امَلذاهب أفكار من غريَها هَضم كما امَلالمتيَّة ِفكرة فيها يَهِضم التي الُوجود ِوحدة يف مذهِبه

وفية. الصُّ وغري الصوفيَّة األخرى
الكاملني ويَعتِربُهم هللا أهل من اِلكني السَّ َدَرجات أعىل يف املالمتيَّة عربي ابن ويَضع
الناس يُنِطُق بما فيهم وُظهورهم الخلق عن الحِتجاِبهم يلتِمس ولهذا الطريق؛ أهل من
التََّخذوهم للنَّاس هللا من مكانتُهم ظهَرت لو «أنهم ذلك ذَكرناه: الذي غري آخر سببًا ِبَلوِمهم
من ة العامَّ عىل يَنطِلُق ما العادة يف عليهم انطَلق بالعاَدة ة العامَّ عن احتََجبوا فلما آلهة.»
يَعِرفها ال َمخصوصة الطريقة «وهذه يقول: ثم ذلك. يُوِجب مما عنهم يَظهر فيما املالم

هللا.»17 أهل بها انفَرد أحد، كلُّ
الرُّوحية وحياتها الخاصُّ طابَعها لها امُلسلمني، اد ُزهَّ ِفَرق من ُمتميزة ِفرقة واملالمتيَّة
الُفروق إىل تنبَّه وقد الصوفية. طوائف بني من عادًة يُعتَربون أنهم من بالرغم ة الخاصَّ
َلمي السُّ إليها فأشار ومؤرِّخيهم؛ التصوُّف رجال بعض ويف والصُّ امَلالَمتي بني الواضحة
افه. كشَّ يف والتَّهانوي املعارف عواِرف يف ْهرَوْردي والسَّ فتوحاته يف عربي وابن رسالته يف
أهل أو الباطن والِعلم الظاهر الِعلم أهل أي واألحوال؛ العلوم أرباب م فيَُقسِّ َلمي السُّ أما
وهؤالء األحكام بظواهر امُلشتَِغلني الرشيعة ُعَلماء أقسام: ثالثة إىل الحقائق، وأهل الرُّسوم
نيا الدُّ أسباب من الخْلق فيه فيما الزاِهدين هللا إىل امُلنقِطعني باهلل امَلعرفة وأهل الُفقهاء، هم
هم الثالثة والطائفة وفية. الصُّ هم وهؤالء وإليه، وبه له فكانوا هللا يف هم همَّ َجَعلوا الذين

ص٤٦. ج٣، امَلكيَّة، الُفتوحات 16
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غار وقد سبيل، إليهم لالفِرتاق يُكن فلم به واالتِّصال بالُقرب بواِطنَهم هللا َزيَّن الذين أولئك
تدلُّ التي الظاِهرة ِصفاِتهم منهم للخْلق فأظهَر أحواَلهم الخلُق يَعِرف لئال عليهم الحقُّ
يُؤثِّر أالَّ أحوالهم أْسنى من وجعل تعاىل، معه حالُهم لهم يَسَلم لكي االفِرتاق معنى عىل
أشبَه هللا مع وفية فالصُّ امَلالمتيَّة، هم وهؤالء الناس، بهم يَفتَِتن لئال ظاِهِرهم يف باِطنُهم
إليه. النَّظر أحد يُِطق فلم ربُّه كلَّمه عندما ظاهره يف باِطِنه أثُر ظَهر ملا السالم عليه بموىس
الُقرب من ناَله ما بعد ظاِهره يف باِطنُه يُؤثِّر لم السالم، عليه ٍد بُمحمَّ أشبَُه هللا مع واملالمتيَّة
لو كما ُدنياُهم أمور يف معهم تكلَّم الخلق إىل رَجع ا فلمَّ األعىل، امَلحلِّ إىل ُرِفَع عندما نُوِّ والدُّ

الُعبودية.18 أكمل وهذا منهم، واحًدا كان
ظاهره يَنِمُّ الصويف أنَّ هو َلمي السُّ نظر يف واملالَمتي ويف الصُّ بني األسايس فالفرق
إظهار عن الصويفُّ ج يتحرَّ ال لذلك وأفعاله؛ أقواله يف أرساره أنوار عليه وتظَهر باِطِنه عن
وال الَغيب، أرسار من عليه به هللا يفتَح ما إعالن عن وال وغريه، ج الحالَّ فعل كما الدَّعاوى
يكتُم هللا ِرسِّ عىل فحفيظ امَلالَمتي أما يديه. عىل هللا يُظِهرها بكرامٍة الناس إىل الُخروج عن
ُرعونات نظِره يف الدعاوى ألنَّ له دعوى ال ذلك فوَق هو ثم ربِّه. وبني بينَه ما نفسه يف
تكون أن من َخوًفا كرامًة املالَمتي يُظِهر وال التقصري. من ق التحقُّ عَدم عىل ودليل وَجهل،
به.19 الناس يُفتَتَن أن من وخوًفا وُعْجبها، النَّفس غرور بها يَمتِحن هللا من ابتالءً الكرامة
َلمي، السُّ يَفهُمه مما بكثرٍي أوسَع معنًى يف «املالمتيَّة» اسم فيَستعِمل عربي ابُن أما
يف ُمعيَّنة نظر وجهة إىل يُشري وال اد، الزُّهَّ طوائف من ُمعيَّنة طائفٍة عىل عنده يدلُّ ال فهو
زماٍن كلِّ يف يَعيشون هللا أهل من لِصنف اسٌم هو بل ويف، الصُّ الطريق حياة يف أو الدِّين
الوقت بحسب وينُقصون يزيدون غريهم: من بها يَتميَّزون ة خاصَّ ِصفات لهم ومكاٍن
ار القصَّ حمدونًا شيخهم وال نَيسابور وال ُخراسان َموطنُهم وليَس فيه. يظهُرون الذي
ن ممَّ نَيسابور مشايخ من يذُكر أنَّه من الرغم عىل الِحريي، ُعثمان أبا أو َحفص أبا وال
امَلقام بهذا ق تحقَّ من بني من يذُكر كما ة، خاصَّ ار القصَّ حمدونًا املالمتيَّة بمقام ق تَحقَّ
وغريَهم الِجيالني القادر وعبد بل الشِّ بن عود السُّ وأبا البَسطامي يَزيد وأبا الخرَّاز سعيٍد أبا
املالمتيَّة من واِحًدا نفَسه ويعدُّ وِبالِدهم، طبَقاتهم اخِتالف عىل الصوفيَّة مشايخ من

َلمي. السُّ رسالة راجع 18
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«امَلالَمتي» معنى يف ع يَتوسَّ عربي ابن إنَّ بل حالُنا.»20 املالمتيَّة) َمقام (أي «وهو يقول: إذ
َمقام وهو هللا، من الُقرب مقام هو امَلالمتيَّة مقام أن ِبدعوى ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل إطالِقه حدِّ إىل
الذي َلمي السُّ من ُجرأًة أكثر هذا يف وهو أَْدنَى﴾.21 أَْو َقْوَسنْيِ َقاَب َفَكاَن * َفتََدىلَّ َدنَا ﴿ثُمَّ
ربُّهما. لهما تجىلَّ أن بعد السالم عليهما بُموىس ويف والصُّ بمحمٍد امَلالَمتي بتشبيه اكتفى

التي األقسام عن كثريًا تختِلف ال أقسام ثالثة إىل هللا إىل اِلكني السَّ عربي ابن م ويَُقسِّ
وتطهري امَلحمودة الظاِهر وأفعال الزُّهد عليهم غَلب الذين الُعبَّاد األول َلمي. السُّ ذكَرها
واألرسار. ينيَّة الدِّ والُعلوم وامَلقامات باألحوال لُهم ِعلم ال وهؤالء األفعال. َمرذول من النَّفس
َمجراه.22 يَجري ما أو امُلحاسبي للحاِرث «الرِّعاية» ِكتابه كان شيئًا منهم أحٌد قرأ وإن
وهم أصًال. لهم ِفعل ال وأنه هلل كلَّها األفعال يَرون الذين الصوفيَّة ُهم الثاني نف الصِّ
من ينالُونه بما ة العامَّ يف يَظهرون وُفتوَّة، ُخلُق أهل والتَوكُّل، والزُّهد الَوَرع يف الُعبَّاد مثل
بَمنزلِتهم النَّاس معرفة إىل يُؤدِّي يشءٍ أيِّ بإظهار يُبالُون وال العادات وَخواِرق الكرامات
ُرعوناٍت أهل املالمتيَّة إىل بالنسبة وهم هللا. إالَّ — َزعِمهم يف — يُشاِهدون ال ألنَّهم هللا من
هللا.23 عباد عىل الرِّياسة يُظِهرون َدعاوى أصحاب ِمثلُهم وتالِمذَتُهم نفوس، وأصحاب
لئال عليهم الغرية صيانَة وصانَهم إليه هللا َقَطعهم ِرجاٌل وهم املالمتيَّة الثالث نف والصِّ
ُعبوِديَّتهم عن يَتزلَزلون ال راِسخني هللا مع انفَردوا «قد هللا: عن فتشَغَلهم عنٌي إليهم تَمتدَّ
حاَز من ثَمَّ وليس ُقلوبهم، عىل الرُّبوبيَّة السِتيالء طعًما للرِّياسة يَعرفون ال عني، طرفَة

24«… هؤالء سوى غريه ُدون هللا مع والُخلُق الفتوَّة مقاَم
ال رجال أنهم فهي عربي ابن يَفهُمهم كما املالمتيَّة بها اختُصَّ التي فات الصِّ أما
يزيدون ال فهم بها، يُعرفون زائدة بحالٍة هللا فرائض امُلؤدِّين املؤمنني سائر عن يَتميَّزون
الفرائض يؤدُّون الناس، مع ويتكلَّمون األسواق يف يَمُشون الرَّواِتب، الخمسإالَّ لوات الصَّ عىل
وتختِلف امَلسِجد، يف منهم أحد يتَوطَّن ال البلد، ذلك أهل ِبزيِّ بلٍد كلِّ يف ويدُخلون الخْلق مع
راَقبوا تكلَّموا وإذا الناس، ِغمار يف يَضيعوا حتى الُجمعة فيه تُقام الذي املسجد يف أماِكنُهم
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ويَقضون بهم، أحٌد يَشُعر ال حتى ِجريانهم من إالَّ الناس ُمجالسة من يُقلِّلون كالِمهم، هللايف
إالَّ يقولون وال ويَمَزحون يُريضهللا، بما وأهَلهم أوالَدهم ويُالِعبون واألرملة، غري الصَّ حاجة

ا.»25 حقٍّ
أخذ عربي ابن أنَّ ح يُرجِّ ا ممَّ للمالمتيَّة؛ َلمي السُّ وْصف عن يختِلف ال وصٌف وهذا
ِوحدة يف ملذَهبه ِشيعًة املالمتيَّة من يتَِّخذ — كعادته — عربي ابن كان وإن منه، ته مادَّ
«املالمة» َفِهم حيث «امَلالَمتي» مَلعنى َفْهمه يف سواه من كلَّ خاَلف أنه الواضح ومن الوجود.
أكاِبر املالمتيَّة اعتَرب كما امَلقامات، أعىل اعتَربَها بل وفية، الصُّ مقاماِت من َمقام أنها عىل

النُّبوَّة.»26 َدَرجة إال َفوَقهم وما َدَرجاتها، أقىص يف الوالية من حلُّوا «الذين هللا أهِل
أنه وامَلالمتية وفية الصُّ بني ُمقارنته من فالظاهر ْهرَوْردي السَّ ُعمر َحفص أبو ا وأمَّ
كلِّ عن ويف الصُّ فناء حال ألن فوَقهم؛ الرُّوحية الحياة من َمنزلٍة يف ويَضُعهم وفية الصُّ ل يُفضِّ
ترِبُطه تزال ال الذي امَلالَمتي حال من نظِره يف أفضل — نفسه ذلك يف بما — هللا سوى ما
من َموضٍع ما غري يف أْرشنا وقد وبالخْلق. بنفسه ُشعوره وهي راِبطة وبنفسه بالخْلق
فمن ونَحوهما، كر والسُّ الجذْب أحوال وإنكاِرهم للدَّعاوى امَلالمتيَّة كراِهيَة إىل البحث هذا
تَبُدر أن وال الجذْب، حاالت أقىص وهو «الفناء» عن يَتكلَّموا أالَّ شأنُهم هذا لقوٍم الطبيعي
ويف الصُّ ادَّعى وإذا الحاالت. هذه مثل يف وفية الصُّ ُزمالئهم من تبُدر التي الدَّعاوى منهم
امُلالَحظة َقوي وبنفسه بالخْلق أبًدا شاِعر فإنه وأعماِلها، نفسه عن أو الخلق عن الفناء
َوْقع «عظَّم — ْهرَوْردي السَّ يقول كما — ألنه واتِّهامها؛ وتأِنيبها نفسه عن يغفل ال لهما،
امَلالمتي، حال فاإلخالص إخالِصه.»27 يف غاب ويف والصُّ به، ك وتمسَّ وَموِضعه اإلخالص
برؤية ُرُسومه عن العبْد فناء اإلخالص ُمخاَلَصة وثَمرة ويف، الصُّ حال اإلخالص وُمخاَلَصة

اآلثار.28 عن الَعني يف االسِتغراق وهو ِقيامه، ُرؤية عن َغيبتُه بل بَقيُّومه، ِقياِمه
امُلحيط والعاَلم النَّفس عن الَغيبة وعَدم هللا، يف االسِتغراق ذلك عَدم أن أرى وإنَّني
أو بالُحلول أو الوجود ِبِوحدة الَقول باب املالمتيَّة عىل سدَّ الذي امَلنيع الحائل كانا قد بها

ص٢٣٦. ج١، الفتوحات، 25

ص٢٣٥. ج١، الفتوحات، 26
ص٥٤. امَلعارف، َعواِرف 27

ص٥٥. املعارف، عوارف 28
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تكلَّموا الذين وفية الصُّ ألِسنة عىل شاَعت التي األقوال من ذلك شاَكل ما أو امَلْزج أو االتِّحاد
عن الفناء عن الكالم يف باسِرتساِلهم فإنهم ام؛ والشَّ الِعراق ُصوفيَّة ة وبخاصَّ الفناء، يف
وما سواه َمن كلِّ عن ة التامَّ وَغفلِتهم الحقِّ يف التامِّ وباسِتغراقهم بالَحق، والبقاء الخْلق
شابََهه. ما أو الوجود بِوْحدة القول يف فوَقعوا يَشعرون ال حيث من أقداُمهم زلَّت سواه،
القول َلواِزم من الحاالت ُمعَظم يف كان الوجود وِوحدة والحلول باالتِّحاد القول أنَّ ويظَهر
وال الفناء عن شيئًا — األَخصِّ عىل األوَّلني — املالمتيَّة ِرجال كالم يف نِجد ال ولذلك بالفناء؛

ونظائرها. الوجود ِوحدة عن
الغايَِة يف الطائفتنَي اخِتالف وامَلالمتيَّة وفية الصُّ بني ُمقارنته يف ْهرَوْردي السَّ بنيَّ وقد
ِرسِّ وُمعايَنة الزَّوال ِبَعني الخْلق ورؤية هللا يف الفناء وفية الصُّ فغايَُة الرُّوحية: الحياة من
الخْلق وال إخالُصها وال النفُس تَعنيهم ال وهؤالء َوْجَهُه﴾. إِالَّ َهاِلٌك ءٍ َيشْ ﴿ُكلُّ تعاىل: قوله
حال وهذه َرْسًما. وال عينًا يُشاهدوا فلم الحقيقة ُسلطان عليهم استوىل ألنهم وآراؤهم
تَرِبطه التي الرَّاِبطة (وهو ُزنَّار باِطني يف فإذا «نظرُت يقول: الذي البَسطامي يَزيد أبي
فإذا الخْلق إىل فنظرُت يل فُكِشف أقطُعه، كيَف أنظُر سنني خمَس َقطِعه يف فعملُت بالخْلق)
بعُضهم إليه أشار الذي امَلعنى هو أيًضا وهذا تكبريات.»29 أربََع عليهم ت فَكربَّ َموتى ُهم

الخالق.»30 إىل النَّظر بَدوام الخْلق ُرؤية ِنسيان اإلخالص «ِصدق قال: عندما
األعمال يف اإلخالص الطريق من الغاية أنَّ يَرون وإدراك، َصحٍو فأهل امَلالمتيَّة أما
«الفناء» للنفسوعدم دقيقة يَقتيضُمراَقبًة وهذا الرِّياء. معاني من معنًى كلِّ من وتحريرها
ولكنَّه وحاله، عمِله من الخْلق أخَرج امَلالمتي «إن بقوله: ْهرَوْردي السَّ يُشري ذلك وإىل عنها.
فهو غريَه أخَرج كما وحاله عمله من نفَسه أخرج ويف والصُّ ُمخِلٌص، فهو نفَسه أثبَت
من ُمخِلٍص لكلِّ بدَّ «ال َقاق: الدَّ قال وامُلخلَّص.»31 الخاِلص امُلخِلص بني وشتَّان ُمَخلٌَّص.

املالمتيَّة. َمذهب هذا ليس ولكن اإلخالص.»32 َكمال عن نُقصان وهو إخالِصه رؤية

املالمتية. رسالة 29

ص٥٥. املعارف، عوارف 30

ص٥٤. املعارف، عوارف 31

ص٥٤. املعارف، عوارف 32
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عن الُقشريي ذكره اإلخالصفيما مسألة يف وفية والصُّ امَلالمتيَّة بني َجليٍّا الَفرق ويظَهر
(الحريي): ُعثمان أبي أصحاب سأل نَيسابور الواسطي دخل «ملا قال: أنه اق قَّ الدَّ عيل أبي
فيها، التَّقصري ورؤية الطاعات بالِتزام يأُمرنا كان فقالوا: َشيخكم؟ يأُمُركم كان بماذا
وُمجريها؟»33 ُمنشئها ِبرؤية عنها بالَغيبة أَمَركم هال امَلْحضة، بامَلجوسيَّة أَمَركم فقال:
عَدم هو ويف الصُّ وإخالص عمله، يف التَّقصري ُرؤيته هو امَلالَمتي إخالص أنَّ ذلك ومعنى

األعمال. عن الفناء أخرى ِبعبارٍة أو اإلطالق، عىل األعمال رؤية
ألُصول عرِضنا عند وامَلالمتيَّة وفية الصُّ بني كثرية أخرى ُفروٌق للقارئ وستَتَِّضح

وتعاليمهم. امَلالمتيَّة
وامُلروءة خاء والسَّ الكَرم ها: أَخصُّ الفضائل، من مجموعٍة عىل أُطِلق فاسم «الفتوَّة» ا وأمَّ
قبل الُفتوَّة ُوِجَدت الُخلُقي املعنى وبهذا الناس. من غريه عن بها امُلتَِّصف تُميِّز جاعة، والشَّ
وأهُل طالب أبي بن عيلُّ َب لُقِّ وبها وفارس. العَرب بالد يف منه األول در الصَّ ويف اإلسالم
ِنظاٌم يُعَرف وال ُمنظَّمة، جماعٍة يف له وجود ال فرديٍّا أمًرا العهد ذلك إىل كانت ولكنَّها بَيته.

ر. ُمتأخِّ عٍرص يف إالَّ الُفتوَّة ألهل اجتماعي
وكان ِبِصبغِته، وانَصبََغت تقريبًا التصوُّف ظهور منذ بالتَّصوُّف الُفتوَّة اتََّصَلت وقد
لتِجد إنك حتى فارس، سيما ال القديمة الحضارات ذات اإلسالمية البالد يف األَخصِّ عىل ذلك
تقريبًا. اإلسالمية العصور كلِّ يف الُفتوَّة أصحاب تعاليم يف وفية الصُّ لألفكار واضحًة آثاًرا
ويدلُّك الصوفية. بيئات إىل بَت ترسَّ قد للُفتوَّة كثريًة آثاًرا إنَّ أي أيًضا، صحيح والعكس
شيئًا نعِرف الذين الِفتيان من كثريًا أنَّ والتصوُّف الفتوَّة بني امُلتباَدل االتِّصال ذلك عىل
ذلك يظَهر كما ويف الصُّ الطريق إىل َميل لهم ن ِممَّ أو ُصوفيًَّة إما كانوا حياِتهم تاريخ عن
ِرجال من كثريًا أنَّ نرى أخرى ناحيٍة ومن ار.34 القصَّ حمدون مع العيَّار نُوح ة ِقصَّ من
الصويف، الطريق يدُخلوا أن قبل الِفتيان من كانوا العاِلية املكانة ذَوي امَلشهورين وفية الصُّ

وغريهما. خرضويه بن وأحمد البوسنجي أحمد بن عيل ِمثل وذلك

ص٣٢. الُقشريي، رسالة 33

ص١٨٣. امَلحجوب، كْشف 34
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فأصبََح قبيلته، َرشف هو الذي ِفه َرشَ عىل امُلحاَفظة غايَتُه فرًدا اإلسالم قبل الفتى كان
بها يتحىلَّ أن يَِجب التي فات الصِّ ولكن أجلها. من يعَمل جماعٍة يف ُعضًوا اإلسالم بعد

الحاَلتنَي. يف ظاهر أثر لها كان الفتى
كان وفية الصُّ وبني اجتماعيٍة هيئات داخل امُلنظَّمة الُفتوَّة بني اتِّصاٍل أول أنَّ ويظَهر
أطَلَق الذي البَرصي الَحَسن دائرة يف ذلك وكان فارس. ببالد َوثيًقا اتِّصاًال امُلتَِّصل العراق يف
دوا َمهَّ من أوائل من كان نعِرف كما والَحَسن الِفتيان». «سيَِّد تَميمة أبي بن أيُّوب عليه
ويظَهر األقطاب. من وفيَّة الصُّ رو ُمتأخِّ اعتربَهم الذين ومن اإلسالم، يف التصوُّف لظهور
كما ويف الصُّ الطريق إىل الُفتوَّة ِنظام من البرصي الحَسن عهد إىل كان االنِتقال أنَّ كذلك
بمنطقه نَعِرفه لم نََسك إذا الفتى «كان فيها: يقول التي نفسه الحَسن ِعبارة عليه تدلُّ
التقوى فضيلة مع فيه التصوُّفظهَرت ظَهر وملا النافع.»35 العلم وذلك بعمله نعرفه وإنما
والرابع الثالث القرننَي يف نموُّه َكُمل ا فلمَّ الفتوَّة، من امُلستمدَّة األخرى الفضائل من مجموعٌة
اإليثار، ِفكرة وهي القديمة العربيَّة الُفتوَّة بها امتازت التي األساسيَّة الِفكرة فيه َقِويَت
كفِّ مثل: بها ُمتَِّصلة أخرى ِصفاٍت إليها وأضافوا مبادئهم أوائل من وفية الصُّ واعتَربَها
ت زالَّ عن والَعْفو النفس، وُمحاَربة الجاه، وإسقاط كوى، الشَّ وتْرك النَّدى، وبذْل األذى،
الُفتوَّة أصَل «إنَّ األْهوازي: بكر أبي بن عيل قال التصوُّف.36 معاني من ذلك وغري الَغري،
أمِر يف أبًدا العبُد يكون أن الفتوَّة «أصُل الُقشريي: وقال واِحًدا.» فضًال لنفِسك ترى أالَّ
إِبَْراِهيُم﴾: َلُه يَُقاُل يَذُْكُرُهْم َفتًى َسِمْعنَا ﴿َقالُوا تعاىل: قوله تفسري يف بعُضهم وقال َغريه.»37
فهَو َهواه خاَلَف فمن نفُسه، إنساٍن كلِّ وصنَم ة)، القصَّ يف (الواِرد نَم الصَّ كرس هي «الُفتوَّة
عىل وامَلالمتيَّة وفية الصُّ بيئاِت إىل طريَقها وجَدت معاٍن كلُّها وهذه الحقيقة.»38 عىل فتًى

الرُّوحية. الحياة إىل ونظرتِهم أفكاِرهم تشكيل يف ا هامٍّ َدوًرا ولِعبَت السواء،
وأخالق يَتَِّفق التصوُّفال عىل الِفتيان إقبال أن من ثورننج إليه ذَهب ما وليسبصحيٍح
ة خاصَّ طبَقٍة ُمميِّزات من كانت التي األرستوقراطية الفتوَّة بالفتوَّة ُقِصَد إذا إالَّ الُفتوَّة،

س٢٥. ص١٢٨، ج٧، سعد، ابن راجع 35

.١٢٨٢ سنة القاهرة، طبعة ص٢١٣، ج٣، للَغزايل، اإلحياء راِجع 36

ص١٠٣. الُقشريي، رسالة 37

ص١١٥٦. ج٢، للتهانوي، والُفنون العلوم اصِطالحات اف كشَّ 38
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بالخليفة املؤرِّخون ُده يُحدِّ ر ُمتأخِّ َزمٍن يف إالَّ تظَهر لم وهذه اإلسالمية، األمة طبقات من
خاليًة وجْدناها العام معناها يف الفتوَّة إىل نظْرنا إذا ا أمَّ (٥٧٥–٦٢٢ه). العبايس النَّارص
ُمساِيرًة دائًما وجدناها بل التصوُّف، ُروح تتعاَرضمع التي األرستوقراطيَّة النَّزعة هذه من
يف إالَّ َغريهم عىل امِتياٍز َدعوى للِفتيان وليس عنه. وتأُخذ عنها يأُخذ له صديقًة للتصوُّف
داِخل أخرى طبقٍة عىل طبقٍة أفضليَِّة َدعوى ال ف، َ الرشَّ يَقيضبه ما وِفعل بالواِجب عور الشُّ
هذه نَحِمل أن لِزَم غريهم، عىل ميزة ألنفسهم الصوفية ِفتيان ادَّعى فإن االجتماعي، النظام

األول. امَلحَمل عىل الدَّعوى
تماًما فيها يَختلفون مسألة وهي — الدَّعاوى كثرُة ًة عامَّ وفيَّة الصُّ ِصفاِت من كان وملَّا
ُمقوِّمات من الدَّعاوى اعِتبار بعضهم عىل َسُهل — بعد فيما سنذُكره كما املالمتيَّة عن
ي ويُضحِّ عنها يُداِفع َدعوى له كانت من هؤالء نََظر يف ويف الصُّ فالفتى الصوفية، الفتوَّة
(وهي َدعواَي عن َرَجعُت «إن يقول: الذي ج الحالَّ َمنصور بن كالُحَسني سبيلها يف بنفسه
أفضل أنه إبليس دعوى من ويتَِّخذ الفتوَّة.»39 ِبساط من سقطُت وَقويل، ( الَحقُّ أنا قولُه
األعىل.» ربُّكم «أنا قوله: يف األلوهية ِفرعون دعوى ومن منه.» خريٌ «أنا قوله: يف آدم من
وعىل الفتوَّة.» اسُم عنِّي سقَط سجدُت «إن األول: لسان عىل فيقول ُفتوَّتِهما، عىل دليًال

الفتوَّة.»40 َمنزلِة من سَقْطُت برسوله آمنُت «إن الثاني: ِلسان
بني لة الصِّ تقرير يف يرتَدَّد لم الذي «هورتن» أنكَرها فقد باملالمتيَّة الفتوَّة ِصلة ا وأمَّ
الُفتوَّة أصحاب أنَّ يرى وهو ُمتعاِرضتان. ِفكرتان أنَّهما إىل ُمستِنًدا والتصوُّف، الفتوَّة
يَحتِقرون رجال املالمة أهل أنَّ حني يف ف، َ بالرشَّ عور والشُّ التقوى بني يَجَمعون رجال
الُخلُقي. أو الرُّوحي الَكمال إىل لتَوِصيلهم رضوريًة النَّفسوسيلًة لوَم ويَعتِربون علنًا نيا الدُّ
رة امُلتأخِّ النَّاِرصية» «الفتوَّة فهي امَلالَمتي امَلذَهب مع تتَعاَرض فتوَّة هناك كانت إذا ولكن
امُلتَِّصلة العامة الفتوة أي األوىل، الفتوة ا أمَّ األرستوقراطيِّني». «فتوَّة اسم عليها أطلْقنا التي
عىل اعتماًدا — أرى إنَّني بل امَلالَمتي. باملذهب أيًضا االتِّصال شديدة كانت فقد بالتصوُّف،
وفية، بالصُّ ِصلِتها من أقوى كانت باملالمتيَّة ِصلتَها أن — َلمي للسُّ امَلالمتيَّة رسالة يف وَرد ما
ِصفات أخصَّ بينها من ذكر املالمتيَّة ِصفات يفرسِّ أن أراد عندما َلمي السُّ أن ذلك يُؤيِّد

ص٥٠. ج، للحالَّ الطواسني 39
.Massignon: Recuiel des Textes Inédits P. 69 قاِرن: الصفحة. نفس الطواسني، 40
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الرُّجولة أو الفتوَّة من نَوع أنها عىل «املالمة» فِهموا األوَّلني املالمتيَّة يس ُمؤسِّ وأنَّ الفتوَّة،
أهل «ُمريدو النَّيسابوري: َحفص أبو ويقول والرجال. الِفتيان اسم أنفسهم عىل وأطَلقوا

ألنُفسهم.»41 خَطر ال الرُّجولية يف ُمتقلِّبون املالمة
ال ُجزءًا ويَعتربونَها وُمريديهم أنفسهم بها املالمتيَّة يُطاِلب التي الفتوَّة ِصفاُت ا أمَّ
صفحات من صفحٍة كلِّ يف عليها واِهد الشَّ نِجد فكثرية، الكاِمل املالَمتي شخصيَّة من يتجزَّأ
رسالة من واألربعني الحادي األصل يف وَرد ما امَلالمتي يف الفتوَّة صفاِت فمن َلمي، السُّ
َموتِك يوَم بيتُك فيكون فتًى كنَت «إن ام: الحجَّ هللا لعبد اد الحدَّ َحفص أبي قول يف املالمتية
ما ومنها لإلخوان. خدمًة يشءٍ عىل اإلبقاء وعَدم يشءٍ كلِّ بذْل يُريد للِفتيان.»42 موعظًة
حبة الصُّ «ُحسن حبة: الصُّ يف الحريي ُعثمان أبي قول يف واألربعني الخامس األصِل يف وَرد
منه تطلُب وال وتُنِصفه ماله، يف تَطَمع وال نَفسك مال من أخيك عىل ع تُوسِّ أن ظاهُره
يكون ال «من هو: امَلالمتي أنَّ ومنها إلخ.44 تَجُفوه» وال الَجْفَوة منه ل وتتحمَّ … اإلنصاف43
أن كِرُهوا املالمتيَّة «إنَّ ومنها: ُمراءاة.»45 وال تَصنُّع ظاِهِره ِمن وال َدعوى باِطنه من له
لألحرار.»46 هي إنَّما امُلطاَلبات؟ وهذه للَعبِد ما وقالوا: يُقَصدوا، أو يُعظَّموا أو يُخَدموا

واتِّهامها.»47 النَّفس ِبعيُوب االشِتغال وَدوام الناس ِبعيُوب االشِتغال «تْرك ومنها:
كما الفتوَّة ِصفات تََرشح التي الفقرات من املالمتية رسالة يف وَرد ما أْجَمع ومن
فيه كان «من فقال: الفتوَّة، اسم يستحقُّ ن عمَّ ُسئَل وقد بعِضهم قول املالمتيَّة يفهمها
موىس، وإخالُص إسماعيل، وِصدُق إبراهيم، ووفاء نُوح، َصالبَة) (أو وَصالح آَدم، اعِتذار
عثمان، وَحياء ُعمر، وَحميَّة بكر، أبي ورأَفة ملسو هيلع هللا ىلص، ٍد ُمحمَّ وَسخاء داود، وبُكاء أيُّوب، وَصْرب
ا ِممَّ خاِطر بقلبه يَقع وال فيه هو ما ويَحتِقر نفَسه يزَدري ُكلِّه هذا مع هو ثُمَّ عيل، وِعلم

امَلالمتيَّة. رسالة 41
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عليه إخوانه وفضَل أفعاله ونُقصان نفسه عيوَب يرى َمرِيض، حاٌل أنه وال يشءٌ أنَّه فيه هو
األحوال.»48 جميع يف

وتعاليمهم، الِفتيان تقاليد من ُمستَمدٌّ املالمتية تعاليم ُمعَظم إن ُقلُت إذا أُباِلغ ال بل
ِفرقِتهم نشأة وعن املالمتية أصول عن كالمي عند الكفاية فيه بما ذلك إىل أرشُت وقد
تَظهر وِفيهم الَحقيقيُّون، املسلمني اد ُزهَّ «ِفتيان» هم املالمتية أنَّ رأيي ويف بنَيسابور.
األخرى. التصوُّف ِفَرق من غريِهم يف ُظهورها من أكثر والظاِهرة الباِطنة بآثارها الفتوَّة
بل بُخراسان.»49 ْدق والصِّ بالِعراق واللِّسان بالشام «الفتوَّة قال: ما الُجنَيد أنصَف ولو

بُخراسان.» ْدق والصِّ «الُفتوَّة قال:

بنَيسابور املالمتيَّة نشأة (2)

أن الفتوَّة وأصحاب والصوفيَّة املالمة رجال بني الوثيقة العالقة من ذكرناه ا ممَّ ظهَر
يف انتَرشت التي ة العامَّ التصوُّف حركة عن وبَمعزٍل بنَيسابور طفرًة تنشأ لم املالمتية
عند نشأتها بعد تِقف لم أنها كما والثالث. الثاني القرنني يف اإلسالمي العالم أنحاء ُمعَظم
تاريخ يف سبََقتْها أصوٍل من ها عناِرصَ استمدَّت بل فيها، ظهَرت التي الُجغرافية الحدود
لتعاليمها، أساًسا وجعلتْها َمعانيها يف َقت وتعمَّ ا خاصٍّ ثوبًا األصول هذه فألبََست التصوُّف،

صوفيَّة. وغري صوفيَّة أخرى أوساٍط إىل نشأتها بعد طريقها ت شقَّ ثم
يف التصوُّف بحركة يُلمَّ أن بنَيسابور امَلالمتيَّة مدرسة تاريخ يف بالباحث يَجُدر لذلك
الحركة هذه ِصلة وما بها، القائمون ُهم وَمْن الحركة، هذه ظهرْت كيف عامة: ُخراسان
مدرسة َمركز التقريب سبيل عىل ليُحدِّد عهًدا، منها أقَدُم هي التي الصوفيَّة باالتِّجاهات
األمر. ِنهاية يف األخرى اإلسالمي التصوُّف َمدارس ومن أوًَّال، ُخراسان مدرسة من نَيسابور
القرن يف ظهَرت التي وفية الصُّ بالحركات يُلِمَّ أن ِمن — أخرى ناحيٍة من — له بُدَّ ال ثُمَّ
النَّيسابورية. البيئة خارج وامَلالَمتيَّة وفيَّة الصُّ األفكار تزاُوج مدى ليَتبنيَّ بَعده وما الراِبع
ُخراسان يف سبقتْها التي وفية الصُّ بالحركات تَتَِّصل لم بنَيسابور امَلالمتيَّة نشأة أنَّ عىل
ِصبغٌة لها َليَست أُخرى ِبحركٍة — أعتقد فيما — اتََّصَلت بل فحْسب، ُخراسان خارج أو

املرِجع. نفس 48
ص١٠٣. الُقشريية، الرسالة 49
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هذه من الُغموض كلَّ غاِمضًة تزال ال التي الُفتوَّة َحَركة هي وهذه ِدينية، وال ُصوفية
يف ا خاصٍّ بابًا الُقشريي لها يَعِقد التي الُفتوَّة عن وفيَّة الصُّ كالم أتى ربما بل الناحية.
قبل نَيسابور يف الُفتوَّة وتعاليم املالمتيَّة تعاليم بني تََوثَّقت التي لة الصِّ لهذه نَتيجًة رسالته،
ساِبَقتها؛ من أعَقُد مسألة وهذه ا. هامٍّ َمحالٍّ نَيسابور خارج وفية الصُّ تعاليم من تَحتلَّ أن
وهي ضئيًال. يزال ال — عنها ُكِتَب ما كثرِة من بالرَّغم — وأساليبها بالفتوَّة ِعلَمنا ألنَّ
ا خاصٍّ ُمؤلًَّفا الباِحثون لها يُفِرد بأن َجديرة َخطًرا، اإلسالم يف الحركات أكثر من حركة

وفية. والصُّ ياسية والسِّ واالجتماعية التاريخيَّة نواِحيَها ح يُوضِّ
إبراهيم حركة عىل ساِبقة ُخراسان يف ُصوفيَّة حركًة التاريخيَّة الوثائق من نعِرف ال
رجال من كلُّهم أساتذة عن تصوُِّفه أصول ى تلقَّ الذي ١٦٠ه) سنة (امُلتوىفَّ العجيل أدَهم بن
يَعنينا ما بقْدر أدَهم بن إبراهيم بصَدِده نحُن الذي املوضوع هذا يف يَعنينا وال البرصة.
عن ونَرشوا واِسعة، ِبحركٍة فيها وقاموا بَْلخ مدينة إىل ام بالشَّ َموته بعد عادوا الذين أتباُعه
من الثاني النِّصف يف ُخراسان قبائل يف أُستاِذهم تعاليم يني الدِّ والَقَصص الَوْعظ طريق
بلخ مدرسة يف واضحًة التصوُّف يف البرصية املدرسة ُمميزات أهمَّ لتَِجد وإنك الثاني. الَقْرن
التصوُّف واعِتبار الفقر آداب التزام وفيها والخوف، والعبادة الزُّهد يف امُلباَلغة ففيها هذه؛
الدينية الطقوس ُمحاربة فيها تِجد كما الخارجية، بامَلظاهر فيه يُؤبَه ال بحتًا باطنيٍّا أمًرا

أمِرها. من ام الشَّ أهُل عظَّم التي والتقاليد
كما — ق تعمَّ ولكنَّه كثريًا، البَرصة صوفيَِّة تَعاليم عىل أدَهم بن إبراهيم يَِزد لم نعم
ُمجرَّد من أدقَّ معنًى أخذت التي كامُلراَقبة َمعانيهم: بعض يف — ماسنيون األستاذ يقول
أصبََح التي وكالُخلَّة الُحزن، محلَّ أدهم ابن أحلَّه الذي وكالَكَمد النفس، يف التفكري أو ل التأمُّ
تأثري تحت — أضافوا الذين ُهم إبراهيم تالِمذة ولكنَّ العبد. عن الدائم هللا ِرضا معناها
مدرسة به قالت وما أستاذهم به قال ما عىل كثريًا — التعبري هذا صحَّ إن َمحليٍَّة َعوامل
للسلوك بسيطٍة قواعد سوى قبُل تكن لم التي األفكار بعض رشح يف وأضافوا البرصة،
البَلِخيَّ َشقيًقا فنرى النظريَّة، البحوث ُمستوى إىل الرشح هذا رَفَعت إفاضًة الطريق، يف
ويف الصُّ التَوكُّل عن الكالم يف يُفيض أدهم، ابن تالِمذة أفضل من وهو ١٩٤ه، سنة امُلتوىفَّ
هللا عىل والتوكُّل هللا، عىل بالتوكُّل غريه وقال أدَهم ابن قال نعم يشء. كلِّ يف هللا إىل والرُّجوع
وِعلََّة أسبابه دَرس البلخيَّ شقيًقا ولكن عليها، وحضَّ بها اإلسالم طالب التي األمور من
ذات نتيجٍة إىل َدرسه من وانتهى امُلريدين، سلوك تنظيم يف أثٍر من عليه يَرتتَّب وما ترشيِعه
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خاص. ِبوجٍه نَيسابور َمالَمتيَِّة بعض تصوُّف ويف عامًة، الُخراساني التَّصوف يف بالٍغ أثٍر
راعى َرجٍل ُة قصَّ هي طويلة، ترجمٍة يف نعيم أبُو يَبِسطها التي أدهم بن إبراهيم قصة إنَّ
الخايل الحالل للرِّزق طلبًا والشام الِعراق يف تَطواَفه وإن خطاها، خطوٍة كلِّ يف «التوكُّل»
ِتلميذه عنه تكلَّم الذي للتَّوكُّل ولكن عليه. وتوكُّله باهلل ِثقِته عىل قاِطع َلدليٌل بهات الشُّ من

آخر. معنًى البلخيُّ شقيق
تعِرَف أن أرْدَت فإذا هللا.» َموعود إىل النفس «طمأنينة معناه التوكُّل أنَّ شقيٌق يرى
الناس؟ وَعَده ِبما أم هللا، َوعده أَِبما يأُخذ: األمَرين بأي فانظر توكُّله يف الزَّاِهد ِصدق ِمقدار
أن يَستطيُع فكيف طبعه، من يُغريِّ أو حياته يف يزيد أن يستطيع ال الرَّجل كان وإذا
املكاِسب عىل يتكاَلب أو زائلة، أشباٍح اقِتناص يف نفَسه الرجُل يُتِعب ولِماذا رزقه؟ يف يزيد
القول إىل ِبشقيٍق «الجربيَّة» يف العميقة الفكرة هذه أدَّت بهات؟ الشُّ من تَخلُص َقلَّما التي
اإلنسانية، لإلرادة التامِّ والتَّعطيل وقَدِره، لقضائه التامِّ واإلذعان هللا إلرادة امُلطَلق بالتَّسليم
يف الباِلُغ أثُرهما لُهما كان َقْوالن نتائجها من وكان هللا. ِعلم يف ُمقدَّر هو بما التامِّ والرِّضا
وثانيهما مة، ُمسمَّ املكاِسب كلَّ ألنَّ الكْسب تْرك أوَّلُهما شقيق: عرص بعد التصوُّف ر تطوُّ
من يخاُف كما الِغنى من يَخاُف الفقري صار «إذا شقيق: قال الِغنى. عىل الفقر تفضيل

ُزهده.»50 تمَّ فقد الَفْقر
التصوُّف مبادئ أهمِّ من — الكْسب ترك مقالة — األوىل امَلقالة أصبََحت وقد
(٢٣٧ه) األَصم حاِتم ِتلميذُه بعِده من نَِرشها عىل وعِمل شقيق، عهد منذ الُخراساني
نرشها عىل عِمل ن وِممَّ (٢٤٣ه). البلخي الفضل بن ومحمد (٢٤٠ه) خرضويه بن وأحمد
أن ويظهر (٢٣٤ه). حرب بن وأحمد (٢٦٤ه) املالمتي اد الحدَّ َحفص أبو نَيسابور يف
الثاني النِّصف يف انتَقل الزَّمن من قصريًة ِحقبًة بلخ به اشتُِهرت الذي القويَّ الصويفَّ املركز
لهؤالء كان وقد األوَّلون. املالمتية رجال فيها ظهر التي نيسابور إىل الثالث القرن من
وبعض بلخ مدرسة بمشايخ ُمنِقطعة غري ِصلٌة — بعد فيما لك سيتَِّضح كما — الرجال
وجود يف للشكِّ مجاًال يدَُع ال ا ممَّ الزيارة، أو حبة الصُّ أو التَّلَمذَة طريق عن بغداد مشايخ

كلها. املدارس هذه رجال بني الفكري االتِّصال

ص١٠٠. ج١، الُقشريية، الرسالة رشح 50
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رجٍل إىل املالمتية نشأة يُرِجعوا أن التصوُّف ُمؤرِّخي من وغريه َلمي السُّ أراَد ولنئ
باعِتبار مًعا االثنني إىل أو (٢٧١ه) ار القصَّ َحمدون أو النَّيسابوري َحفص كأبي ِبعينه
ردَّ نُحاِول أن العبَث من أن أرى فإنني الفرقة، هذه ألصول األوىل األُسِس واِضعا أنهما
األقوال ذلك يف سواءٌ وحدهما، الرَُّجَلني هذين أقوال من نعِرفه ما إىل األصول هذه جميع
ُكتب ُمؤلِّفي من غريُه لهما أوَرَدها التي أو رسالته يف لهما نفسه َلمي السُّ َرواها التي
هذين إىل األصول هذه جميع ردِّ ُمحاَوَلة العبَث من بل املشايخ. طبَقات ُكتُب أو التصوُّف
ُمناِزل بن هللا عبد مثل عنهما أخذوا الذين املالمتيَّة ِرجال َمشهوري ِمن َغريهما وإىل الرَّجلني
(٣٢٨ه) الثَّقفي الوهاب عبد بن محمد عيل وأبي (٣٦١ه) نُجيد بن عمرو وأبي (٣٢٩ه)
فإنَّ وغريهم؛ (٣٧٠ه) الفرَّاء أحمد بن ومحمد (٣٠٣ه) النَّيسابوري محمود بن ومحفوظ
ِلَغري بمقاالت إنكاُرها يُمِكن ال ِصلًة رسالته يف َلمي السُّ استخَلَصها التي امَلالمتيَّة ألصول
لم نفسه َلمي السُّ إنَّ بل ة. العامَّ نظريَّتهم َضوء يف وها وفرسَّ عنهم أخذُوها الرِّجال هؤالء
ُمتصوِّفة من يَذُكر أنَّه بدليِل وحَدهم، امَلالمتيَّة عبارات من امَلالمتيَّة أصول استَمدَّ أنه يدَِّع
جانب إىل التسرتي، هللا عبد بن وَسهل الَكرماني وشاه الرَّازي ُمعاذ بن يَحيى الثالث القرن
القرن ُمتصوِّفة من ويذُكر الحريي، ُعثمان وأبي ار القصَّ وَحمدون النَّيسابوري َحفص أبي
جانب إىل الكتاني، عيل بن ُمحمد بكر وأبا الدِّمشقي عمرو وأبا الواِسطي بكر أبا الرابع
محمد بن هللا عبد ُمحمد وأبي ُمناِزل وابن نُجيد بن عمرو أبي أمثال الرابع القرن َمالمتيَّة
أصول عىل بها ويَستشِهد البَسطامي، يزيد أبي أقوال ِذكر من ليُكِثر إنه بل وغريهم. الرازي

منهم. واحًدا كان يَزيد أبا أن للقارئ يُخيَّل حتَّى املالمتيَّة
ا خاصٍّ واتِّجاًها اإلسالمي التصوُّف يف ة خاصَّ نزعًة يمثِّل امَلالمتيَّة مذهَب أنَّ والحقيقُة
الزهد؛ ذلك وَمظاهر الزُّهد ويف األعمال، تلك وتقدير وأعمالها اإلنسانية النفس إىل النظر يف
أقوال من أم املالمتية أقوال من أكان سواء النزعة لهذه أساًسا يكون أن يَصلُح ما فكلُّ
أصولهم. من أصٌل أنه عىل َلمي السُّ ذكَره قد نبويٍّا، حديثًا أم قرآنية آيًة أكان وسواء غريهم،
يف أنها املالمتية رسالة يف ذُكَرت التي واألربعني الخمسة لألصول دراستنا يف وسنرى
ويَستِند املالَمتي الطريق َمعالم تُعنيِّ التي العامة املبادئ من ا جدٍّ قليل لعدٍد فروٌع الحقيقة
الخصائصاألساسيَّة فيها تظهر التي هي القليلة املبادئ هذه وأنَّ إليها، َجوهره يف َمذهبُهم
ِرجال من غريهم من الطائفة هذه ِرجال به يَمتاز الذي االتِّجاه فيها ويَتبنيَّ امَلالمتيَّة، لِفكرة

اآلخرين. التَّصوُّف
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نيسابور مدرسة

أقَدُمُهم وفية، الصُّ ِكبار من ثالثٌة الثالث القرن من الثاني النِّصف يف نَيسابور يف تَعاَرص
يف ِلسان لُه كان «إنه الُقشريي: فيه يقول الذي (٢٥٨ سنة (امُلتوىفَّ الرازي ُمعاذ بن يَحيى

امَلعِرفة.»51 يف وكالٌم ُخصوًصا الرَّجاء
لم — األوَّلِني التَّصوُّف رجال بني العالية َمنزلِته من بالرَّغم — يَحيى أن والظَّاِهر
والنيسابوريُّون التَّصوف، يف نظريَّة بمسائل ُعِنَي ألنه نَيسابور أهل يف كبريًا أثًرا يرتُك
كان كما نَيسابور أهل من يكن لم أخرى، ناحيٍة من وألنَّه، طريقتهم؛ يف عمليُّون رجاٌل
يَحيى من أقلَّ كانا أنهما مع ُمواِطنوهما َحوَلهما التفَّ اللذان ار القصَّ وحمدون َحفٍص أبو

َدَرَجة. ُمعاذ بن
بُخارى. إىل الطريق يف نَيسابور باب عىل كورداباد من كان فقد َحفص52 أبو ا أمَّ
من عراني الشَّ وذََكر األباوردي،53 هللا عبيد كان أستاذَه أنَّ نعيم وأبو الُهْجويري ذََكر وقد
وعليٍّا — نعيم وأبو الَهجويري إليه أشار الذي األباوردي وهَو — 54 امَلهِديِّ هللا عبد ُشيوخه
شيئًا نَعَلم ال ولكنَّنا فيها. حيٌّ ونَرصاباد أيًضا، نَيسابور من األخري وهذا النَّرصابادي.
حركة يف كبري حظٌّ وال ة خاصَّ ُشهرة لهما تكن لم أنهما الظنِّ وأغلُب يَخني، الشَّ هذين عن

امَلالمتيَّة. حفٍص أبي نشأِة يف وال ِبنَيسابور التَّصوُّف
السواء، عىل والبغداِديِّني النَّيسابوريني نفوس يف عظيمٌة َمنزلة َحفٍص ألبي كان وقد
من بها كان من إليه اجتمع بغداَد حفٍص أبو وَرد «ملا أنه: ثنا يُحدِّ البغدادي الَخطيب فإن
يقول الُجنيد َسِمع أنه الخلدي ذكر وقد ومحلَّه.» قْدَره له وَعَرفوا وعظَُّموه الصوفيَّة مشايخ
الستغنَيْت، رأيتُه ولو الحقائق أهِل من رجًال «كان النَّيسابُوري: َحفٍص أبو عنده ذُِكر وقد

ص١٦. الُقشريية، الرسالة 51
عيلٍّ بُن أحمد «وأخربَنا البغدادي: الخطيب يَقول َسَلمة. وابن ُمسلم ابن وقيل سالم. بن عمرو َحفٍص أبو 52
َعمرو ويُقال سالم، بن عمرو اسم النَّيسابوري» َحفٍص «أبو قال: َلمي السُّ الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ التَّوزي،
و٢٤ب؛ مخطوط َلمي، السُّ طبَقات قاِرن ص٢٢٠. ج١٢، بغداد»، «تاريخ األصح.» وهو قال: َسَلمة. بن

ِمنهما. األَصحَّ يَذُكر وال االسَمني َلمي السُّ يذُكر حيُث
ص٢٢٩. ج١٠، الِحلية، 53

ص٧٠. ج١، عراني، الشَّ طبقات 54
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وأهل الباِلِغني، الِعلم أهِل من َحْفص) أبو (أي كان قال: ثُم بعيد. َغوٍر من تَكلَّم وقد
األفكار بعض أنَّ بُدَّ وال ا.»55 جدٍّ باِلَغٌة وَحقاِئُقهم وأموُرهم وأحوالُهم ُشيوُخهم ُخراسان
رجال إىل بَت تَرسَّ قد عليها، الَغري وإيثار بالنَّفس التَّضحية ِفكرة سيما وال بالفتوَّة، امُلتَِّصلة
ُصوفيَّة َمعاِنَي أيديهم عىل واكتَسبَت تَحديَدها، اآلَن ندري ال ِبطُرٍق النَّيسابورية املدرسة
مثاًال َقبُْل من كانت كما الرُّوحيَّة، الحياة يف أعَىل ِمثاًال نَظِرهم يف الُفتوَّة جَعل ا ِممَّ أُخرى،
املالمتيَّة حياة تاريخ من نَعِرفه فيما نِجد أنَّنا َمْغزاه له ا وِممَّ االجتماعيَّة. الحياة يف أعىل
وفية الصُّ الُفتوَّة يف األقوال من كثريًا وغريهما ار القصَّ وحمدون َحفٍص أبي أمثال األَُول
حفٍص أبي ففي فيها، امُلَربِّزين سواهم ُدون واعتُِربوا وأساليبها ُفنونها يف صوا تَخصَّ التي
أنَّ بَلَغني يقول: ويف الصُّ الُحسني بن الرحمن عبد «سِمعُت َلمي: السُّ الرحمن عبد أبو يقول
فإنَّ أنتُم تكلَُّموا فقال: الُفتوَّة، عن فسألوه حفص) أبي (عند عنده اجتمعوا بغداد َمشايَخ
َحفص: أبو فقال النِّسبة. وتْرُك الرُّؤية إسقاط الُفتوَّة الُجنيد: فقال واللِّسان، العبارة َلُكم
الُجنَيد: فقال اإلنصاف. ُمطاَلبة وتْرك اإلنصاف أداء عندي الفتوَّة ولكن ُقلَت، ما أحَسَن ما
بأسبَقيَّة الُجنَيد من اعِرتاٌف وهذا يَّته.»56 وذُرِّ آَدم عىل حفٍص أبو زاَد فقد أصحابَنا يا ُقوموا
ِوجهتَي بني الَفْرق لنا تَبنيَّ الرَُّجلني ِعبارتَي بني قاَرنَّا وإذا الفتوَّة. َميدان يف حفٍص أبي
األعمال إىل النظر عَدم يف أي الرؤية؛ إسقاط يف الفتوَّة يرى فالُجنَيد املسألة: هذه يف نظرهما
بأيِّ اإلنسان تَرِبط التي والرَّوابط الَعالئق إسقاط أي النِّسبة؛ وتْرك وتقدير، اعتباٍر نظرَة
حفٍص أبو ا أمَّ الكامل. الزُّهد هَي ِعنده فالُفتوَّة ذلك وعىل هللا؛ غري موجود أيِّ أو يشءٍ
الرشعية الواجبات بجميع القيام أي وعدًال؛ إنصاًفا ويف الصُّ يراه ما أداء يف الفتوَّة فريى
امُلجتمع؛ جانب من أو الرشع جاِنب من بإنصاٍف بها القائُم يُطاِلب أن بدون واالجتماعية

الخاِلصة. التضِحيَة هي عنده الُفتوَّة إنَّ أي
أراد ملَّا حفٍص أبا أنَّ من البَغداِديُّ الخطيب حكاه ما أيًضا ذََكْرناه ما يُؤيِّد ا وممَّ
له قال يَرِجعوا أْن أرادوا ا فلمَّ والفتيان، املشايخ من بها َمن َشيََّعه بغداد من الخروج
من فَعِجبُوا نُطًقا، ال ُمعاملًة اسِتعماًال، تؤَخذ الفتوَّة فقال: هي، ما الُفتوَّة عىل ُدلَّنا بعُضهم:

ص٢٢١. ج١٢، بغداد، تاريخ 55
ص٢٣٠. ج١٠، الِحلية، يف َمذكورة والِحكاية و٢٤ب) (مخطوط َلمي السُّ طبقات 56
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— امَلالَمِتيَّة حياة وهي — ويف الصُّ يَحياها الحياة من أسلوب أو نظام الُفتوَّة أنَّ أي كالمه.57
عنها. ويُتحدَّث تَُرشح نَظريَّة ال

قَصَده الذي (٢٤٠ه) خرضويه بن بأحمد التقى قد حفٍص أبا أنَّ أيًضا َمْغزاه له ا وممَّ
قال: عندما حفٍص أبو له وَشِهد الفتوَّة.» يف «كبريًا له: امُلرتِجمون يقول كما وكان بلخ، من
«وهو َلمي: السُّ فيه ويقول خرضويه.» بن أحمد من حاًال أصَدَق وال ًة ِهمَّ أعىل أحًدا رأيُت «ما
النَّخشبي تُراٍب أبي أصحاب من أحمد كان وقد بالفتوة.»58 ُخراسان َمشايخ َمذكوري من
الِفتيان بهؤالء حفٍص أبي اتِّصال أنَّ عندي شكَّ وال أيًضا. بالُفتوَّة له املشهود (٢٤٥ه)
به تَخرَّج وقد ًة. خاصَّ وجهًة وتوجيهها املالمتيَّة ِفكرته تشكيل يف أثَُره له كان قد الصوفيِّني
وأطَولِهم ِرجاِلهم َفْخر (٢٩٨ه) الحريي ُعثمان أبي أمثال املالمتيَّة من النَّيسابُوريِّني أعالم
محمود بن ومحفوظ ٣٠٠ه)، سنة (حوايل الَكْرماني ُشجاع بن شاه الفوارس وأبي باًعا،
الثََّقفي الوهاب عبد بن محمد عيل أبو أيًضا َصِحبه ن وِممَّ وغريهم. (٣٠٣ه)، النَّيسابوري
بامُلرتَِعش املعروف محمد بن هللا عبد عيل وأبو (٣٢٨ه)، بنَيسابور َوقِته إماَم كان الذي
٣١٠ه سنة حوايل امُلتوىفَّ الخرَّاز محمد بن هللا عبد محمد وأب ٣٢٨ه)، سنة ببغداد (امُلتوىفَّ

وغريهم.
املعروف ِعمارة بن أحمد بن حمدون صاِلح أبو اإلطالق عىل امَلالمتيَّة رجال وأشَهُر
يف أساِتذَته وأشهر الثَّوري. َمذْهب عىل الِفْقه ُعلماء أحد كان ٢٧١ه، سنة امُلتوىفَّ ار بالقصَّ

اثنان: التَّصوُّف
األتباع. ذَوي نَيسابور َمشايخ ِكبار من كان الذي الباُرويس59 َساِلم أو َسلماُن األول
الحَسن بن سالم «دخل قال: أنه املالمتي نَُجيد بن عمرو أبي ه جدِّ عن َلمي السُّ يَحكي

ص٢٢٢. ج١٢، بغداد، تاريخ 57
و٢١ب. مخطوط الطبقات 58

م سالَّ اسم ص٨٦) ج١، (طبقات، عراني الشَّ عليه ويُطِلُق ص١٨)، (رسالة، الُقشريي يه يُسمِّ هكذا 59

أنه من معاني السَّ إليه ذَهب ما والصحيح النَّيسابوري. محمود بن محفوظ عن كالمه عند البارويس
ذََكره بابها. عىل نَيسابور ُقرى من َقريٌة وهي باُروس إىل ِنسبًة الباُرويس الَحَسن بن سالم الَحَسن أبو
ار. القصَّ حمدون أُستاذ وكان نَيسابور، َمشايخ ُقَدماء من وقال الصوفيَّة تاريخ يف َلمي السُّ الرحمن عبد أبو

.١٥٩ األنساب،
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رأيَت كيَف للباُرويس): (أي له فقال (٢٥٦ سنة (امُلتوىفَّ كرام60 بن محمد عىل (البارويس)
ظواهرهم الذيعىل والزُّهد َظواِهِرهم عىل بَواِطنهم يف التي الرَّغبَة كانت لو فقال: أصحابي؟
أرى وال كثريًا، وُخشوًعا كثريًا وصياًما كثريًة صالًة أرى قال: ثُمَّ رجاًال. لكانوا بَواِطنهم يف

اإلسالم.» نُوَر عليهم
وء الضَّ بعَض تُلقي ألنها املالمتية؛ يس ُمؤسِّ من لَرُجٍل تأريخنا يف َمغزاها ة القصَّ ولهذه
الزُّهد بني أو الكاِذب، والزُّهد الحقيقي الزُّهد بني َفْرًقا الوقِت ذلك يف يُعتَرب كان ما عىل
يَلبَسون البالد يف يَسريوا أن وأصحابه كرام ابن عادة من كان أنه نعلم نحن وغريه. امَلالَمتي
الحديث، ويَرُوون األسواق يف يَِعُظون البيضاء الَقالِنس رءوسهم وعىل امُلمزَّق املدبوغ الِجْلد
وأصحابه كرام ابَن وطاَلَب الرِّياء، معنى فيه رأى ألنه أنَكَره؛ َمظهَرُهم البارويس رأى ا فَلمَّ
ُزهَد ال الباطن ُزهَد الزُّهد يكون أن — بعد فيما تَالِمذَتَهم املالمتية أساِتذَُة طاَلَب كما —
يَتظاَهروا وأالَّ ظواِهِرهم، عىل باِديًَة بَواِطِنهم يف يدَّعونها التي الرَّغبة تكون وأن الظاهر،
َرُجٍل يف البارويس فراَسُة تَِصحَّ أن َغرابََة وال والصيام، والصالة والُخشوع الَوَرع ِبكثرِة

قلِبه. ُدون بلِساِنه اإلنسان بإيمان تَعاليمه يف يَقنَع كان كرام كابن
مشايخ ِكبار من كان الذي (٢٤٥ه) النَّخشبي تُراب أبو هو َحمدون أساِتذَة وثاني
تعاليم يف صًدى آرائه من ولكثرٍي والفتوَّة. والزُّهد بالعلم فيها اشتُهروا ن وِممَّ نَيسابور،
معنى ويف عة، امُلَرقَّ ِلبْس عن والنهي والسؤال التوكُّل مسائل يف سيما ال حمدون ِتلميِذه

ذلك. وغري واإلخالص دق الصِّ
األول الحقيقي س امُلؤسِّ أنه وهي نَيسابور، َمشايخ بني من ة خاصَّ ُشهرٌة ولحمدون
«شيخ بأنه يَِصُفه َلمي فالسُّ سها. ُمؤسِّ أنه عىل نَصَّ أنَّه األقلِّ عىل أو بها، املالمتيَّة مَلذهب
يف الُقشريي الِعبارة هذه يُردِّد وكذلك املالَمة.»61 َمذَهب انتَرش ومنه ِبنَيسابور، املالمتيَّة
بل املالمتيَّة باسم عادًة ون يُسمَّ ال َحمدون أتباع كان وإن طبَقاته، يف عراني والشَّ ِرسالته

ارية.62 القصَّ أو الَحمدونيَّة باسم

تَحريف. وهو ال بالدَّ كدام ابن األنساب: يف 60

و٢٦أ. وفية الصُّ طبَقات 61

ص١٨٣. نيكلسون، تَرَجمة امَلحجوب، كشف راِجع 62
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وخاِرجها ُخراسان داخل وفيَّة الصُّ الفتوَّة بأصحاب حفٍص أبي ِصَلة إىل نا أَرشْ وقد
آَكُد وغريهم وفية الصُّ من بالِفتيان حمدون ِصلة أن نَِجد ولكنَّنا فيها، ة الخاصَّ َمنزلِته وإىل
لهم وكانت َشك، غري من حمدون َزمن يف وفية الصُّ غري من ِفتيان ِبنَيسابور كان وأشد.
«الَعيَّار» اسم منهم الفتى عىل يُطَلق وكان شيئًا، أمِرها نعِرفمن نكاد ال جماعات أو هيئات
بدليل املالمتية؛ رجال وبني اِلفتيان هؤالء بني موجوًدا االتِّصال وكان أحيانًا.63 الشاِطر أو
عىل وء الضُّ بعَض يُلقي ا ممَّ وهي العطَّار64 الدِّين وفريد الَهجويري ذكرها التي ة القصَّ
يَوًما أسري «كنُت حمدون: قال الِفتيان. هؤالء من به اتََّصل ومن ار القصَّ حمدون ِسرية
طَّار الشُّ رأس عىل وكان بالُفتوَّة، امَلعروفني أحد العيَّار نُوًحا فلِقيُت نَيسابور من حيٍّ يف
فقال: االثنتني، ِصف فقلت: ُفتوَّتُك؟ أم ُفتوَّتي فقال: الفتوَّة؟ ما نُوح يا له: فقلُت بنَيسابور،
وأُقِلع صوفيٍّا، أُصِبح لَعيلِّ الثَّوب بهذا تَليُق التي األفعال وأفَعُل الِخرَقة وألِبس الِقباء «أخَلُع
الناس يَخِدَمك لَكيال الِخرقة تَخَلع ولكنَّك هللا. من الحياء من به أشُعر ِلما املعايص عن
ِبعينِه وهذا الَقلب.» ِنداء تَلبيَِة ففي ُفتوَّتُك أما ع، الرشَّ ظاِهر اتِّباع يف َفُفتُوَّتي بك، ويَنَخِدعوا
به يُرَمز مظَهٍر وكلِّ الِخرَقة َخْلُع وسلوكهم، مذهبَهم املالمتيَّة عليه بَنى الذي األساس هو
َلِبس لو يََودُّ الفتى فنُوح هللا، مع امُلعاَمَلة وإخالُص القلب، ِنداء وتلِبيَة والتقوى، الَوَرع إىل
ما ِفعل عىل وتَحِمَله األفعال من بها يَلِيق ال ما إتيانه وبني بينَه لتَُحول ويف الصُّ ِخرَقَة
نفسه بني ليَُحول الصوفية ثَوب بَدِنه عن يَخَلع املالَمتي وحمدون الرشع، ظاهر مع يتمىشَّ
جاِنب يف يَليق ال ما وبني نفسه بني ليَُحول باهلل امُلتَِّصل قلبه لِنداء ويُخِلص الرِّياء، وبني
معاٍن فهذه امَلْحض، واإليثار والرُّجولة املروءة هي العام بمعناها الفتوَّة كانت وإذا هللا.
من ذلك عىل أَدلَّ وليس حفص. أبي زميله يف ِمنها أكثر ار القصَّ حمدون يف قة ُمتحقِّ نَِجدها
الطبقات؛ ُمؤلِّفو له أوَرَده وما الُقشريي ورسالة َلمي السُّ رسالة يف عنه املأثورة الِعبارات
التقصري َمواِطن عن الطَّْرف غضُّ ومنها والِكرب، الُعْجب اإلنسان يُظِهر أال عنده الفتوَّة فمن
الَقبيح رؤية ِعند امَلعاِذير والِتماس والتَّواُضع بالتقصري واالعِرتاف اإليثار ومنها الَغري، يف

املحيط). (القاموس ُخبثًا» أهَله أعيا من «والشاِطر جاع. الشُّ عىل ويُطَلق األَسد أسماء من والعيَّار 63

ص٣٣٤. ج١، األولياء، وتَذِكرة ص١٨٣؛ امَلحجوب، كْشف 64
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من كبريٌ عدٌد يَتألَّف ومنها الُفتوَّة، بمعاني االتِّصال شديدة كلُّها وهذه الَغري، عن صَدر إذا
املالمتيَّة. تَعليم أُصول

أن ونَيسابور بلخ مدرستَي َمشايخ عن ذكرناه الذي بعد إذن امُلحتمل َغري من ليس
قد كانت التي الصوفية والفتوَّة ُخراسان، يف سائًدا شكَّ ال كان الذي الفتوَّة ِنظام يكون
تشكيله، يف ا هامٍّ َدوًرا ولِعبا امَلالمتي املذهب لُظهور الطريق دا َمهَّ قد الِعراق، يف ظهَرت
من أرشُت وقد َمداه. تحديد أو التأثري ذلك تكييف يف بيشءٍ الَجْزم اآلن نستطيع ال كنا وإن
تََفتَّى ن ممَّ كان — أيًضا وامَلالمتيَّة هنا: وأُضيُف — وفية الصُّ من كبريًا عدًدا أنَّ إىل قبل
امِلثال سبيل عىل هؤالء من نذُكر امَلالمتي، أو ويف الصُّ الطريق يف ُدخوله قبل الِفتيان وعاَرش

البلخي.65 شقيًقا
حفٍص أبي يَدي عىل املالمتيَّة مذَهب نشأة بني فاصًال ا حدٍّ نضَع أن نستطيع ال ولكنَّا
كان فقد إليه، أضافوه وما الكثريين أتباِعهما أيدي عىل ره تطوُّ وبني ار، القصَّ وحمدون
يف الَفضل لهم وكان وخاِرجها، نَيسابور يف أثُرهم ظَهر تالِمذة يْخني الشَّ َهذين من لكلٍّ
الكامل، املذَهب ُصورة إىل اذَجة السَّ املالمة ِفكرة منها تألَّفت التي األوَّليَّة امَلعاني تلك إيصال
املالمتيَّة ُشيوخ أكثر (٢٩٨) الِحريي ُعثمان أبو النَّيسابوري حفص أبي أتباع أكرب فمن
زيارة يف الكرماني شاه مع خرج امَلولِد، رازيَّ كان إنه نعيم أبو يقول أثًرا. وأبعُدهم أتباًعا
به. ج وتخرَّ عنَده ُعثمان أبو وأقام ابنتَه. وزوََّجه حفٍص أبو فَقِبله ِبنَيسابور حفص أبي

أستاِذه. قرب عند الِحرية بَمقربة ُدِفن مات وملَّا
أقلَّ كان وإن حفص، أبي أُستاِذه من أُُفًقا وأوَسَع علًما أكثَر كان عثمان أبا أن ويَظهر
نَِجد بأقواٍل وانفَرد بعض، يف وخاَلَفه إليه ذَهَب ما بعض يف أستاذَه واَفَق وقد حاًال. منه
بعض ار القصَّ حمدون يُشاطر أخرى ناحيٍة من هو ثم املالمتية. تعاليم يف واِضًحا َصداها

له. ُصحبَتُه عندنا تثبُْت لم وإن آرائه،
َخريَ ال رشٌّ العاَلم أن املالمتي مذَهِبه يف عنها صَدر التي األساسيَّة املبادئ ومن
الُحْزن الِتزام املالمتي عىل يُوِجب ولذلك ار؛ القصَّ حمدون مع يَتَِّفق هذا يف وهو فيه،
باتِّهامه ويُلِزمه فيها، جوَّد أنه إليه ُخيِّل مهما أفعاِله جميع يف التَّقصري ورؤية والَكَمد
الواِسطي بكر كأبي وفية الصُّ بعض دعا سببًا ذلك كان وقد التقصري. بذلك دائًما نفَسه

ص١٣. الُقشريية، الرسالة راجع 65
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ملَّا إنه قيل َمجويس. مذهٌب بأنه عثمان أبي مذَهب وْصِف إىل ٣٢٠ه) سنة حوايل (امُلتوىفَّ
فقالوا: شيُخكم؟ يأُمُركم كأن بماذا عثمان: أبي أصحاب سأل نَيسابور الواِسطي دخل
أمَركم هالَّ امَلْحضة. بامَلجوسيَّة أمَركم فقال: فيها، التقصري وُرؤية بالطَّاعات يأُمرنا كان
يرى «ال عثمان: أبو يقول نفسه املعنى هذا ويف وُمجريها؟66 ُمنِشئها بُرؤية عنها بالَغيبة
يف يَتَِّهُمها من نفِسه ُعيوب يرى وإنما شيئًا، نفِسه من يَستحِسن وهو نفِسه َعيب أحٌد

األحوال.»67 جميع
امُلتشائم به يُلِزم ما ُل أوَّ فيها فالزُّهد منه التخلُّص يِجب َمحًضا ا رشٍّ نيا الدُّ كانت وإذا
الحرام يف الزُّهد ويَعتِرب يشء، كلِّ يف امُلطَلق الزُّهد وجوب يرى عثمان أبو كان ولذلك نفَسه؛
يتمُّ ال الكامل اإليمان أن يرى وكان هللا.68 إىل ُقربَة الحالل ويف َفضيلة، امُلباح ويف فريضة،
يف َزهد ِلَمن إالَّ ق يتحقَّ ال َمقام وهذا . والذُّلُّ والعزُّ والَعطاء امَلنع عنده يَستوي حتى للرُجل

ُمطلًقا. ُزهًدا نيا الدُّ
عثمان، أبو بها تغنَّى التي — التشاؤم نغمة — الحزينة النَّغمة هذه مع يتمىشَّ ا وممَّ
يقول ألتباِعه. العبودية معاني ق تُحقِّ التي الطريق ووصُفه العبوديَّة يف كامًال َمذهبًا َوضُعه
وأبَرَزه الُعبودية بُفنون عثمان أبا َزيَّن تعاىل هللا «إن (٣١٩ه): البلخي الفضل بن د ُمحمَّ
النفس اسِتعباد من التخلُّص هو هلل العبودية وطريق العبوديَّة.»69 آداَب ليُعلَِّمهم للنَّاس
لك يُوصِّ هللا من «الَخوف عثمان: أبو يقول ولهذا والِكرب؛ والزَّهو الُعجب وِصفات وشَهواتها
إىل األمور كلِّ تْرك الُعبودية ومن هللا.»70 عن يَقطُعك نفسك يف والُعْجب والِكرب هللا، إىل
عاِلِمه، إىل َجِهلَت ما ِعْلِم ردُّ «التَّفويض ُعثمان: أبو يقول ذلك ويف فيها. والتَّفويض هللا
واالفِتقار هلل التَّواُضع الُعبوِديَّة ومن األعظم.»71 هللا باب والرِّضا الرِّضا، ُمقدِّمة والتَّفويض

الواِسطي)، (ال القحطبي بكر أبا ذاِكًرا ة القصَّ نفس الكالباذي ويَروي ص٣٢. القشريية، الرسالة 66
ص٧٠. التعرف،

ص٧٤. ج١، عراني، الشَّ طبقات 67
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موضوعاٍت ويتَِّخذها عثمان، أبو إليها يدعو ِصفاٌت هذه وكلُّ فيه، والرَّجاء والَخوفمنه إليه
ني: ُمهمِّ لعاِمَلني ظاِهًرا أثًرا فيها يرى فيها والنَّاِظر به. اشتُهر الذي َوْعظه لُدروس

الذي فالفتى «العبودية»: معنى الرجل هذا اصِطالح يف أخذَت التي «الفتوَّة» ِفكرة أولهما:
كلَّ استكَمَل الذي امَلالمتي هو األعىل، ِمثاله عليها الَغري وإيثار بالنفس التَّضحية اتََّخذ
ظَهر ما كلِّ عىل اتِّهامها وأدام َخريًا لنفسه يرى ال فأصبَح بها َق وتحقَّ العبودية ِصفاِت

وحده. هلل امُلؤثِر بنفسه ي امُلضحِّ الكامل العبد هو الكامل فالفتى منها.
يكون أن امُلستبَعد من وليس بامَلجوسية، «الواِسطي» َوصفه ما هو الثاني: العاِمل
البيئة وإىل ُخراسان ُصوفيَّة بعض إىل طريقه َوَجد قد والِهندي الزراِدشتي التشاؤم
نظرة أن يف شكٍّ من هناك ليس بل الِحريي. عثمان أبو فيها عاش التي الثقافية
ُمتشائمني رجاٍل نظرة هي إنما اإلنسانية النفس إىل ة، عامَّ واملالمتية ة، خاصَّ عثمان أبي

إسالمي. غريَ طابًَعا تحِمل

ُعثمان وأبو ار القصَّ حفصوحمدون أبو كان طبَقات، يف املالمتيَّة ُشيوخ صنَّْفنا وإذا
الطبقة تأتي ذلك بعد ٣٠٠ه. سنة حوايل تنتهي التي األوىل الطبَقة رجال أشهَر الِحريي
أو وحده، ار القصَّ حمدون أو وحَده، حفٍص أبي وأصحاب أتباع من تتألَّف التي الثانية
يستحقُّ من الطبَقة هذه رجال بني من وليس جميًعا. عثمان وأبي وحمدون حفٍص أبي
عثمان، وأبا وحمدونًا حفٍص أبا صِحب الذي النَّيسابوري محمود بن محفوظ سوى الذِّكر
بها وصِحب بغداد إىل ذهب ثم عثمان وأبا حفٍص أبا صِحب الذي امُلرتَِعش محمد وأبي
الُحَسني وأبي النَّرصاباذي، وعليٍّا وحمدونًا حفٍص أبا صِحب الذي الثَّقفي عيل وأبي الُجنَيد،
الطَّبقة هذه وأشهر النَّيسابوري. ُمنازل بن ُمحمد هللا عبد وأبي الورَّاق، سعد بن محمد
نَْرش يف الفضل له وكان ار، القصَّ حمدون أتباع أخصَّ كان فقد األخري، هذا هو اإلطالق عىل
انفَرد التي ة الخاصَّ االتِّجاهات بعض إىل باإلضافة أستاذه، َوَضعه الذي املالمتي املذهب

بها.
عن وها تلقَّ التي املالمة بِفكرِة أخِذهم مدى ويف أقداِرهم يف الطبقة هذه رجال ويَختِلف
الَخالص طريق يرى عثمان، أبي تعاليم عىل أمينًا محمد بن محفوظ نِجد فبينا ُشيوخهم،
امُلواَفقات يف نفسه فْليتَّهم ُرشِده، طريق يُبِرص أن أراد «من فيقول: الدائم النفس اتِّهام يف
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نِّي السُّ ويف الصُّ يُمثِّل ٣٢٠ه) سنة (حوايل الورَّاق الُحَسني أبا نِجد امُلخالفات.»72 عن فضًال
ليَحيا والخْلق النَّفس عن والفناء نَّة السُّ واتِّباع الدِّين اسِتقامة الَخالصيف طريق يرى الذي

اإللهيَّة.73 وامِلنَِن الَخريات بُمشاَهَدة اإلنسان
بل نَيسابور، مدرسة عىل َقًرصا الثالث القرن انتهاء بعد تَُعد لم املالمتية تَعاليم أنَّ عىل
وكثري األوَّلني، املالمتية ِرجال أتباع بفضل اإلسالمي العاَلم من أُخرى أجزاءٍ إىل تَجاوزتْها
سيما ال — البالد هذه عن َرحل فقد بهم، دائم اتِّصال لهم كان الذين ُخراسان ُشيوخ من
منهم املشايخ، هؤالء من قليٍل غري عدٌد — الُجنَيد َمدرسِتها رأس عىل كان التي بغداد إىل
محمد هللا عبد وأبو ٣٤٨ه)، سنة بمكة تُويفِّ (الذي الزجاجي إبراهيم بن د ُمحمَّ عمرو أبو
محمد بكر وأبو ٣٥٣ه)، سنة (امُلتوىفَّ النَّيسابوري عراني بالشَّ امَلعروف الرازي هللا عبد بن
الذي ِبندار بن عيل الُحَسني وأبو ٣٦٠ه)، سنة (امُلتوىفَّ النَّيسابوري جعفر بن أحمد بن
هللا عبد وأبو ٣٥٠ه)، سنة (تُويفِّ وبغداد مرص ُشيوخ وبعض ومحفوًظا ُعثمان أبا َصِحب
ومحمد ٣٥٠ه)، سنة (تُويفِّ ُطوس َمشايخ ِكبار من كان الذي الروغندي محمد بن د ُمحمَّ
أصحاب وأِجلَّة نَسا مشايخ ِكبار من كان الذي عليان بابن امَلعروف النََّسوي عيل بن
٣٤٨ه)، سنة (امُلتوىفَّ البوشنجي74 سهل بن أحمد بن عيل الحَسن وأبو عثمان، أبي
إسماعيل عمرو وأبو ٣٦٩ه)، سنة (امُلتوىفَّ النَّرصابادي د ُمحمَّ بن إبراهيم القاِسم وأبو

وغريهم. ٣٦٦ه)، سنة بمكة تُويفِّ (الذي َلمي السُّ نَُجيد بن
يخُرج اإلسالمي، العاَلم يف التصوُّف َمراِكز أكرب من العهد ذلك إىل نَيسابور كانت وقد
مكاٍن كلِّ من وفية الصُّ ها ويَؤمُّ بمكَّة، امُلجاَورة أو للَحجِّ أو بغداد َمشايخ لِزيارة أبناؤها منها
سالم بن سعد ُعثمان أبو مثًال قصَدها فقد املالمتي. باملذَهب ِصلة لهم ليس أو لهم ن ِممَّ
يعقوب وأبو الزجاجي، عمرو أبي أصحاب من كان الذي ٣٧٣ه) سنة (امُلتوىفَّ امَلغربي
٣٣٠ه)، سنة (تُويفِّ والُجنَيد املكِّي عمرو أبي أصحاب من النَّهرجوري د ُمحمَّ بن إسحق

و٦١ب. َلمي السُّ طبقات 72

و٦٨أ. َلمي، السُّ طبقات راجع 73

بوشنج إىل ِنسبًة امُلعَجمة ني بالشِّ البوشنجي حيح والصَّ امُلهَملة، ني بالسِّ أحيانًا َلمي والسُّ نعيم أبو يُوِرُده 74
و٩٥. معاني السَّ قارن هراة. من َفراِسَخ سبعِة عىل بلدة
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يْنوري الدَّ د ُمحمَّ بن أحمد العبَّاس وأبو ٣٤٠ه)، سنة (امُلتوىفَّ الطََّمْستاني75 بكر وأبو
.(٣٤٠ سنة حوايل ِبَسْمرَقند (امُلتوىفَّ

الطبقة تالِمذَة من ِرجالها من الثالثة الطَّبَقة وظهرت باملالمتية، الزَّمن م تقدَّ وملَّا
عليها تَنطِبق التي النِّهائية ورة الصُّ املالمتي املذهب واتََّخذ املالَمة فكرة تحدَّدت الثانية،

األوىل. ور الصُّ عىل انِطباِقها من أكثَر له املوضوعة التَّعريفات
ابن وتلميذُه ار القصَّ حمدون أوَضَحها كما املالمتي املذَهب يف األصليَّة الفكرة كانت وقد
فغاىل َحسناِتها، ِكتمان عىل والعَمل وِريائها، وُرعوناِتها النفس ِضدَّ ائمة الدَّ الحرب ُمنازل:
٣٧٠ه) سنة (امُلتوىفَّ الفرَّاء حمدون بن أحمد بن محمد مثل — رون امُلتأخِّ املالمتيَّة أتباع
فبعَد وتطبيقه، املبدأ هذا تفسري يف — ُمنازل ابن وأتباع الثََّقفي عيل أبي أصحاب من وكان
إيجابيٍّا، اتِّجاًها هؤالء أيدي عىل اتََّخذ الَحَسنات، إخفاء إىل يدعو ِرصًفا َسلبيٍّا ً مبدأ كان أن
َلوَمهم تُثري التي بامَلظاِهر الناس يف والظُّهور امُلخاَلفة د بتعمُّ ُمريديهم املالمة أهل فطاَلب
تقويم ُطرق من طريًقا املالمتية نََظر يف هذا وأصبح وازِدراءهم. ُسخطهم عليهم وتجلُب

امَلالمتي. امَلذهب مفهوم من ُجزءًا امَلعنى هذا وصار قْدَرها، وتَعريفها وتأِديبها النفس
يف خاصًة، تُركيا يف الحديثة، الُعصور يف َوَقعوا حتى ُغلُوِّهم يف املالمتية َمىض وهكذا
نَعِرف ال ولكنَّنا . والرشَّ والَخري والقبيح الَحَسن بني فرٍق كلُّ فيه انَمحى اإلباحيَّة من نَوٍع
املالمتيَّة أوائل وبني امُلستهِرتين املالمتية هؤالء بني — االسم ُمجرَّد يف إال — تاريخيًَّة ِصلًة

الرائعة. ورة الصُّ بتلك رسالته يف َلمي السُّ رهم صوَّ الذين

امَلالمتيَّة ألصول نَقِدي تحليل (3)

من فإن نظريَّة، منها أكثر عمليَّة رسالٌة أنها امَلالمتية لرسالة القارئ نظَر يَسرتعي ما أول
وامُلعامالت العبادات يف وآدابهم طريقهم وقواعد املالمتيَّة تعاليم يَستخِلص أن عليه هل السَّ
تكلَّْمنا فإذا والقواعد، اآلداب هذه إليه تَستِند الذي النَّظريَّ األساس يَستخِلص ا ممَّ أكثر

النُّون وإسكان امليم وكرس امُلهَملة بَفتح الطَِّمنْيس» ولعلَّه َجماعة «قال الُقشريية: الرسالة شاِرح قال 75

ص٨. ج٢، الرسالة، رشح الكاتب. عىل فاشتَبَه ماريدان، ُقرى من قرية َطِمنْس إىل ِنسبًة
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ما عىل بَنَيناه جاِنبنا، من اسِتنتاٍج َمحَض ذلك كان املالَمتي للَمذَهب النَّظريَّة األُسِس عن
وأقواَلهم. املالمتية تعاليم بها انصبََغت ٍة عامَّ ُروٍح من مَلْسناه

اآلداب تعدو ال فإنها وأربَعني، خمسًة منها ذَكر التي باألصول َلمي السُّ يه يُسمِّ ما ا أمَّ
عىل — ذلك يف ُمعتِمدين وُمريديهم أنُفَسهم املالمتيَّة بها يُطاِلب التي األساسية فات والصِّ
ِرجال أو ِرجالهم مَلشهوري قول أو نة السُّ أو الِكتاب من أصٍل عىل — امُلؤلِّف كالم حْسب
استَثْنَينا إذا إالَّ النَّظرية، الناِحيَة من امَلالمتي املذَهب َمسائل الرسالة تَتناَول وَقلَّما وفية. الصُّ
من واحٍد كلِّ من ويف الصُّ ي قِّ الرتَّ حال وعن ، والرسِّ والقلب والرُّوح النفس عن فيها وَرَد ما

منها. كلٍّ وآفاِت والرُّوح ِّ والرسِّ والقْلب اللِّسان ِذكر عن فيها َوَرد وما اآلخر، إىل هذه
التَّشاؤم هو امَلالَمتي املذَهب عليه يقوم الذي العام النَّظري األساس أنَّ إيلَّ ويُخيَّل
تَذِليلِها يف كامًال َمذهبًا عليه وبَنَوا اإلنسانيَّة النَّفس إىل الِفرَقِة هذه ُشيوخ به نَظر الذي
حاٍل أو َعمٍل أو ِعلٍم من إليها يُنَسب ما كلِّ من وِحرماِنها واتِّهامها وَلْوِمها وتَحقريها
املبدأ وهي فيها، أثٌر فارس يف الزراِدشتية للبيئة يكون قد نََظٍر ِوجهُة وهي عبادة. أو
وهناك قواعد. من وضعوه وما أقواٍل من ذَكروه ما بكلِّ امَلالمتيَّة رجال إىل أوحى الذي
التي الفتوَّة فكرة هو وهذا السابق، األساس عن تماًما ُمستقلٍّ غري آخر نََظري أساٌس
تَشاؤمهم َدعاهم التي فالنفس أيًضا، َفارسيًَّة كانت — باملالمتية يتعلَّق فيما — أنها أعتقد
الَغرْي وَسبيل أوًال، هللا سبيل يف بها التَّضِحيَة يَِجب اتِّهامها، وإداَمِة وإذالِلها تَحقريها إىل
هَو الذي امَلْحض اإليثار معنى ق يَتحقَّ عليها التامِّ واالنتصار بالنفس التَّضِحيَة ويف ثانيًا،
وآداِبهم املالمتية َقواعد من كثرٍي يف ُوضوٍح ِبكلِّ الُفتوَّة َمعنى ويَظَهر الُفتوَّة. ِصفات أَخصُّ
الُفتوَّة أو وفية، الصُّ الُفتوَّة وِهَي ِهللا بُمعاَملة ُمتَِّصًال كان ما منها سواء باألصول، اة امُلسمَّ
االجتماعية. الفتوَّة وهي الخْلق بُمعاملة ُمتَِّصًال كان وما هلل، اإليثار فيها يَظَهر التي املالميَّة

الذَّات. إنكاُر الحاَلتنَي يف ويظهر
للمالمتيَّة َلمي السُّ ذََكرها التي «األصول» جميع نَُردَّ أن يُمِكنُنا األْصَلني َهذين وإىل

اآلتية: الرئيسية امَلسائل يف املالمتية كالم صَدر وعنهما ُمبارش. غري أو ُمبارش بطريٍق

. والرسِّ بالَقلب وِصلتها يَتِها وَرشْ النَّفس يف كالُمهم (١)
يتَِّصل وما هرة، والشُّ والُعْجب الرِّياء ًة وخاصَّ وظواهرها النَّفس ُمحاربة يف كالُمهم (٢)
وفية الصُّ والدَّعاوى الزِّيِّ كمسألة وفية الصُّ بالحياة ُمتعلِّقة مسائل من فات الصِّ بهذه
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ومعاني وإرادته العبد أفعال كمسألة أخالِقيَّة مسائل أو والتوكُّل، والَفْقر ماع والسَّ واألحوال
العمليَّة بالحياة تتعلَّق مسائل أو ك، الرشِّ كمسألة (إلهيَّة) مسائل أو والعبوديَّة، الُحريَّة
آداُب تتألَّف كلِّها امَلسائل هذه يف أقواِلهم ومن والتَّذكري. الَوعظ يف للنَّاس والُقعود كالكْسب

عنَدُهم. امَلالَمتي الطريق
والتأنيب والبَْخع الزَّْجر ها أهمُّ التي وظواهرها النفس ُمحاربة ُطُرق يف كالُمهم (٣)

عليه. «املالمة» اسم يُطِلقون الذي العام العنوان تحت َوضعه يُمِكن ما وكلُّ واالتهام
اإلخالص. َمقام يف ق التحقُّ وهي الطريق من الغايَة يف كالمهم (٤)

النَّفس يف امَلالمتية فلسفة (4)

ويُرتِّبها والطَّبع والنفس والقلب ِّ والرسِّ الرُّوح كِلمات املالمتية رسالة يف َلمي السُّ يَستعِمل
يُشري وال األلفاظ هذه مفهومات يُحدِّد ال ولكنَّه بينها، األفضليَّة حيث من النَّحو هذا عىل
فهو الُقَشريي، القاسم أبو وخَلُفه ِتلميذه فعل كما ة بالدقَّ منها كلٍّ َمدلول َوظيفة إىل
بعض ولكن .« َّ «الرسِّ الُقشريي فيه يَضع الذي امَلوِضع يف القائمة أعىل يف «الروح» يَضع
َمحلُّ إنَّه حيث من جميعها الُقوى هذه أفضل « «الرسِّ أن إىل يُشري أنفسهم املالمتية أقوال

الُقشريي. يقوله ما مع يَتَِّفق وهذا امُلشاَهدة،
التي «النفس» التَّقريب َوْجه عىل نعِرف لكي األلفاظ هذه َمعاني إيضاح من بُدَّ وال
النفس أما بها. والتَّضحيَة واتِّهامها ُمحاربتها إىل ًة خاصَّ واملالمتية ًة عامَّ وفية الصُّ يدعو
َمحلُّ هي التي الجسماني القلب يف امُلوَدعة اللَّطيفة عىل عليه تُطَلق ما ُجملة يف فتُطَلق
القلب يف ُموَدعة َلطيفة هي التي الرُّوح ُمقابَلة يف الَقبيحة، واألفعال امَلذمومة األخالق
ِّ والرسِّ القلِب ُمقابَلة ويف الحَسنة، واألفعال امَلحمودة األخالق َمحلُّ ولكنَّها أيًضا الجسماني
بهذا فاإلنسان إنسانًا، يه نُسمِّ الذي املجموع ذلك يف ُموَدَعتان أُخَريان لطيَفتان ُهما اللَّذَين
الِجسم أنَّ كما ة، خاصَّ َوظيفة منها لكلٍّ لبعض، بعضها ر ُمسخَّ قوى مجموع املعنى
ة. الخاصَّ وظيفته منها لكلٍّ التي ه وَحواسِّ الِجسميَّة بُقواه كثري َمجموِعه يف كلٌّ اإلنساني
َمْركز والقلب هوات، الشَّ مبدأ النفس وأن الحياة، مبدأ الرُّوح أن عىل الصوفيَّة أجَمع وقد
هوات الشَّ مبدأ النفس أحيانًا: يُقال كما أو هود. الشُّ أو امُلشاَهدة مرَكز ُّ والرسِّ امَلعرفة،
والَقلب الِعلم، َمحلُّ والعقل امَلحمودة، واألفعال الحياة مبدأ والرُّوح امَلذمومة، واألفعال
الرُّوح إىل مال وإن بِصفاتها، اتََّصف النفس إىل ماَل إن ولكنَّه أصالة، وامَلحبَّة امَلعِرفة َمحلُّ
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من لواحدٍة ليس التي امُلشاَهَدة َمحلُّ فهو ُّ الرسِّ ا أمَّ بينهما. ُمتقلِّب فهو بِصفاِتها، اتََّصف
يف امُلودَع ُّ الرسِّ أي ِّ الرسِّ ِرسِّ عن أيًضا الصوفية يتكلَّم وقد عليها. اطِّالع ابقة السَّ القوى

هللا. إالَّ عليه يَطلِّع ال أمر وهذا . الرسِّ لطيفة
الرُّوح ثُمَّ الرسِّ اآلتي: النَّحو عىل وفضلها لطاَفِتها بحسب الُقوى هذه الُقشريي ويُرتِّب
ثم القْلب ثُمَّ ُّ الرسِّ ثُمَّ الرُّوح هو: آخَر نحٍو عىل َلمي السُّ ويَُرتِّبها النفس،76 ثم القلب ثُمَّ
يَشُعر أن غري من القْلب حال إىل النفس حال من األحوال يف ويف الصُّ ي قِّ الرتَّ ويجعل النَّفس.
إىل الرسِّ حال ومن النفس، تَشُعر أن غري من ِّ الرسِّ حال إىل القلب حال ومن بذلك، الطَّبْع
امُلكاَشفة له حصَلْت الرُّوح حال إىل اِلك السَّ َوَصل فإذا القلب، يشُعر أن غري من الرُّوح حال

وامُلشاَهَدة.77
(أي َمعلول هو ما لكلِّ اسٌم أنها وهو آخر، تعريف وفية الصُّ بعض عند وللنَّفس
سواء وأخالقه، أفعاله من وَمذموم العبد أوصاف من الذَّميمة)78 َفة الصِّ ومعناها ِعلٍَّة ذو
والَغضب كالِكرب ذَميمة ِصفاٍت يف طبِعه يف كان ما أو امَلعايص من العبد اكتََسبه ما ذلك يف

وامُلناَزلة. بامُلجاَهدة الَعبد عن يَنتِفي ا ممَّ ذلك ونحو االحِتمال وِقلَّة والِحقد
َمجموعة بأنها أو واآلثام، ور الرشُّ عنها تصُدر لطيفة أو قوَّة بأنها النفس عرَّفوا وسواء
والرشُّ ُمناَزلتُه، ويف الصُّ عىل يِجب الذي األكرب العدوُّ ِعنَدهم شكَّ ال فهي واآلثام، ور الرشُّ تلك
ُمجِمعون الكلُّ إذ جميًعا، وفية الصُّ بني ُمشرتَك قَدٌر وهذا َمْحُوه. عليه يِجب الذي امُلستطري
طريق عن ِجهادها أنَّ وعىل والرَّغبة، هَوة الشَّ َمصَدر ألنها اآلثام مصَدر النفَس أنَّ عىل
والحديث القرآن يف وَرد ما ذلك يف أصلُهم كان وربما األكرب. الجهاد هو الصوفية الحياة
أََصابََك ﴿َما تعاىل: وكَقولِه وءِ﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ تعاىل: قوله ِمثل يف النَّفس ذَمِّ من
أعدائك «أْعَدى السالم: عليه وقوله نَْفِسَك﴾، َفِمْن َسيِّئٍَة ِمْن أََصابََك َوَما ِهللا َفِمَن َحَسنٍَة ِمْن
غري عاِمٍل تأثري تحت — الفكرة هذه يف باَلغوا امَلالمتية ولكن جنبَيك.» بني التي نفُسك
ا رشٍّ النفس فاعتَربوا األحيان، من كثرٍي يف املعقول تَجاَوَزت ُمبالغًة — أعتِقد فيما إسالميٍّ
يشءٍ صُدور ِمها تَوهُّ ُمجرَّد وعدُّوا واتِّهام، امِتهاٍن نَظرة أفعاِلها جميع إىل ونَظروا َمحًضا،

ص٤٤-٤٥. الُقشريي، رسالة 76

املالمتيَّة. رسالة 77

ص١٠٤. ج٢، الُقَشريية، الرسالة عىل األنصاري رشح 78
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ألن الَخفي؛ ك الرشِّ ُرضوب من رضبًا أعمالها عىل قْدر اسِتحقاق مها تََوهُّ أو عنها حَسٍن
امَلالمة بطريقة وها َسمَّ التي طريقتُهم وليست هللا. فعل غري لِفعٍل تَعظيم اعِتقاِدهم يف ذلك

َمظاِهرها. وَجميع النفس عىل الَقضاء بها يُراُد التعاليم من سلسلة سوى
الرشَّ َمصَدر أنَّها حيث من فحْسُب للرُّوح ُمقاِبلة — املالمتية نَظر يف — ليست فالنفس

واالرتِكان وتَعظيمها أفعاِلها ُرؤية أنَّ حيث من هلل ُمقاِبَلة هي بل الخري، مصَدر والرُّوح
باهلل. اإلرشاك ِبمثابة إليها

فيما — َلمي السُّ ذََكرها كما — املالمتية عند النفسيَّة الُقوى تَصنيف ِقيمة وتَتبنيَّ
وفية. الصُّ امَلقامات من ذلك غري أو ُمشاَهَدِته أو هللا بَمعِرفة امُلتَِّصلة النتائج من عليه رتَّبوا
حالة وامُلشاَهدة — الُقشريي عند ِّ الرسِّ من بدًال — امُلشاَهدة محلَّ عنَدهم الرُّوح كانت فإذا
ألن وذلك الرِّياء. من نوًعا امُلشاهدة تلك عىل ِّ الرسِّ اطِّالع اعتُِرب وربِّه، العبد بني ة خاصَّ
امَلرتَبَة يف ُدونها أخرى ُقوَّة عليها اطََّلَعت فإذا اإلنسان، يف ُقوَّة ألفضل إالَّ تكون ال امُلشاَهدة
أعمال عىل منها قوَّة اطََّلَعت إذا األخرى الُقوى يف الحال وكذلك خاِلَصة. امُلشاَهدة تكن لم
اطََّلَعت إذا وكالنفس ، الرسِّ أعمال عىل اطَّلع إذا كالقلب امَلرتَبة، يف َفوَقها هي التي الُقوَّة

القلب. أعمال عىل
فقد َعَمله، أو اآلخر بعضها َوظيفة عىل اإلنسانية الُقوى بعض اطِّالع حيث من هذا
تَقوم أن ويَِجب بل — منها واحدٍة كلُّ تقوم تماًما ُمنعِزلة أنَّها عىل القوى هذه املالمتيَّة َفِهم
واطَّلَعت حُدودها إحداها جاَوَزت فإذا األخرى. عن تماًما ُمستقلًَّة ِبوظيَفِتها — منها كلٌّ
املالمتي إْطالع أما الرِّياء. يف صاِحبَها وأوَقع إخالِصها من ذلك شاب غريُها، به يقوم ما عىل
َساِبِقه، من الرِّياء باب يف أدَخُل فهَو َقْصد، عن له ذلك إظهار أي وحاِله، ِفعله عىل غريَه
كلَّ حاَربوا أنَّهم يف ُّ الرسِّ هو وهذا يطان.79 الشَّ وَلِعب الطَّبع ُرعونَة ِمن املالمتية نََظر يف وهو
والتواُجد ماع السَّ واستَقبَحوا عات، امُلرقَّ ِلبْس فأنكروا واألفعال؛ األحوال عن امُلنِبئة امَلظاهر
أسباب من ذلك أشبََه وما والَوْعظ للتَّذكري للنَّاس الُقعود وكِرهوا الكرامات، وأْخَفوا فيه،

الحال. عن اإلعالن
«الذِّكر»، يف كالِمهم يف أخرى ناحية من اإلنسانية للقوى املالمتيَّة تصنيف أثَر ويظهر
وِذكر ، الرسِّ وِذكر القلب، وِذكر الَجوارح، ذكر وهو اللسان ِذكر أنواع: أربعة منه عدُّوا فقد

الثامن. األصل امَلالمتيَّة: رسالة 79
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تحُصل وهنا الذِّكر، عن واللِّسان والقلب الرسِّ سكَت الرُّوح ِذكر صَدق إذا وقالوا الرُّوح.
سكَت الرسِّ ِذكر صحَّ وإذا الصوفيَّة. قول حدِّ عىل الَفناء مقام أو الَجْمع مقام يف امُلشاَهدة
هو القلب وذكر اللسان، سكَت القلب ِذكر صحَّ وإذا الَهيبة. َمقام وهذا واللِّسان، القلب
وهو الذِّكر َمراِتب أدنى وذلك اللسان، ذََكر الذِّكر عن القلب غفل وإذا والنَّْعماء. اآلالء ِذكر

ة. العامَّ ِذكر
ُدونها التي القوَّة اطِّالع قوٍَّة كلِّ ِذكر وآَفُة آفة، األذكار هذه من واحٍد لكلِّ ذَكروا ثم
الرسِّ وِذكر امُلشاهدة، مقام يف اإللهيَّة الذات ِذكر هو الرُّوح فذكر ِذكرها.80 عىل امَلنِزلة يف
عنه امُلعربَّ فات الصِّ أثِر ذكر هو القلب وِذكر والجالل، الَهيبة مقام يف فات الصِّ ِذكر هو
عىل الرسِّ اطَّلع فإذا باللِّسان، الذكر هو النفس وذكر املعرفة، مقام يف وذلك والنَّعماء باآلالء
اطَّلع وإذا هللا، يف الفناء من نوًعا تقتيض الصاِدقة امُلشاهَدة ألن امُلشاهدة أفسَد الرُّوح ِذكر
إن حيث من الكاِمل بالفناء ق للتحقُّ ُمناِفية وهي الَهيبة حالة حصَلت الرُّوح ِذكر عىل الرسُّ
إذا وكذلك الفناء. لحالة ُمناٍف وهذا بها، يَشُعر الذي للعبد وبقيًَّة وجوًدا يقتيض ُحصولها
والنَّعماء اآلالء وِذكر ونعماءه، هللا آالء يذُكر القلب ألن أفسَده؛ الرسِّ ِذكر عىل القلب اطَّلع
منه. بُْعٍد َمقام اآلالء ِذكر وَمقام هللا من ُقرٍب َمقاُم الَهيبة مقام ألنَّ الَهيبة؛ َمقام مع يَتناىف
الذِّكر دَرجات أدنى وهو الِعَوض أو للثَّواب َطلبًا اللِّسان ِذكر به فامُلراد النَّفس ِذكر أما
من خاِلصًة ونعمائه هللا آالء رؤية ُدون يَُحول ألنه أفسَده القلب بذكر اختَلَط فإذا عندهم،

ِعَوض. أو ُمقابٍل غري يف العبد عىل ونَعمائه بآالئه يَمنُّ الذي هللا

الرِّياء ُمحاَربة

إليه يرُمون واحًدا هدًفا لهم أنَّ ومنزلتها النفس إىل املالمتية نظرة عن ذكرناه ا ممَّ ظهر
واملقامات، األحوال بتصحيح إال ق يتحقَّ ال الذي دق الصِّ ذلك هللا، مع امُلعاَملة ِصدق وهو
ذلك انطوى ولذلك الرِّياء؛ آثار من — خفي أو ظاهر — أثر كلُّ انمحى إذا إالَّ يَتمُّ ال والذي

َمذهبهم. بناء يف الزَّاوية َحَجر بمثابة وكان تعاليمهم، ُمعظم عىل أصولهم من األصل

ج١، ْهرَوْردي، للسَّ املعارف عوارف وقاِرن التاِسع، األصل املالمتية، رسالة يف ذلك تفصيل راجع 80

اإلحياء. هامش عىل ص٢٠٥-٢٠٦
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من رشٌط الرِّياء من التَّخلُّص ألن ِضدَّه؛ هو الذي اإلخالص ذُِكَر الرِّياء ذُِكَر وإذا
بمثل — اإليجابي هَدفهم وهو اإلخالص— يف يتكلَّموا لم املالمتيَّة ولكن اإلخالص. رشوط
امُلتشائمة نظِريَّتهم حملتْهم فقد الهَدف، ذلك إىل الَوسيلة وهي الرِّياء ُمحاَربة يف تكلَّموا ما
الذي الرِّياء وهي ِصفاتها من ِصفٍة أخصِّ ِضدَّ فيها هواَدَة ال حْرٍب إعالن إىل النَّفس يف
بالطاعة، ُسبحانه الحقِّ إفراد أنه اإلخالصعىل فِهمنا وإذا َمْحِوه. إىل وسيلًة «املالمة» اتَّخذوا
أو الناس عند مَلْحمدٍة اكتساٍب أو ملخلوٍق تصنٍُّع من آخر يشءٍ دون سبحانه إليه «والتقرُّب
إذا أدقَّ بعبارٍة أو امَلخلوقني»،81 ُمالحظة عن الِفعل «تَصفية أنه أو الخلق»، من مدٍح َمحبَّة
التَّحرُّر أنه عىل دق» «الصِّ وفِهمنا غريه، ُدون هلل الكاِملة بالعبودية ق التَّحقُّ أنه عىل َفِهمناه
هو امُلخِلص املالمتي أن أْدركنا والتَّعظيم، االعتبار ِبَعني إليها والنظر النفس تقدير من
تطهري يف املالمتية ُمباَلغة وأدركنا له، ُعجب ال الذي هو الصاِدق واملالمتي له، ِرياء ال الذي
التي الكاِملة الُعبوديَّة َدرجة إىل الوصول دون الحائلتنَي فتني الصِّ هاتنَي أدران من النفس

الُقْرب. َدَرجة هي
دق والصِّ اإلخالص وإن الصحيحة، اإلسالمية التعاليم من الرِّياء تحريم إنَّ يُقال وقد
وعراقيُّون ُخراسانيُّون جميًعا، وفية الصُّ فيها وأفاض إليها اإلسالم دعا التي فات الصِّ من
أُسٍس إىل مذهبهم يُرِجعون أنفسهم املالمتية إن كذلك يُقال وقد وشاِميُّون. وِمرصيُّون
«هي املالمة: معنى عن ُسئل وقد ُشيوخهم أكرب من َشيٌخ يقول حيث َمحضة إسالمية
اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن وءِ﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ َعَجٍل﴾، ِمْن اْإلِنَْساُن ﴿ُخِلَق َوَصَفت ما الِتزام
بهذه كان من أيمدح َهلُوًعا﴾. ُخِلَق اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ َلَكنُوٌد﴾، ِلَربِِّه اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ َعُجوًال﴾،
امتاز التي فات الصِّ أو فة الصِّ عن القائل ويتساءل ذلك كلُّ يُقال قد يُذَمُّ؟»82 أم فات الصِّ
يتميَّز لم التصوُّف يف املالَمتي االتِّجاه أن ذلك عىل وجوابُنا غريه. من املالمتيَّة مذهب بها

اآلتية: األمور يف إالَّ األخرى االتِّجاهات من غريه عن
تفاصيل يف ال ُمعيَّنة وِصبغة ة خاصَّ ِوحدة له َمذهب هو َحيث من أي ُجملته، يف أوًال:
نراها معاٍن ذلك إىل وما والعبوديَّة دق والصِّ واإلخالص فالرَّياء وإال فيه، الواِردة املسائل

ص٩٥-٩٦. الُقشريية، الرسالة 81
املالمتيَّة. رسالة 82
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ِوحدة تأليف هو املالَمتي املذهب به يَمتاز فالذي طبَقاتهم، اختالف عىل وفية الصُّ عند
غري فرديَّة ُصور يف إالَّ املالمتيَّة غري مذاهب يف تُوَجد ال التي املعاني هذه من ُمنسِجمة
ِلَغري أدري وال العمليَّة. الحياة يف وتحقيقها املعاني هذه تطبيق ُمحاولة ثم ُملتئمة،

كنظاِمهم. النفس آثار وَمْحو الذَّات إنكار إىل يرمي ًقا ُمنسَّ ُمحكًما نظاًما املالمتيَّة

السلبيَّة النَّواحي وهذه سلبيَّة. معاٍن من الصوفية امُلصطلحات يف املالمتيَّة َفِهمه فيما ثانيًا:
اإليجابية املعاني ا أمَّ وامُلحاَربة. امُلجاَهَدة َموِضع ألنَّها املالَمتي الطريق يف املقصودة هي
اإلخالص يكتِسب ال فاملالمتي والفضل، امِلنَّة سبيل عىل إلقاءً القلب يف هللا يُلقيها فأمور
أزال إذا إليه اِلك للسَّ هللا يَمنُحهما ِصفتان دق والصِّ اإلخالص ألن طريقه؛ يف دق الصِّ أو
وعىل نفسه اتِّهام عىل داَوم إذا أي دق، والصِّ اإلخالص عوائق ورياَضته ِبُمجاَهدته هو

وُعجبه. ريائه ُمحاربة
حسنٍة كلَّ عليها وأنكروا ِخالله من النَّفس إىل نَظروا الذي األسود امِلنظار ذلك يف ثالثًا:
لذَّة حتى لذٍَّة كلَّ وَحرموها وِعلَمها، وإرادتها الحقيقي ُوُجودها وسَلبوها حسناتها، من
وإثٍم رشٍّ بكلِّ جديرًة وَحِسبوها ِمنه، الُقرب أو هللا حبِّ ِفكرة حتى ِفكرة وكلَّ الطاعات،

إسالميَّة. غري أنها يف أشكُّ ال نظرة وهذه وُقبح.
يُبِطنه ما غري إظهار أنَّه أي املألوف، الضيِّق بامَلعنى امَلالمتي الرِّياء نفَهم أال ويِجب
عمٍل ُكلَّ أنَّ معناها عنَده والحقيقة الحقيقة، غري إظهار امَلالمتي عند الرِّياء بل اإلنسان.
ولذلك َمْحض؛ رياءٌ إرادًة أو عمًال لنفِسه اإلنسان فادِّعاء وإذَن هلل، فهي إرادة وكل هلل، فهو
أجراهما إذا يَخلُصان وإنما االختيار، ُعنرص فيه َدَخل إذا عنده الحال أو العمل يَخلُص ال
يف اِدقون والصَّ إليهما. الناِظرين ورؤية رؤيته وأسقط منه، اخِتيار غري من العبد عىل هللا
شعائر تعظيم هو وهذا واألحوال. األعمال ودعوى االخِتيار تركوا الذين هم املالمتيَّة نَظر

القلوب. يف هللا
ييل: فيما نُجِملها ُمختِلفة ُصوًرا املالمتيَّة مذهب يف الرِّياء ُمحاربة اتََّخذت وقد هذا،

يَصُدر ما كلِّ يف وَلوُمها الكِلمة) هذه من املالمتيَّة يَفهمه الذي (باملعنى النفس اتِّهام أوًال:
خاِطر. من لها يخُطر أو عمل، أو قوٍل من منها

وإسقاط بها، اللَّذَّة اسِتشعار وتحريم والِعبادات الطاعات أعمال إىل النَّظر عَدم ثانيًا:
يَرون ال بحيث وَغريها، كاإلرادة للنفس حظٌّ هو ما وبكلِّ بها واالغِرتار باألعمال االفِتخار
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بعض يحِمل الذي هو هذا كان وربما هلل. أنه عىل إالَّ فعٍل أيِّ إىل يَنُظرون وال هللا، إالَّ
ينية. الدِّ التَّكاليف ترك عىل امَلذهب هذا تَدْهُور عصور يف منهم رين امُلتأخِّ

منه. يشءٍ ادِّعاء وعَدم الِعلم إىل النَّظر عَدم ثالثًا:
الناس، من َغريه وبني بينه تَمييًزا ويف الصُّ فيها يِجد قد التي املظاهر كل تحريم رابًعا:
وشعائرهم الطريق أهل بطقوس اتَّصل ما ذلك يف سواء ُشهرًة له تُسبِّب قد التي أو
هذه من واحٍد كلَّ وسنرشح وَدعاويهم. وفية الصُّ بأحوال أم غريهم، من بها تَميَّزوا التي

بالتفصيل. األمور

وَلومها النفس اتِّهام

وأساِليبهم. املالمتيَّة تعاليم كلُّ عنه تفرَّع الذي األصَل النفس اتِّهام ِفكرة كانت وربما
كما النفس طبيعة يف لرأيهم تاِبَعتان ِفكرتان وهما مذهبهم، يف ُمرتاِدفان وامَلالم واالتِّهام

أسلْفنا.
إالَّ َمعصيًة لها يََرون ال دائًما، والُخصومة االتهام َموِقف النفس من َوقفوا وقد
أمِرها. من ِخيفًة سوا وتَوجَّ فيها إخالِصها يف َشكُّوا إالَّ طاعَة وال ِشيمِتها، من اعتَربُوها
الظنِّ فإساءة والرِّياء، وامُلخاَلفة الَجهل عىل َمجبوَلٌة نظِرهم يف طبيعِتها أصل يف والنفس
ولذلك ُمقاومتها؛ واِجبه من امَلالمتي يرى التي نَزعاتها وإظهار خباياها لكْشف طريٌق بها
أُصولِهم. من أصًال — باهلل الظنِّ ُحسن ُمقابََلة يف — بالنفس الظنِّ ُسوء املالمتيَّة جعل
بَمالمتها وصيانَتها ِبُمخالفتها، وتأِديبها عنها، اإلعراُض الساِبقة ِعَلِلها من النفس وَدواء
النفس بعيوب املالمتي َمعرفة وِبمقدار ُعيوبها، تتَِّضح النفس اتِّهام وِبمقدار وتَقريعها.

بها. َمعرفته تكون
نوٍع كلَّ لها وأظهروا ُممِكن، مذهٍب كلَّ النفس ُمعاَرضة يف ذَهبوا املالمتيَّة إنَّ ثم
وتَعرًُّضا الناس ِلَلْوم استجالبًا َحسناِتهم ويُخُفون سيِّئاتهم يُعِلنون فهم الِعناد، أنواع من
حالُهم لهم ليَسَلم منهم الناس تَنفري عىل عِملوا الناس عىل النفس أقبلت وإذا إليذائهم.
عَمُدوا أفعالها من فعًال استحَسنَت أو إليه سكنَت أو يشءٍ إىل النَّفس ركنَِت وإذا هللا. مع
إىل عَمُدوا الَغري أفعال من القبيح رأت وإذا إليه، تسُكن ا ممَّ وَمنِعها وتَحقريها تَذِليلِها إىل
أنَّ حدِّ إىل ذلك يف باَلغوا إنهم بل أنكَرها. أو أخفاها حاٌل ألحِدهم ظهَرت وإذا تَحسينه،
يَحُقره من ويُجاِلس طوًعا، عليه يَردُّ من عىل يُسلِّم وال َكْرًها عليه يَردُّ من عىل ليُسلِّم أحَدهم
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أنواع من ذلك غري إىل يُرضيه، من يسأل وال يَمنعه من ويسأل يكرمه، من ُمجاَلسة ويرتُك
َرغباتها.83 من رغبٍة كلِّ يف وُمصاَدمتها النَّفس ُمعاَرضة

األعمال يف الرِّياء

وأنَّ حقيقي، غري هو ما كلِّ إظهار بمعنى الرياء يفَهمون املالمتيَّة أن ذكْرنا أن سبَق
امِلنَّة سبيل عىل الواِهب يشء، لكلِّ امُلريد يشء، لكلِّ الفاِعل هو هللا أنَّ هي عنَدهم الحقيقة
أنَّ أيًضا عنَدهم الحقيقة ومن األعمال. ثواب ذلك يف بما واآلخرة نيا الدُّ يف خرٍي كلَّ والفضل
الَعبَث من وأن أزًال، ُقدِّر قد َغريها أو الِعباد أفعال ذلك يف سواء الَكون يف يَجري ما ُكلَّ

امَلقدور. غري إىل الوصول
قد أخرى ناحيٍة من الَجْرب يف ونظريَّتُُهم ناحية، من النفس إىل امُلتشائمة فنظرتُهم

جزاء. كلِّ ِقيمَة وَمحا عمٍل كلِّ ِقيمة عىل قىض الذي الشاذَّ االتِّجاه هذا َمذهبهم َها وجَّ
ا ممَّ كانت طاعاٍت كانت فإن ُمخاَلفات، أو طاعاٍت تكون أن عن الَعبْد أعمال تخلو وال
االعِتزاز أو للَفخر امَلالمتية نظر يف معنى ال وإذن أزًال، قدَّره مما العبْد يِد عىل هللا يُجريه
قال عمله؟ من ليست وهي بها الِغبطة أو بالطاعة اللَّذَّة اسِتشعار يُربِّر ُمربٍِّر وأيُّ بها.
فليعَلم عليه، هو ما إىل النظر أو فيه هو بما االفتخار عنه يُسِقط أن أراد «من بعضهم:
علوم له صحَّ فمن هو؟ أين وإىل هو، ن وِممَّ هو، ولِمن هو وكيف هو، وأين جاء، أين من
ساِقطة الكون َمذمومًة يراها بل بحاٍل، حظٌّ له يظَهر ولم حظٍّا لنفسه يَر لم امَلقامات هذه
إىل املالمتيَّة ذَهب ولذلك اغِرتار.»84 باِطنه من وال افِتخار ظاِهره من له يَبقى ال األفعال،
الُغرور من نَوًعا الطاعات لذَّة إظهار اعتربوا بل قاِتلة، ُسموًما وعدُّوها الطاعات لذَّة ُمخاَلفة
قد امَلقدور ألنَّ ُغرور؛ الحقيقة ويف ُرسور الظاِهر يف «العبادات حفص: أبو قال والرِّياء.
القول حدِّ إىل النَّاِحية هذه يف امُلباَلغة يف يَذهبون قد بل َمغرور.»85 إال بفعِله يَُرسُّ فال ُسنَّ
بوجود االعِرتاف ِبمثابة ألنها الَخفيِّ ك الرشِّ من نَوٌع العبد إىل والِعبادات الطَّاعات ِنسبة بأن
حفص أبي َشيخه عن الِحريي ُعثمان أبو يَحكي اإللهيَّة. اإلرادة جاِنب إىل لإلنسان إرادة

املالمتيَّة. رسالة قاِرن 83

املالمتيَّة. رسالة 84

املالمتية. رسالة 85
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ألن سبيًال لربِّك عبادتُك تُكن «ال حفص: أبو فقال أوِصني، له: قال رُجًال أنَّ املعنى هذا يف
إىل نَظر من فإنَّ عليك، والُعبودية الِخدمة َرْسم إظهاَر له ِعبادتك واجعل َمعبوًدا، تكون

نفسه.»86 يعبُد فإنما عبادته
َوليَدة أنها عىل ُفِهَمْت إذا النفوس مَرض من املالمتية عند الطاعة كانت هنا ومن
يرى ال بحيث القضاء، بمسبوق امُلطَلق والتَّسليم هللا، إىل امُلطَلقة اإلنابُة ذلك وَدواء االخِتيار.
ويَختارون، ويَسكنون «يتحرَّكون رويم: قول حدِّ عىل فُهم إطالًقا، عمِله يف أثًرا لنفسه العبد
يف واختيار وسكون حركة فلُهم أعمالهم، من ليست واختيارهم وُسكونهم حَركتَهم ولكنَّ

هللا.» هو وامُلختار وامُلسكن امُلحرِّك الحقيقة ويف الظاهر،
والعبادات الطاعات لإلخالصيف املالمتيَّة َرضب قد أخرى ناحية ومن ناحية. من هذا
وهي باألعمال وامُلباهاة واالعِتزاز االفِتخار إذَن ففيَم إنساني، عمٍل كلُّ ُدونه يقُرص مثاًال
الذي البَسطامي يزيد أبو يقول املعنى هذا ويف الكمال؟ دَرجة إىل الوصول عن أبًدا قاِرصة

بيشء.»87 بعَدها باَليُْت ما تَهليلة يل َصَفْت «لو أقواِلهم: من بكثرٍي املالمتيَّة يُنِطقه
ِقيمتها، من روا وحقَّ طاعاتهم إىل النظر من املالمتية قلََّل أجله من ثاِلث سبب وهنالك
فَعُظم وِمنَن، َعطايا من الَعبد عىل هلل ما إىل وعباداٍت طاعاٍت من للعبد ما قاُسوا أنَّهم وذلك
ما عنَدهم َعُظم الُجهد. من بَذلوا مهما يُؤدُّوه لن أنَّهم َشعروا الذي اإلَلهي يْن الدَّ نظرِهم يف
دائًما نَظروا ولذلك هللا؛ أعمال جنب يف أعمالُهم أعيُنِهم يف وصُغَرت للَعبد، ما َجنب يف هلل
ُمغرتٍّا. ُمرائيًا بها اعتزَّ ومن غاِفًال، أعماله إىل نَظر َمن واعتربوا لهم، ما إىل ال عليهم ما إىل
تَحول كثيفًة ُحُجبًا ونَحوها وِعلم وُزهد وُمجاَهدة طاعٍة من عمِله إىل العبد نَظَر اعتَربوا بل
عالٌم ثالثة: هللا عن ِحجابًا الناس «أشدُّ يزيد: أبو حاِلهم ِلساُن قال كما ربِّه، وبني بينه

بُزهده.»88 وزاهٌد بِعباَدته، وعابٌد ِبِعلمه،
من ذلك وعدُّوا بالعبادات والتلذُّذَ بالطاعات الفَرح أنفسهم عىل املالمتيَّة أنكر وملَّا
وأجاز هللا. جنب يف فرَّطوا ما عىل والنََّدم البُكاء إال أمامهم يبَْق لم الَخفي، ك والرشِّ الرِّياء
أنَّ يرى كان الذي عثمان أبو ِتلميذُه فيه وخاَلَفه َحفص، كأبي ُشيوخهم بعض البُكاءَ لهم

املالمتيَّة. رسالة 86
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ُمداَومة يقَطع بالبُكاء األَسِف عن والتَّسيلِّ لوى، السَّ ِبمثابة وأنه باألَسِف يذَهب األَسِف بُكاء
عنَده.89 واِجبة األسف وُمداَومة األسف،

وهو منها، َموقُفهم هو وهذا أنفسهم املالمتيَّة عن تصُدر التي باألفعال يتعلَّق فيما هذا
وذَهب أقىصحدوده، التَّشاؤم فيه بَلغ موِقف ألنه أيًضا األلم وإىل الدَّهشة إىل يدعو موقٌف
عادة السَّ تلك عىل يَقَيض أن حاَول أو وقىض اإلنسان، عن صُدوره يُمِكن وجليٍل جميٍل بكلِّ
وُمجاهداِته عباداِته يف يُدِرك عندما هللا من ُقرِبه حال يف ويف الصُّ يتذوَُّقها التي الرُّوحيَّة
هذه َوليدة أنها الغزايل يرى التي السعادة وهي التَّوحيد. معنى ويَعِرف الرُّبوبيَّة حرضة
يف ليس إذ املوجودات: بكلِّ امُلحيطة الرُّبوبيَّة حرضة «معرفة هي عنده واملعِرفة املعِرفة،
الجنَّة هو القلب يف ذلك من يتجىلَّ فما أفعاله، من والكون وأفعاله، تعاىل هللا سوى الوجود
الجنَّة من اإلنسان نصيب َسعُة وتكون الحق. أهل عند الجنَّة اسِتحقاق سبُب وهو قوٍم عند

وأفعاله.»90 وصفاته هللا من له يتجىلَّ ما وِبِمقدار َمعرفِته، َسعِة بحْسب
وهذا الناس؛ من غريهم أفعال إىل نظرتهم يف تَشاؤًما وأقلَّ تَساُمًحا أكثر كانوا ولكنَّهم
أيًضا هذا ويف وتَطهريها. النَّفس تأديب بها يُراد ًة خاصَّ نظرًة أفعالهم إىل نظرتَهم يجَعل ما
امَلعاذير يلتِمسون نراُهم أعماِلهم، يف التَّقصري برؤية يقولون نراُهم فبَيْنا ُفتوَّتَهم، تظهر
ألنهم والنَّقص؛ التَّحقري بَعني أحٍد إىل ينظُرون وال امُلخاَلفات، من فيه وَقعوا فيما لَغريهم
وهذا تقصريهم، عىل فيلوُموهم الخْلق بَعني الخْلق إىل ينظروا أن ا إمَّ — يقولون كما —
مع أماٍن يف يَعيشوا أن يُريدون ألنهم يْرَضونه ال ما وهو والنِّزاع الُخصومة إىل بهم يؤدِّي
يُدِركون ألنهم لهم الُعذر الِتماس إىل بهم يؤدِّي وهذا الحق، بَعني إليه ينُظروا أو غريهم،

حال.91 كلِّ عىل الَغري َلوم يََرون ال فهم وإذن يفعلون، ما ِفعل عىل ُمجَربون أنهم
وهذه املعايصوامُلخاَلفات، فهو املالمتيَّة عن تصُدر التي األفعال من الثاني الِقسم ا وأمَّ
تَِجب التي وَشهواتها النَّفس ُرعونات عن صاِدرة ألنها بها يُعتزَّ أو فيها يُدَّعى بأالَّ أَوَىل
الناس بني الظُّهور — ُقلنا كما — د يَتعمَّ قد املالمتي ولكن ُممِكنة. وسيلٍة بكلِّ ُمحاربتُها

املالمتيَّة. رسالة 89

ص١٩. ج٣، اإلحياء، 90
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يَغرتُّوا أو يُفتَتَنوا َكيال منه لُهم وتَنفريًا لَلوِمهم اسِتجالبًا ع ْ الرشَّ ظاِهر ظاِهُره يُخاِلف بما
ِسواه. عليه يطَِّلع أن يِجُب ال الحقِّ وبني بينهم ا خاصٍّ ا رسٍّ يَعتربونه ما عىل وغريًة به،

األحوال يف الرِّياء

لرؤية فإسقاُطهم اإلخالص، يف نظريتهم من ُجزءًا أفعاِلهم لرؤية املالمتية إسقاط كان وإذا
حاَول بل بها، يَظهر لم حال ألحِدهم ت َصحَّ فإذا به، إالَّ اإلخالص يتمُّ ال آخر ُجزء األحوال
امِتحاٍن أو اسِتدراٍج َمحلَّ وعدَّها وَخوف، ِريبٍة نظرَة إليها ونَظر أمِرها من ر وحقَّ إخفاءها
تَواُضًعا زاُدوا األحوال لهم صَفْت كلَّما املالمتيَّة كان ولهذا وُمباهاة؛ ُظهوٍر محلَّ ال هللا، من

ازدراءً.92 وألنفِسهم وَخوًفا،
والدَّعاوى َدعاوى، باألحوال الظهور عدُّوا كذلك ِرياء، باألعمال الظُّهور عدُّوا أنَّهم وكما
إىل فضٍل كلَّ ينِسب وإنما شيئًا، لنفسه يدَّعي ال العبُد إذ الخاِلصة، العبودية َمقام تُنايف
القوم مقام من شيئًا الرجل يبلُغ «ال املالمتي: نَُجيد بن إسماعيل عمرو أبو قال سيِّده.
إليه يَستِندون الذي واألصل َدعاوى.»93 كلُّها وأحواله ِرياء عنده كلُّها أفعالُه تكون حتى
بحديٍث ذلك عىل ويَستشِهدون العبد، قلب يف هللا ِرسَّ اإلخالص يَعتِربون أنَّهم هو ذلك يف
استَودعتُه ي ِرسِّ من رسٌّ قال: هو؟ ما اإلخالص عن العزَّة ربَّ «سألُت فيه: ملسو هيلع هللا ىلص النبي يقول
رأى إذا إالَّ يتمُّ ال الذي الُعبودية كمال بأنه اإلخالص وا ففرسَّ عبادي.» من أحببُت من قلَب
ما «هو هنا ُّ والرسِّ وجل. عزَّ هللا من هو إنما عنه يصُدر وما عليه يَجري ما جميع العبُد
ينكِشف التي األحوال إالَّ ليس وهو امُلنِعم.»94 غري عليه يطَِّلع أن من ِغريًة مائر الضَّ أخفتُْه
الُقرب ومعاني ِذكَرها، أسَلْفنا التي الرُّبوبيَّة الحرضة معاني فيها ويف) الصُّ (أو للمالَمتي
فقد أظَهروها فإذا أهِلها، ِعند أماناٌت «األحوال السنجي: زكريا أبو يقول هذا ويف هللا. من

األَُمناء.»95 حدِّ من َخرُجوا
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بني ة خاصَّ أرسار األحوال أنَّ األول أمران: إذن أحوالهم إظهار من املالمتية منَع فالذي
أخرى، ِجهٍة من أهلها إىل األماناِت تأِديَة وِبداِفع ِجهة، من الِغرية ِبداِفع فهم والعبد، هللا
الذي امُلحبِّ شأن ذلك يف وشأنُهم وحَده. عليها يطَِّلع أن يِجب من عىل إالَّ بأحواِلهم يَِضنُّون
األحوال إظهار يف أنَّ يَرون أنَّهم الثاني واألمر ثالث. ُحبِّهما عىل يطَِّلع أن َمحبوبه عىل يَغار
«من بأنه يزيد أبو وصفه الذي هو الكامل املالمتي بل ِرياء. والدَّعوى الدَّعوى، من نوًعا
ويُشاريهم، ويُباِيُعهم ويُماِزُحهم ويُشاِربُهم يؤاِكلُهم إنَّه بحيث تماًما الناس عن حاله كتَم
وفية الصُّ عند األحوال إظهار بني الفْرق َرشْحنا وقد الُقدس.»96 بملكوت ُمتعلٌِّق قلبَه ولكنَّ

هنالك. إليه فلرُيَجع الطائفتني بني الفْرق عن كالِمنا عند املالمتية عند وِكتمانها
ماع كالسَّ ويُظهرها الحال فيه يُثري ما كلَّ َكِره حاله، ِكتمان عىل ِحرصاملالمتي ولِِشدَّة
أن من َخوًفا كرامة أو أيَّة يديه عىل تَظَهر أن كره كما وأمثالها، ياح والصِّ والذِّكر والتَّواُجد
نظُروا الكرامات أيديهم عىل ظهَرت إذا املالمتية وكان الناس. به يُفتَتن أو بنفسه يُفتَتَن
الُقرب عىل عالمًة يَعتربوها أن من بدًال الحقِّ سبيل عن بُعًدا واعتربوها االسِتدراج ِبعني إليها
ُمضطرُّون الرُّسل أن ويَرون النبي، وُمعِجزة الويلِّ كرامة بني يُفرِّقون هذا يف وهم هللا. من
ا أمَّ ِرساالتهم. تَبليغ إىل سبيلُهم بها وتُيَرسَّ َدعواهم بها تتأيَّد لكي بُمعِجزاتهم الظهور إىل
وظهور كماًال، بامُلعِجزة النبيِّ ُظهور كان ولهذا التأييد؛ هذا إىل بحاجٍة فليسوا األولياء،

نَقًصا. بالكرامة الوِيلِّ
ُمريِديهم عىل يُحرُِّمونه ال كانوا وإن أوَىل، تْرَكه أنَّ جمهورهم فريى ماع، السَّ ا أمَّ
تْرُكنا «ليس فقال: ماع؟ السَّ مجاِلس تَحُرضون ال بالُكم ما بعضهم: ُسئل ُمطلًقا. تحريًما
وذلك ه، نُِرسُّ ما أحواِلنا من علينا يظَهر أن َخشيًة ولكن وإنكاًرا، كراهيًة ماع السَّ مجِلس
أيًضا فيه ِلما عليه القلب ذكر لوا فضَّ فقد اللسان) ِذكر (أي الذِّكر وأما علينا.»97 عزيٌز
يف كان إذ ونحوهما والذِّكر ماع السَّ يف البُكاء كِرهوا وكذلك الحال. عن اإلعالن معنى من
ْمت بالصَّ ُمريديهم وطاَلبوا ربِّه، وبني بينَه الذي بالرسِّ وإباَحة الباكي حال عن إعالن البُكاء
أن وهو الحال، إعالنه عىل عالوة آخر معنًى البُكاء كراِهيَة يف الَحظوا وقد منه. بدًال والَكَمد
إبطال يف نظِرهم يف كافية وحدها اللذَّة وهذه له، ولذًة الباكي نفس عن تفريًجا البُكاء يف
ْمنا. قدَّ كما األَسف بُكاء إالَّ البُكاء من يُبيحوا ولم محلَّه الَكَمد أحلُّوا ولذلك البُكاء؛ ِقيمة
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الِعلم يف الرِّياء

الِعلم، هو وادِّعاءً ِرياءً بها الَجْهر واعتَربوا ِكتمانها عىل املالمتية َحَرص التي األشياء وثالُث
للناس؛ به يظَهر أو به يَعتزَّ بأن جديًرا ِعلًما له بأن يعِرتف وال ِعلمه إىل ينُظر ال فاملالمتي

وربِّه. العبد بني الكثيفة الُحُجب من — واألعمال الحال كرؤية — الِعلم رؤية ألن
يأتي: ما الِعلم إنكار يف وُحَجُجهم

يشء، بكلِّ امُلحيط هللا ِعلم إىل بالنِّسبة شيئًا يُساوي ال وأنَّه هللا ِعلم من العبد ِعلم أنَّ أوًال:
وِرياء. إعجاب َمحض به فالظُّهور

عاِرية، العمل أنَّ كما عاِرية فالِعلم َعَمِله، عىل ُمجَرب هو كما ِعلمه عىل ُمجَرب العبَد أن ثانيًا:
عيل بن محمد بكر أبو قال َجواِرحه. عىل األفعال يُجري كما العبد قلِب عىل هللا يُجِريه
يقِدر ال أنه يَعلم وهو بِعلمه العاقل يُعَجب «كيف :٣٢٢ سنة امُلتوىفَّ الكتَّاني جعفر بن

ِعلمه؟» من يشءٍ عىل

عليه، اؤتُِمَن لِرسٍّ إذاعٌة وإذاعِته به فالظُّهور عبِده، قلَب هللا أوَدَعها أمانة الِعلم أنَّ ثالثًا:
بِكتمان ُمطاَلب العبد أنَّ وكما عليه. ويأتِمنه يشاء ملن هللا يََهبُه — كالحال — فالِعلم

ِعلمه. بِكتمان ُمطالب هو كذلك حاله،
حيث مَت الصَّ ولِزُموا اإللهية، وامَلعاِرف الُعلوم تفاصيل يف الكالم املالمتيَّة َكِره لذلك
يَتكلَّم كما تتكلَّمون ال بالُكم «ما يوًما: النَّيسابوري َحفٍص ألبي ِقيل الكالم. غريُهم اختار
صَمتوا َمشايَخنا «ألنَّ فقال: الصمت؟» اخرتتُم بالُكم وما الناس من وغريُهم البغداِديُّون
َعَقلُوا ما بعد إالَّ يتكلَّموا فلم الكالم، يف األَدب َمحلُّ لهم فوَقع ورة، الرضَّ عىل ونَطقوا بعلٍم،
أن إىل بذلك يُشري أمانِته.»98 ِحفظ عىل َحريٌص واألمني أرِضه، يف هللا أَُمناء فصاروا هللا عن
نَطقوا فإذا هللا، عن عَقلُوه فيما إالَّ العلم مسائل يف الكالم عىل ْمت الصَّ لوا فضَّ املالمتية ِكبار
َوجِهها عىل األمانة يُؤدُّون إنما ألنهم ُمبتِدعني؛ ال ناِقلني ُمجرَّد كانوا هللا عن عقلوه بما

هللا. مع األَدب جاِنب ويَلتِزمون
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للنفس حظَّ وال اقِتداء ألنه فيه الكالم من بأًسا املالمتيَّة يَر َفلم ع ْ الرشَّ بظاِهر الِعلم ا أمَّ
الِخيار له تُرك إذا ا أمَّ ُمضطرٍّا، إال األحوال علوم يف يتكلَّم ال الصاِدق فاملالمتي بحال، فيه

له. ويُفضِّ مت الصَّ يلَزم فإنه
التصوُّف َمنطق يَتطلَّبه ما إىل أقَرب وعلومهم أحوالهم ِكتمان يف املالمتية كان وربما
التي الذَّوقيَّة األمور من وُعلومهم أحوالهم كانت إذا ألنه غريهم؛ من التَّناُقض عن وأبعد
وصِفها من أوَىل فيها الكالم عن فالصمُت عنها، التَّعبري وال تفسريها وال تَعليلها يُمِكن ال
نات؛ والتَّكهُّ للتأويالت املجال تُفِسح بل والتَّشبيهات، امَلجازات حدود عن تخُرج ال بعباراٍت
شيئًا َفعلوا فإذا هللا، غري عليها يطَّلع وأالَّ بهم ة خاصَّ حياتهم تكون أن املالمتية أراد ولهذا
وَقفوا علٍم عن لهم ُكِشف وإذا َصمت، يف بها مرُّوا حال لهم كانت وإذا َصمت، يف فعلوه
الباب وفتَحوا والعلوم، واألحوال باألعمال الَجهر وسائل غريُهم اختار بينما صمت، يف عليه
يُخلِّف لم نفسه السبب ولهذا أحيانًا؛ املعقول حدَّ فيها يَلتِزموا لم التي العريضة للدَّعاوى
َوْصف يف طائلة ثَروٍة من الصوفيَّة ُزمالؤهم خلَّف ما مثل الصاِمتون الفالسفة هؤالء لنا
نعِرف نكاد ال فنحُن وأذواِقهم، وُعلوِمهم الرُّوحية وَمعاِرِجهم وَمقاماِتهم السائرين أحوال
نفوسهم يف الرُّوحي َصداها يَعِرف ال التي السلبيَّة القواِعد تلك إالَّ الرُّوحية حياتهم عن شيئًا

ألنفسهم. به االحِتفاظ آثَروا الذي ُّ الرسِّ هو دى الصَّ وهذا ُهْم، إالَّ

الدَّعاوى إسقاط (5)

الظهور أنَكروا قد املالمتية وكان لها»، ليس ما إليها النفس «إضافة الدَّعوى كانت إذا
ُمحاربتُها يَِجب للنفس ُرعونات ألنها أو العبد، يِد عىل الحقُّ يُجريه ا ممَّ ألنها باألعمال
له وأرسار العبد قلب يف هلل آثار ألنها والعلوم باألحوال الظُّهور وأنكروا عليها، والقضاء
أالَّ يَِجُب التي اإللهيَّة امِلنَِن من ألنها بالكرامات الظُّهور وأنكروا َغريه، عليها يطَِّلع أالَّ يِجب
هرة الشُّ إسقاط عىل أوًال: القوم ِحرصهؤالء نُدِرك أن أمَكنَنا ذلك، كلُّ كان إذا للخْلق. تُعَلن
األعمال يف إالَّ تكون ال الدَّعاوى إذ أنواِعها، بجميع الدَّعاوى إسقاط ثانيًا: َمظاهرها، بجميع
ورؤية االتِّهام َمبدأ أنفسهم عىل بَفرِضهم املالمتية إن بل والِعلم. والكرامات واألحوال
تخُطر ربما التي الدَّعاوى وبني أنفسهم بني َمنيًعا ا سدٍّ وضعوا قد يشء، كلِّ يف التَّقصري
والُقرب الُوصول يف يتكلَّمون الذين وفية الصُّ من لَغريهم الدَّعاوى هذه وتَركوا ببالهم،

كالِمهم. يف نَِجده ا ممَّ ذلك شاَكَل وما واالتِّحاد والُحلول والفناء
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لوجود التَّقرير بمثابة ألنها هللا وبني بينَهم غليظة ُحُجب نظِرهم يف الدَّعاوى أنَّ عىل
التَّعظيم معنى من الدَّعاوى يف ما عىل هذا آثارها. وَمحو َمحِوها عىل يَعملون التي النفس

وإذاللها. تَحقريها عىل يَعملون وهم لها، والتَّقدير للنفس
حربَهم فإن والعلوم، واألحوال األعمال يف الرِّياء عىل الَحْرب أعلنوا قد املالمتية كان وإذا
وال تقوى، وال َصالًحا وال ِعبادًة ألنفسهم يدَُّعون تَراُهم ال لذلك وأظَهر؛ أشدُّ الدَّعاوى ِضدَّ
ُحلوًال وال إليه ُوصوًال وال هلل ُحبٍّا وال َكرامًة، وال ِواليًة وال َفقًرا، وال ُزهًدا وال َوَرًعا وال ُخشوًعا
الَخْلق. سائر عن تُميُِّزهم ِصفٍة أيَّة وال األلوهيَّة، ِبصفات تََخلًُّقا وال ألوهيًَّة وال فيه، فناءً وال

َميدان يف نَيسابور ُشيوخ إليها َوَصل التي الدَّقيقة التفاصيل هذه أنَّ يتبنيَّ ذلك فمن
ِفكرتهم عىل َجوهِرها يف قائمٌة ة، العامَّ األصول هذه إىل َرَدْدتُها والتي املالمتي التصوُّف
عىل قائمة أخرى ِبعبارٍة أو الرِّياء، وهو أمراِضها من َمَرٍض ألهمِّ وُمحاَربتِهم النفس يف
َوْجهان وامَلالمة الفتوَّة أنَّ أرى لهذا الُفتوَّة؛ يف األساسيَّة الِفكرة هي التي الذَّات إنكار ِفكرة

وفية. الصُّ ِفتيان التَّحقيق وْجِه عىل ُهم املالمتية وأنَّ واِحدة، لحقيقٍة
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وُمؤلِّفها ة املالمتيَّ رسالة

التصوُّف تاريخ من وَمنزَلتُه َلِمي السُّ الرَّحمن عبد أبو (1)

األْزِدي ويف الصُّ النَّيْسابوري ُموىس بن د ُمحمَّ بن الُحسني ُمحمد الرَّحمن عبد أبو الزَّاِهد هو
ه.1 ألُمِّ َجدِّه إىل ِنسبًة َلمي والسُّ أبيه، جهِة من األْزِدي َلمي: السُّ

الَعَرب عادة َمألوف من ليس ألنه الغرابة؛ من يشء ه ألُمِّ جدِّه إىل َلمي السُّ ِنسبة ويف
َلمي السُّ أهل أن أَدَرْكنا إذا العَجب ذلك ارتَفع ُربَّما ولكن ه. أُمِّ َقبيلة إىل منهم الرَُّجل ِنسبة
فقد ه؛ أُمِّ جهة من ألهله كان ما الذِّكر وناِبِه الجاه َعريض من لهم يكن لم أبيه جهة من
وفية الصُّ رجال ِكبار من الرحمن عبد أبو إليه نُِسب الذي َلمي السُّ نُجيد بن عمرو أبو كان
َوِرث «أنه افعيَّة:2 الشَّ طبَقات يف بكي السُّ لنا يَحكي الجاه. َعريض الثَّراء واِسع عرصه، يف
— فتًى وهو — صِحب وأنه … الزُّهد ومشايخ الُعَلماء عىل فأنَفَقها َجزيلًة أمواًال آبائه من
عند مقربًا وكان طريقته، عنه وأخذ وقِته يف بنَيسابور املالمتيَّة َشيَخ الِحريي3 عثمان أبا
يف الناس «يَلوُمني أُخرى: ومرَّة بَعدي.» من خَلفي عمرو «أبو مرَّة: فيه قال حتى الشيخ
وبذْله عمرو أبي ثراء عىل به يُستدلُّ ا وممَّ سواه.»4 طريقته عىل أعِرف ال وأنا الفتى، هذا

سنة مات َلمي، السُّ يُوسف بن أحمد بن (بالنون) نَُجيد بن إسماعيل عمرو أبو الكبري ويف الصُّ وهو 1

ص٢٤٨. ج٣، للذَّهبي، اظ الُحفَّ وتَذِْكرة ص٢٨؛ الُقشريي، راِجع الرِّسالة. يف إليه اإلشارة وستأتي ٣٦٦ه،
ص١٨٩. ج٢، الشافعية، طبَقات بكي: السُّ 2

ترجَمتُه. وستأتي ٢٩٨ه، سنة تُويفِّ بالواِعظ، امَلعروف 3
ص١٩٠. ج٢، بكي، السُّ طبَقات 4
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الثُّغور لبعض املال من شيئًا طَلب الِحريي ُعثمان أبا أن الخري وجوه يف َسعٍة عن املال
الَعتَمِة بعد نُجيد بن عمرو أبو فأتاه الناس، رءوس عىل وبكى صدُره فضاق عنه ر فتأخَّ
الناس أيُّها يا قال: َمجِلسه يف جَلس وملَّا له. وَدعا ُعثمان أبا ففِرح ِدرهم، ألفا فيه بِكيٍس
فقام خريًا، عنِّي هللا فجزاه وكذا كذا وحَمل األمر ذلك يف الجماعة عن ناب قد عمرو أبا إن
ه ألَُردَّ عيلَّ تَُردَّه أن فينبَغي راِضيٍة غري وِهَي ي أُمِّ مال من ذلك حملُت إنما وقال: عمرو أبو
إىل جاء الليل جاء ا فلمَّ الناس، وتفرَّق إليه فأُخِرج الِكيس بذلك ُعثمان أبو فأمر عليها،
َغريُنا.» به يَعَلم ال حيث من الَوجه ذلك ِمثل يف هذا تَجعل أن «يُمِكن وقال: ُعثمان أبي

عمرو.5 أبي ة ِهمَّ من أخىش إنَّني يقول: وكان ُعثمان. أبو فبكى
الذَّهبي: هللا عبد أبو شيُخنا «قال بكي:6 السُّ يقول نفسه َلمي السُّ الرحمن عبد أبي ويف

أبيها.» عن هي َووِرثَتْها ه أُمِّ عن وِرثَها أمالك له الَجاللة واِفَر َلمي] السُّ [أي كان
ن ِممَّ ه ألُمِّ الرحمن عبد أبي أجداد من الَوحيد يكن لم نُجيد بن عمرو أبا أن عىل
امُلحدِّثني الُعلماء جلَّة من آخر جدٌّ له كان فقد القْدر، ونَباهة والِعلم بالزُّهد وا اختصُّ
موىس بن محمد بن الُحسني أبوه ا أمَّ النَّيسابوري. خالد بن يوسف بن أحمد هو بنَيسابور
عمرو أبي َجدِّه وعن عنه وأنه أيًضا، وفيَّة الصُّ ِرجال من كان أنه سوى شيئًا عنه نَعِرف فال
أثٌر القوم طريق يف األوىل نشأته يف لُهما وكان التصوُّف، الرحمن عبد أبو وِرَث نُجيد بن

كبري.
عىل ه وأُمِّ أبيه جهة من خاِلص عربيٍّ أصٍل من انحَدر أنه عىل َلمي السُّ نََسب ويَدلُّ
ُسَليم باسم املعروفة العربية بالقبيلة يَِصلُه َلمي] السُّ [أي ه أُمِّ ِجهة من فنََسبُه السواء،
أبيه ِجهة من ونَسبُه مرض.7 بن عيالن َقيس بن َحفصة بن ِعكرمة بن منصور بن
الَغوث بن أْزد قبيلة تكون أن يُحتَمل أخرى عربية قبيلٍة ُساللة من أنه عىل يدلُّ [األزدي]

ألَفني. من بدًال ألًفا يذُكر ولكنَّه الحكاية، يذُكر فإنه ٣٠٣أ، معاني السَّ قاِرن ص١٩٠. ج٢، السبكي، 5
التعرُّض وعَدم األعمال إخفاء وهو املالمتيَّة أصول أهمِّ من أصٍل إىل إشارتها حيث من أخرى ِداللة ة وللِقصَّ

أفعاِلهم. عىل وحَده هللا يُشِهدوا لكي وثنائهم، الناس ملْدح
ص٦٢. ج٣، الشافعية، طبقات 6

٣٠٣أ. معاني، للسَّ األنساب 7
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ن ممَّ ِرجاله وُمرتِجمي التَّصوُّف ُمؤلِّفي ُجمهور عن يَختِلف ذلك ِبكلِّ فهو امَلشهورة.
عربي. غري أصٍل من وكانوا بعده أو قبله عاشوا

هذا ويف ُقلنا، كما وُزهٍد علٍم بيت يف ٣٣٠ه سنة رمضان يف الرحمن عبد أبو ولد
عنه، وَروى عمرو، أبا ه َجدَّ أدَرك فقد والحديث، التصوُّف علوم أخذَ أهله وعن نشأ، البيت

به. وامُلقتِدين امُلعَجبني من وكان
والدَّرس القراءة عىل ِسنِّه حداثة ُمنذ عَكَف أنه سوى األوىل حياته عن شيئًا نعِرف وال
عِرصه، ُشيوخ من كبري لعدٍد سِمع وأنه عظيمة، َمكتبٌَة منها لَديه أصبَح حتى الُكتب وجْمع
عبدوس، محمد بن وأحمد املقري، َحسنَويه بن عيل بن وأحمد األصم، العبَّاس أبو منهم:

وغريُهم.8 الرَّازي، سعيد بن أحمد بن ومحمد
ار الغفَّ عبد بن الحاِفظ َوَصَفه فقد التصوُّف، يف ُمؤلَّفاته َلمي السُّ به ُعِرف ما وأكثر
التصوُّف، طريق وَمعرفة الحقائق علوم جميع يف امُلوفَّق وقِته، يف الصوفيَّة «َشيخ فقال:
الَهجويري يقول أيًضا وفيه القوم.»9 ِعلم يف الَعجيبة امَلشهورة التَّصانيف وصاِحب
َوَروى وِسرَيِهم امَلشايخ طبَقات يف َكتَب من أوائل من كان إنه امَلْحجوب:10 كْشف صاِحب
بعض أصول يف وألَّف وُصحبَتَهم، وُمعامالِتهم وآدابهم وُسلوَكهم ُطُرَقهم وبَحث أقواَلهم
فعل كما نَّة، والسُّ الِكتاب من عيَّة الرشَّ باألدلَّة وتقاليدهم تعاليِمهم عن وداَفع ِفَرِقهم،11
حدِّ عىل — حدَّث فقد والحديث، التفسري يف أيًضا َكتَب َلمي السُّ ولكن ماع». «السَّ ِكتابه يف

وقراءًة. إمالءً سنًة أربعني من أكثر — بكي السُّ قول
بالتفسري يُْعَن لم وأنه األول، ه وهمَّ الشاِغل ُشغله كان التَّصوُّف يف التَّأليف أنَّ ويظهر
بلِساٍن للقرآن تفسريًا كتَب فقد التصوُّف، ِخدمة عىل ِبهما يَستعني ما ِبمقدار إال والحديث
وفية، للصُّ األحاديث بوْضع واتُِّهم التَّفسري.12 وبحقائق الَحقِّ أهل بتفسري يُعَرف ُصويفٍّ

ص٦٠. ج٣، السبكي، طبقات 8

ص٦٠-٦١. ج٣، املرجع، نفس 9
ص٤٠١. نيكولسون، األستاذ تَرَجمة امَلحجوب كشف 10

الرسالة. هذه يف الواِردة املالمتيَّة أصول إىل عائد مري الضَّ أنَّ هنا يظهر 11
مع هذا الَعَجب.» فسرتى الِكتاب ُدونَك وَقرَمطة، تَحريٌف فإنه يُصنِّفه لم «وليْتَه الذَّهبي: فيه قال 12

يُوَصف أن يَنبغي «ال فيقول: عنه بكي السُّ يُداِفع ولذلك الجاللة». «واِفر بأنه َلمي السُّ يَِصف الذََّهبيَّ أنَّ
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يف [أي ِثَقة َغري َلمي «السُّ فقال: القطَّان النَّيْسابوري يوسف بن د ُمحمَّ بذلك اتََّهَمه
بكي السُّ من كلٌّ عنه ردَّها حاَول تُهَمة هذه كانت وإن وفية.»13 للصُّ يََضع وكان الحديث]،
من النَّقليَّة باألدلَّة وفية الصُّ تعاليم تأييد عىل الشديد ِحرَصه أنَّ والظاهر والخطيب.
مأرِبه تحقيق عىل بها يَستعني أن يُمِكنه التي األحاديث س تلمُّ إىل به َدَفع نَّة والسُّ الكتاب
يف له ترَجم ُصويفٍّ كلِّ من جعل فقد منها، الكثري وَضع أنه أستبِعد وال َمصدرها، كان مهما
األحاديث هذه وكلُّ وفية. الصُّ نَزعِته مع عادًة يتمىشَّ ما األحاديث من يَروي ثًا ُمحدِّ طبَقاته
الكافر، وجنَّة املؤمن ِسجُن وأنها وحراِمها حالِلها عىل النفس وُمحاَسبة نيا الدُّ يف واِردة
يف أدَخُل هو ا ممَّ ذلك ونحو خط، والسُّ الرِّضا ويف هللا، ُدون عليه الناس وَحْمد الرِّزق ويف
وذي امُلحاَسبي والحاِرث البَلخي شقيٍق ِلسان عىل األحاديث هذه وتُْرَوى التصوُّف. صميم
أو الحديث ُرواة من أنَّهم عنهم ُعِرف ن ممَّ ونَحِوهم، البَسطامي يزيد وأبي امِلرصي النُّون
ِرسالته ويف هذه طبقاته يف فظاِهر بالحديث التصوُّف قواِعد تأييده ا أمَّ ُرواته. غري ِمن
من آيٍة أو األحاديث من وحديٍث أصولهم من أصٍل كلِّ بني ِصلًة يعِقد فإنه املالمتيَّة، يف
أجِله ومن ورجاله، للتصوُّف تأريخه يف َلمي السُّ به يَنفِرد يكاد َمنهج وهو القرآنية، اآليات
بعض وْضَعه أستبِعد ال أنَّني عىل النَّقل. يف األمانة وعَدم وفية للصُّ والَوْضع عف بالضَّ اتُِّهم
القوم ألِسنة عىل وفية الصُّ ِعبارات من كثريًا وضعه كذلك أستبِعد ال بل فحْسب، األحاديث
والنَّزعة وامَلعنى له، امُلناَسبات ُمعَظم يف اللفظ فإن ونَزعاتهم؛ َمشاِربهم مع يتناَسب بما
تاريخ يف العاِلية وَمنِزَلِتها ِقيمِتها يف وال َلمي السُّ تآليِف يف بقاِدٍح ليس هذا أنَّ عىل َلُهم.
ُمناَزع. غري الِعلم هذا ُمؤرِّخي أستاذ هذا كل من بالرغم سيظلُّ َلمي السُّ فإن التصوُّف،
القاسم أبي أمثال التصوُّف، تاريخ يف َخَطرهم لهم رجال عنه ويُداِفع له يَشهد أن ويكفي
وأخذوا عنه نقلوا ممن وغريهما، األصفهاني نُعيم وأبي الُقشريي هوازن بن الكريم عبد
صفحات من صفحة تخلو تكاد فال ثَبْتًا.14 وَمرِجًعا التصوُّف يف ًة ُحجَّ واعتَربوه بمنهجه،
يلجأ ما وكثريًا — امَلشايخ تْرَجمات يف سيما ال — َلمي السُّ عن رواية من الُقشريي رسالة

ِقبَل من الكالم فيه كثُر قد إليه امُلشار التفسري حقائق وكتاب والَقرَمطة. التَّحريف فيه يُدَّعى من بالجاللة
ص٦٢. ج٣، السبكي، طبقات اللَّفظ.» ظاِهر عنها يَنبُو وفية للصُّ وَمحالَّ تأويالٍت ِذكر عىل فيه اقتُِرص أنَّه

.١٦٤ الَجوزي، البن إبليس تَلبيس راِجع 13

ص٣٠-٣١. الُقشريي، رسالة راِجع 14
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هذا عن ُعِرف ما مع تاريخه، يف البغدادي والخطيب ِحليَتِه، يف نُعيم أبو عنه الرواية إىل
يقول: حيث عليه َلمي السُّ بفضل فيعِرتف نُعيم أبو أما وفية. الصُّ إىل تَحيُّزه عَدم من األخري
ة15 فَّ الصُّ تَوطني إىل ونََسبهم َلمي السُّ الرحمن عبد أبو الشيخ ذََكرهم من عىل أتينا «قد
وتَهذيبه امُلتصوِّفة َمذهب بتَوطئة ة التامَّ الِعناية له ن وِممَّ َلِقيناه من أحُد وهو ونُزولها،
ملا ُمفاِرٌق آلثارهم، ُمتَِّبٌع لطريقتهم، ُمالزٌم بِسيَمتهم، ُمْقتٍَد َلف السَّ من األوائل بيَّنَه ما عىل
امَلذهب هذا حقيقة إذ عليهم؛ ُمنِكر الطائفة، هذه رجال من امُلتَهوِّسني امُلتَخرِّمني عن يُؤثَر
من قني امُلتَحقِّ الُقدوِة ثم وصدَع، إليه وأشار وَرشع، بلَّغ فيما ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ُمتابعة عنده

الُفقهاء.»16 وُحكَّام اآلثار وُرواة امُلتصوِّفة ُعلماء
يقوم كان وأنه ماع، السَّ يف تَواُجُده أيًضا َلمي السُّ الرحمن عبد أبي عىل ِعيب ا وِممَّ
يُنِقص الذي باملعنى التَّواُجد يفَهم يُكن لم بأنه تَشَهد الدالئل ولكن للُفقراء. ُموافقًة فيه
ُروحيَّة نَشوٌة أنه عىل بل وحَده، ماع السَّ َوليد أنه عىل يفهمه وال امُلتواِجد، ويفِّ الصُّ قْدر من
َمْدَخل ال ماع السَّ وأن عليه، أْشكَلت التي املعاني من معنًى له يتبنيَّ عندما للرَُّجل تَعِرض
األرسار. غواِمض وكْشف باملطلوب، الظََّفر نَشوة هي وإنما امُلتواِجد، حركة إيجاد يف له

َلمي: للسُّ تَرجمِته يف بكي السُّ ذََكَرهما ِحكايتان ذلك يُؤيِّد
عيل وأبي الُقشريي القاِسم أبي بني َلمي السُّ الرحمن عبد أبي ِذكر يوًما َجرى أنه األوىل
الرحمن عبد أبي حديث فجرى اق، الدقَّ عيل أبي يَدي بني «كنُت الُقشريي: فقال اق، قَّ الدَّ
كون السُّ لعلَّ حاله يف ِمثْلُه عيل: أبو فقال للفقراء، ُموافقًة ماع السَّ يف يقوم وأنه َلمي السُّ
ُمربَّعة صغرية ُمجلَّدة الُكتُب وجه وعىل ُكتُبه، بيت يف عاِقًدا فستَِجده إليه امِض به، أوىل
يف هو فإذا عليه، فدخلُت قال: شيئًا. له تُقل وال فهاِتها منصور، بن الُحَسني أشعار فيها
بعُض «كان وقال: الحديث يف أخذَ قعدُت ا فلمَّ عيل، أبو ذََكر بحيث وامُلجلَّدة ُكتُبه بيت
بيٍت يف خاليًا يوًما اإلنسان ذلك فُرئي ماع، السَّ يف حَرَكتَه الُعَلماء من واحٍد عىل يُنِكر الناس
فلم معناها، يل فتبنيَّ عيلَّ ُمشِكلة مسألة كانت فقال: حاله، عن فسئل كامُلتواِجد، يَدور وهو

األعرابي. سعيٍد وأبي َلمي السُّ عن تراِجَمهم نَقَل بأنه يعِرتف فإنه ة»، فَّ الصُّ «أهل عن كالمه عْرض يف 15

ن ممَّ ِمنهم نَُعيم أبو لهم ترَجم من وعَدُد الطائفة، هذه تاريخ يف كتابًا كتَب قد لمي السُّ أنَّ ُعِرف وقد
َلمي السُّ يذُكرهم لم أخرى ثمانيًة املؤلِّف إليهم أضاف ِتسعون، األعرابي وابن َلمي السُّ عن ترجماِتهم أخذ

ص٣–٣٤. ج٢، ص٣٤٧–٣٩٧؛ ج١، نُعيم، ألبي الِحليَة راِجع األعرابي. وابن
ص٢٥. ج٢، الِحليَة، 16

61



الُفتُوَّة وأهل وفيَّة والصُّ امَلالَمتيَّة

فوَق الِحكاية وهذه حالُهم.» يكون هذا مثل له فُقل أدور، ُقمُت حتى ور الرسُّ من أتماَلك
هذا يَفهُمه ما لنا ح تُوضِّ َلمي، والسُّ الدَّقاق عيل أبي من كلٍّ عند الِفراسة قوَّة عىل ِداللتها
ويفِّ للصُّ تنكِشف وإنما ماع، السَّ يُحِدثُها ال التَّواُجد حركة وأن التَّواُجد، معنى من األخري
يظَفر بما الرُّوحي االغِتباط َمظَهر فهي ماع، السَّ قبل عليه أشَكَلْت قد تكون ومعاٍن أرساٌر

ماع. السَّ من ناشئة يَّة ِحسِّ لذٍَّة َدليل ال ويف، الصُّ به
نَيسابور من يوًما خَرج أنَّه وهي ماع، للسَّ َلمي السُّ إنكار عىل تدلُّ الثانية والِحكاية
أيام َغَدوات يف يَعِقد أن عادته من وكان الصعلوكي، سهٍل أبا األستاذ ليُزور َمْرو إىل
َرَفع قد وجَده الصعلوكي مجِلس حَرض فلَّما فيه، ليُختَم القرآن ِوْرد َمجِلس الُجمعة
سأله ا فلمَّ ذلك، من نفسه يف بمراَرٍة فأحسَّ القول، مجِلس لَرُجل وعَقد القرآن مجِلس
مجِلس ووَضع القرآن مجِلس رَفع «يقولون قال: يفَّ؟» الناس يقول «إيش الصعلوكي:
القول بمجِلس وامُلراد أبًدا.»17 يُفِلح ال ِلَم، ألستاذه قال «َمْن الصعلوكي: فقال القول.»
املالمتيَّة وَمذَهب َلف السَّ َمَرشب إىل أقَرب الناحية هذه يف َلمي فالسُّ السماع، مجِلس هنا

الرِّياء. رضوب من رضبًا فيه التواُجد ويَعتربون ماع، السَّ يُنِكرون الذين

َلمي السُّ تالميذ

يف مَلكانِته عنه، والرِّواية والدَّرس حبة للصُّ َلمي السُّ الرحمن عبد أبا الُعَلماء من كثري قَصد
كلٌّ ذََكر وقد الدين. علوم من وَغريه الحديث َميدان ويف امَليدان هذا يف ِصيته وبُعد التصوُّف
غري عدًدا الشافعيَّة، طبَقات يف بكي والسُّ اظ، الحفَّ وتَذِكرة اظ الُحفَّ طبقات يف الذَّهبي من
وغريه التصوُّف يف ُمؤلَّفاتهم عىل له وكان عنه، ونَقلُوا له تَتلَمذوا الذين الُعلماء من قليٍل
صالح وأبو والبَيهقي، الُقشريي َلمي) السُّ عن (أي عنه «وحَمل الذَّهبي:18 قال كبري. فضٌل
ومحمد امُلؤذِّن، األخَرم أحمد بن وعيل الثَّقفي، هللا عبد وأبو املزكي، يحيى بن ومحمد املؤذن،
َلمي] السُّ [أي «سمع اظ:19 الُحفَّ طبَقات يف وقال سواهم.» وخلٌق التفلييس، إسماعيل بن

ص٦١. ج٣، السبكي، 17
ص٢٤٨. ج٣، اظ، الُحفَّ تذكرة 18
ص٨-٩. ج٣، اظ، الُحفَّ طبقات 19
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الحاِكم لمي] السُّ [أي عنه «روى بكي:20 السُّ وقال والقشريي.» البَيهقي ومنه األصم،
بكر وأبو مرامش، بن سعيد وأبو البَيهقي، بكر وأبو الُقشريي، القاِسم وأبو هللا، عبد أبو
املؤذِّن،21 امَلديني أحمد بن وعيل َخَلف، بن بكر وأبو املؤذِّن، صالح وأبو املزكي، يَحيى بن

سواهم.» وخلٌق الثَّقفي، الفضل بن والقاِسم
أحد التصوُّف يف امَلشهورة الرسالة صاِحب الُقشريي يكون أن فخًرا َلمي السُّ ويكفي
صِحب أنه عىل الُقشريي ُمرتِجمو ويُجِمع ُمبارشًة. عنه وأَخذوا وه عاَرشُ الذين تالميذه
الُقشريي إن طبَقاته:22 يف بكي السُّ فيقول ُخراسان، أستاذ صار أن إىل عنه وروى َلمي السُّ
أنَّ آخر23 مكاٍن يف ويذُكر الرحمن، عبد أبو منهم الُعلماء من طائفٍة من الحديث سِمع
والرسالة َلمي. السُّ الرحمن عبد أبا عاَرش [ِصهره] الدَّقاق عيل أبي َوفاة بعد الُقشريي
يف كِّ للشَّ مجاًال يدَع ال ا ِممَّ َلمي السُّ عن ُمبارشة ُمؤلِّفها ِبِروايات تفيض ذاتُها الُقشريية
كنَّا ألستاذه ُصوفيًَّة ترجمًة الُقشريي لنا يُخلِّف لم الحظِّ ولُسوء تلميذه. عىل األستاذ فضل
عن يَعتِذر هو بل نواحيها، من الكثري نجَهل التي الرُّوحية حياته عن شيئًا منها نَستشفُّ
الذين املشايخ ا «فأمَّ يقول: حيث امَلشايخ24 لرتَجمات أفَرَده الذي الَفْصل آِخر يف ذلك إغفاله
وأْوَحد َوقِته ِلسان هيد الشَّ األستاذ مثل لُقياُهم، لنا يتَّفق لم وإن ناهم وعاَرصْ أَدرْكناهم
الرَّحمن عبد أبي َوْقته يف وحَده نَسيج يخ والشَّ الدَّقاق، عيل بن الحسن عيل أبي َعِرصه
وغري اإليجاز، يف امَلقصود عن لخرْجنا أحواِلهم وتفصيل بِذكِرهم اشتَغْلنا فلو إلخ، َلمي السُّ
أي ٤٦٥ه، سنة الُقشريي مات وقد ُمعاَمالِتهم.» يف َسرْيهم ُحْسُن أحواِلهم من ُملتَِبٍس

سنة. وخمسني بثالٍث لمي السُّ وفاة بعد
الحاِفظ موىس بن هللا عبد بن عيل بن الُحَسني بن أحمد فهو البَيهقي بكر أبو ا أمَّ
وتَتلَمذوا َلمي السُّ عن أَخذوا الذين اظ الُحفَّ ُفحول من كان جردي،25 الُخْرسَ النَّيسابوري

ص٦٠. ج٣، الشافعية، طبَقات 20

الذَّهبي. ذََكره الذي املؤذِّن األخَرم أحمد بن عيلُّ أنه يَظهر 21
ص٢٤٢–٢٤٨. ج٣، فيه، امُلطوَّلة الُقشريي ترَجمة راِجع 22

ص٢٤٥. نفسه، امَلرِجع 23
ص١٨. ج٢، عليها، العرويس وحاِشية ص٣٠-٣١. الُقشريي، رسالة 24

بُخراسان. بَيَهق ُقرى من َقرية ُخرسوجرد 25
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شهادًة الَحَرَمني إمام له َشِهد له، ِندَّ ال اِفعي الشَّ َمذهب يف وُمؤلًِّفا كبريًا ثًا ُمحدِّ وكان له،
البَيَهقي، إال ِمنٌَّة ُعنِقه يف اِفعيِّ وللشَّ إالَّ شاِفعيٍّ من «ما فقال: غريه لشاِفعيٍّ يَشهْدها لم

َمذهِبه.»26 نَُرصِة يف لتَصاِنيِفه ِمنًَّة اِفعيِّ الشَّ عىل له فإنَّ
فضل َلمي للسُّ كان فإن للُقشريي، ما مثل وتاريخه التَّصوُّف يف أثٌر للبَيهقي وليس
سنة البيهقي مات وقد ِرجاله. ُفحول من البَيهقي يُعدُّ الذي الحديث ِعلم يف فذاك عليه

سنة. وأربعني بستٍّ َلمي السُّ َوفاة بعد أي ٤٥٨ه،
صاِحب األصفهاني نُعيم أبا الكبري الحاِفظ َلمي السُّ تالميذ من أيًضا نَعتِرب أن ويَِجب
يعِرتف نفسه نُعيم أبا ولكن ُمبارشًة، َلمي السُّ عن َروى أنه ُمرتِجموه يَذُكر لم وإن الِحلية،
ا ممَّ كثرٍي من تُربِّئه شهادًة فيه ويَشَهد عنه، وفية الصُّ أخبار وأخِذه عليه َلمي السُّ بفضل
َلِقيناه من أحد َلمي) السُّ (أي «وهو نُعيم:27 أبو يقول عليه. النَّاِقمني بعض به ألَصَقه
ِذكر من الِكتاب باقي يف وسأقتَفي … وتَهذيبه امُلتصوِّفة َمذهب ِبتوِطئة الِعناية له ن وِممَّ
رصاحًة نفَسه يَعدُّ نَُعيم فأبو اك.» النُّسَّ طبَقات تأليف يف َرشع هو إذ َحذْوه، التاِبعني
ِحليَة بني امُلشَرتَكة امَلشايخ تَرَجمات يف والناظر وَمنهجه. ِته مادَّ يف َلمي السُّ تالميذ من
طريقِته يف الطَّبقات ِبُمؤلِّف الِحلية صاِحب انِتفاع مدى يُدِرك َلمي السُّ وطبَقات نُعيم أبي
أسلوبُه نُعيٍم ألبي كان وإن عنهم، امَلأثورة األقوال واقِتباس وفيَّة الصُّ تراِجم عْرض يف
وكراماتهم. وفية الصُّ عجائب َوصف يف وامُلباَلغة باإلطناب يَمتاز أسلوٌب وهو به، الخاصُّ
إىل عليه، نِّ السِّ يف تَقدُّمه مع نُعيم أبي عن َروى قد أخرى ناحيٍة من َلمي السُّ أنَّ عىل
عىل َلمي السُّ فضل أن فيه َشكَّ ال ا ِممَّ أنه إالَّ َمشايِخه،28 من نُعيم أبا يَُعدُّ بكي السُّ أن حدِّ
بعد أي ٤٣٠ه، سنة نُعيم أبو مات وقد عليه. نُعيم أبي فضل عن بكثرٍي يَربو نُعيم أبي

سنة. َعرشَة بثماني َلمي السُّ وفاة
من حظٍّ كبري لهم فليس والذََّهبي، بكي السُّ ذََكرهم الذين َلمي السُّ تالميذ بَقيَّة ا أمَّ
العام، والتاريخ الحديث علوم يف ُمؤلَّفات لبعضهم كان وإن وتاريخه، التصوُّف ناحية

ص٣٢٨. ج٣، للذََّهبي، اظ الُحفَّ طبَقات يف وَرد بما هذا قاِرن ص٣–٥. ج٣، بكي، السُّ 26
ص٢٥. ج٢، الِحلية، 27

يَليها. وما ص٧ ج٣، السبكي، 28
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وصاِحب الحديث ِعلم يف التَّصانيف صاِحب الحاِكم هللا29 عبد أبا منهم بالذِّكر نَخصُّ
لمي السُّ عن َروى وقد اظ الحفَّ ِكبار من كان الذي املؤذِّن صالح وأبا نَيسابور، تاريخ

مًعا.30 نُعيم وأبي

تَصاِنيفه

ولكنه الطبَقات، وُمصنِّفي التصوُّف ُمؤرِّخي أوائل من — أسَلْفنا كما — َلمي السُّ كان
عَدًدا ذاتها التصوُّف مسائل يف أيًضا كتَب بل فحْسب، ورجاله للتصوُّف ُمؤرًِّخا يكن لم
وقد بعُد. يُنَرش لم َمخطوًطا بعُضها وبِقَي بعضها، لألسف ضاع الُكتُب من قليٍل غري
أحيانًا، وآدابه ويف الصُّ الطريق قواعد ًصا ُملخِّ ُكتُبه، يف التصوُّف من كثريًة ُوجوًها تناَول
أنه كما أخرى. أحيانًا الحقيقيَّة التصوُّف ُروح عىل َخَرج أنه يرى َمن وناقًدا شارًحا أو
وهي تَعاليمهم، وأصول امَلالمتيَّة يف كرسالته وفية، الصُّ ِفَرق بعض يف ُكتُب بوْضع انفَرد

هنا. ها ننُرشُ التي الرِّسالة
لم «ما التصوُّف علوم يف ألَّف قد َلمي السُّ أنَّ ُكتُبه يف الغافر عبد الحاِفظ ويذُكر
أسماء عىل أِقف لم ولكنِّي وأكثر.»31 املائة تصانيفه فهرس بَلَغ حتى تَرتيبه إىل يُسبَق
يل تُتَْح ولم اآلخر. البعض يِرد ولم بروكلمان يف بعُضها وَرد له، كتابًا َعَرش ستََّة من أكثَر
األستاذ منها نََرشه ما عىل اطَّلعُت كنُت وإن مادتها، وتحليل كلها لَدْرِسها بعد الفرصة
امَلخطوطة َلمي السُّ َطبَقات عىل اطَّلعُت كما ج، بالحالَّ امُلتَِّصلة النُّصوص من ماسنيون
سأكتفي ولهذا وفية؛ الصُّ وغَلَطات امَلالمتيَّة يف ِرسالتَيه وعىل الربيطاني امُلتَحف بمكتَبة
َمخطوطاتها. تُوَجد وأين مطبوعة، أو َمخطوطة أنها عىل والنَّصِّ أسمائها ْرسد بُمجرَّد

بلندرة الربيطاني بامُلتَحف نُسخة منه تُوَجد َمخطوط وفية: الصُّ طبَقات ِكتاب (١)
،٦٧٧ رقم أفندي عارش بمكتبة وثاِلثة ،٩٩٧٢ رقم بربلني وأخرى ،Add 18520 رقم

ص٦٤–٧٢. ج٣، بكي، السُّ راِجع ٤٠٥ه. سنة تُويفِّ 29
ص٨. ج٣، السبكي، 30

الذَّهبي ويذُكرها الغاِفر. لعبد «السياق» ِكتاب عن نقًال ص٦١، ج٣، بكي، السُّ يف الِعبارة هذه ورَدت 31

نفسه. للُمؤلِّف نَيسابور تاريخ عن نقًال ص٢٤٩، ج٣، اظ، الُحفَّ تَذِكرة يف
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نُسخة املرصية الجامعة بمكتبة وتوجد ،١٥٧ رقم بإسطنبول عمومي بمكتبة ورابعة
بنَرش اآلن J. Pederson األستاذ ويشتغل الربيطاني، امُلتَحف نُسخة من مأخوذة شمسيَّة

الِكتاب. هذا
ِكتابه يف أجزائه بعض ماسنيون األستاذ منه نََرش مخطوط وفية: الصُّ تاريخ (٢)
ص١٧–٢٥. من ،١٩١٤ سنة باريس يف ،Quatre Textes inédits relatifs à Hallaj

َمخطوط التَّفسري: بحقائق أو الحقِّ أهل بتفسري يُعَرف للقرآن ُصويف تفسري (٣)
بإسطنبول فاتح بمكتبة خطِّيَّة نَُسخ ثالث منه وتُوَجد األزهر. وبمكتبة الربيطاني بامُلتَحف
نََرش وقد إلخ. بإسطنبول و٩٢ ٩١ رقم كوبرولو بمكتبة واثنتان و٢٦٢، و٢٦١ ٢٦٠ رقم
Essai ِكتابه يف ِجيَّة الحالَّ النُّصوص مجموعة يف ج بالحالَّ يَتَِّصل ما ماسنيون األستاذ منه

ص٢٣–٧٦. من ،sur les Origines du lexique technique de la mystique
تَصوُّف مجاميع ١٧٨ رقم املرصية الُكتب بدار مخطوطة وتُوَجد املالمتيَّة: رسالة (٤)
َخطِّيَّة أخرى نُسَخة منها تُوجد كما وفية، الصُّ وغَلطات املالمتيَّة أصول عنوان تحت
شمسيَّة ُصورة امِلرصيَّة وبالجامعة املالمتيَّة، رسالة عنوان تحت ٣٣٨٨ رقم ِبرلني بمكتبة
وسأرُمز … Or 7555 رقم مخطوط الِربيطاني وبامَلتَحف ،٢٦٠٣٦ رقم األخرية هذه من

ق. بحرف القاهرة ومخطوطة ب بالَحْرف برلني مَلخطوطة
١٧٨ رقم الذِّكر اآلِنف القاهرة مخطوط من ُجزء وهي وفية: الصُّ َغَلطات رسالة (٥)
حيث فيه، َلمي السُّ ورأي الُجوع، عن كالمه يف عربي ابن يُشري وإليها تصوُّف، مجاميع
والرأي العموم، لسان هذا إن جيع»: الضَّ لبئس «إنه الُجوع: يف ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي قول يف يقول
يَشرتوه. أن وفية الصُّ لَلِزم وق السُّ يف يُباع أمًرا كان لو الُجوع أنَّ امَلشايخ أئمة عليه الذي
َلمي، السُّ الرحمن عبد كأبي الطريق أهل أغاليط من ملسو هيلع هللا ىلصجعَله النبي نَظره ما إىل نَظر ومن

َمذهبُنا.»32 وهو وفية، الصُّ فيه غلَطْت فيما أوراًقا عمل إذ
.١٥١٦ رقم بإسطنبول الاليل جاِمع بمكتبة مخطوط وفية: الصُّ َجواِمع (٦)

الساِبق. الِكتاب ولعلَّه .٣٠٨١ رقم بربلني َمخطوط وفية: الصُّ آداب جواِمع (٧)
.٢٨٣١ رقم بربلني َمخطوط العارفني: منهج (٨)

أخرى خطِّيَّة نُسخة ومنه ،٣١٣١ رقم بربلني مخطوط وُمداواتُها: النَّفس عيوب (٩)
بروكلمان. يذُكرها لم ٧٤ رقم املرصية الُكتب بدار امَلحفوظة التَّيموريَّة بالِخزانة

ص٨٧١. ج٢، عربي، البن امَلكيَّة الفتُوحات 32
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.٣٤٥٣ رقم بربلني مخطوط امُلعاَمالت: َدَرجات (١٠)
الِعرشة.33 وُحسن حبة الصُّ أَدب (١١)

يذُكره لم ٧٤ رقم مجموعة التَّيمورية: بالِخزانة مخطوط العاِرفني: سلوك (١٢)
بروكلمان.

تَلبيس ِكتاب يف الَجوزي ابن ذَكَره وفية]: الصُّ بُسنَن املعروف [لعلَّه نَن السُّ كتاب (١٣)
لهم وجَمع نَن السُّ ِكتاب لهم فصنَّف َلمي السُّ الرحمن عبد أبو «وجاء قال: حيث إبليس،

التَّفسري.»34 حقائق
الذي الِكتاب وهو امَلحجوب،35 كْشف يف الَهجويري إليه أشار ة: فَّ الصُّ أهل تاريخ (١٤)

إليه. اإلشارة سبََقت كما ة، فَّ الصُّ أهل تراِجم ُمعَظم األصفهاني نُعيم أبو عنه نَقل
أيًضا.36 الَهجويري إليه أشار ماع: السَّ ِكتاب (١٥)

كوبرولو بمكتبة مخطوط الطَّبَقات]: هو الذي األول الِكتاب [ُمختَرص أسماء ِذكر (١٦)
.١٦٠٣ رقم

٤١٢ه / ١٠٢١م. سنة َلمي السُّ الرحمن عبد أبو تُويفِّ وقد

املالمتية رسالة (2)

بعبادته فزيَّن بالده، يف أئمًة جعلهم عباًدا عباده من اختار الذي هلل الحمد [٤٧ب]37
من ومكَّنَهم أنفسهم، معرفة عىل ودلَّهم وَمحبَّته، بمعرفته بواطنَهم ر ونوَّ ظواِهَرهم،
وأحكامه، باهلل الُعَلماء فُهم وتحقريها، تصغريها عىل وأعانَهم مْكَرَها، وعرَّفهم تذليلها،
هللا قك وفَّ سألتَني يشاء. من برحمته يختصُّ وهللا بإنعامه، والعارفون بأمره والقائمون

امُللحق. يف بروكلمان راِجع 33

كتاب ِبَعينه هو وفيَّة الصُّ ُسنَن أو هذا نَن السُّ ِكتاب أنَّ ويَظهر ص١٦٤. الَجوزي، البن إبليس تلبيس 34

وفية. الصُّ آداب َجوامع
نيكولسون. األستاذ ترَجمة ص٨١ 35

ماع السَّ إباحة يف أحاديث فيه ذََكر ماع السَّ يف «ِكتاب الَهجويري: فيه يقول ص٨٢. نفسه، املرجع 36
الَحَسن.» وِت الصَّ إىل االسِتماع يُِحبُّ كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي أنَّ عىل تَدلُّ حابة للصَّ وأقواًال

برلني. مخطوطة وَرقات إىل األرقام هذه تُشري 37
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ليست أنه هللا رحمك فاعَلْم وأحوالهم، وأخالقهم املالمة» «أهل طُرق من طريًقا لك أُبنَيِّ أن
ذاِكٌر وأنا ورياضات، وشمائل أخالق هي وإنما مؤلَّفة، حكايات وال ُمصنَّفة، كتُب للقوم
بعد وأحوالهم، ِسرَيهم من وراءها ما عىل بها يُستَدلُّ أطراًفا وطاقتي ُوْسِعي قْدَر ذلك من
قوَّة وال حول وال الوكيل، ونعم حسبي وهو وأستهديه، وأستوِفُقه ذلك يف باهلل أستعني أن

العظيم. العيل باهلل إالَّ
انتدبوا طبقة ثالث: طبقاٍت عىل واألحوال العلوم أرباب أنَّ الرَّشاد هللا قك وفَّ اعَلْم
عليه ا عمَّ يُخِربون وال وعطائها، وبذِْلها ومنعها، جمعها عىل واالشِتغال األحكام علوم إىل
االختالفات وأرباب الظاهر علماء وهم وامُلشاَهدات، وامُلناَزالت امُلعاَمالت أهل من الخواصُّ
تصحيح يف امَلرِجع وإليهم الدين، وأصول الرشيعة أساس يَحفظون بها التي واملسائل
عملهم يَخلطوا لم ما الدِّين، وأئمة ع الرشَّ ُعلماء فهم نَن. والسُّ بالكتاب وتقييدها امُلعامالت
االقتداء، عنهم يَسُقط فحينئٍذ الفانية، هذه ُحطام من يشءٍ بجْمع أنفسهم، بطبع ويَُدنَّسوا،
بمعرفته، تعاىل هللا هم خصَّ الذين الخواصُّ منهم الثانية والطبقة أهله. من يكونون فال
حظَّ فال له، وإرادتهم باهلل فُشغلهم واإلرادات، األشغال جميع من الخْلق فيه عما وَقَطعهم
بل ِجهاتها، جميع من فيه هم فيما ة ِهمَّ لهم وال نيا، الدُّ أسباب من الخْلق فيه فيما لهم
هم بل بحال. سبيل إليه لغريهم وال قرار، الخْلق مع لهم فال وعليه، له ة الِهمَّ ُمجتمع تهم ِهمَّ
املكنونات، عن أرساَرهم وَقَطع الكرامات بأنواع هللا هم خصَّ الذين الخواصِّ [٤٨أ] خواصُّ
أْلُسن أنفسهم عىل وحِفظوا امُلعامالت، طريق أحَكموا أن بعد وهذا وإليه. وبه له فكانوا
العبادات بزينة وجوارحهم ُمتطلِّعة، الُغيوب وإىل ناِظرة، الحقِّ إىل فأرسارهم امُلجاهدات،
الغيب. ُمالحظة عن باطنُهم يغيب وال الرشع، ُسنَن من شيئًا ظاهرهم يخالف ال ُمزيَّنة،
همومه.» سائر هللا كفاه واحًدا ا همٍّ الهموم جعل «من ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فيهم قال الذين وهم
الذين وهم باملالمتيَّة: بوا لُقِّ الذين وهم الثالثة، والطبقة وجل. عزَّ باهلل امَلعرفة أهل فهؤالء
الرسِّ رسِّ يف قوا وتحقَّ واالتِّصال، والزُّلفة الُقربة من الكرامات بأنواع بواطنَهم تعاىل هللا زيَّن
يف قوا تحقَّ ا فلمَّ األحوال، من بحاٍل سبيل عليهم لالفِرتاق يكن لم بحيث الجمع، معاني يف
مكشوفني يجعَلهم أن عليهم الحقُّ غار والوصلة، واألُنس والُقربة الجمع من ِنية السَّ الرُّتَب
الظواهر، علوم من االفِرتاق معنى يف هي التي ظواهَرهم منهم للخْلق فأظهَر للخْلق،
الحقِّ مع حالُهم لهم فيسَلم امُلعامالت، وُمالزمة األدب، وأنواع الرشع بأحكام واالشِتغال
شبيه وهذا الظاهر. عىل الباِطُن يؤثِّر أالَّ األحوال أسنى من وهذا والُقربة، الجمع جمع يف
ثم أدنى، أو قوسني قاب وكان والدُّنو، الُقْرب من األعىل املحلِّ إىل ُرفَع ملَّا ملسو هيلع هللا ىلص النبي بحال
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عىل والُقْرب نوِّ الدُّ حال من يُؤثِّر ولم الظاهرة، األحوال يف معهم تكلَّم الخْلق إىل رَجع ملَّا
أحٌد يُِطق لم أنه [ِمن] السالم عليه موىس كحال ِذكرها تقدَّم التي والحال يشء. ظاهره
الثانية الطبقة وهم وفية، الصُّ بحال شبيه وذلك وجل. عزَّ هللا كلََّمه بعدما وجهه إىل النظر
صِحبَهم إذا امَلالمة وأهل أرسارهم. أنوار عليهم تظهر الذين وهم لهم، ِذكرنا تقدم ممن
جميع يف نَن السُّ واسِتعمال الطاعة عىل اإلقبال من لهم يُظِهرون ما عىل دلُّوهم امُلريدون
واإلخبار الدَّعاوى من يُمكِّنونهم وال األحوال. كلِّ يف وباطنًا ظاهًرا اآلداب وُمالزمة األوقات
وإدامة امُلعامالت تصحيح عىل [٤٨ب] يدلُّونهم بل إليه، االستناد وال كرامة أو آيٍة عن
من ليشءٍ تعظيًما منه رأوا وإذا بآدابهم، ويتأدَّب طريقهم يف امُلريد فيأُخذ امُلجاَهدات،
أفعالهم من شيئًا يَستحِسنوا لئال العيب ذلك إزالة عىل ودلُّوه ُعيوبه له بيَّنوا وأحواله أفعاله
إىل عينه يف ذلك روا صغَّ مقاًما، لنفسه أو حاًال عندهم امُلريد ادَّعى ومتى يعتمدوها. وال
األحوال ِرسِّ من عليه هو ما عىل فيدلُّونه عليه، األحوال وظهور إرادته ِصدق ق يتحقَّ أن
اإلرادة؛ حال يف عليه كلها املقامات تصحيح فيكون والنواهي، األوامر من اآلداب وإظهار
بغريهم تأدَّب إذا وامُلريد املعرفة. مقام إالَّ كلها املقامات تِصحُّ عندهم اإلرادة ة فِبصحَّ
فال بها، فيدَّعي لنفسه، سرتًا األئمة أحوال فيأُخذ اإلرادة، حال يف الدَّعاوى له أطلقوا
هذه شيخ كان ولذلك وطريقه؛ الحقِّ سبيل عن وبُعًدا إدباًرا إال عليه األيام ُمرور يَزيدهم
أحمد بن محمد عنه أخَربني فيما يقول ُروحه38 هللا قدَّس النَّيسابوري حفص أبو ة القصَّ
ُمتقلِّبون املالمة أهل ُمريدو يقول: حفص أبا سِمعُت يقول: أبي سِمعُت قال: حمدان39 بن
ظواهرهم ألن سبيل؛ مقامهم إىل عليهم، منها يبدو ِلما وال ألنفسهم، خَطر ال الرُّجوليَّة يف
والكرامات الدَّعاوى ُرعونات من يُظِهرون الصوفية وُمريدو َمستورة، وحقائقهم مكشوفة

املالمتية شيخ كان .٢٧٠ سنة مات النَّيسابوري، اد الحدَّ ُمسلم) وقيل سالم (وقيل سَلمة بن عمرو هو 38

مخطوط َلمي، السُّ وطبقات ص١٧؛ الُقشريي، رسالة يف ترجمته راِجع سيها. مؤسِّ أوائل ومن بُخراسان
عراني، الشَّ وطبقات ص٢٢٩؛ ج١٠، نُعيم، ألبي والِحلية ص٢٢٠–٢٢٢؛ ج١٢، بغداد، وتاريخ ١٢٤ب؛

.٣٢٨-٣٢٩ ،١٨٨ ص١٠٨، للرساج، واللَُّمع ص٧٠؛ ج١،
ُصوفيَّة من ِسنان بن عيل بن حمدان بن أحمد جعفر أبي أبيه عن يروي ولكنَّه عنه، شيئًا نعلم ال 39

٧٦ب. مخطوط َلمي، والسُّ ص٨٨؛ ج١، عراني، الشَّ يف ترجمته راِجع حفص. أبا َصِحبوا الذين نَيسابور
.٣٧٦ سنة حوايل ابنه ومات ٣١١ سنة حمدان بن أحمد مات
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عيىس40 بن أحمد سمعُت حقائقهم. وقلَّة دعاويهم لكثرة ق، ُمتحقِّ كلُّ منه يضحك ما
يتُم ُسمِّ الذي االسم هذا ما حفص: أبو ُسئل يقول: القنَّاد41 الَحسن أبا سِمعُت يقول:
أرسارهم، وُمراعاة أوقاِتهم ِحفظ عىل تعاىل هللا مع قاموا َقوم هم فقال: امَلالمة؟ من به
قبائح للخْلق وأظهروا والعبادات، الُقَرب أنواع من أظهروا ما جميع عىل أنفسهم فالُموا
ما عىل أنفسهم والُموا ظواهرهم، عىل الخْلق فالَمُهم َمحاِسنهم، عنهم وكتَموا فيه ُهم ما
وتصحيح الغيوب أنواع عىل واالطِّالع األرسار بكْشف هللا فأكرمهم بواطنهم، من يعرفونه
ما بإظهار إليهم تعاىل هللا من كان ما فأخَفوا عليهم، الكرامات وإظهار الخْلق يف الِفراسة
[٤٩أ] يُوحشهم ما للخْلق واإلظهار وُمخاَلفتها، النفس مالمة من األمر بَدء يف منهم كان
أحمد وسمعُت املالمة. أهل طريق وهذا هللا. مع حالُهم لهم ويسَلم عنهم الخْلق ليَتناىف
عن ار43 القصَّ حمدون سألُت يقول: القنَّاد إبراهيم سمعُت يقول: املالمتي42 أحمد بن
األخالق من نوع يف رضاهم طَلب وتْرك حاٍل بكلِّ للخْلق التزيُّن تْرك قال: املالمة، طريق
ُسئل حني 44 امُلبارك بن هللا عبد قال بحال. الئم َلومة عليك هلل فيما يأُخذَك وأالَّ واألفعال،
َدعوى باطنهم يف لهم وال للخْلق آيات الظاهر يف لهم يكن لم َقوم هم فقال: املالمة، عن

الُقشريية، الرسالة قارن وغريه. ُمناِزل ابن كالم عادًة َلمي السُّ عنه يروي الذي عيىس بن أحمد أبو لعلَّه 40
ص٢٢١. ج١٢، بغداد، تاريخ راِجع أيًضا. البغدادي تاريخ يف عنه َلمي السُّ روايات ذُِكرت وقد و٢٦. ص١٦
حفص أبي عن روى .٣٠٩ سنة امُلتوىفَّ ويف الصُّ القنَّاد الواِسطي الرحيم عبد بن عيل الحسن أبو هو 41

معاني، للسَّ األنساب ترجمته يف راِجع .٨٥ آية س٣٨ العرائس تفسري يف البقيل عنه وروى ج الحالَّ وعن
(٦٩ب) َلمي السُّ طبقات يف وَرد ما عىل ُكنيته ألن «ق» يف وَرد كما «الورَّاق» يكون أن يُحتَمل وال ٤٦٢أ.

سنة. ٦٠ حفص أبي وبني فبَينه ٣٢٠ سنة الورَّاق مات وقد الُحَسني، أبو
رسالة يف اسمه الوارد حمدون بن أحمد كان وربما أحمد، بن أحمد باسم أخرى مرًة َلمي السُّ إليه أشار 42
الذي الفرَّاء حمدون بن أحمد بن محمد أبو أو اجي، الزجَّ عمرو أبي كالم َلمي السُّ عنه يروي الُقشريي

ِذكره. سيأتي
أقران من املالمتية، َمذهب يس مؤسِّ ثاني النَّيسابوري عمارة بن أحمد بن حمدون صالح أبو هو 43

ترجمته يف راِجع .٢٧١ سنة مات بنيسابور]. باروس إىل [نسبًة البارويس وسلمان النَّخشبي تُراب أبي
٢٦أ؛ َلمي، السُّ وطبقات ص٤٦؛ ج١٠، نُعيم، ألبي والِحلية ص٧١؛ ج١، عراني، والشَّ ص١٨؛ الُقشريي،

٥٩أ. معاني، للسَّ واألنساب
وهذا ُمناِزل، بن هللا عبد قال يقول: أحمد] بن محمد [وهو الفرَّاء ُمحمد بن أحمد وسِمعُت أُخرى: رواية يف 44

ُمناِزل بن محمد هللا عبد أبو هو ُمناِزل بن هللا وعبد .١٨١ سنة امُلتوىفَّ ويف الصُّ امُلبارك ابن ال الصحيح هو

70



وُمؤلِّفها املالمتيَّة رسالة

قلوبهم. وال أفئدتهم عليه تطَِّلع ال وجلَّ عزَّ هللا وبني بينهم الذي هم ورسُّ تعاىل، هللا مع
حتى القوم مقام من شيئًا الرجل يبلُغ ال يقول: نُجيد بن إسماعيل45 جدِّي وسِمعُت قال:
هذه أول ما مشايخهم: بعض وسئل َدعاوى. كلها وأحواله ِرياء عنده كلها أفعالُه تكون
راحة فيه لها يكون أو إليه، تسُكن ا عمَّ ومنعها وتحقريها النفس تذليل فقال: ة؟ القصَّ
وتذليلها النفس وتحقري قبائحهم وتحسني لهم الظنِّ وُحسن الخْلق وتعظيم ُركون، وإليه
ِذكر فيه َفجرى مجِلس، يف ار القصَّ حمدون مع املشايخ بعض وحرض بها. الظنِّ وسوء
بعُض له فقال الَغْفلة، دائم ولكنَّه حمدون: فقال الذِّكر، كثري إنه فِقيل: أخداِنهم بعض
أَوَال فقال: باللِّسان؟ للذكر قه َوفَّ بأن عليه هللا أنعم ما ُشكر عليه يِجب أليس حَرض: من

الذِّكر؟ عن القلب َغْفلة يف تقصريه رؤية عليه يِجب
اعَلْم له: فقال الَكرماني46 شاه إىل حفٍص أبو َكتَبه كتاٍب يف ورأيُت هللا: رِحَمه قال
ليَشوبُها الطاعات، من منه يبدو ما جميع يف وعجَزه نفِسه فاَقة يعِرف لم َمن أنَّ أخي يا
(أي أنها يعَلْم ثم أحواله، جميع يف لنفسه زماًما ويجعْله ي الرتقِّ يستعمل لم وَمن بالرِّياء،
فيُقاِبلها ِخالًفا، فيها وتُضِمر إالَّ لطاعٍة تنقاد ال بالسوء األمارة أنها النَت وإن النفس)
نفسه. يف النَّظر أخطأ فقد أحوالها، من حالٍة يف تستقرَّ يَدعها وال أوقاته جميع يف باملالمة
يُحكى وال شخُصه يَُرى أن يُِحبُّ ال هلل أخَلص من قال: أنه 47 ُمعاذ بن يحيى عن وحكى
وأسبَل أرسارهم ِحفظ هللا توىلَّ قوم هم فقال: القوم، أحوال عن بعضهم وسئل قوله.
أسواِقهم يف يُفاِرقونهم وال الخْلق، حيث من الخْلق مع فهم الظاهر، َسْرت أرسارهم عىل

٤٨أ؛ َلمي، السُّ طبقات عنه راِجع ار. القصَّ حمدون أتباع من ،٣٣٠ سنة أو ٣٢٩ سنة امُلتوىفَّ النَّيسابوري
ص٢٦. الرسالة، يف الُقشريي إليه يُشري ص٣٣٠؛ ج٢، الذهب، وَشذَرات ص٩٢؛ ج١، عراني، الشَّ

َلمي، السُّ طبَقات راِجع .٣٦٦ سنة مات ه، ألمِّ َلمي السُّ الرحمن عبد أبي جدُّ َلمي السُّ نُجيد بن إسماعيل 45

للعطَّار، األولياء تذِكرة ٢٨١؛ لجامي، األُنس نَفحات ص٢٨؛ والُقشريي، ص١٠٢؛ ج١، عراني، والشَّ ١٠٥أ؛
٣٠٣أ. معاني، السَّ ص١٨٩، ج٢، السبكي، ص٢٤٨؛ ج٣، للذَّهبي، اظ الُحفَّ تذكرة ص٢٦٢؛ ج٢،

ص٤٢ب؛ َلمي، السُّ طبَقات يف ترجمته راِجع .٣٠٠ سنة قبل مات ُشجاع بن شاه الَفوارس أبو هو 46

ص٧٧. ج١، عراني، والشَّ ص٢٣٧؛ ج١٠، والِحلية، ص٢٢؛ والُقشريي،
ترجمته راِجع ٢٥٨ه. سنة بنَيسابور مات املشايخ، ِكبار من الرَّازي، ُمعاذ بن يحيى زكريا أبو هو 47

ج١٠، والِحلية، ص٦٩؛ ج١، عراني، الشَّ وطبقات ص١٦؛ الُقشريي، ورسالة ٢٢ب؛ َلمي، السُّ طبَقات يف
ص٥١.
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ظاهرهم يلُوم فباِطنُهم [٤٩ب] ، والتويلِّ الحقيقة حيث من سبحانه هللا ومع ومكاِسبهم،
ساِكن بأنه باِطنهم يلُوم وظاهرهم العوام، برُسوم معهم والكون الخْلق مع االنِبساط عىل
األئمة أحوال من وهذا األْضداد، ُمعاَرشة من الظاهر فيه ا عمَّ وغاِفل الحقِّ ُمجاَورة يف
ويُماِزحك، ويُشاِربك يؤاِكلك تراه أن قال: العاِرف؟ آيِة أعظُم ما يزيد: ألبي ِقيل ادة. والسَّ
صَدق َمْن يزيد:48 أبو وقال اآليات. أعظم هذا الُقدس؛ ملكوت يف وقلبُه ويُشاريك، ويُباِيعك
الحق، ُمشاَهدة يف وبصريته العبودية أَدب عىل ِبجواِرحه الزًما كان بالُحرِّية الَجمع عني يف
كالَهباء. ذلك ويكون ُعبوِديَّته يف امُلجتِهدين َجْمع يَجمع فإنه االفِرتاق عني يف كان وَمن
فقال: «املالمة» عن الخيَّاط50 هللا عبد سألُت يقول: محمد49 بن الرحمن عبد وسِمعُت قال:
بَْعُد فهو ذلك، يف والوقت الحال عنده ويتغريَّ له، الَغري ومالمة لنفسه مالمته بني يَُفرِّق َمن
فقال: «الفتوَّة»؟ اسم يَستحقُّ من بعضهم: وُسئل القوم. دَرجة يبلغ ولم الطبع، ُرعونة يف
موىس، وإخالص إسماعيل، وِصدق إبراهيم، ووفاء نُوح، وصالح آدم، اعِتذار فيه كان َمن
عثمان، وحياء عمر، وَحِميَّة بكر، أبي ورأفة ملسو هيلع هللا ىلص، محمد وسخاء داود، وبكاء أيوب، وصرب
ا ممَّ خاِطر بقلبه يَقُع وال فيه، هو ما ويَحتِقر نفسه يَزدري كله هذا مع ثُمَّ عيل؛ وِعلم
إخوانه وفضَل أفعاله ونُقصان نفسه عيوب يرى َمريض، حال أنه وال يشء، أنه فيه هو
وأهلها، نيا الدُّ يَذمُّ وهو أصحابه بعض حفٍص أبو ورأى قال: األحوال. جميع يف عليه
وسِمعُت تُصاحبْنا. وال هذه بعد تُجاِلْسنا ال تُخفيَه، أن سبيلك كان ما أظهرَت فقال:

١٤ب؛ َلمي السُّ يف ترجمته راِجع ٢٦١ه. سنة مات الكبري، ويف الصُّ البَسطامي عيىس بن طيفور هو 48

ص٣٣–٤٠. ج١٠، والِحلية، ص٦٥؛ ج١، والشعراني، ص١٣؛ والُقشريي،
َلمي السُّ عنهم يروي ن ممَّ أحًدا أعَلم ال ألنني واب، الصَّ إىل األقَرب هو وهذا د، ُمحمَّ بن هللا عبد رواية: ويف 49

هللا عبد أولهم محمد، بن هللا عبد منهم كلٍّ اسم ثالثة عن يروي َلمي السُّ ولكن محمد. بن الرحمن عبد اسمه
محمد بن هللا عبد والثالث الُعكَربي، حمدان بن أحمد بن ُمحمد بن هللا عبد والثاني اري، الدَّ محمد بن
والثاني ص١٥، الُقشريية الرسالة يف األول اسم وَرد وقد عراني. بالشَّ املعروف الرازي الرحمن عبد بن
أخبار َلمي السُّ عنه يروي الذي هو ألنه األخري هو هنا امُلراد أن وأظنُّ ص١٩. فيها والثالث ص١٦، فيها
الكامل االسم َمتا قسَّ ق ب، النُّسختنَي أنَّ والظاهر الخيَّاط، هللا وعبد الِحريي عثمان أبي أمثال الُخراسانيني
ص١٠٢. ج١، عراني، الشَّ وطبقات ١٠٤ب؛ َلمي، السُّ راِجع ٣٥٣ه. سنة عراني الشَّ مات بينهما. ويف الصُّ لهذا
٣٨٨ه، سنة وفاته كانت النَّيسابوري، الزاهد محمويه بن أحمد بن محمد بن هللا عبد ِبرش أبو لعلَّه 50

٢١٤أ. األنساب، انظر الدَّعوة. ُمجاَب الَقْدر عظيم كان أنه معاني السَّ ويذكر
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فإذا أهلها، عند أمانات األحوال يقول: السنجي زكريا أبا سِمعُت يقول: عيىس51 بن أحمد أبا
معناه: يف لبعضهم الحَسن52 بن محمد وأنشد قال: األمناء. حدِّ من َخرجوا فقد أظهروها

ع��اش��ا م��ا األس��رار ع��ل��ى ي��أَم��نُ��وه ل��م ُم��ش��ت��ه��ًرا ال��س��رَّ ف��أب��دى س��ارروه م��ن
إي��ح��اش��ا ال��ُق��رِب م��ك��ان وأب��َدلُ��وه ب��ُق��رب��ه��م يَ��س��َع��د ول��م وج��انَ��بُ��وه
ح��اش��ا53 ذل��ك��م م��ن ِوداَدُه��ُم ح��اش��ا ِس��رِّه��م ب��ع��َض ُم��ذي��ًع��ا يَ��ص��ط��ف��ون ال

الرشكي55 الَحسن أبا سمعُت يقول: طاهر54 بن أحمد طاهر أبا وسِمعُت قال:
فرض َغري من األسفار ألصحابه يَكره حفص أبو كان يقول: محفوًظا56 سمعُت يقول:
ويقول: يكَرُهها، فكان امُلراد عىل األسفار فأما ِعلم، طَلب أو َشيخ رؤية أو َغزٍو أو َحجٍّ
يقول: هللا أليس له: ُمعارًضا ار القصَّ حمدون له فقال اإلرادة، َموِضع يف البََرص الرُّجولِيَّة
إال ينُظر ال من األرض يف يَسري إنما فقال: [٥٠أ] َفيَنُْظُروا﴾، اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا ﴿أََوَلْم
هللا عبد وسأل له. وإضالل للطريق ترٌك فَسريُه املقام يف الطريق عليه ُفِتح فمن بامَلسري،
فَألن الكْسب؛ الَزِم فقال: الكْسب؟ تْرك يف ُمطاَلبة أعيلَّ فقال: ار، القصَّ حمدون ام الحجَّ

ِذكره. تقدَّم الذي عيىس بن أحمد هو 51

الَعلوي. الُحَسني بن محمد رواية: ويف 52

بل األصيل، املعنى عىل والتَّفريع ل التَّعمُّ فيها يظهر ولكن الثالثة، هذه من بدًال أبيات ثمانية ق يف يُذَكر 53
املذكورة. الثالثة عن معناها يف تخُرج ال ألنها إلثباتها، رضورًة أِجد لم ولهذا الرَّكاكة، منها كثرٍي يف يظهر
ص٢٤٠، ج٢، األخيار»، وُمساَمرة األبرار «ُمحارضة كتابه يف عربي بن الدين ُمحيي الشيخ أوَرد وقد
أستاذه عن غاب املرصي النُّون ِذي أتباع من فتًى وهو أنشَدها، من ة قصَّ وذكر بَعينها، الثالثة األبيات
العبادة يف اجتهاُده َمنَحه وما امَلواِهب، من هللا خدمة أكسبَتْه عما النون ذو سأله عنده حَرض ا فلمَّ زمنًا،
ذلك يُفَيش أن به أيحُسن ا، رسٍّ إليه أرسَّ ثم واصطفاه هللا اصَطنَعه عبًدا رأيَت هل أستاذ يا فقال: امِلنح، من
ُمحمد ال الُحَسني، بن يُوُسف هو لألبيات امُلنِشد أن يذُكر عربي ابن أنَّ إالَّ األبيات. هذه أنَشَد ثم ؟ الرسِّ

ق. يف كما العلوي الُحَسني بن محمد وال ب، يف كما الحَسن بن
طاهر. بن أحمد بن محمد طاهر أبا رواية: ويف 54

َلمي السُّ عنه َروى وقد َغريه، يف وال معاني» «السَّ يف ِنسبته عىل أِقف ولم ساِقطة. الرشكي الحسن أبا ق: 55

املالمتي. َحفص أبي عن عنه وأُخرى املالمتي، محمود بن محفوظ عن عنه مرًَّة الرسالة: هذه يف مرَّتنَي
ص٨٦؛ ج١، عراني، الشَّ يف ترجمته راِجع .٣٠٣ سنة مات املالمتي، النَّيسابوري محمود بن محفوظ هو 56

ص٣٥١. ج١٠، األولِياء، وِحلية ص٢٢١؛ ج١٢، بغداد، وتاريخ
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وسئل الزَّاِهد. هللا عبد أو العاِرف هللا عبد تُدعى أن من إيلَّ أحبُّ ام الحجَّ هللا عبد تُْدَعى
الُخشوع فهل األحوال، من يشءٍ إظهار تُبِطل إنك له: فقيل الخشوع، عن مشايخهم بعض
اطِّالع الخشوع بل املعاني، حقائق عن بَُعَدْت فهوم من أوَّه فقال: البَدن؟ ظاِهر عىل إالَّ
هللا إن ملسو هيلع هللا ىلص: قوله إىل ترى أال االطالع. بذلك الظواهر فتتأدب فتخشع، األرسار عىل هللا
األرسار خشعت فإذا األرسار؟ عىل إالَّ التجيلِّ هل له؟ خَضع يشء إىل تجىلَّ إذا تعاىل
ألنه الِعلم؛ اإلنسان مصحوب أفضُل بعضهم: وقال األدب. حسَن الظواِهَر ورَّثت بالتجيلِّ
اإلنسان مصحوب ورشُّ الطبع، ُمخاَلفة عىل جاٍر وهو بحال، فيه للنفس َحظَّ وال اقتداء،
ملَّا املالئكة ترى أال والتعظيم. التكربُّ ورؤيته عنه، واإلخبار التَزيُّن من ينفكُّ ال ألنه نُسكه؛
َونَُقدُِّس ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح ﴿َونَْحُن بقولهم: رؤيتهم ساَلموا كيف الطاعات، مصحوبهم كان
الِعلم، اإلنسان مصحوب أفضل فإذن َلنَا﴾؟ ِعْلَم ﴿َال قالوا: الِعلم مقام بَلغوا ا فلمَّ َلَك﴾،
هذا يف الرجال مقام الرُجل يبلغ متى يزيد: ألبي وقيل النُّسك. اإلنسان مصحوب ورشُّ
أن أراد َمن بعضهم: وقال عليها. تُهمته وقِويَت نفسه، عيوب عَرف إذا فقال: األمر؟
وأين هو، جاء أين من فليعَلم عليه، هو ما إىل النظر أو فيه، هو بما االفِتخار عنه يُسِقط
يَر لم املقامات هذه علوم له صحَّ فمن هو، أين وإىل هو، وممن هو، وملن هو، وكيف هو،
يبقى ال األفعال، ساِقطة الكون مذمومَة يراها بل بحال، خَطر له يظهر ولم حظٍّا، لنفسه
يف القوم درجة العبد يبلُغ ال بعضهم: وقال اغِرتار. باطنه من وال افِتخار ظاهِره من له
َمليكه؛ مشيئة عىل وقته يف ويكون يأتي، فيما يشء يف وال مىض فيما يفكر ال حتى اإليمان
ظاِهُره يبقي َمن أفعاله يف الكامل أن وعندهم التكليف. إسقاط عىل الباِعث هو وهذا
إىل يَقصده ملن وحاله ه رسَّ ويُبقي عنه، واألخذ به لالقِتداء العبوديَّة آداب عىل للُمريدين
يتالىش األوقات، جميع يف للحقِّ ُمشاِهًدا الرسُّ فيكون امُلشاَهدة، وآداب األحوال سياسات
العاِرفني، تصحيح أمام ه فرسُّ عليهم، وَعنْي الخْلق عىل ُمِرشف وهو يقصده، من فيه
«تنام ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال كذلك الصاِدقني. أئمة أحوال من وهذا امُلريدين، آداب أمام وظاِهُره
ِّ الرسِّ عن وأخرب اإلغفاء، وهو النَّوم بحال الظاهر عن أخرب [٥٠ب] قلبي.» يَنام وال عيناي
عىل امَلالمة منكم النفوس استوجبَت ِلَم بعضهم: وُسئل والُقرب. وامُلشاَهدة الدائم ظ بالتَّيقُّ
وألنها العامة، بشواِهد مربوط ُظلمة قاِلب يف ُعْجب من كفٌّ ألنها فقال: األوقات؟ َدوام
بُها وتأدُّ عنها، اإلعراض فدواؤها األطماع، بِحبال مربوط الرُّعونة قاِلب يف جهل من كفٌّ
والرُّسل األنبياء عن حتى األفعال رؤية هللا أسقط لقد وقال: مالمتها. وصيانتها ُمخالفتها،
َكِثريًا﴾، نَُسبَِّحَك ﴿َكْي قال: ملَّا عليه هللا صلوات موىس الكليم ترى أال السالم، عليهم
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وتكبريك تسبيحك عيلَّ تَُعدَّ أن يَجوز كيف أي أُْخَرى﴾، َمرًَّة َعَليَْك َّا َمنَن ﴿َوَلَقْد قال:
تَُعدُّ وأنت اآلية، ِلنَْفِيس﴾ ﴿َواْصَطنَْعتَُك قوله: يف الفضل أنواع من إليك منِّي كان ما وتنىس
المكم ما منها وأظهرتم أنفسكم أذلْلتُم ِلَم بعضهم: وُسئل إليك. مني والكلُّ تسبيحك عيلَّ
فأوَرثَت مسنون، حمأ ومن َمهني ماء من مهانة ُخِلقت النفس ألن قال: الخلق؟ عليه
ُملَحق [هو] ما فيها العزيز أنَّ تَعَلم ولم بذلك، فتعزََّزت عزٍّا، معها الحقِّ ُمخاطبة فيها
من وخرجت نت، ترعَّ تعزِّيها يف النفس تُركت فإن عليه، مجبولة هي ما ال [بها] ُمستودَع
ما جميع أن فأعَلَمها ِقيمتها، من أراها من العباد من ق فامُلوفَّ طبعها. يف ورسَخت حدِّها،
العزيز ألن بيشء؛ تفتِخر وال يشء إىل تَسُكن لئال مذموم، وأحوالها أعمالها من بها يتَِّصل
يعِرف أن أراد َمن بعضهم: وقال وفوائده. نظِره وجميل َودائعه كريم من فيها هلل ما منها
بأقلِّ الحدِّ عن خرجت نفسه رأى فإن ماِدحه، إىل فليُْصِغ الطبع وفساد النفس ُرعونة
من وتضطِرب ملدحه، حقيقة ال ما إىل تسُكن ألنها الحق؛ إىل لها سبيل ال أنه فليعَلم قليٍل
مْدح فيه يؤثِّر لم التذليل من تستحقُّ بما األوقات يف قابلها فإذا ه، لذمِّ حقيقَة ال ما ذَمِّ
اثنَي كنُت يزيد: أبو قال «املالمة». أحوال يف يدخل حينئٍذ ذام، ذمِّ إىل يلتِفت ولم مادح،
فنظرُت بينهما، فيما أنُظر كنُت وسنًة قلبي، مرآَة سنني وخمس نفيس، اد حدَّ عاًما عرش
فنظرُت يل، فُكِشف أقَطُعه، كيف أنظر سنني خمس قطِعه يف فعِملُت ُزنَّار، باطني يف فإذا
أَْحيَاءٍ َغرْيُ ﴿أَْمَواٌت تعاىل: هللا قال تكبريات، أربَع عليهم ُت فكربَّ َموتى، هم فإذا الخْلق إىل
بِمثل نفسه عن يُخِرب حالته يف يزيد وأبو وأخالِقهم. القوم ُرسوم من فهذا يَْشُعُروَن﴾ َوَما
بعني الخْلق يرى حتى نفسه ويُروِّض هذا كلَّ يعمل وقائدهم، امَلعِرفة أهل إمام وهو هذا،
﴿أََوَمْن تعاىل: هللا قال مقاماتهم. جليل من فهذا لهم، والتزيُّن رؤيتَهم عنه فيُسِقط الفناء
وبإسقاط بنا فأحيَيْناه الخلق، إىل ونَظره بنفِسه ميتًا فيه قالوا َفأَْحيَيْنَاُه﴾، َميْتًا َكاَن
عاِلم ثالثة: هللا عن ِحجابًا الناس أشدُّ عنه: هللا َرِيض يزيد أبو وقال [٥١أ]. منه الخْلق
كلهم الخْلق ِعْلم وأنَّ َعِلم، ماذا َعِلم فلو العاِلم ا فأمَّ بُزهده. وزاِهد بعبادته، وعاِبد بعلِمه،
ُجملة من َعِلم ماذا ثم امَلحفوظ، اللَّوح من سطًرا يكون ال الخْلق إىل تعاىل هللا أخَرجه وما
َمحض. خطأ به والتزيُّن بذلك التكربُّ أن يعلُم الخْلق، إىل تعاىل هللا أخَرجها التي العلوم
من ملُكُه فكم «قليًال»،57 بأِرسها نيا الدُّ ي يُسمِّ وتعاىل تبارك هللا أن َعِلم إن لنفسه والزاِهد

.٧٦ آية س٤، َقِليٌل﴾، نْيَا الدُّ َمتَاُع ﴿ُقْل تعاىل: قوله يف 57
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به. االفِتخار يُوِجب مما ليس ملك فيما ُزهده أنَّ يعَلم ملك، فيما َزِهد كم ويف القليل، ذلك
جنب يف لعبادته رؤيته لذابَت عبادته، من له له أهَّ فيما عليه تعاىل هللا ِمنَّة عرف لو والعابد
له يقع فال اإلنسان يعمل كيف مشايخهم: بعض وسئل عليه. تعاىل هللا ِمنَن من يرى ما
عىل ويَقع الحق، ِجهة من به مأمور وأنه باألمر فَرحه شَغله إذا قال: ُمطاَلبة؟ وال رؤية
وما عليه يَظهر مما يشءٍ إىل النظر عن باألمر وفَرحه األمر َهيبة فتشَغلُه األمر َهيبة قلبه
طاعًة، لها يُظِهروا ولم حاًال، ألنفسهم قوا يُحقِّ لم هؤالء بال ما بعضهم: وسئل منه. يبدو
وما يشء؟ ال وهي يشء لها ق يتحقَّ كيف فقال: يشء؟ إىل ينتهوا ولم شيئًا إليها يَنِسبوا ولم
الحقيقة فإن إظهاره، إىل يحتاج ال العطاء ق تحقَّ فإذا اة، ُمؤدَّ عاِرية فهو يشء من لها كان
وأكثر قلبه. يف بما ينِطق أن امُلؤِمن وجه كاد َلف: السَّ بعض قال كتََمها. وإن عنها ناِطقة
عنَدهم، الكبائر من ذلك فإن والطاعة؛ العبادة طعم يَِجدوا أن أصحابهم حذَّروا مشايخهم
شيئًا أفعاله من استحَسن وَمن َعينه، ويف عنده عُظم واستلذَّه شيئًا استحىل إذا اإلنسان فإن
الواحد عبد سِمعُت وقال: األكابر. درجة من سقط فقد الرِّضا بعني إليه نظر أو واستلذَّه
سِمعُت يقول: ياري59 السَّ القاسم بن القاِسم خايل سِمعُت يقول: ياري58 السَّ عيل بن
أحَدهم إنَّ حتى األحوال، جميع يف والنفس إياكم يقول: الواِسطي60 موىس بن محمد
ُمجاَلسة ويرتك طوًعا، عليه يَُردُّ من عىل السالم ويرتُك بالكراهية، عليه يَُردُّ من عىل ليُسلِّم
[٥١ب] يُعطيه، من يسأل وال يَمنُعه من ويسأل ره، يُحقِّ من ُمجاَلسة ويختار ه يَرسُّ من
من يُعطي وال يُحبُّه ال من ويعطي عليه، يُقبل ن عمَّ ويُعِرض عنه يُْعرُض َمن عىل ويُقبُل
من يُعارش وال يُبِغضه من ويُعارش يهواه، من عند ينزل وال يكرهه من عند وينزل يحبُّه،
السفر، أراد إذا ويُقيم املقام، أراد إذا ويُساِفر يشتهيه، ما يأكل وال يَعافه ما ويأكل يهواه،
ولها راحة فيه للنفس ما ويََدعون النفس، ُمخاَلفة يختارون األحوال جميع يف وهكذا
التعظيم، بَعني إليهم الخْلق ونَظر الجاه إسقاط يف جهدهم غاية ويَجتِهدون سكون، إليه

القاِسم خاله عن يروي إذ ص٥، الُقشريي، رسالة يف اسُمه ورد عادًة، َلمي السُّ عنهم يروي ن ممَّ وهو 58

ِذكره. اآلتي ياري السَّ بن
عنه راِجع ٣٤٤ه. سنة أو ٣٤٢ سنة مات إليه. ويدعو بالَجْرب يقول كان إنه يُقال العباس، أبو وُكنيَته 59

ص٣٦٤. ج٢، الذهب، وشذرات ١٠٢ب؛ َلمي، السُّ وطبَقات ٣٢٠ب؛ واألنساب، ص٢٨؛ الُقشريي،
ص٢٤؛ الُقشريي، عنه راِجع ٣٢٠ه. سنة ببغداد ومات بمرٍو عاش ُخراساني، أصلُه الواسطي، بكر أبو 60

٦٨ب. َلمي، السُّ وطبَقات ص٨٥؛ ج١، عراني، الشَّ وطبقات
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مثل الِعلم ظاهر يف ُمباًحا ذلك كان وإن عليه يُالمون ما األمور ظاهر من ويركبون
تلبيًسا ذلك كلُّ تَشينُهم؛ مواِضع يف والقعود الناس، من طبَقِتهم من هو ليس من ُصحبة
والتَّذلُّل، للمعاني الظواهر ابتَذلوا بل ُمعِرتض. لهم يَعِرتض أن لوقِتهم وَصونًا للحال،
إليهم. مشايخهم وصيَّة من وهذا عليها. االطِّالع عن بذلك وأرساَرهم أحوالهم وصانوا

والتزيُّن ِرشًكا، الظواهر يف العبادات من بيشءٍ التزيُّن رأوا أنهم أصولهم ومن (١)
ارتداًدا. الباطن يف األحوال من بيشء

يُسأل أحدهم إنَّ حتى ِبذُل، ويسألوا بعزٍّ عليهم يُفتَح ما يقبلوا أالَّ أصولِهم ومن (٢)
العبودية يف ليس ألنه ِبذُلٍّ إالَّ نأكل ال وإنَّا ، عزٌّ الُفتوح ويف ذلٌّ السؤال يف فيقول: ذلك عن
قيل فإن العبيد.» يأكُل كما آكُل عبٌد أنا «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول ذلك يف وأصلُهم تَعزُّز.
ما عنه: هللا رِيضَ الخطَّاب بن لُعَمر قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي فإن الِعلم، لظاهر ُمخاِلف هذا إن
رأى عنه هللا ريض عمر إن قيل: فاقبَله. إرشاف وال مسألٍة َغري من املال هذا من هللا آتاك
لنفسه ُمخالفًة ذلك عىل يَحثُّه فقال بذلك، تعزَُّزه ملسو هيلع هللا ىلص النبي فرأى لنفسه، عزٍّا ذلك يف
إرشاف وال مسألٍة بغري املال هذا من هللا آتاك ما فقال: عنه، التَّعزُّز لذلك وإسقاًطا

فيها. يحُدث ًا وتكربُّ للنفس حظٍّا الرِّفق ردِّ يف فإنَّ بذلك، تَعزَّْز وال فاقبْله،
الحقوق. اقِتضاء وتْرك الحقوق قضاء أصولهم ومن (٣)

إخراَجه يُحبُّون كانوا وإن بالُجهد، منهم اليشء اسِتخراج َمحبَّة أصولهم ومن (٤)
أن يستحي أو بذََله، أَحُدُهم إْن منهم النفس رؤية لحظِّ بذلك إسقاًطا الُجهد بِضدِّ
منه له ما يؤَخذ كان أنه مشايخهم بعض عن بَلَغني حتى ُكرًها،61 منه ذلك يُستخَرج
أنت ذلك: يف [٥٢أ] له فقيل يأخذونه، والقوم لكم، يَحلُّ وال حرام هذا لهم: ويقول
كذا ولكن يشء، فيها يل ليس أموالهم، يأُخذون إنما فقال: يأخذونه، وهم حرام هو تقول
الحق من يُغني ال النَّذْر إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول ذلك يف وأصلُهم البخيل. من الحقُّ يُستخَرج

البَخيل. من به يُستخَرج وإنما شيئًا،

كانوا وإن بالُجهد، منهم األشياء تخرج أن يُحبُّون أنهم أصولهم من أنَّ بأِرسها الُجملة من امُلراد لعلَّ 61
يستحي أن أو تُبذَل، وهي األشياء ترى أن يف النفس حظَّ بذلك ليُسِقطوا ُجهد، بَغري إخراجها يُحبُّون

ُكرًها. منه تُخَرج أن من صاحبُها
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ولو وأحوالهم، أفعالهم يف النظر للخْلق أطلَقْت التي هي الغفلة أن أصولهم ومن (٥)
ما واستصَغروا األحوال، جميع يف منهم يبدو ما الستَحقروا إليهم الحقِّ من أمانًا عايَنوا

عليهم. ما جنْب يف لهم
واالعِتذار والُخضوع واالحِتمال بالِحلم، يَجفوهم من ُمقابَلة أصولهم ومن (٦)
«ادَفع ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيِّه وجل عز هللا قول ذلك يف وأصلهم ذلك. بمثل ُمقابلِتهم ُدون واإلحسان

أحَسن.» هي بالتي
عَصت، أم أطاعت أدبَرت، أم أقبَلت األحوال، جميع يف النفس اتِّهام أصولهم ومن (٧)

بحال. إليها وامَليل عنها الرِّضا وقلَّة
ظَهر وما الرس، يف ِرياء صار للرسِّ الرُّوح أحوال من ظهر ما أن أصولِهم ومن (٨)
هباءً صار النفس إىل القلب من ظهر وما الرس، يف ِرشًكا صار القلب يف ِّ الرسِّ أحوال من
به. الشيطان وَلِعب الطبع ُرعونة فهو وأحواله أفعاله من اإلنسان أظَهَره وما منثوًرا،
حال إىل ِّ الرسِّ حال يَعلَو حتى األحوال يف ى يرتقَّ يزال وال زيادة، يف يكون رها يُحقِّ والذي
بذلك، تشُعر ال والنفُس ِّ الرسِّ حال إىل القلب حال ويرتقى بذلك، يشُعر ال والقلُب الرُّوح،
ينُظر ُمكاشًفا يكون فِحينئٍذ بذلك. يشُعر ال والطبُع القلب حال إىل النفس حال ى ويرتقَّ
الَغيب. مواِضع عن فيُخَرب بقلبه وينُظر عليه، هو ما عىل فيُشاِهده يشاء، ما إىل ِبعينه
هذا ومع بحال. ُرجوع والنفس القلب إىل لهما فليس امُلشاَهدة، يف حصال والرسُّ والرُّوح
واالسِتدراج؛ االغِرتار حال يف بأنها لنفسه ُمخاِطب للتُّهمة، ُمظِهر للعلم، ُمالِزم فظاِهُره
فقال: املالمة؟ أهِل ِصفة ما بعُضهم: وُسئل الصدِّيقني. َدَرجات عن فيَسُقط يأَلَفه لئال
بهات الشُّ ردُّ عليه سُهل ُمحاذَرته َقِويَت ومن امُلحاذَرة، َدوام فيها فإن التُّهمة، َدوام
وقد يقول، مناِزل63 بن هللا عبد َسِمعُت يقول: الفراء62 بن محمد سمعُت السيئات. وترُك
هللا عبد وسمعُت به؟ فيدَّعي يشء له يكون وهل فقال: َدعوى، للَمالمتيِّ يكون هل ُسئل:
نعم! فقال: ِصفة؟ للمالَمتي هل وسألته: نَُجيْد بن عمرو أبا سمعُت يقول: د64 ُمحمَّ بن

عراني الشَّ يه ويُسمِّ النَّيسابوري، الفرَّاء حمدون بن أحمد بن محمد بكر) أبو (وقيل هللا عبد أبو هو 62

ونَفحات ص١٠٧؛ ج١، عراني، والشَّ ١١٧ب؛ الطبقات، َلمي، السُّ عنه راِجع .٣٧٠ سنة مات خطأ، القرَّاد
ص٢٣١. للجامي، األُنس

ترجمتُه. تقدََّمت وقد خطأ. وهو امُلباَرك بن هللا عبد األصل يف 63

ترجمته. تقدََّمت الذي الرَّازي الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد لعله 64
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وسِمعتُه قال: يشء. إليه يَسُكن وال َدعوى، الباِطن يف وال ِرياء الظاِهر يف له يكون ال
اْإلِنَْساُن ﴿ُخِلَق ُوصَفْت به ما الِتزام هو فقال: االسم، هذا عن مرًَّة سألتُه [٥٢ب] يقول:
ِلَربِِّه اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ َعُجوًال﴾، اْإلِنَْساُن ﴿َوَكاَن وءِ﴾، ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ َعَجٍل﴾، ِمْن
فهذه يُذَم؟ أم األوصاف بهذه كان من أيمدح َهلُوًعا﴾. ُخِلَق اْإلِنَْساَن ﴿إِنَّ َلَكنُوٌد﴾،
وأحبُّوا األبرار، بعمل واالسِتعمال طَّار الشُّ بزيِّ التَّزيِّي َمشايُخهم وأحبَّ املالمة. ِصفة
يقول: جدِّي وسمعُت بالقلوب. منها والِفرار باألبدان األسواق ُمالَزمة أيًضا ألصحاِبهم
وإياك والكْسب، وق السُّ الَزم َحفص: أبي أصحاب من وكان الجوني، محمد أبا سمعُت
الناس سألُت إذا فكنُت الناس. فاسأل تأكلُه وما الُفقراء، عىل وأنِفْقه كسِبك من تأُكَل أن
أمَرني ما عَرفوا حتى الناس، يسأل ثم نهاره طول يعمل ه ِ الرشَّ الطموع هذا يقولون
جميًعا، والسؤال الكْسب اتُرك َحفص: أبو يل فقال يُعطونني، فكانوا َحفص، أبو به
وإنما العالية، واملقامات والوصول الُقرب عن الخْلق أخِرب حفص: أبو وقال فرتكتُهما.
يَظنُّون الخْلق البسطامي: يزيد أبو قال ِبُخطوة. ولو الطريق يدلني وجلَّ عزَّ هللا سؤايل
عيلَّ يفتَح أن منه سؤايل وإنما منها، وأشهُر الشمس من أبنُي تعاىل هللا إىل الطريق أن
أصحَّ هللا مع حالُهم كان كلَّما َمشاِيِخهم سادات وكان إبرة. رأِس ِمقدار ولو الطريق من
ِبهم، امُلريدون ليتأدَّب وذلك وأنفسهم، بأحواِلهم ازِدراءً وأكثر تَواُضًعا أشدَّ كانوا وأعىل
وُسئل املقام. ذلك فيُحَرموا سواه يشءٍ إىل منه يَلتِفتوا أالَّ الحقِّ وبني بينهم ما وتصحيح
إذا وُسخرية؟ ُرعونات إالَّ الدَّعاوى وهل فقال: ادَّعاء؟ بكم يَقع ما َقلَّ بالُكم ما بعضهم:
قال كما إال هو وهل ذَكر، ا ممَّ بعيدًة أظهر، ا ممَّ خاليًة رآها نفسه إىل صاِحبها رَجع

الشاعر:

ال��م��واِرد س��ب��ي��ُل م��م��ن��وًع��ا ك��ان إذا َح��س��رٌة ال��م��اء إل��ى ��ادي ال��صَّ نَ��ظ��ر وف��ي

حالُهم كان كلَّما قال: املالمة؟ أصُل ما له: قلُت إذ الفرَّاء بن محمد وسمعُت قال:
الَخوف لطريق وألَزَم ًعا، وترضُّ الِتجاءً أكثر كانوا أعىل، معه ووقتُهم أصحَّ هللا مع
أصحاب وجلَّ عزَّ هللا َوَصف كما اسِتدراج، َمحلُّ فيه هم الذي أنَّ [من] خوًفا بة، والرهَّ
َفَما َكِثريٌ ِربِّيُّوَن َمَعُه َقاتََل نَِبيٍّ ِمْن ﴿َوَكأَيِّْن قوله: يف السالم عليهم أنبيائه من نَبيٍّ
(٥٣أ) فة الصِّ بهذه فوَصَفهم اآلية، َضُعُفوا﴾ َوَما ِهللا َسِبيِل ِيف أََصابَُهْم ِلَما َوَهنُوا
األحوال، من لهم تقدَّم ما مع أنفسهم من أظهروه بما تعاىل هللا أخرب ثم الحق. وقولُه
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أَْقَداَمنَا َوثَبِّْت أَْمِرنَا ِيف اَفنَا َوإِْرسَ ذُنُوبَنَا َلنَا اْغِفْر َربَّنَا َقالُوا أَْن إِالَّ َقْوَلُهْم َكاَن ﴿َوَما فقال:
العبيد.» يأُكل كما آُكل عبٌد أنا «إنما يقول: ملسو هيلع هللا ىلص والنبي اْلَكاِفِريَن﴾. اْلَقْوِم َعَىل نَا َوانُْرصْ
سمعُت يقول: محفوًظا سمعُت يقول: بندار65 بن عيل َسِمعُت ما الحال هذا يُشِبه ا وممَّ
وعَميل الشقاوة، أهِل نظرَة إيلَّ يَنُظر أنه هللا مع حايل سنة أربعني منذ يقول: َحفص أبا
امُلريدين بون يُرغِّ أنَّهم هذا يف وأصحابه َحفص أبي طريقة وكلُّ شقاوتي. عىل دليل
َدوام يف بذلك لرَيَغبوا وَمحاسنَها األعمال مناِقَب لهم ويُظِهرون وامُلجاَهدات، األعمال يف
تَحقري وأصحابه ار القصَّ حمدون طريقة وكانت عليها. وامُلالَزمة وامُلجاَهدة امُلعاَملة
َموقًعا؛ منهم ذلك ويَقع بها يُعَجبوا لئالَّ ُعيوبها عىل وداللتهم امُلريدين، عند امُلعاَمالت
صحيح، الطريقني ِكال وقال: طريقتنَي بني طريًقا وأَخذ هللا رحَمه عثمان66 أبو ط فتوسَّ
ليلَزم امُلعامالت تصحيح عىل نَُدلُّه إلينا امُلريد يَجيء ما ُل فأوَّ وقت، منهما واحٍد ولكلِّ
له نكِشف فحينئٍذ إليه، نفسه واطمأنَّت فيه ودام عليه استقرَّ وإذا عليه، ويَستقرَّ العمل
تعاىل، هلل يَصلُح ا ممَّ ليَست وأنها فيها، بتقصريه ِلِعلمه منها واألنََفة ُمعاَمالته عيوب عن
وهو األفعال عيوب عىل نَدلُّه فكيف وإال به. ُمْغَرتٍّ غري عَمِله عىل ُمستِقرٍّا يكون حتى
الطُرق أعدل وهذا به، ق وتحقَّ َلِزمه إذا اليشء عيُب له ينكِشف وإنما األفعال؟ من خاٍل
فيه يَقع فيما هرة الشُّ تْرك فقال: املالمة؟ طريق ما بعضهم: وُسئل تعاىل. هللا شاء إن
والتفرُّد األحكام، ظاِهر عىل معهم والكون والجلوس وامَليش اللِّباس يف الخْلق من التمييز
باِطنه يُواِفق وال منهم، يتميَّز بحيث ظاهَرهم ظاِهره يُخاِلف وال امُلراَقبة، بُحسن عنهم
بحيث ظاهَرهم يُخاِلف وال والطبائع، العادات من عليه هم ما عىل فيُساِعدهم باِطنَهم،
بعُضهم: وسئل ا. رشٍّ تُضِمر وال خريًا تُظِهر أال فقال: املالمة؟ ما بعضهم: وُسئل يتميَّز.
إنكاًرا، وال كراهًة ماع السَّ مجلس ترُكنا ليس فقال: السماع؟ مجالس تَحُرضون ال مالكم
وعندنا. علينا عزيٌز وذلك [٥٣ب] ه، نُِرسُّ ما أحواِلنا من علينا يظَهر أن َخشية ولكن

١١٦ب. َلمي، السُّ طبقات راِجع الصرييف. الُحسني بن بندار بن عيل الحسن أبو هو 65

املالمتية يس مؤسِّ ثالث بالواِعظ، املعروف النَّيسابوري الِحريي منصور بن إسماعيل بن سعيد يعني 66

سنة مات به، ج وتخرَّ َحفٍص وأبا ُمعاذ بن ويَحيى الكرماني شاه صِحَب وقد وحمدون، َحفص أبي بعد
ص٢٤٤؛ ج١٠، والِحلية، ص١٩؛ والُقشريي، بعدها؛ وما ٣٦ب َلمي، السُّ طبَقات يف ترجمته راِجع .٢٩٨

.٣٠٦ ،٢٩٦ ،٢٢٦ ،١١٧ ص١٠٣، للرساج، اللَُّمع يف أقواله من وَرد وما ص٧٤؛ ج١، والشعراني،
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أبي، سمعُت يقول: حمدون بن أحمد سمعُت يقول: البهمي67 أحمد بن محمد سمعُت
وإنما امُلرجئة. ورجاء الَقَدِريَّة َخوف فقال: املالمة، عن ُسئل وقد يقول القصار، حمدوَن
وإن ماع السَّ من يشءٌ عليهم يَظهر ال الذين للُمتَمكِنني ماع السَّ مجاِلس ُحضور هم أحبُّوا

عليه. أداموا
وِذكر ِّ بالرسِّ وِذكر بالقْلب وِذكر باللِّسان فِذكر أربعة: األذكار أن أصولِهم ومن (٩)
وإذا امُلشاَهدة. ِذكر وذلك الذِّكر، عن والقلُب الرسُّ سكَت الرُّوح ِذكر صحَّ فإذا بالرُّوح،
القلب ِذكر صحَّ وإذا الَهيْبة. ِذكر وذلك الذِّكر، عن والرُّوح القلُب سكَت الرسِّ ِذكر َصحَّ
اللِّسان أقبل الذِّكر عن القلب َغَفل وإذا والنَّعماء. اآلالء ِذكر وذلك الذِّكر، عن اللسان َفَرت
الرُّوح ِذكر فآفة آفة: عنَدهم األذكار هذه من واحٍد ولكلِّ العادة. ِذكر وذلك الذِّكر، عىل
إىل به تَِصل أنك ثَواب طَلب أو وتَعظيمه ذلك رؤية النفس ِذكر وآفة عليه، الرسِّ اطِّالع
بذلك عليه اإلقبال ويُريد الخلق، إىل إظهاَره يُريد من ِقيمًة الناس وأقلُّ املقامات. من يشء
بعَضهم وزيَّن الخْلق هللا َخَلق بعضهم: وقال وأْدَونُه. الطبْع أخسُّ وهو منه، بيشءٍ أو
نفوسهم ُظلمات يف بعَضهم وجعل ِعنايَته، وساِبِق وُموافَقِته وُمشاهَدِته أنواِره ِبلطائف
تعاىل هلل ما أظَهروا لكنهم التصوُّف، أهل بالزِّينة زيَّنَهم فمن وَشهواتهم، وطبائعهم
أرسار عن والكْشف عنها، واإلخبار بها بالتزيُّن وابتدءوا للخْلق، الكرامات من عليهم
واألخالق، امُلعاَمالت أنواع من بهم يَليُق ما للخْلق أظهروا املالمة وأهل الخلق. إىل الحقِّ
ألحٍد يَجعلوا أن امَلكنونة َودائعه من عندهم للحقِّ ما وصانوا الطباع، نتائج هو وما
عىل غاروا ذلك ومع بها، يُعظَّموا أو عليها يُكرَُّموا أو سبيًال، إليها للخْلق أو نظًرا إليها
امُلراد، من فيها للنفس ما وعِلموا يُظِهروها، أن فخافوا أفعاِلهم، وَمحاسن أخالِقهم جميع
َقبول ال وما وردُّهم، تذليلُهم فيه يكون وما أعيُنهم، عن يُسِقطهم ما للخْلق فأظهروا
«مقام إظهار املالمة طريق بعضهم: وقال وباِطنُهم. ظاهُرهم لهم ليخلُص معها لهم

الحق. مع الَجمع» بَعني ق «التحقُّ وإضمار للخْلق، التفِرقة»
قاِتلة. سموًما لها فإن [٥٤أ] الطاعات، لذَّة ُمخاَلفة أصولهم ومن (١٠)

منهم يبدو ما وتصغري الُوجوه، جميع من ِعندهم هلل ما تعظيم أصولهم ومن (١١)
َقوٍل يف اسِتنباٍط من قْصد، غري من هللا مع حدِّهم وُمالَزمة والطاعات، امُلواَفقات من

أو للبهمي وجود وال الذِّكر، السابق الفرَّاء حمدون بن أحمد بن محمد أنه ويظَهر بالسني، همي السَّ أو 67
ق. يف السهمي
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قال: الفرغاني68 موىس بن محمد عن ُحِكي كما األحوال، من كتُْمه يَِجب ما إظهار أو
األسماء وعلََّمه مالئكته، له وأسَجَد ُروحه، من فيه ونَفخ بيَِده السالم عليه آَدم هللا خَلق
َطْوَره. يَعدو لئالَّ قْدَره عرََّفه تَْعَرى﴾، َوَال ِفيَها تَُجوَع أَالَّ َلَك ﴿إِنَّ له: قال ثم كلَّها،
واعرتََضه الُفضول فيه ظَهر بنفسه قام من قال: أنه َمشاِيِخهم بعض عن يل وحكي
البَسطامي 70 ُعميَّ سمعت يقول: األصفهاني69 هللا عبد بن منصور وسِمعُت قال: الُفتور.
أوقاته وإىل االضطرار، بَعني شاِهده إىل ينُظر لم من يقول: يزيد أبا سِمعُت يقول:
بَعني عبادِته وإىل االفِرتاء، بَعني كالِمه وإىل االسِتدراج، بَعني أحواله وإىل االغِرتار، بَعني
يَخلُص ا عمَّ يسأله عثمان أبي إىل الفضل71 ابن محمد وكتََب النَظر. أخطأ فقد االجِتزاء،
من للعبد يَخلُص ال أنه بمرضاته هللا أكرمك اعَلم له: فقال واألحوال، األفعال من للعبد
رؤيتَه عنه وأسقَط فيه، له تكلٍُّف َغري من عليه تعاىل هللا أجرى ما إالَّ واألفعال األحوال
ُفحوله. إالَّ عليه يطَِّلع ال الذي الرسِّ حال إال األحوال من له وليس إليه، الناِظرين رؤية أو
وهللا وعندي اْلُقلُوِب﴾، تَْقَوى ِمْن َفِإنََّها ِهللا َشَعاِئَر يَُعظِّْم َوَمْن ﴿ذَِلَك تعاىل: هللا قال
يف ذلك يَعُظم ملسو هيلع هللا ىلص، نبيِّه وُسنَّة تعاىل هللا لكتاب امُلتَِّبع هو هللا لشعائر امُلعظِّم أن أعلم،
وهذا الصاِدقني، عالمة من وهذا سبيًال. االختيار وتْرك االقِتداء غري إىل يَِجد ال حتى قلبه
وسِمعُت قال: أصحابه. كبار يَدلُّ كان ذلك وعىل َحفص؛ أبو شيُخنا به يأُمرنا كان الذي
يقول: يزيد أبا سِمعُت يقول: أبي سِمعُت يقول: ُعميَّ سمعُت يقول: هللا عبد بن منصور
العبادات قال: أنه حفٍص أبي عن وحكى بيشء. بعَدها باَليُت ما تهليلة يل َصَفْت لو
َمغرور. إال بفعله يُرسُّ فال ُسنَّ قد امَلقدور ألن ُغرور؛ الحقيقة ويف ُرسور الظاهر يف

ترجَمته راِجع فرغانة. يف أصَله ألن بالفرغاني ي ُسمِّ الفرغاني، الواِسطي موىس بن محمد بكر أبو هو 68

سبَق. فيما
خرضويه ابن وأحمد والُجنَيد الروذباري عيل وأبي البسطامي يزيد أبي أقوال عادًة َلمي السُّ عنه يَروي 69

مثًال. الُقشريي قارن وغريهم.
،٦ ص٤، الُقشريي، رسالة يف الواِردة الرُّوايات عليه تدلُّ كما ِبُعَمي، امَلعروف عيىس بن موىس لعلَّه 70

.٣٢٤ ،١٠٤ ص١٠٣، للرساج، اللَُّمع قاِرن .٢٦ ،١٦ ،١٤
.٣١٩ سنة مات به، وامُلقتَدين ُعثمان بأبي امُلعَجبني من كان البلخي، الفضل بن محمد هللا عبد أبو هو 71

ج١٠، الِحلية، يف جاء بما أيًضا ذلك وقاِرن ص٢١؛ والُقشريي، ٤٧ب؛ َلمي، السُّ طبَقات يف ترجمته راِجع
ص٢٤٤.
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مسبوق إىل االسِتناد دواؤها وُجعل طاعاتها، ومرُضها مريضًة النفس ُخلَقت وقال:
رحمه لُرَويم72 رأيُت ولقد عنها. ُمنقِطع وهو الطاعات يف يتقلَّب العبُد يزال فال القضاء،
كيف ُسئل حني [٥٤ب] وقال: طريقتهم من يُقرِّب العاِرفني» «دليل ِكتاب يف فصًال هللا
ُجعل من االخِتيار من يَخلو أو ُمتحرًِّكا، ساكنًا ُجِعل من والحَركة كون السُّ من يَربأ
وال إليه، ال وُسكونه به، ال حركتُه تكون حتى ذلك من يَربأ ال فقال: ُمميًِّزا؟ ُمختاًرا
وحركة سكون له فيحُصل وله، فيه الحقِّ اختيار اختياره يُواِفق حتى االخِتيار من يَخلو
ألن له؛ اختيار وال اختيار له ويحُصل الحقيقة، يف سكون وال حركة وال الظاهر، يف
يف القوم يُضِمر ا ممَّ قريب وهو نيَّة، السَّ امَلقامات من وهذه له، الحقِّ اختيار اخِتياره

يُبُدونه. ما ُدون علومهم َخِفيِّ
قال: أنه َوْجهه هللا نَرضَّ هللا73 عبد بن سهل عن بَلَغني ما أصوَلهم يُشِبه ا وممَّ (١٢)
هللا قال امُلبايَعة، يف قال نفُسه؟ ذهبَت فأين له: قيل ذهبَت. نفَسه ألن نفس للمؤِمن ليس

اْلَجنََّة﴾.74 َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل:
عيل أبا سمعُت يقول: الرَّازي75 هللا عبد بن محمد سمعُت ما أصولهم ومن (١٣)
امَلعِرفة أصُل بالنفس الظنِّ وسوء امَلعِرفة، غاية باهلل الظنِّ ُحسُن يقول: الُجرجاني76
سمعُت يقول: اكهي77 الرشَّ الَحسن أبا سمعُت يقول: الفرَّاء أحمد بن محمد سمعُت بها.

ُمطوَّلة ترجمًة راِجع .٣٠٣ سنة مات امَلعروف، ويف الصُّ البغدادي يزيد بن محمد أبو أو أحمد أبو هو 72

طبقات ص٢٠؛ والقشريي، ص٧٥؛ ج١، عراني، الشَّ طبَقات ص٤٣٢–٤٣٤؛ ج٨، بغداد، تاريخ يف له
ص٢٩١. ج١٠، والِحلية، ٣٩أ؛ َلمي، السُّ

الُقشريي، يف ترجمته راِجع ،٢٨٣ سنة امُلتوىفَّ التُّسَرتي هللا عبد بن سهل محمد أبو امَلعروف ويف الصُّ هو 73

ص١٨٩–٢١٢. ج١٠، والِحلية، بعَدها؛ وما ٤٥ب َلمي، السُّ وطبَقات ص٦٦؛ ج١، عراني، والشَّ ص١٤؛
.١١٠ آية التوبة سورة 74

الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد محمد أبو الكامل واسُمه الرَّازي. الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد 75

إنما امَلتْن إشارة ولكن ِذكره. سبََق وقد ،٣٥٣ سنة بها ومات بنَيسابور ُولِد عراني، بالشَّ امَلعروف الرَّازي
شاذان. بابن املعروف الرَّازي هللا عبد بن ُمحمد إىل هي

أقران من ُخراسان مشايخ كبار من الُجرجاني عيل بن عيل أبو وهو الُجوزجاني، عراني الشَّ يه يُسمِّ 76

والشعراني، ص٣٥٠؛ ج١٠، والِحلية، ٥٥ب؛ َلمي، السُّ طبقات يف ترجمته راِجع مذي. الرتِّ عيل بن محمد
ص٧٧. ج١،

ِذكره. تقدَّم الذي الرشكي الحسن أبو لعلَّه 77
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ألن سبيًال لربِّك عبادتك تكن ال قال: أوِصني، َحفص: ألبي رجل قال يقول: عثمان أبا
نَظر من فإنَّ عليك، والعبودية الِخدمة رْسم إظهاَر له عبادتك واجَعل معبوًدا، تكون
رَجع فقد الوصول قبل الخْلق إىل رَجع من بعُضهم: وقال نفسه. يعبُد فإنما عبادته إىل
الخْلق، عىل االسِتعالء وطلب الرياسة ُحبَّ رياضِته من تقدَّم ما فيُورِّثه الطريق، من
بن عمرو أبا وسمعُت امُلريدون. به ينتِفع إماًما صار الوصول بعد الخْلق إىل رَجع ومن
البيت دخل إذا حفٍص أبو كان يقول: أبي سِمعُت يقول: حمدان بن أحمد بن محمد
أهل بزيِّ خرج الناس إىل خَرج وإذا القوم، ِثياب من ذلك وغري وف والصُّ املرقعة لِبَس

تَصنُّع. أو ِرياء ِشبه أو ِرياء الناس بني فيما ذلك ِلبس يف يرى وق، السُّ
[٥٥أ] لهم يَقع ما جميع يف والرُّجوع القوم، أئمة من بإماٍم التأدُّب أصولِهم ومن (١٤)
اجي78 الزَّجَّ عمرو أبا سمعُت يقول: أحمد بن أحمد سمعُت إليه. واألحوال العلوم من
يكون وال الَغيب عن له يُكَشف حتى واملقامات امَلراِتب أعىل بَلغ رجًال أنَّ لو يقول:
الَفقيه79 أحمد بن د ُمحمَّ يزيد أبا الشيخ وسِمعُت وقال: يشء. منه يَجيء لم أستاذ له
أكثُر وكرَّه بطَّال. فهو بأُستاذ يتأدَّب لم من يقول: َشيبان80 بن إبراهيم سمعُت يقول:
الدائم مت والصَّ الدائم وم كالصَّ العبادات، من بيشء نفسه اإلنسان يُشِهر أن مشايخهم
قريبًا سمعُت ولقد به. ويُذَكر بذلك يُعَرف حتى ذلك، وغري الصالة من الظاهرة واألوراد
عبد سمعُت يقول: البزَّاز81 حمزة سمعُت يقول: الرازي، هللا عبد بن محمد من هذا من
أتيُت يقول: الحايف83 ِبرش سمعُت يقول: امَلغاِزيل82 هللا عبد سمعُت يقول: حمدون بن هللا

والُقشريي، ١٠٠أ؛ َلمي، السُّ راِجع .٣٤٨ سنة بمكة مات النَّيسابوري، اجي الزَّجَّ إبراهيم بن محمد هو 78

ص١٠٠. ج١، والشعراني، ص٢٨؛
أسفل. من س٤ ص٢٧ الُقشريي، رسالة يف ِذكره الواِرد امَلروزي يزيد أبو لعلَّه 79

٩٣ب؛ َلمي، السُّ راِجع .٣٣٠ سنة مات الَجبل، شيخ القرمسيني َشيبان بن إبراهيم إسحق أبو هو 80

٤٤٨أ. واألنساب، ص٩٧؛ ج١، عراني، والشَّ ص٣٦١؛ ج١٠، والِحلية، ص٢٧؛ الُقشريي،
٢٨٩ه. سنة امُلتوىفَّ ويف الصُّ البغدادي البزَّاز حمزة أبي غري وهو 81

٥٣٨أ. معاني، للسَّ األنساب راجع امَلغاِزل. ُصنع إىل نسبًة امَلغاِزيل منصور بن محمد جعفر أبو لعلَّه 82
راِجع ٢٢٨ه. سنة بها ومات بغداد وسكن َمرو من أصلُه بالحايف، املعروف الحاِرث بن نرصِبرش أبو هو 83

ص٦٧–٨٠. ج٧، البغدادي، الخطيب وتاريخ ص٦٢؛ ج١، عراني، والشَّ ٩ب؛ َلمي، والسُّ ص١١؛ الُقشريي،
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حتى ِلساني عىل وجرى ِبرش، أنا قلت: ذا؟ من فِقيل: الباب فدَقْقُت عمران84 بن امُلعاَىف
هذا عنك لسَقط بداِنقني نعًال اشرتيَت لو عم! يا الدار: من بُنيَّة يل فقالت الحايف، قلُت
ا رشٍّ باملرء كفى السالم: عليه وقال هرتنَي، الشُّ عن نهى أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وُروي االسم.
َوجه عىل للناس الُقعود مشايخهم أكثر وكرَّه اآلِخرة. أو نيا الدُّ من أمٍر يف إليه يُشار أن
مع لك ى تبقَّ فما الخْلق، إىل ِعندك ما أحسن إخراج ذلك: يف وقالوا وامَلوِعظة، التَّذكري
قال الدَّعاوى. إىل السبيل لهم طرََّقت حيث ظَلَمتُهم، َلف السَّ بأحوال كِلمتهم إن الحق؟
الُقعود عثمان: ألبي يقول َحفٍص أبا سمعُت يقول: حمدون بن عمرو أبا سمعُت كذلك

تكون. رُجٍل أي فانُظر الخْلق، إىل هللا من الرُّجوع هو للخلق
نفسك من واستحسنْتَه رؤيتُك عليه وقَعت وطاعة عمٍل كلَّ أنَّ أصولهم ومن (١٥)
محمد عن زياد بن عيل بن هللا85 عبد محمد أبو ثنا حدَّ ما ذلك يف وأصلُهم باِطل. فذلك
عليهما الُحسني بن عيل قال قال: حسن بن هللا عبد حدَّثني قال: األرغاني امُلسيَّب بن
الَقبول ألنَّ منك؛ يُقبَل لم أنه دليل فذلك رؤيتُك به اتَّصَلت أفعاِلك من يشءٍ كلُّ السالم:

الَقبول. دليل فذلك رؤيتك عنه انَقَطع وما عنك، ُمغيَّب َمرفوع
كذلك: قال فيه. هم فيما الخلق ُعذْر ورؤية أنفسهم تقصري رؤية أصولِهم ومن (١٦)
الناس خري يقول: الفاِريس87 بكر أبا سمعُت يقول: امُلعلِّم86 محمد بن هللا عبد سمعُت
هو الذي الطريق غري [٥٥ب] كثرية هللا إىل الطُّرق أن ويعلم َغريه يف الخري يرى من
التقصري بَعني أحٍد إىل ينُظر وال فيه، هو فيما بنفِسه نفسه تقصري يرى لكي عليه؛
نَظر من قال: أنه الكرماني شاه عن يَحكي نُجيد بن إسماعيل جدِّي سمعُت والنَّقص.
فيه، هم فيما َعذَرهم الحق بَعني إليهم نَظر ومن معهم، ُخصومته طالت بعينه الخْلق إىل

عليه. ُجربوا ما غري يستطيعون ال أنهم وعِلَم

١٨٤ سنة مات الثوري، سفيان عىل تخرَّج عرصه، يف امُلحدِّثني ِكبار من امَلوِصيل األْزدي مسعود أبو هو 84

ص٢٢٦–٢٢٩. ج١٣، بغداد، تاريخ راِجع ١٨٥ه. أو
ص١٢–١٤. راِجع الُقشريي. رسالة يف َلمي السُّ عنه يَروي الذي الطُّويس عيل بن هللا عبد لعلَّه 85

ص٢٦. الُقشريي قاِرن امُلعلِّم. بن محمد هللا عبد أخرى: رواية ويف 86

ص٢٩؛ الُقشريي، ورسالة ١٠٩أ؛ َلمي، السُّ راِجع .٣٤٠ سنة امُلتوىفَّ الفاريس الطمستاني بكر أبو وهو 87

ص٣٨٢. ج١٠، والِحلية، ص١٠٩؛ ج١، عراني، والشَّ
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الخْلق مع الوقت وِحفظ امُلشاَهدة، بُحسن هللا مع القلب ِحفظ أصولهم ومن (١٧)
قال ولذلك إظهاره؛ من بُدَّ ال ما إال امُلوافقات من عليه يظَهر ما وِكتمان األدب، بُحسن
وقال عليك. األشياء بأعزِّ فاشغْله عندك، األشياء أعزُّ وقتُك هللا: رحمه سهل محمد أبو
عن قلبك ضيَّْعَت فإن ووقتك، قلبك من أعزُّ يشء الدُّنيا يف ليس الَحربي: هللا عبد أبو
األشياء أعزَّ ضيَّعَت فقد النفس، آداب ُمماَرسة عن وقتك وضيَّعَت الغيوب، ُمطاَلعات

عليك.
وهذا وجل، َعزَّ هللا إىل االفِتقار ُحسن شيئان: العبودية أصل أنَّ أصولهم ومن (١٨)
وال نََفٌس للنفس فيه ليس الذي وهذا ملسو هيلع هللا ىلص، هللا برسول الُقدوة وُحسن األحوال، باِطن من

راحة.
من بحاٍل راٍض غري نفسه، عىل َخصًما يكون أن يِجب اإلنسان أنَّ أصولهم ومن (١٩)
الَعكِّي داود بن عيل سمعت يقول: شاذان88 بن بكر أبا سمعُت كذلك: قال األحوال.

وأقواله. وأذكاره وأفعاِله أحواِله جميع يف نفِسه عىل هللا َخصم املؤمن يقول:
الطبع. وُرعونة الَعقل قلَّة من [به] والُعْجب العمل إىل النَّظر أنَّ أصولهم ومن (٢٠)
ِنسبًة إليك ذلك يُنَسب إليك، الَغري من يَجري وهو يشء، فيه لك ليس بما تفتِخر كيف
االفِتخار وهل عليه. وَمجبور فيه ُمدبَّر ألنك ِنسبة، معه لك ليس الحقيقة ويف عاِريًة،
بما امُلتصنِّع قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النَّبي عن وُروَي الطبع؟ وُرعونة العقل قلَّة من إالَّ األمر بهذا
عيل بن محمد سمعُت يقول: هللا عبد بن محمد سمعُت قال: ُزور. ثَوبَي كالِبس يُعِط لم
عمِله؟ من يشءٍ عىل يقِدر ال أنه يَعَلم وهو بعَمِله عاِقل يُعَجب كيف يقول: الكتَّاني89

سنة مات الواِعظ، ويف الصُّ الرَّازي شاذان بابن امَلعروف بكر أبو العزيز عبد بن هللا عبد بن محمد هو 88

الحاِكم، فيه طَعن الحاِفظ] للذَّهبي ِكتاب [وهو امُلغني يف «وقال ذَرات: الشَّ صاِحب فيه يقول ٣٧٦ه.
هللا عبد َغري وهو ص٨٧. ج٣، الِعماد، البن الذهب شذَرات عجائب.» عنه َلمي السُّ الرَّحمن عبد وألبي
عراني بالشَّ امَلعروف الرَّازي الرحمن عبد بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد محمد أبو هو الذي الرَّازي

كذلك. ِذكره تقدَّم وقد ٣٥٣ه، سنة امُلتوىفَّ
ص٢٦؛ الُقشريي، عنه راِجع ٣٢٢ه. سنة امُلتوىفَّ ويف الصُّ الَكتَّاني َجعفر بن عيل بن محمد بكر أبو هو 89

ج٢، الذهب، وشذَرات ص٣٥٧؛ ج١٠، والحلية، ص٩٤؛ ج١، عراني، والشَّ ٨٦أ؛ الطبَقات، يف َلمي والسُّ
ص٢٩٦.
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غري عند منه هللا أرسار وإظهار به وامُلباهاِة الِعلم يف الكالم تْرك أصولهم ومن (٢١)
النَّيسابوري محمد90 بن هللا عبد سمعُت يقول: هللا عبد بن منصور سمعُت قال: أهله.
وغريهم البغداديُّون يتكلم كما تتكلَّمون ال بالُكم ما [٥٦أ]: حفٍص ألبي قلُت يقول:
عىل ونَطقوا بعلٍم صَمتوا َمشاِيَخنا ألن فقال: مت؟ الصَّ اخرتتُم بالُكم وما الناس، من
فصاروا هللا، عن َعقلوا ما بعد إالَّ يَتكلموا فلم الكالم، يف األَدب محلُّ لهم فوَقع ورة، الرضَّ

أمانِته. ِحفظ عىل حريٌص واألمني أرضه، يف هللا أَُمناء
الحَركة تمنَع هيْبتَه أنَّ فيه ق يتحقَّ فيمن َعِمَل إذا ماع السَّ أنَّ أصولهم ومن (٢٢)
سمعُت يقول: اب91 الخشَّ الَحسن بن محمد سمعُت قال: عليهم. َهيبته لتمام ياح، والصِّ
ق ُمتحقِّ قلب من مكانًا صاَدَف إذا الحقيقي ماع السَّ يقول: الحرصي92 هارون بن عيل
أحد، بحرضته يتحرَّك ال حتى الحارضين عىل َهيبتُه تَبدو أن أوَّلُُه الكرامات، بأنواع زيَّنه
أوقات وقتُه يغِلب أن منه ماع السَّ ُمصاَحبة وحقيقة َهيبته. لتمام ينزِعج وال يَصيح وال

وأمِره. قهِره تحت فهم ويقهَرهم، الحارضين
حدِّ عن خَرج فقد منه فقُره عليه ظَهر فإذا عنده، هلل رسٌّ الفقر أن أصولهم ومن (٢٣)
فإذا إليه، افِتقاره يكون َمن إالَّ فقَره أحد يعَلم لم ما فقري عنَدهم منهم والفقري األَُمناء.
قليل. والُفقراء كثري وامُلحتاجون الحاجة، حدِّ إىل الفقر حدِّ من خَرج فقد َغرْيُه منه َعِلَم
َلمي السُّ طْلحة سمعُت يقول: إبراهيم93 بن أحمد بن محمد سمعُت ما ذلك يف وأصلُهم
كان كتََمه فإذا العبد، عند هللا ِرسُّ الفقر يقول: الكرماني شاه كان يقول: هكذا] [السيل

الَفْقر. اسم عنه سقط أظهَره وإذا أمينًا،

ب امُللقَّ النيسابوري محمد بن هللا عبد محمد أبو ولعلَّه تَحريف واملزين النَّيسابوري، املزين محمد 90

طبقات راِجع ٣٢٨ه. سنة بها ومات ببغداد وأقام والُجنيد، عثمان وأبا حفٍص أبا صِحب بامُلرتِعش،
ص٩٠. ج١، عراني، والشَّ ص٢٦؛ والُقشريي، ٨٠ب؛ َلمي، السُّ

قاِرن البغدادي، العباس أبي باسم أحيانًا َلمي السُّ إليه يُشري البغدادي، اب الخشَّ الحَسن بن محمد 91

إلخ. ،٢٢ ،١٠ ،٨ ص٦، الُقشريي، رسالة يف عنه َلمي السُّ ُروايات
عنه راِجع ٣٧١ه. سنة ببغداد مات ويف، الصُّ اد) (بالصَّ الحرصي إبراهيم) (ال هارون بن عيل ولعلَّه 92

ص٣٠. الُقشريي، ورسالة ص٣٤٠؛ ج١١، بغداد، وتاريخ ١٦٩ب؛ معاني، للسَّ واألنساب ١١٤أ؛ َلمي، السُّ
ج١٠، نعيم، ألبي الِحلية ويف الرسالة يف واِرد هو كما الكرماني، شاه أحاديث عادًة َلمي السُّ عنه يروي 93

أحمد». بن محمد هللا عبد «أبو أحيانًا نعيم أبو يه ويُسمِّ ،٣٨ ص٢٣٧،
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عليه، هم ما ظاِهر عىل الخْلق مع والكوُن اللِّباس، تغيري تْرك أصولهم ومن (٢٤)
تعاىل هللا إن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُروي ما ذلك يف وأصلُهم الرس. إصالح يف واالجِتهاُد

ونِيَّاتكم. قلوبكم إىل ينُظر ولكن ُصَوركم، إىل ينُظر ال
أنفسهم، ُعيوب من يلَزُمهم بما ُشغًال الناس بُعيوب االشِتغال تْرك أصولهم ومن (٢٥)
ها. رسِّ وَخفاء ُعذِرها وَمكنون إصالِحها عىل واإلقامة تُهمِتها، وَدوام ها رشِّ ُمحاذََرة
هللا ذَلََّلها من إالَّ املعنى قيل وءِ﴾. ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قول ذلك يف وأصلُهم
امُلواَفقة، طريق إىل امُلخاَلفة طريق من وَردَّها امُلخاَلفة، بَدوام عليها وأظَهَره لصاِحبها

الناس. عيوب عن عيبُه شَغَله ِلَمن ُطوبَى قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي وما
عنَده هلل ما يُعطي ألنه شيئًا؛ عطاءه يرى أالَّ عليه يَِجب امُلعطي أن أصولِهم ومن (٢٦)
يف وأصلُهم عنده؟ ذلك يَْعُظُم كيف الَغري حقَّ أعطى فإذا ها، ُمستَحقِّ إىل الحقوق ل ويُوصِّ
األشعريِّني مع ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى ِحني [٥٦ب] عنه هللا رِيضَ األشعري ُموىس أبي حديث ذلك
النبي فأتوا يَمينه، هللا رسول نَِيسَ فقالوا: َحمَلهم، ثم يَحِمَلهم، أال فحَلف ليَستحملوه،
عليه وقوله حَمَلكم. هللا ولكن َحملتُكم أنا ما فقال: تَحِمَلنا، أال حلْفَت له: فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص
بذِله رؤية عنه سَقط ذلك حقيقة العبد عَرف فإذا امُلعطي. وهللا قاِسم أنا السالم:

وَسخائه.
تَستجِلب وطاعته ِفعَله أن ظنَّ عبٌد بربِّه معرفًة العبيد أقلَّ أن أصولهم ومن (٢٧)
حتى املعِرفة مقام من يشءٌ عنَدهم للعبد يَصحُّ وال فضله، يُقاِبل عطاءه وأن عطاءه،
ذلك يف وأصلُهم اسِتحقاق. غري فضٌل الوجوه جميع من ربِّه من عليه يِرد ما كلَّ أن يعَلم
أنا وال قال: هللا؟ رسول يا أنت وال قالوا: بعمِله، الجنَّة أحَدكم يدُخل ال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول

برحمته. هللا َدني يتغمَّ أن إالَّ
ذلك يف وأصلُهم َمعيبًا. يكون أن إالَّ أخيه َعيب [اإلنسان] يُبِرص أالَّ أصولهم ومن (٢٨)

لك؟ خريًا كان بِردائك سرتتَه هالَّ لصفوان: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قول
لنفسه يِجد ال من عنَدهم وامُلضطرُّ للُمضطرِّين، إالَّ الدُّعاء كراهُة أصولهم ومن (٢٩)
بانِكسار ربِّه إىل ُرجوعه فيكون الخلق، عند وال تعاىل هللا عند َمقاًما وال َمتاًعا وال َوجًها
والتخيلِّ اإلفالس حدِّ عىل ربِّه إىل ُرجوعه ويكون وأفعاله، أحواَله يُقدِّم أن دون وضعٍف
يف وأصلُهم اإلجابة. لُدعائه ويُرجى الحال، ذلك يف ُمباًحا الدُّعاء فيكون يشء، كلِّ من
يُقِدم أن للفقري وما قال: ربِّك؟ عىل تُْقِدُم بماذا له: قيل أنه َحفٍص أبي عن ُحكَي ما ذلك
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من مملوءة «خزائني ي: ِرسِّ يف نوِديُت يزيد: أبو قال إليه؟ فقِره سوى الغنيِّ عىل به
واالفِتقار.» بالذِّلَّة فعليك أرْدتَنا فإن الِخدمة،

يف أوقاتَه استَوىف من عىل هي — هللا رحمة هي التي — الَغفلة أن أصولهم ومن (٣٠)
لذلك. فيها يَسرتيح غفلًة عليه أْوَرَد رفاهيًة أو ِرفًقا به هللا أراد فإذا وامُلعاملة، امُلجاَهدة
ال الذي ُفالن عىل يكون ذلك فقال: رحمة، هي التي الَغفلة عن صاِلح أبو شيُخهم ُسئل
عىل كالحيَّة يكون الِفراش أتى وإذا االجِتهاد، كثرة من َحبًوا إال الِفراش يأتي أن يُمِكنه

امَلْقىل.
التفويض وأنَّ الشقاوة، عالمة من األسباب يف الحَركة كثرَة أنَّ أصولهم ومن (٣١)
الخْلَق هللا خَلق حمدون: قال ولذلك السعادة؛ عالمات من األقدار َمجاري تحت كون والسُّ

ِحيلته. قلََّة هللا أراد من الناس فأسعُد [٥٧أ] لهم، ِحيلَة ال إليه ُمضطرِّين
للعبد ما ويقولون: يُقَصدوا، أو يُعظَّموا أو يُْخَدموا أن كِرهوا أنهم أصولهم ومن (٣٢)
الفرَّاء أحمد بن محمد من سمعُت ما ذلك يف وأصلُهم لألحرار. هي إنما امُلطاَلبات؟ وهذه
َمن ُسئل: وقد يقول حمدون سمعُت يقول: مناِزل بن أحمد بن هللا عبد سمعُت يقول:
[يف] سببًا عبادتُك تكن ال حفص: أبو قال يُعبَد. أن يُِحبُّ وال يعبُُد الذي فقال: العبد؟

عبيده. يَستعِبد ربٍّا تكون أن
يدَّعي ال واملؤمن ِفراسته، من يُتَّقى أن يِجب اإلنسان أنَّ الِفراسة يف أصولهم ومن (٣٣)
فيه الَغري [ِفراسة] يتقي ومن املؤمن. ِفراسة اتَّقوا يقول: ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن لنفسه؛ ِفراسة

َحفص. أبي قول وهذا لنفسه؟ ِفراسة يدَّعي كيف
يقول: منازل ابن سمعُت يقول: الفرَّاء أحمد بن محمد سمعُت ما أصولِهم ومن (٣٤)
بالنهار. لهم وعًصا إلخوانه ِرساًجا بالليل يكون أن يِجب املؤمن يقول: صالح أبا سمعُت

إليه. يَحتاجون وما اشِتغالهم يف لهم َعونِه ُحسن املعنى:
ِعلمه كثُر َمن قال: أنه َحفٍص أبي أستاِذه عن عثمان أبو َحكى ما أصولهم ومن (٣٥)
هذا، كالمه معنى عن فسألتُه حفٍص أبي إىل فرجعُت عَملُه، كثُر ِعلُمه َقلَّ ومن عملُه، َقلَّ
قليَل استكثََر ِعلمه قلَّ ومن فيه، بتقصريه لِعلِمه عمِله، كثريَ استقلَّ ِعلمه كثُر من فقال:

والَعيب. فيه التقصري رؤية لقلَِّة عمله،
يغِلبه أالَّ املعنى البرص؛ ُمشاَهدة يغِلب أالَّ يِجب األذُن َسماع أنَّ أصولهم ومن (٣٦)
وُمشاَهَدته، نفسه آفات من هو قه يتحقَّ بما بالظنِّ الثناء من نفسه يف َسِمَعه ما َسماع
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ليس قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبيِّ عن ُروَي ما ذلك يف وأصلُهم َحفص. ألبي الفضل هذا وأول
َغَرْرتُموه. من امَلغرور عنه: هللا ريض ُعمر وقال كامُلعايَنة. الَخَرب

فيها، الَخوض وقلَّة واإلشارات، العلوم دقائق يف الكالم تْرك أصولهم ومن (٣٧)
يقول: عيل94 بن هللا عبد سمعُت ما ذلك يف وأصلُهم والنهي. األمر حدِّ إىل والرُّجوع
أبي إىل الحلواني القاسم بن محمد كتََب يقول: َشيبان95 بن إبراهيم بن إسحاق سمعُت
الذَّليل العبد من الرحيم، الرحمن هللا «بسم أبي: إليه وكتَب اإلشارات، فيه أكثَر كتابًا
جدِّي ثَني وحدَّ قال: بَخري.» فأنت والنهي األمر اتبَّعَت إن أخي! يا َشيبان. بن إبراهيم
بالدَّعاوى لسانُه أُطِلَق الَخريات اإلنسان باِطن عن نُِزَع إذا يقول: ِعياض أبا سمعُت قال:

العلوم. ودقائق العظيمة
ُعميَّ سمعُت يقول: هللا عبد ابن سمعُت ما التَّوكُّل يف أصولِهم ومن  [٥٧ب] (٣٨)
وال َغريه، ناِظًرا تَرى أالَّ التَّوكل من حسبُك يقول: يزيد أبا سمعُت يقول: البسطامي

َغريه. شاهًدا لعمِلك وال غريه، جالبًا لِرزقك
عن والبُعد االسِتدراج بَعني إليها والنَّظر والكرامات، اآليات ِكتمان أصولهم ومن (٣٩)
يقول: الدِّمْشقي96 عمرو أبا سمعُت يقول: شاذان بن محمد سمعُت كذلك الحق. سبيل
لئال ِكتمانَها األولِياء عىل فَرض كذلك والكرامات، اآليات إظهاَر األنبياء عىل هللا فَرض كما

الناس. بها يُفتَتَن
الكَمد، وُمالَزمة ذلك، وغري والِعلم والذِّكر ماع السَّ عند البكاء تْرك أصولهم ومن (٤٠)
سِمعُت يقول: هللا عبد بن محمد بكر أبا سمعُت ما ذلك يف وأصلُهم للبََدن. أحَمُد فإنه
ثَمن بالبُكاء تلذُّذُك بكى: وقد مجِلسه يف لرُجٍل يقول املكي العزيز عبد بن محمد بكر أبا
وخاَلَفه محمود. هو وقال األَسف، بُكاء البُكاء من ألصحابه َحفٍص أبو وأطَلَق البُكاء.
من عاِقبًة أحَمُد األَسِف وُمداَومة باألَسف، يذَهُب األَسف بُكاء وقال ذلك، يف عثمان أبو

البسطامي يزيد وأبي امُلحاَسبي الحاِرث أقوال َلمي السُّ عنه يَروي الذي الطُّويس عيل بن هللا عبد لعلَّه 94
إلخ. ،١٤ ،١٢ ص١٠، الُقشريي رسالة قاِرن السقطي. ي والرسِّ

ترجمتُه. تقدََّمت الذي َشيبان بن إبراهيم وَلد وهو 95

َلمي، السُّ طبَقات راِجع ٣٢٠ه. سنة مات النون، وذي الَجالء ابن أقران ومن الشام َمشاِيخ ِكبار من 96

ص٢٨٧. ج٢، الذهب، وشذَرات ص٨٦؛ ج١، عراني، الشَّ وطبَقات ص٣٤٦؛ ج١٠، األولياء، وِحلية ٦٢أ؛
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البُكاء ذلك من الدَّمعُة فتكون الرُّوح، ذََوبان بُكاءَ البُكاء يكون أن إالَّ بالبُكاء، عنه التَّسيلِّ
املعنى: هذا يف وأنشَد وتُفنيه، البَدن تهدُّ

وت��ق��ُط��ر تَ��ذوب ُروح��ي ول��ك��نَّ��ه��ا م��اؤه��ا ال��َع��ي��ن م��ن يَ��ج��ري ال��ذي ول��ي��َس

من تُظِهر أن ال بيتَك، َموتِك يوم منك الواِعظ يكون أن يِجب قالوا: أصولهم ومن (٤١)
وقالوا: الَفْقر. أرباب من سَلف َمن بُيوت كأحد بيتُك كان ِمتَّ فإذا حياتك، طول الفقر
َموتُك فيكون بيتَُك، فقَرك أظهر متَّ فإذا حياتك، أيام واالسِتغناء الِغنى تُظِهر أن يِجب
ام:97 الحجَّ هللا لعبد حفٍص أبو قال ما ذلك يف وأصلُهم للباِقني. وَموِعظًة للماِضني راحًة

للِفتيان. َموِعظًة َموتك يوم بيتُك فيكون فتًى ُكنَت إن
تَستعني ال فإنك بهم، واالسِتعانة امَلخلوِقني من أحٍد إىل الرُّجوع ترُك أصولِهم ومن (٤٢)
ذلك يف وأصلهم تشُعر. ال وأنت منك واضطراًرا حاجًة أشدُّ ولعلَّه ُمضطر، أو بُمحتاٍج إال
حمدون سمعُت يقول: الثََّقفي98 عيل أبا سمعُت يقول: هللا عبد بن منصور سمعُت ما

بامَلسجون. امَلسجون كاسِتعانة بامَلخلوق امَلخلوق اسِتعانة يقول:
هذا وقالوا واستَوَحُشوا، حِزنوا َدعوٍة إجابَة ألنُفِسهم رأوا إذا أصولِهم ومن (٤٣)
عثمان أبي عن [٥٨أ] الراِفعي نَرص أبي عن ي99 الدقِّ عن ُحكَي كما واسِتدراج، َمكٌر
يكلُِّمنا، َحفٍص أبو فَقعد الجبال، بعض إىل حفٍص أبي مع خرْجنا قال: أنه النَّيسابوري
فُقلنا وقتُه، عليه وتغريَّ َحفٍص أبو فبكى يََديه، بني فَربَك َظبٌي جاءه إذ كذلك هو فبَيْنا
فما عليه، الجتَمْعنا شاٌة اللَّيلة هذه ِعندنا كان لو أنه قلبي يف َوَقع فقال: بالُك؟ ما له:
أكون أن نُني يُؤمِّ وما تراه، كما الظبُي هذا جاء حتَّى قلبي من الخاِطر هذا استَحَكم

قاوة؟ بالشَّ هللا من له ُخِتم وقد سأل ملَّا أُجيَب كِفرعون،

١٥٦ب. معاني، للسَّ األنساب راِجع الدارمي. الرحمن عبد بن هللا عبد لعلَّه 97
َلمي، السُّ راِجع ٣٢٨ه. سنة مات ار، القصَّ وحمدون َحفٍص أبا لِقَي الثَّقفي، الوهاب عبد بن محمد وهو 98

ص٩١. ج١، عراني، والشَّ ص٢٦؛ والُقشريي، ٨٣أ؛
واألنساب ١٠٣ب؛ َلمي، السُّ راِجع .٣٥٠ سنة مات ي، الدقِّ الدَّينوري داود بن محمد بكر أبو هو 99

بالرَّاء)؛ الرقي يه يُسمِّ (وهو ص١٠٢ ج١، عراني، والشَّ ص٢٨؛ الُقشريي، ورسالة ٢٢٨أ؛ معاني، للسَّ
.٢٢٩ األنس، ونفحات
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وَرشه نفٍس عزَّة فيه كان إذا ه وردُّ ذُل، فيه كان إذا الرِّزق َقبوُل أصولهم ومن (٤٤)
يقول: الدِّمشقي عيل بن الُحسني سمعُت يقول: شاذان بن هللا عبد بن محمد سمعُت َطبع.
فقال: قِبلت؟ لم له: فِقيل منه، فقِبَله شيئًا 101 األصمِّ حاتم أبي إىل البلخي100 ِعصام ه وجَّ
ذُلِّه. عىل وذُيلِّ عزِّي عىل ِعزَّه فاخرتُت وذُلَّه، ِعزِّي ه ردِّ ويف وِعزَُّه، ذُيلِّ أخِذه يف وجدُت

سمعُت يقول: الرازي الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد سمعُت ما أصولِهم ومن (٤٥)
ظاِهُره حبة الصُّ ُحسن فقال: حبة الصُّ عن ُسئل وقد يقول إسماعيل102 بن سعيد عثمان أبا
اإلنصاف، منه تطلُب وال وتُنِصفه ماله، يف تَطَمع وال نفسك مال من أخيك عىل ع تُوسِّ أن
ِبرِّه قليَل وتَستكِثر تَجُفَوه، وال الَجْفَوَة منه ل وتتَحمَّ لك، تَبًَعا يكون وال له تَبًَعا وتكون
الفرَّاء أحمد بن محمد ة القصَّ هذه َشيخ سمعُت ما جاِمع ومن إليه. منك ما وتَستقلُّ
علٍم َمرسوم لهم ليس فقال: كالمهم؟» وما املالمتية «ما القنَّاد: غالم األحَدُب سأَلني يقول:
يكون ال «املالمتي» فقال: ار، القصَّ حمدون له يُقال َشيخ لهم كان ولكن كتُب، َمكتوُب وال
يطَِّلع ال هللا وبني بينَه الذي ه ورسُّ ُمراءاة، وال تَصنُّع ظاِهره من وال َدعوى، باِطنه من له
للشيخ الحاِجب َحكى أنه بَلَغني الفرَّاء: أحمد بن محمد قال الخْلق؟ فكيف صدُره، عليه
منهم. لكان نبيٌّ الزَّمان هذا يف يكون أن جاز لو له: فقال ببغداد الحرصي الحَسن أبي
َمنثور من تقدَّمْت التي الفصول هذه يف بَيَّنُْت عليه: هللا رحمُة الرحمن عبد أبو قال
ومنها بركاِته، يحِرَمنا أالَّ تعاىل هللا نسأُل ما أصولِهم ظاِهر من وأئمِتهم َمشاِيِخهم كالم
نسأل ونحن وعباَدِتهم. أحواِلهم من وراءه ما عىل لَفهِمه هللا قه وفَّ من به يَستِدلُّ ما
بفضِله وأُْخرانا، لُدنيانا الح الصَّ فيه ما عىل ويُعينَنا مَلرضاِته، َقنا يُوفِّ أن ِذكُره تعاىل هللا

عليه. والقاِدر ذلك ويلُّ إنه رحمته، َوَسَعِة

الرسالة.) (تمت

راِجع .٢١٠ سنة مات الثِّقات، امُلحدِّثني كبار من البلخي، ُقدامة بن ميمون بن يوُسف بن ِعصام هو 100

٨٩أ. معاني، للسَّ األنساب
وهو باألصم، امَلعروف علوان] [أو عفوان بن حاِتم ويقال يوُسف، بن حاِتم الرحمن عبد أبو وهو 101

وِرسالة ١٨ب؛ َلمي، السُّ طبَقات راِجع ٢٣٧ه. سنة مات بلخ، أهل من وكان ُخراسان، مشايخ أقَدم من
ص٢٤١. ج٨، بغداد، وتاريخ ص٦٨؛ ج١، عراني، الشَّ وطبَقات ص١٥؛ الُقشريي،

ترجمتُه. تقدََّمت امَلشهور، امَلالمتي الِحريي عثمان أبو وهو 102
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