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  المقدمة

ملا أُيت باحلسني بن منصور ليصلب رأى اخلشبة واملسامري فضحك كثرياً حىت : عن إبراهيم بن فاتك قال
: فقال. يا أبا بكر هل معك سجادتك: مث التفت إىل القوم فرأى الشبلي فيما بينهم فقال له. دمعت عيناه

فقرأ يف .  وكنت قريباً منهففرشها فصلى احلسني بن منصور عليها ركعتني. افرشها يل: قال. بلى يا شيخ
 اآلية، وقرأ يف الثانية فاحتة الكتاب "لنبلونكم بشيٍء من اخلوف واجلوع"األوىل فاحتة الكتاب وقوله تعاىل 

اللهم :  اآلية، فلما سلم عنها ذكر أشياء مل أحفظها وكان مما حفظته"كل نفس ذائقة املوت"وقوله تعاىل 
وقيامي حبقك . حبق قيامك حبقي، وحبق قيامي حبقك. ن كل جهةإنك املتجلي عن كل جهة، املتخلي م

وكما أنّ ناسوتييت مستهلكة يف . فإنّ قيامي حبقك ناسوتية، وقيامك حبقي الهوتية. خيالف قيامك حبقي
وحبق ِقدمك على حدثي، . الهوتيتك غري ممازجة إياها فالهوتيتك مستولية على ناسوتييت غري مماسة هلا

حتت مالبس قدمك، أن ترزقين شكر هذه النعمة اليت أنعمت ا علي حيث غيبت أغياري وحق حدثي 
عما كشفت يل من مطالع وجهك وحرمت على غريي ما أحبت يل من النظر يف مكنونات سرك، 

فاغفر هلم، فإنك لو كشفت هلم ما كشفت . وهؤالء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصباً لدينك وتقرباً إليك
فلك احلمد فيما تفعل ولك احلمد .  لَما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عين ما سترت عنهم لَما ابتليتيل

فتقدم أبو احلارث السياف فلطمه لطمةً هشم أنفه وسال الدم على . فيما تريد، مث سكت وناجى سراً
. لفقراء املشهورينفصاح الشبلي ومزق ثوبه وغشى على أيب احلسني الواسطي وعلى مجاعة من ا. شيبه

  .وكادت الفتنة يج ففعل أصحاب احلرس ما فعلوا

ملّا كانت الليلة اليت قُتل يف صبيحتها احلالّج قام : ذكر عن قاضي القضاة أيب بكر بن احلداد املصري قال
: الفكان مما حفظته منه أن ق. واستقبل القبلة متوشحاً بردائه ورفع يديه وتكلم بكالم كثري جاوز احلفظ

وأنت الذي يف السماء عرشك، . وبسنا عزتك نستضيء، لتبدي ما شئت من شأنك. حنن بشواهدك نلوذ
تتجلى كما تشاء مثل جتلّيك يف مشيئتك كأحسن صورة، . "الذي يف السماء إله ويف األرض إله"وأنت 

ك األينّ يف ذاتك مث أوعزت إىل شاهد. والصورة فيها الروح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة والربهان
ايت، ودعوت إىل ذايت بذايت، وأبديت حقائق علومي . اهلويكيف أنت إذا مثّلت بذايت، عند عقيب كر

إين أُخذت وحبست وأُحضرت . ومعجزايت، صاعداً يف معارجي إىل عروش أزليايت، عند القول من بريايت



وإنّ لذرةً من ينجوج مظانَّ هاكول . وصلبت وقُتلت وأُحرقت واحتملت السافيات الذاريات أجزائي
  : مث أنشأ يقول. متجليايت اعظم من الراسيات

 ورا الحيِث بل في شاهد الِقدِم فيما  ادهاهإليك نفوساً طاح ش أنعي

 ِمالوحي فيها أبحر الِحكَ سحائب  تلطَإليك قلوباً طالما ه أنعي

 دِموتذكاره في الوهِم كالع أودى  ٍنذ زمقّ مأنعي إليك لسان الح

 ِمِهوٍل فَكّل فصيٍح مق أقواُل  هين لكتسإليك بياناً ت أنعي

 ِمِرميبقَ منهن ِإالّ دارس ال لم  اًعول مأنعي إليك ِإشاراِت العق

 ِممطاياهم من مكِمد الكَظَ كانت  ائفٍةطاً لالقك أخوحب أنعي

 ي ِإرِمدان اُأللقمِضي عاٍد وفُ  رين وال أثالجميع فال ع مضى

  أعمى من البهم بل أعمى من النَعِم  مهسبمعشراً يحذون لُ وخلّفوا

    

دخلت يوماً على احلالّج يف بيت له على غفلة منه فرأيته قائماً على هامة رأسه : وقال إبراهيم بن فاتك
تتجلّى علي حىت ظننتك . يا من الزمين يف خلَدي قرباً، وباعدين بعد الِقدم من احلدث غيباً: وهو يقول

 ينفع، وال حربك يغين، وال ِسلْمك فال بعدك يبقى، وال قُربك. الكل، وتسلَب عني حىت أشهد بنفيك
فدخلت وجلست بني يديه، فإذا عيناه كشعليت . أدخل وال عليك: فلما أحس يب قعد مستوياً وقال. يؤمن

والذين يشهدون . يا بين إنّ بعض الناس يشهدون يل بالكفر، وبعضهم يشهدون يل بالوالية: مث قال. نار
ألنّ الذين : فقال. يا شيخ وِلم ذلك: فقلت. لذين يقرون يل بالواليةعلي بالكفر أحب إيلّ وإىل اهللا من ا

والذين يشهدون علي بالكفر تعصباً لدينهم، ومن تعصب لدينه . يشهدون يل بالوالية من حسن ظنهم يب
وكيف أنت يا إبراهيم حني تراين وقد صلبت وقُتلت : مث قال يل. أحب إىل اهللا ممن أحسن الظن بأحٍد

  .ال جتلس واخرج يف أمان اهللا: مث قال يل. حرقت وذلك أسعد يوم من أيام عمري مجيعةًوأ

النقطة أصل كل خط، واخلط كله : مسعت احلالج يقول: وعن الشيخ إبراهيم بن عمران النيلي أنه قال
وكل خط مستقيم أو منحرف فهو . فال غىن للخط عن النقطة، وال للنقطة عن اخلط. نقط جمتمعة

وهذا دليل على جتلّي احلق . ك عن النقطة بعينها، وكل ما يقع عليه بصر أحد فهو نقطة بني نقطتنيمتحر
  .ما رأيت شيئاً إالّ ورأيت اهللا فيه: ومن هذا قُلت. من كل ما يشاهد وترائيه عن كل ما يعاين

 اهللا، فرأيت هناك من خرجت يف ليلة مقمرة إىل قرب أمحد بن حنبل رمحه: وعن بن احلداد املصري قال
فدنوت منه من غري أن يعلم، فإذا هو احلسني بن منصور وهو يبكي . بعيد رجالً قائماً مستقبالً القبلة



يا من أسكرين حببه، وحيرين يف ميادين قُربه، أنت املنفرد بالِقدم، واملتوحد بالقيام على مقعد : ويقول
 بالعزل ال باالعتزال، وحضورك بالعلم ال باالنتقال، وغيبتك الصدق، قيامك بالعدل ال باالعتدال، وبعدك

وال أمامك شيء فيجدك، وال . فال شيء فوقك فيظلَّك، وال شيء حتتك فيقلّك. باالحتجاب ال باالرحتال
أسئلك حبرمة هذه الترب املقبولة واملراتب املسئولة، أن ال تردين إيلّ بعد ما . وراَءك شيء فيدركك

مني، وال تريين نفسي بعد ما حجبتها عني، وأكثر أعدائي يف بالدك، والقائمني لقتلي من اختطفتين 
يا أبا احلسن، هذا الذي أنا فيه أول : فلما أحس يب التفت وضحك يف وجهي ورجع وقال يل. عبادك

 من هو فوق ما تقول يا شيخ، إن كان هذا أول مقام املريدين فما مقام: فقلت تعجباً. مقام املريدين
مث زعق ثلث زعقات . كذبت هو أول مقام املسلمني ال بل كذبت هو أول مقام الكافرين: ذلك؟ قال

فلما أصبحت رأيته يف جامع . وأشار إيلّ بكفّه أن أذهب، فذهبت وتركته. وسقط وسال الدم من حلقه
  .ا رأيت مني البارحةباهللا عليك ال تعلم أحداً مب: املنصور فأخذ بيدي ومال يب إىل زاوية وقال

خدمت احلالّج عشر سنني وكنت من أقرب الناس : وعن أيب إسحق إبراهيم بن عبد الكرمي احللواين قال
: فقلت له يوماً. ومن كثرة ما مسعت الناس يقولون فيه ويقولون إنه زنديق تومهت يف نفسي فأخربته. إليه

:  باطن الباطل أو باطن احلق؟ فبقيت متفكراً فقال:فقال. يا شيخ أريد أن أعلم شيئاً من مذهب الباطن

. أما باطن احلق فظاهره الشريعة، ومن حيقق يف ظاهر الشريعة ينكشف له باطنها، وباطنها املعرفة باهللا

يا بين أذكر لك شيئاً . وظاهره أشنع من باطنه، فال تشتغل به. وأما باطن الباطل فباطنه أقبح من ظاهره
ما متذهبت مبذهب أحد من األيمة مجلةً وإمنا أخذت من كل مذهب . ر الشريعةمن حتقيقي يف ظاه

. وما صلّيت صلوة الفرض قطُّ إال وقد اغتسلت أوالً مث توضأت هلا. أصعبه وأشده وأنا اآلن على ذلك

  .وها أنا ابن سبعني سنة ويف مخسني سنة صلّيت صلوة ألفي سنة، كل صلوة قضاء ملا قبلها

    

فجلست يف زاوية البيت . دخلت على احلالج بني املغرب والعشاء فوجدته يصلّي: براهيم احللواينّوقال إ
فلما . فقرأ سورة البقرة يف الركعة األوىل ويف الركعة الثانية آل عمران. كأنه مل حيس يب الشتغاله بالصلوة

: ه كأنه مأخوذ عن نفسه مث قالفلما خاض يف الدعاء رفع صوت. سلّم سجد وتكلّم بأشياء مل أمسع مبثلها

يا هو .  رد إيلّ نفسي لئال يفتنن يب عبادك"ال تأخذه ِسنةٌ وال نوم"يا إله اآلهلة، ويا رب األرباب، ويا من 
مث رفع رأسه ونظر إيلّ وضحك يف وجهي . أنا وأنا هو، ال فرق بني أنييت وهويتك إالّ احلدث والِقدم

ق أما ترى أن ربي ِقدمه يف حدثي حىت استهلك حدثي يف قدمه، فلم يبق يا أبا إسح: ضحكات، مث قال
مث إذا نطقت . واخللق كلّهم أحداث ينطقون عن حدث. يل صفة إالّ صفة القدمي، ونطقي يف تلك الصفة

وهم بذلك معذورون، بكل ما يفعلون يب . عن القدم ينكرون علي ويشهدون بكفري ويسعون إىل قتلي



  .مأجورون

وكان . كنت مع احلالج وثلثة نفر من تالميذه وواسطت قافليت من واسط إىل بغداد: وقال احللواين
يا من مل : فرفع رأسه وقال. على الشيخ احلالوة: فقلنا. احلالّج يتكلم فجرى يف كالمه حديث احلالوة

صورة، من غري مماسة تصل إليه الضمائر، ومل متسه شبه اخلواطر والظنون، وهو املترائي عن كل هيكل و
ال توجد إالّ عند اليأس، وال تظهر إال حال . وأنت املتجلّي عن كل أحد، واملتحلي باألزل واألبد. ومزاج

مث . إن كان لقريب عندك قيمة، وإلعراضي لديك عن اخللق مزية، فائتنا حبالوة يرتضيها أصحايب. االلتباس
فلما استوفينا . من احلالوة املتلونة، فأكلنا ومل يأكل منهمال عن الطريق مقدار ميل فرأينا هناك قطعاً 

. ورجعنا خطر ببايل سوء ظن حباله، وكنت ال أقطع النظر عن ذلك املكان وحافظته أحوط ما حيافظ مثله

: فصلّيت ركعتني وقلت. مث عدلت عن الطريق للطهارة وهم ذاهبون، ورجعت إىل املكان فلم أر شيئاً

يا هذا أكلتم احلالوة على جبل قاف وتطلب : فهتف يل هاتف.  هذه التهمة الدنيةاللهم خلّصين من
  .الِقطَع ههنا أحسن مهّك، فما هذا الشيخ إالّ ملك الدنيا واآلخرة

اللهم، أنت الواحد الذي : مسعت احلسني بن منصور قد سلّم عن الصلوة فقال: وعن علي بن مردويه قال
 أسئلك "يف السماء ِإله األرض ِإله"لذي ال تدركه فطنة غائض، وأنت ال يتم به عدد ناقص، واألحد ا

بنور وجهك الذي أضاءت به قلوب العارفني، وأظلمت منه أرواح املتمردين، وأسئلك بقدسك الذي 
ختصصت به عن غريك، وتفردت به عمن سواك، أن ال تسرحين يف ميادين احلرية، وتنجيين من غمرات 

مث سكت ساعةً وترنم، ورفع صوته . ن العامل، وتؤنسين مبناجاتك، يا أرحم الرامحنيالتفكّر، وتوحشين ع
ال يبلغ كنه ذاتك أوهام العباد، . يا من استهلك احملبون فيه، واغتر الظاملون بأياديه: يف ذلك الترنم وقال

وكانت عيناه يف خالل . بيةفال فرق بيين وبينك إالّ االهلية والربو. وال يصل إىل غاية معرفتك أهل البالد
يا أبا احلسن خذ من كالمي ما يبلغ إليه علمك، وما : فلما التفت إيل ضحك فقال. الكالم تقطر دماً

  .أنكره علمك فاضرب بوجهي وال تتعلّق به، فتضلّ عن الطريق

أيها : صيحرأيت احلالج يف سوق القطيعة ببغداد باكياً ي: وعن أيب احلسن علي بن أمحد بن مردويه قال
الناس أغيثوين عن اهللا، ثالث مرات، فإنه اختطفين مني وليس يردين علي، وال أطيق مراعاة تلك احلضرة، 

فبكى الناس . والويل ملن يغيب بعد احلضور، ويهجر بعد الوصل. وأخاف اهلجران فأكون غائباً حمروماً
. م الناس بعضه وأشكل عليهم بعضهلبكائه حىت بلغ مسجد عتاب فوقف على بابه وأخذ يف كالٍم فه

. إنه حيدث اخللق تلطّفاً فيتجلّى هلم، مث يستتر عنهم تربيةً هلم. أيها الناس: فكان مما فهمه الناس أنه قال

لكين ليس يستتر عين . فلوال جتليه لكفروا مجلةً، ولوال ستره لفُتنوا مجيعاً، فال يدمي عليهم إحدى احلالتني
ستهلكت ناسوتييت يف الهوتيته وتالشى جسمي يف أنوار ذاته، فال عني يل وال أثر، حلظةً فأستريح حىت ا



إعلموا أن اهلياكل قائمة بياهوه، واألجسام : وكان مما أشكل على الناس معناه أنه قال. وال وجه وال خرب
  : مث أنشأ يقول. متحركة بياسينه، واهلو والسني طريقان إىل معرفة النقطة األصلية

  معلَّقُ الوحِي في ِمشكاة تأموِر  وِرنالنبوِة ِمصباح من ال دعقْ

    

 وِرِلخَاِطِري نَفْخَ إسرافيَل في الص  ديلَي خَينْفَخُ نَفْخُ الروِح ف باِهللا

  رأيتُ في غَيبتي موسى على الطُوِر  ينملّوري أن يكإذا تجلّى ِبط

دخلت على احلالج وهو يف مسجد وحوله مجاعة وهو يتكلم : وقال عبد الكرمي بن عبد الواحد الزعفراين
لو أُلقي مما يف قليب ذرة على األرض لذابت، وإينّ لو كنت يوم : فأول ما اتصل يب من كالمه أنه قال

  :  يقولمث أنشأ. القيامة يف النار ُألحرقت النار، ولو دخلت اجلنة الدم بنياا

  وِمن ِثقِل بعضي ليس تحملني أرضي  يِضعِلكلّي كيف يحملُه ب عِجنتُ

 على بسٍط من الخَلق في قبِض فقلبي  كان في بسٍط من األرض مضجع لئن

إن اهللا تبارك وتعاىل : مسعت احلالج ميلي على بعض تالمذته: وقال أمحد بن أيب التح بن عاصم البيضاوي
ال ميازجه شيء، . وله احلمد ذات واحد قائم بنفسه، منفرد عن غريه بقدمه، متوحد عمن سواه بربوبيته

 تصوره خطرة، وال تدركه وال خيالطه غري، وال حيويه مكان، وال يدركه زمان، وال تقدره فكرة، وال
  : مث طاب وقته وأنشأ يقول. نظرة، وال تعتريه فترة

 فيك تهويس وظنّي  ديسقلك ت جنوني

 فيه تقويس وطَرفٌ  بي ححيرن وقد

  ب أن القرب تلبيس  حيُل الدّل دل وقد

فإن الفكرة يف . يا ولدي، صن قلبك عن فكره، ولسانك عن ذكره، واستعملهما بإدامة شكره: مث قال
  .ذاته واخلطرة يف صفاته والنطق يف إثباته، من الذنب العظيم والتكبر الكبري

. ألزم الكلّ احلدث ألن القدم له: مسعت احلالج يقول: وعن أيب نصر أمحد بن سعيد االسبينجاين يقول

لذي باجلسم ظهوره فالعرض يلزمه، والذي باإلرادة اجتماعه فقواها متسكه، والذي يؤلّفه وقت يفرقه فا
ومن آواه حملّ . والذي يقيمه غريه فالضرورة متسه، والذي الوهم يظفر به فالتصوير يرتقي إليه. وقت

، وال يقلّه حتت، وال إنه تعاىل يظلّه فوق، وال يقلّه فوق. ومن كان له جنس طالبه كيف. أدركه أين
وال يفيته . وال يفيته قبل. يقابله حد، وال يزامحه عند، وال يأخذه خلف، وال حيده أمام، وال يظهره قبل

وصفُه ال صفة له، وفعله ال علة له، وكونه ال . وال جيمعه كلّ، وال يوجده كان، وال يفقده ليس. بعد



باينهم ِبقدمه كما باينوه . لقه مزاج، وال يف فعله عالجترته عن أحوال خلقه، ليس له من خ. أمد له
إن قلت مىت فقد سبق الوقت كونه، وإن قلت هو فاهلاء والواو خلقه، وإن قلت أين فقد تقدم . حبدوثهم

املكان وجوده، فاحلروف آياته، ووجوده إثباته، ومعرفته توحيده، وتوحيده متييزه من خلقه، ما تصور يف 
. ال متاثله العيون، وال تقابله الظنون. كيف حيلّ به ما منه بدأ، أو يعود ما هو أنشأه. الفهاألوهام فهو خب

هو األول واآلخر والظاهر ". قُربه كرامته، وبعده إهانته، علوه من غري توقُّل، وجميئه من غري تنقُّل
  ."ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" القريب البعيد "والباطن

. دعوى العلم جهل، توايل اخلدمة سقوط احلرمة: مسعت احلالّج يقول: اخلضر احللواين قالعن يونس بن 

. السكوت عن ثباته خرس. النطق يف صفاته هوس. االحتراز من حربه جنون، االغترار بصلحه محاقة

  .طلب القرب منه جسارة، والرضى ببعده من دنائه اهلمة

ت أمشي خلف احلالج يف سكك البيضاء فوقع ظلّ شخص من كن: عن موسى بن أيب ذر البيضاوي قال
سترى وبالَ هذا : بعض السطوح عليه، فرفع احلالج رأسه فوقع بصره على امرأة حسناء فالتفت إيلّ وقال

يا : فلما كان يوم صلبه كنت بني القوم أبكي فوقع بصره علي من رأس اخلشبة فقال. علي ولو بعد حني
  . كما رأيت وأشرف إىل ما ال حيلّ له أُشِرف على اخللق هكذا وأشار إىل اخلشبةمن رفع رأسه. موسى

حضرت احلالج يوم وقعته فأُيت به مسلسالً مقيداً وهو يتبختر يف قيده وهو : وعن أيب احلسن احللواين قال
  : يضحك ويقول

 يِفإلى شيٍء من الح  وٍبسغير من نديمي

  كفعل الضيِف بالضيِف  ييانم حث يدعان

كدارِت ال افلميِفبالنطع والس دعا  أس 

 التنيِن في الصيِف مع  راحمن يشرب ال كذا

    

ما : قصدت احلالج وقد قُطعت يداه ورجاله وصلب على جذع فقلت له: وعن أيب بكر الشبلي قال
ليس لك به سبيل، ولكن سترى : فقال. ما أعاله: فقلت له. أهون مرقاة منه ما ترى: فقال. التصوف

ضرب فلما كان وقت العشاء جاء اإلذن من اخلليفة أن ت. غداً، فإنّ يف الغيب ما شهدته وغاب عنك
فلما كان من الغد أُنزل من اجلذع وقُدم لتضرب عنقه . نؤخر إىل الغد: قد أمسينا: فقال احلرس. رقبته

يستعجل ا الذين ال يؤمنون ا والذين آمنوا "مث قرأ . حسب الواحد إفراد الواحد له: فقال بأعلى صوته
مث ضربت عنقه ولف يف بارية . ع منهوقيل هذا آخر شيء سم.  اآلية"مشفقون منها ويعلمون أا احلق



  .وصب عليه النفط وأُحرق ومحل رماده على رأس منارة لتنسفه الريح

رأيت اجلنيد ينكر على احلالّج وكذلك عمرو بن عثمان املكي وأبو يعقوب : عن أيب حممد اجلسري قال
وب فقد رجع عن إنكاره النهرجوري وعلي بن سهل األصبهاين وحممد بن داود األصبهاين وأما أبو يعق

وأما عمرو بن عثمان فكان علّة إنكاره أن احلالج دخل مكة ولقي عمراً فلما دخل عليه . يف آخر عمره
لو كانت رؤيتك باهللا لرأيت كل شيء مكانه فإن اهللا تعاىل يرى كل . فقال احلالج. الفىت من أين: قال له
ميكنين أن : مث أشاع عنه أنه قال. مضت مدةفخجل عمرو وحِرد عليه ومل يظهر وحشته حىت . شيء

وأما علي بن سهل فدخل احلالج أصفهان وكان علي بن سهل مقبوالً عند أهلها . أتكلم مبثل هذا القرآن
فقال . يا سوقي، تتكلم يف املعرفة وأنا حي: فأخذ علي بن سهل يتكلم يف املعرفة فقال احلسني بن منصور

وأما اجلنيد فكنت عنده إذ دخل شاب حسن . فاجتمعوا عليه وأخرجوه منها. هذا زنديق: علي بن سهل
فقال . ما الذي يصد اخللق عن رسوم الطبيعة: الوجه واملنظر وعليه قميصان وجلس سويعةً مث قال للجنيد

رجل : فخرج الشاب باكياً وخرجت على أثره وقلت. أرى يف كالمك فضوالً أي خشبة تفسدها: اجلنيد
فرأيت صديقاً يل . فدخل املقابر وقعد فب زاوية ووضع رأسه على ركبته. أوحشه الشيخغريب قد 

رأيت بالعجلة شيئاً من الشواء والفالوذج والسكر وخبزاً حواري وماء مربداً واخلَالل وقدراً من : فقلت له
 حىت جاء مبا التمست فأتيت الشاب وجلست بني يديه أُالطفه وأُداريه. األشنان وأنا يف املوضع الفالينّ
من بيضاء فارس : قال. الفىت من أين: مث قلت. فمد يده وتناول. تفضل: منه فوضعته بني يديه وقلت له

ليس له إالّ الشيخوخة وإمنا مرتلة الرجال تعطى وال : فاعتذرت منه للجنيد فقال. إالّ أنين ربيت بالبصرة
  .إال ما شاء اهللا. فقيه من شأنه اإلنكار على التصوفوأما حممد بن داود فكان فقيهاً وال. تتعاطى

فلما . دخل احلسني بن منصور مكّة يف املرة الثانية ومعه أربعمائة رجل: أبو يعقوب النهرجوري قال
أخرج : فقال. دبر يف عشاء القوم: فلما أمسوا قلت له. وصلوا إىل مكة تفرقوا عنه وبقى معه شرذمة قليلة

قد : قلنا. أال تأكلون احلالوة: فلما أكلنا قال احلالج. فخرجت م ومعنا ما نفطر عليه. سم إىل أيب قبي
. فغاب حلظة مث رجع ومعه طبق عليه من احللواء شيء كثري. أريد شيئاً مسته النار: فقال. أكلنا التمر

: فقالوا. عرفوهافوقع يف قليب شبهة فأمسكت من احللواء قطعة ودخلت السوق فأريتها احللوائيني فلم ي

هذه تتخذ بزبيد ولكن ال ميكن محلها وال أدري : فرأيت امرأة طباخة فأريتها فقالت. هذه ال تتخذ مبكة
وكانت املرأة عازمة على اخلروج إىل زبيد فأوصيتها أن تفحص . فتأكدت تلك الشبهة. كيف حملت

ام كاتبتين أنّ أحد احللوائيني بزبيد فلما كان بعد أي. وتسأل احللوائيني هل ضاع ألحد منهم طبق حلواء
حىت ورد علي كتاب آخر من املرأة أن . ضاع له طبق حلواء فتيقنت أنه ساحر ليس حيترز من املظامل

فزال من قليب اإلنكار عليه . احلسني بن منصور نفذ إىل احللوائي مثن احللواء وقيمة الطبق وأكثر من ذلك



  .وعلمت أنّ ذلك من كراماته

إهلي أصبحت يف دار الرغائب، أنظر إىل : ملا قُطعت يدا احلالج ورجاله قال: د بن فاتكقال أمح
  .إهلي إنك تتودد إىل من يؤذيك، فكيف ال تتودد إىل من يؤذَى فيك. العجائب

    

دخل احلالج مكة أول دخله وجلس يف صحن املسجد سنةً مل يربح من : عن أيب يعقوب النهرجوري قال
وكان يحمل إليه يف كل عشية كوز . طهارة والطواف ومل حيترز من الشمس وال من املطرموضعه إالّ لل

ماء وقرص من أقراص مكة، وكان عند الصباح يرى القرص على رأس الكوز وقد عض منه ثلث عضات 
  .أو أربعاً فيحمل من عنده

أي : ت البوق فقال احلالجكنا بنهاوند مع احلالج وكان يوم النريوز فسمعنا صو: وقال أمحد بن فاتك
فلما كان يوم . يوم أُصلب: قال. مىت تعين: فقلت. مىت ننورز: فتأوه وقال. يوم النريوز: فقلت. شيء هذا

هل . أيها الشيخ: فقلت. يا أمحد نوِرزنا: صلبه بعد ثلث عشرة سنةً نظر إيلّ من رأس اجلذع وقال
بالكشف واليقني: قال. أُحتفت لت الفرحبلى أُحتفتِجل غري أين تعجوأنا مما أُحتفت به خ ،.  

صحبت احلالج سبع سنني فما رأيته ذاق من اُألدم سوى : وعن أمحد بن كوكب بن عمر الواسطي قال
. وكلما فُتح عليه بإزار قبله وآثر به. امللح واخللّ، ومل يكن عليه غري مرقّعة واحدة وكان على رأسه برنس

  .الّ سويعةً من النهارومل ينم الليل أصالً إ

كان احلالج : عن خوراوزاد بن فريوز البيضاوي وكان من أخص اجلريان وأقرم إىل احلالج أنه قال
. ينوي يف أول رمضان ويفطر يوم العيد وكان خيتم القرآن كل ليلة يف ركعتني وكل يوم يف مائيت ركعة

  .عليه عملههذا لباس من يرد : وكان يلبس السواد يوم العيد ويقول

فإن اهللا . من ظن أن االهلية متتزج بالبشرية أو البشرية باإلهلية فقد كفر: وقال أمحد بن فاتك قال احلالج
تعاىل تفرد بذاته وصفاته عن ذوات اخللق وصفام، فال يشبههم بوجه من الوجوه، وال يشبهونه بشيء 

ومن زعم أن الباري يف كل مكان أو على مكان . ثوكيف يتصور الشبه بني القدمي واحملد. من األشياء
  .أو متصل مبكان أو يتصور على الضمري أو يتخايل يف األوهام أو يدخل حتت الصفة والنعت فقد أشرك

يا شيخ : فسأله واحد منهم وقال. بات احلالج يف جامع ِدينور ومعه مجاعة: عن عثمان بن معاوية أنه قال
كلمة حق، ألما : قال. ما تقول فيما قال موسى: فقال. كلمة حق: قال. ما تقول فيما قال فرعون

  .كلمتان جرتا يف األبد كما جرتا يف األزل

ما ظهرت النقطة األصلية إالّ لقيام احلجة بتصحيح عني احلقيقة، وما قامت احلجة : وعنه أيضاً أنه قال
  .بتصحيح عني احلقيقة إالّ لثبوت الدليل على أمر احلقيقة



صفات البشرية : سني ياسني وموسى مها لوح أنوار احلقيقة وإىل احلق أقرب من يا ومو وقال أيضاً: وقال
ومها . لسان احلجة لثبوت صفات الصمدية وصفات الصمدية لسان اإلشارة إىل فناء صفات البشرية

  .طريقان إىل معرفة األصل الذي هو قوام التوحيد

وبينهما يتردد اخلاطران، إما متعلّق بأستار .  وحلول الفرق فكاك وهالكنزول اجلمع ورطة وغبطة،: وقال
  .الِقدم، أو مستهلك يف حبار العدم

ومن غمض عينيه عن . من الحظ األزلية واألبدية وغمض عينيه عما بينهما فقد أثبت التوحيد: وقال
لبني والطرفني فقد متسك بعروة ومن أعرض عن ا. األزلية واألبدية والحظ ما بينهما فقد أتى بالعبادة

  .احلقيقة

من طلب التوحيد يف غري الم ألف فقد تعرض للخوضان يف الكفر، ومن تعرف هو اهلوية يف غري : وقال
  .خطّ االستواء فقد جاس خالل احلرية املذمومة اليت ال استراحة بعدها

ان مودعان بني الفكرتني، والفكرة عني التوحيد مودعة يف السر مودع بني اخلاطرين، واخلاطر: وقال
  : أسرع من لواحظ العيون مث أنشأ يقول

ألنواِر نور النور في الخلق أنوار  وللسر ين أسرارسرالم في سر 

 ارتله قلبي ويهدى ويخ يكن  وٍنوللكون في األكوان كون مك

 ارأسماع وعاةٌ وأبص فللعقل  فٌبعين العقل ما أنا واص تأمل

القرآن لسان كل علم، ولسان القرآن األحرف املؤلّفة، وهب مأخوذة من خطّ االستواء، أصله : وقال
  .ثابت وفرعه يف السماء، وهو ما دار عليه التوحيد

  .الكفر واإلميان يفترقان من حيث االسم، وأما من حيث احلقيقة فال فرق بينهما: وقال

    

يا أيها الناس، : رأيت احلالج يف سوق القطيعة قائماً على باب املسجد وهو يقول:  فارسوقال أمحد بن
إذا استوىل احلق على قلٍب أخاله عن غريه، وإذا الزم أحداً أفناه عمن سواه، وإذا أحب عبداً حثّ عباده 

 وال قرباً منه حملةً، وقد ظلّ فكيف يل ومل أجد من اهللا مشّةً،. بالعداوة عليه، حىت يتقرب العبد مقبالً عليه
فلما بكوا عاد ضاحكاً وكاد يقهقه، مث أخذ يف . مث بكى حىت أخذ أهل السوق بالبكاء. الناس يعادونين

  : الصياح صيحاٍت متوالياٍت مزعجات وأنشأ يقول

واجيدالحقُّ كلَّ م داألكابِر وإن  اهحقٍّ َأوج عجزت عنها فهوم 

 رائِرستُنّشى لهيباً بين تلك ال  رةٌالوجد إالّ خَطرةٌ ثم نَظ وما



 ائِرصأحواٍل ألهِل الب ثالثةَ  سكَن الحق السريرةَ ضوِعفَت ذا

 ِللوجِد في حال حائِر ويحِضره  ِهيبيد الِسر عن كُنِه وصف فحاٌل

 منظٍر أفناه عن كّل ناظِر إلى  وحاٌل ِبه زمت ذُرى السر فانثَنَت

مسعت احلسني بن منصور احلالج يقول البراهيم بن : يروى عن مسعود بن احلارث الواسطي أنه قال
ال يا إبراهيم، إن اهللا تعاىل ال حتيط به القلوب، وال تدركه األبصار، و: فاتك وأنا أمسع وكنت مرتوعاً

وال يتصور يف األوهام، وال يتخايل للفكر، وال يدخل حتت كيف، . متسكه األماكن، وال حتويه اجلهات
وهذا . وال تتحرك وال تسكن وال تتنفّس إالّ وهو معك، فانظر كيف تعيش. وال ينعت بالشرح والوصف

ا اجتمع احلق والباطل فيضرب واحلق حق والعبد باطل، وإذ. لسان العوام، وأما لسان اخلواص فال نطق له
  ."احلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون"

فليس يتركين . يا أهل اإلسالم أغيثوين: مسعت احلالج يف سوق بغداد يصيح: وقال أمحد بن القاسم الزاهد
  : مث أنشأ يقول. ونفسي فآنس ا، وليس يأخذين من نفسي فأستريح منها، وهذا دالل ال أُطيقه

 يسفحتّى كأنّك في ن تُكاشفُِني  يدسك يا قُلّبكلّي كلَّ ك حويتُ

 يوحشتي منه وأنت به ُأنس ِسوى  ال ُأرىواك في ِسي فُأقلّب قلب

  عن اُألنس فاقِبضني إليك من الحبِس  عنَّميوة مَأنا في حبس الح فها

ملا دخل احلالج بغداد واجتمع حوله أهلها حضر بعض الشيوخ : وقال أبو القاسم عبد اله بن جعفر احملب
عند بعض رؤساء بغداد يقال له أبو طاهر الساوي وكان حمباً للفقراء فسأله الشيخ أن يعمل دعوة وحيضر 

قل ما خيتار الشيخ، : للقوالفقال . فأجابه إىل ذلك ومجع املشايخ يف داره وحضر احلالج. فيها احلالج
. فقال القوال وطلب وقت القوم. إمنا يوقظ النائم وقوال الفقراء ليس بنائم: فقال احلالج. يعين به احلالج

  : ووثب احلالج وسطهم وتواجد تواجداً تألألت منه أنوار احلقيقة وأنشد

 وانقطع الكالم ومعجومان  ايهأحرف ال عجم ف ثالثة

ش فمعجوماِجاكيِديِهل و  ق ومتروكاألنيصد هام 

 امقفال سفَر هناك وال م  وباِقي الحرِف مرموز معمى

ويروى عنه أيضاً أن رجالً من األكابر بسمى ابن هرون املدايين استحضر احلالج ومجاعة من مشايخ 
  : فلما اجتمعوا تفرس احلسني بن منصور فيهم النكارة فأنشأ يقول. بغداد ليناظروه

 يياني وبعرفتَ حقيقت هالّ  ياْنن شالٍة عهيا غافالً ِلج



 اِنومجبينها حرفاِن مع من  رٍفتّةُ أح سي هللاِعبادت َأ

 يانالعجم منسوب إلى إيم في  هلكر شأصلي وآخَ حرفان

 يانيقوم مقام حرٍف ث حرفٌ  اهامفإذا بدا رأس الحروِف أم

  في النور فوق الطور حين تراني  اًائمى قبمكان موس أبصرتَني

    

قد : فقال احلالج. وكان البن هرون ابن مريض مشرف على املوت فقال احلالج ادع له. فبهت القوم
فأتى ابن هرون بكيس . فتعجب احلاضرون من ذلك. فدخل االبن كأنه مل ميرض قط. عويف فال ختف

طّ فأخذ احلالج وكان القوم يف غرفة على الش. يا شيخ فيه ثلثة آلف دينار أصرفها فيما تريد: خمتوم وقال
تريدون مناظريت، على ماذا أناظر أنا أعرف أنكم على احلق : الكيس ورمى به إىل دجلة وقال للمشايخ

: فلما أصبحنا استحضر ابن هرون اجلماعة ووضع الكيس بني أيديهم وقال. وأنا على الباطل، وخرج

اعة على ذلك إذ جاء فقري من فلم متِض س. البارحة كنت أتفكر فيما أعطيت احلالج وندمت على ذلك
ال تندم فإنّ هذا كيسك، فإنّ من أطاع اهللا أطاعه : الشيخ يقرئك السالم ويقول: أصحاب احلالج وقال

  .الرب والبحر

كتب احلسني بن منصور كتاباً هذه : عن جندب بن زادان الواسطي وكان من تالمذة احلالّج، قال
السالم عليك يا ولدي، ستر اهللا عنك .  عن كل شيء ملن يشاءبسم اهللا الرمحن الرحيم املتجلي: نسخته

أما . فإنّ ظاهر الشريعة كفر خفي، وحقيقة الكفر معرفة جلية. ظاهر الشريعة، وكشف لك حقيقة الكفر
بعد محد هللا الذي يتجلّى على رأس إبرة ملن يشاء، ويستتر يف السموات واألرضني عمن يشاء، حىت يشهد 

. فال الشاهد على نفيه مردود، وال الشاهد بإثباته حممود.  ويشهد ذلك بأن ال غريههذا بأن ال هو،

واملقصود من هذا الكتاب أين أوصيك أن ال تغتر باهللا وال تيأس منه، وال ترغب يف حمبنه وال ترض أن 
  .والسالم. تكون غري حمب، وال تقل بإثباته وال تِملْ إىل نفيه، وإياك والتوحيد

دخل علي يف نصف الليل ببغداد رام بن مرزبان اوسي وكان مكثراً ومعه كيس فيه ألفا : بوقال جند
فذهبت معه ودخلنا عليه . تذهب معي إىل احلالج فلعلّه حيتشمك فتعطيه هذا الكيس: دينار وقال يل

فتكلمت يف ذلك . ما احلاجة يف هذا الوقت: فأجلسنا وقال. وكان قاعداً على سجادته يقرأ القرآن ظاهراً
فلما ذهب . فوقفت وخرج اوسي. ال خترج: وقال يل. فأحلحت عليه وكان يحبين فقبل. فأيب أن يقبل

فأيقظهم وفرق . اوسي قام احلالج وخرجت معه حىت دخل جامع املنصور ومعه الكيس والفقراء نيام
: فقال. يا شيخ هالّ صربت إىل الغد: تفقل. الدنانري عليهم بعد أن يفضهم حىت مل يبق يف الكيس شيء



  .الفقري إذا بات يف عقارب نصيبني خري له من أن يبيت مع املعلوم

فصلّى . دخلت على احلالج ليلةً وهو يف الصلوة مبتدئاً بقراءة سورة البقرة: عن إبراهيم بن فاتك قال
فختم القرآن . ت أنه يريد اخلتم فعلم"حم عسق"فلما انتبهت مسعته يقرأ سورة . ركعاٍت حىت غلبين النوم

أال ترى أينّ أصلّي أراضيه، من ظن أنه يرضيه : يف ركعة واحدة وقرأ يف الثانية ما قرأ فضحك إيل وقال
  : مث ضحك وأنشأ يقول. باخلدمة فقد جعل لرضاه مثناً

  ويذهل عن وصل الحبيِب من السكِر  ىتفبلغ الصب الكماَل من ال إذا

دشهالصدقاً حيثُ َأشه في هدىهو  ال بأن رفكُصلوةَ العاشقين ِمن 

اللهم أنت املأمول بكل : فلما سلّم قال. قصدت احلالج ليلةً فرأيته يصلي فقمت خلفه: وقال ابن فاتك
خري، واملسئول عند كل مهم، املرجو منك قضاء كل حاجة، واملطلوب من فضلك الواسع كل عفو 

على كل وأنت تعلم وال تعلم، وترى وال ترى، وخترب عن كوامن أسرار ضمائر خلقك، وأنت . ورمحة
وأنا مبا وجدت من ورائح نسيم حبك، وعواطر فربك أستحقر الراسيات، وأستخف . شيء قدير

. وحبقك لو بعت مين اجلنة بلمحة من وقيت، أو بطرفة من أحر أنفاسي ملا اشتريتها. األرضني والسموات

. ا فيه من حال استتارك منيولو عرضت علي النار مبا فيها من ألوان عذابك الستهونتها يف مقابلة ما أن

فال أُخاصمك لنفسي، وال أُسائلك حبقّي، فافعل . فاعف عن اخللق وال نعفو عني، وارمحهم وال ترمحين
. فلما فرغ قام إىل صلوة أخرى وقرأ الفاحتة وافتتح بسورة النور وبلغ إىل حد سورة النمل. يب ما تريد

:  صاح صيحة وقال"الذي يخرج احلب يف السموات واألرضأالّ يسجدوا هللا "فلما بلغ إىل قوله تعاىل 

  .ومن ود املُحب املُحق أن ال يعبد ما حد. هذه صيحة اجلاهل به

    

كنت أخاصم يهودياً يف سوق بغداد وجرى على لفظي أن : يروى عن عبد اهللا بن طاهر األزدي أنه قال
فلما . ال تنبح كلبك، وذهب سريعاً: يلّ شزراً وقالفمر يب احلسني بن منصور ونظر إ. يا كلب: قلت له

يا بين، : فاعتذرت إليه فرضي مث قال. فرغت من املخاصمة قصدته فدخلت عليه فأعرض عين بوجهه
فمن الم أحداً ببطالن . األديان كلّها هللا عز وجل، شغلَ بكل دين طائفة ال اختياراً فيهم بل اختياراً عليهم

واعلم ". القدرية جموس هذه األمة"م أنه أختار ذلك لنفسه، وهذا مذهب القدرية وما هو عليه فقد حك
أن اليهودية والنصرانية واإلسالم وغري ذلك من األديان هي ألقاب خمتلفة وأساٍم متغايرة، واملقصود منها ال 

  : مث قال. يتغري وال خيتلف

اً محقّق تفكّرندفألفَيتُها  اًفي األدياِن ج مج باأصالً له شُع 



 عن الوصل الوثيِق وإنّما يصد  هإناً فتَطلبن للمرِء ِدين فال

  جميع المعالي والمعاني فَيفَهما  دهنر عبأصٌل يع يطاِلبه

رأيت احلالج يف جامع املنصور وكان يف تكّيت ديناران شددما : ويروى عن إبراهيم بن مسعان أنه قال
: فتحيرت فقال. يا إبراهيم، تصدق عليه مبا شددت يف تكتك: فسأل سائل فقال احلسني. لغري طاعة اهللا

 قلب ختلّى عن غري اهللا كل: فقال. يا شيخ هذا من أين: فقلت. ال تتحير، التصدق ما خري مما نويت
من طلب اهللا عن امليم والعني : فقال. أِفدين بكلمة: فقلت له. يرى يف الغيب مكنونه ويف السر مضمونه

فإنه تقدس عن مشكالت الظنون وتعاىل . وجده، ومن طلبه بني األلف والنون يف حرف اإلضافة فقَده
  : مث أنشأ يقول. عن اخلواطر ذوات الفنون

 وتَ إال هغإله إذا بال فال  ايةَ اُهللاإلى اهللا إن الغ ِإرجع

  في الميم والعين والتقديس معناه  مهذين لِق اللَمع الخل وإنّه

 التهجي إلى خلٍق به فاهوا عن  داًفي شفتَي من حلَّ منعِق معناه

 تقوَل ِبنَفي الشك هذا هو حتّى  مكتَشُك تدبر قوَل صاحب فإن

لفاله وأسيفتح أع فالميمه  اه وأدنصيفتح َأق والعيناه 

أما بعد، فإين أمحد إليه : رأيت رقعة خبط احلالج عند بعض تالمذته: وقال أبو نصر بن القاسم البيضاوي
اهللا الذي ال إله إال هو، اخلارج من حدود األوهام وتصاوير الظنون وختييل الِفكر وحتديد الضمري، الذي 

لشريعة ما مل يصل إىل مواقف  واعلم أن املرء قائم على بساط ا"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري"
فإذا . فإذا وصل إليها سقطت من عينه الشريعة واشتغل باللوائح الطالعة من معدن الصدق. التحديد

ترادفت عليه اللوائح، وتتابعت عليه الطوالع، صار التوحيد عنده زندقة، والشريعة عنده هوساً، فبقي بال 
  .مساً، وإن نطق بالتوحيد نطق به غلبةً وقهراًإن استعمل الشريعة استعملها ر. عني وال أثر

من فرق بني الكفر واإلميان فقد كفر، ومن مل يفرق بني الكافر واملؤمن : رأيت خبط خايل: وقال ابن أخته
  .فقد كفر

دلّين على : دخلت على احلالج فقلت له: يروى عن عبد الودود بن سعيد بن عبد الغين الزاهد قال
كلمة شغل : قال. فما معىن ال إله إال اهللا: قلت. وحيد خارج عن الكلمة حىت يعرب عنهالت: فقال. التوحيد

أقول : مث امحرت وجنتاه وقال. ا العامة لئالّ خيتلطوا بأهل التوحيد، وهذا شرح التوحيد من وراء الشرع
  .من زعم أنه يوحد اهللا فقد أشرك: قال. بلى: قلت. لك جممالً

فاجتمع عليه خلق . أيها الناس امسعوا مين واحدة: ج دخل جامع املنصور وقالرأيت احلال: وعنه قال



. فبكى بعض القوم. اعلموا أن اهللا تعاىل أباح لكم دمي فاقتلوين: فقال. كثري، فمنهم حمب ومنهم منكر

يا شيخ : فقال. يا شيخ كيف نقتل رجالً يصلي ويصوم ويقرأ القرآن: فتقدمت من بني اجلماعة وقلت
فبكى . عىن الذي به تحقن الدماء خارج عن الصلوة والصوم وقراءة القرآن فاقتلوين تؤجروا وأستريحامل

ليس يف الدنيا للمسلمني شغل أهم من : قال. يا شيخ ما معىن هذا: القوم وذهب فتبعته إىل داره وقلت
: قال. بين: فقلت. اهللا أحدالطريق بني اثنني وليس مع : قال. كيف الطريق إىل اهللا تعاىل: فقلت له. قتلي

  : مث قال. من مل يقف على إشاراتنا مل ترشده عباراتنا

  حاشاك حاشاك من ِإثباِت ِإثنيِن  يِنهأنت أن أنا هذا في ِإل أ

 على الكلِّ تلبيس بوجهيِن كلّي  داًي أبي الئيتك فل هِويةٌ

    

 يثُ ال أيِني حين ذاتبت فقد  ت أدرينفأين ذاتُك عنّي حيث ك

بن وأين يِن  يرتاظوجهك مقصودفي باطِن القلب أم في ناظِر الع  

 يِنبن الِي مبأنَيك َأنّ فارفَع  ينمي يزاحك َأنّوبينَ بيني

فامحرت . أريد أن أطلب اهللا، فأين أطلبه: دخلت على احلالج يوماً فقلت له: وعن احلسني بن محدان قال
احلق تعاىل عن األين واملكان، وتفرد عن الوقت والزمان، وترتّه عن القلب واجلَنان، : وجنتاه وقال

تفرد عن اخللق .  الظنونواحتجب عن الكشف والبيان، وتقدس عن إدراك العيون، وعما حتيط به أوهام
  : مث بكى وقال. فمن كان هذا صفته كيف يطلب السبيل إليه. بالِقدم كما تفردوا عنه باحلدث

 دا يعولكن في تناوله قِريب  فقلتُ أِخالِّئي هي الشمس ضوءها

  : مسعت احلسني يقول يف سوق بغداد: وعنه أيضاً قال

  ركبت البحر وانكسر السفينَه  يأنّائي ببغْ َأحَأبِل َأال

 البطحا ُأريد وال المدينَه وال  دين الصليب يكون موتي ففي

وقال "فتبعته، فلما دخل داره كبر يصلّي فقرأ الفاحتة والشعراء إىل سورة الروم فلما بلغ إىل قوله تعاىل 
يا شيخ تكلّمت يف السوق بكلمة من : فلما سلم قلت.  اآلية كررها وبكى"الذين أوتوا العلم واإلميان

جيوز : فقلت. ونة، وأشار إىل نفسهأن تقتل هذه امللع: قال. الكفر مث أقمت ههنا يف الصلوة، فما قصدك
ال ولكينُ غريهم على احلق، ألن عندي قتل هذه من الواجبات، وهم إذا : قال. إغراء الناس على الباطل
  .تعصبوا لدينهم يؤجرون

أمر بشهادة وحدانيته، وى عن وصف كُنه هويته، وحرم على القلوب اخلوض يف : وعنه أيضاً قال



فليس منه يبدو للخلق إالّ اخلرب، واخلرب حيتمل الصدق . عن إدراك الهوتيتهكيفيته، وأفحم اخلواطر 
مث بكى وأنشأ . فسبحانه من عزيز يتجلّى ألحد من غري علّة، ويستتر عن أحد من غري سبب. والكذب

  : يقول

 دِقالهوتي خرجتُ من الِص ولوالك  ِقلخى البناسوتي لديك عل دخلتُ

دىهِق والطنُلسان العلم لل فِإن  لَّ عن ال وإنِقطنُلسان الغيب ج 

 بعض خلق واحتجبتَ عن الخلِق على  نةتفتَ ِلسبِلخَلق والت ظهرتَ

وطوراً عن األبصار تغرب في الشرِق  ارةًرِب تغي اللألبصار ف فتظهر  

فضحك . ، أدع له.يا شيخ فالن أخي أشرف على املوت: حىت وقفت على باب احلالج فدخلت وقلت
ال ترجع عن اإلنكار علي بل تزيد وتشهد علي : قال. وما هو: قلت. أجنيه بشرط تفي يل به: وقال

يئاً من املاء فصب ش. نعم: قلت. ال ينفعك إال قبول الشرط: فبقيت مبهوتاً فقال. بالكفر وتعني على قتلي
فذهبت وفعلت ذلك فقام أخي يف . مر وأجعل من هذا املاء يف فيه: يف سكرجة وبصق فيها وقال يل

: لوال أن اهللا تعاىل قال: فرجعت بأخي إليه وشكرته فضحك وقال. الوقت كأنه مل ميرض أو نائم فانتبه

  .ىت تصري رحياناً على أهلها لكنت أبصق يف النار ح"ألمألنّ جهنم من اِجلنة والناس أمجعني"

  : مث أنشد يقول. من أراد أن يصل إىل املقصود فلينبذ الدنيا وراء ظهره: مسعت احلسني يقول: وعنه قال

  العز في الزهد والتخَلّي  يلّيا نفس بالتس عليِك

 يالكشفُ والتجلّ كاتها  شبالطلعة التي م عليِك

 يلّكلّي بكّل ك وهام  يضقام ببعض بع قد

ما فعل احلسني حىت . يا رب: فقلت. رأيت رب العزة يف املنام كأين واقف بني يديه: قال أمحد بن فاتك
  .إين كاشفته مبعىن فدعا اخللق إىل نفسه فأنزلت به ما رأيت: فقال. استحق تلك البلية

  .ما وحد اهللا غري اهللا وما عرف حقيقة التوحيد غري رسول اهللا: قال احلالج: وقال أيضاً

ليس على وجه األرض كفر إالّ وحتته إميان، وال طاعة إال : مسعت احلسني بن منصور يقول: وعنه قال
 إالّ وحتتها سوء وحتتها معصية أعظم منها، وال إرفراد بالعبودية إالّ وحتته ترك احلرمة، وال دعوى احملبة

  .لكن اهللا تعاىل عامل عباده على قدر طاقتهم. األدب

فأول حانوت استقبله كان . دخل احلالج واسط وكان له شغل: عن ضمرة بن حنظلة السماك قال
إذهب يف : لقطّان فكلفه احلالج السعي يف إصالح شغله وكان للرجل بيت مملوء قطناً فقال له احلسني

فذهب الرجل فلما رجع رأى كل قطنه يف دكانه حملوجاً وكان . عينك على عملكإصالح شغلي فإين أ



  .أربعة وعشرين ألف رطل فسمى من ذلك اليوم حالّجاً

    

فأول ليلة جاء السجان وقت العتمة فقيده . ملا حبس احلالج ببغداد كنت معه: وعن أمحد بن فاتك قال
فقال له . كذا أُمرت: قال. ِلم فعلت يب هذا: ل له احلسنيفقا. ووضع يف عنقه سلسلة وأدخله بيتاً ضيقاً

فتحرك احلالج فتناثر احلديد كالعجني وأشار بيده إىل احلائط فانفتح . نعم: قال. اآلن أمنت مني: احلالج
فأعاده . اآلن افعل ما أُمرت به: مث مد الشيخ يده وقال. فيه باب، فرأى السجان فضاًء واسعاً من ذلك

فتعجب الناس واستأذن نصر . فلما أصبح أخر السجان املقتدر اخلليفة بذلك. عل أول مرةكما ف
فبىن له بيتاً وفرشه وكنت معه فيه إىل . القشوري اخلليفة يف بناء بيت له يف السجن فأذن له وكان حمباً له

  .أن أُخرج وقُتل وصلب

اللسان يف احلالج ونسبه إىل السحر والشعبذة كنا يف ضيافة ببغداد فأطال اجلنيد : وقال أمحد بن يونس
يا شيخ : فقال ابن خفيف. والنرينج وكان جملساً خاصاً غاصاً باملشايخ فلم يتكلم أحد احتراماً للجنيد

فاتفق القوم على . تطول، ليس إجابة الدعاء واالخبار عن األسرار من النريجنات والشعبذة والسحر
أما حممد بن خفيف فقد تعصب : خربت احلالج بذلك فضحك وقالفلما خرجنا أ. تصديق ابن خفيف

سيعلم الذين ظلموا أي ": إنه كذب ولكن قل له: وأما أبو القاسم اجلنيد فقد قال. هللا وسيؤجر على ذلك
  ."منقلب ينقلبون

 رأيت احلالج يف جامع روان يف زاوية يصلي وختم القرآن يف: عن إبراهيم بن حممد النهرواين قال

اعلم أن العبد إذا وحد : فقال. يا شيخ أَِفدين بكلمة من التوحيد: فلما أصبح سلمت عليه وقلت. ركعتني
د نفسه على لسان . ربه تعاىل فقد أثبت نفسه، ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك اخلفيوإمنا هو الذي وح

  : مث قال. ا أخي والتوحيدوإالّ فما يل ي. فلو وحد نفسه على لساين فهو وشأنه. من شاء من خلقه

 وَأسرحه في حيرٍة يله  رامه بالعقل مسترِشداً من

  يقول من حيرته هل هو  شاب بالتلبيس أسراره قد

متييز احلدث عن القدم، مث : مسعت احلالج وقد سئل عن التوحيد فقال: عن أمحد بن عبد اهللا قال
. وأما حمضه فالفناء بالقدم عن احلدث. اإلعراض عن احلدث واإلقبال على القدم، وهذا حشو التوحيد

  ".صلَّى اهللا عليه وسلّم"وأما حقيقة التوحيد فليس ألحد إليه سبيل إالّ لرسول اهللا 

يف القرآن علم كل شيء، وعلم القرآن يف األحرف اليت يف أوائل : مسعت احلالج يقول: وقال ابن فاتك
السور، وعلم األحرف يف الم ألف، وعلم الم ألف يف األلف، وعلم األلف يف النقطة، وعلم النقطة يف 



ليس " وعلم املشيئة يف غيب اهلو املعرفة األصلية، وعلم املعرفة األصلية يف األزل، وعلم األزل يف املشيئة،
  . وال يعلمه إالّ هو"كمثله شيء

  .هي نفسك إن مل تشغلها شغلتك: قال. أوصين: قلت للحالج: وقال أمحد بن فاتك

فملت . خرجت ليلة إىل الصحراء، فرأيت احلالج يقصدين: عن أمحد بن عطاء بن هاشم الكرخي قال
هذا كلب بطنه جائع فاءتين حبمل مشوي ورغفان حوارى : الفق. السالم عليك أيها الشيخ: إليه وقلت

فربط الكلب بإحدى رجليه ووضع احلمل والرغفان بني . فمضيت وحصلت ما أحضرته. وأنا واقف ههنا
هذا الذي تطالبين به نفسي منذ أيام وكنت معنفها حىت : يديه حىت أكله، مث خلّى الكلب وأرسله وقال يل

  : مث طاب وقته وأنشأ يقول يف وجده. يف طلبه واهللا تعاىل غلّبين عليهاأخرجتين الليلة 

واجب كفرتُ بديِن اهللا والكفر  وعند المسلمين قب لدييح 

  .ارجع وال تقف أثري فيضرك: مث قال يل

    

كان احلالج يف بدايته يلبس مرات املسوح ومرات الثوب ومرات الشاشية وأول سفره عن بلده إىل : وقيل
 ج وخرج إىل مكة وجرى بينه وبني أيب يعقوب النهرجوريالبصرة وكان عمره مثاين عشرة سنة وتزو

متصلة واألحوال وإن ورد عليك بعض إشارة ورمز فلوال أن تكون الواردات : كالم وقال يف مجلة كالمه
اذهب : قال. مشتبهةً مشتركة يف املرتلة ملا تقابلت الواردات وال تساوت احلاالت وال علمت اخلافيات

يا شيخ قد أعلمين املُعلم بعد أن أخربين : فقال. فعندي من األنباء ما فيه مزدجر، وعن غٍد يأتيك اخلرب
يا شيخ أنتج اإلخبار : فقال.  عن إخباٍر كان أوله مساعاًال أعلمك اطّالعاً إالّ إذا ثبت لك: فقال. املُخرب

شيئاً على سبيل الفراسة فلم أثق به حىت اطّلعت مع الوارد على األمر اطّالعاً وعقدت إخباره على علمي 
ولكين أُنكر أن يكون االطّالع من غري إخبار أقوى . فتقرب العلمان وتالقى اخلاطران وتساوى الفهمان

قال مث مضى كل واحد منهما وهو يتكلم بكالم مع نفسه ال يفهم أحد . من غري نظر أضوأواالستضاءة 
  .معناه وال يدرك مغزاه

رجعت من مكة ودخلت بغداد وأردت أن ألقى احلسني بن منصور وكان : عن حممد بن خفيف قال
لت السجن والسجان فدخ. فاستعنت معاريف وكلّموا السجان وأدخلين عليه. حمبوساً قد منع الناس عنه

أين : فقلت له. معي فرأيت دار حسنة ورأيت يف الدار جملساً حسناً وفرشاً حسناً وشاباً قائماً كاخلادم
هو إىل . ترى هذا الباب: قال. ما يفعل الشيخ إذا كان جالساً ههنا: فقلت. مشغول يشغل: فقال. الشيخ

حتضره كل يوم : فقال. من أين طعامه: فقلت. حبس اللصوص والعيارين، يدخل عليهم ويعظهم فيتوبون



فإذا احلالج قد خرج إلينا . مائدة عليها ألوان الطعام فينظر إليها ساعة مث ينقرها بأصبعه فترفع وال يأكل
من : قلت. من أين الفىت: فإذا هو سلّم علي وقال. فرأيته حسن الوجه لطيف اهليئة عليه اهليبة والوقار

قل أليب العباس بن عطاء : فقال. ها فأخربته، وسألين عن مشايخ بغداد فأخربتهفسألين عن مشاخي. شرياز
فقبل األرض بني يديه . فدخل أمري احلبس يرتعد. كيف دخلت، فأخربته: مث قال. احتفظ بتلك الرقاع

ت سعي يب إىل أمري املؤمنني بأين أخذت رشوة وخلّيت أمرياً من األمراء وجعل: قال. ما لك: فقال له
فذهب الرجل وقام . امِض، ال بئس عليك: فقال. وها أنا ذا أُمحل لتضرب رقبيت. مكانه رجالً من العامة

يا رب مث طأطأ : الشيخ إىل صحن الدار وجثا على ركبته ورفع يديه وأشار مبسبحته إىل السماء وقال
وهو على تلك . يهحىت وضع خده على األرض وبكى حىت ابتلّت األرض من دموعه وصار كاملغشي عل

وكان احلالج يف طرف الصفّة ويف آخر : قال ابن خفيف. عفي عين: احلالة حىت دخل أمري احلبس وقال
فمد يده وأخذ املنشفة فال أدري أطالت يده أم جاء املنديل . الصفّة منشفة وكان طول الصفّة مخسة أذرع

  .هذا من ذاك: فقلت. إليه فمسح وجهه ا

دخلت مكة مع أيب عبد اهللا املغريب فأُخربنا أن ههنا احلالج مقيم جببل أيب : شيبان قالوعن إبراهيم بن 
. فصعدناه وقت اهلاجرة فإذا به جالس على صخرة والعرق يسيل منه وقد ابتلّت الصخرة من عرقه. قبيس

يم، إن ِعشت ترى يا إبراه: مث قال أبو عبد اهللا. فلما رآه أبو عبد اهللا رجع وأشار إلينا أن نرجع فرجعنا
  .ما يلقى هذا، سوف يبتليه اهللا ببلية ال يطيقها أحد من خلقه يتصبر مع اهللا

إياكم والدعوى ومن أراد أن ينظر إىل مثرات الدعوى فلينظر إىل احلالج وما : قال إبراهيم بن شيبان
  .جرى عليه

يا أبا العباس ما تقول يف فتوى : دخلت على ابن سريج يوم قتل احلالج فقلت: عن إبراهيم بن شيبان قال
  ."أتقتلون رجالً أن يقول ربي اهللا"لعلهم نسوا قول اهللا تعاىل : قال. هؤالء يف قتل هذا الرجل

أما أنا أراه حافظاً للقرآن عاملاً به ماهراً يف : قال. ما تقول يف احلالّج: قلت البن سريج: وقال الواسطي
سنن صائماً الدهر قائماً الليل يعظ ويبكي ويتكلم بكالم ال أفهمه فال الفقه عاملاً باحلديث واألخبار وال

  .أحكم بكفره

خطوتني : فقال. يا شيخ، كيف الطريق إىل اهللا تعاىل: يروى أن الشبلي دخل يوماً على احلالج فقال له
ا. وقد وصلتاقها وسلِّم اآلخرة إىل أرباشِاضرب بالدنيا وجه ع.  

  :  مسعت احلالج يقول:وقال أمحد بن فاتك

 رقُالبس ذاته فما ثَم ف  أنا الحقّ والحقّ للحقّ حقُّ



    

مسعت عبد الواحد بن بكر : قال أبو عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي يف كتاب طبقات الصوفية
حجبهم باالسم : يقول مسعت احلسني بن منصور يقول" ؟"يقول مسعت أمحد بن فارس بن حسرى

  .فعاشوا، ولو أبرز هلم علوم القدرة لطاشوا، ولو كشف هلم عن احلقيقة ملاتوا

  . اهللا من حيث اإلدراك اسم، ومن حيث احلق حقيقةأمساء: وقال احلسني

  .خاطر احلق هو الذي ال يعارضه شيء: وقال احلسني

إذا ختلّص العبد إىل مقام املعرفة أوحى اهللا إليه خباطره وحرس سره أن يسنح فيه غري خاطر : وقال احلسني
  .احلق

  .عالمة العارف أن يكون فارغاً من الدنيا واآلخرة: وقال

قال ألنه انفرد للحق فانفرد احلق به يف مجيع معانيه، . ِلم طمع موسى يف الرؤية وسأهلا: حلسنيوسئل ا
وصار احلق مواجهه يف كل منظور إليه، ومقابله دون كل حمضور لديه، على الكشف الظاهر عليه ال على 

  .فذلك الذي محله على سؤال الرؤية ال غري. الغيب

  : أنشدين ابن فاتك للحسني بن منصور: مسعت أبا احلسني الفارسي قال

 جري الدموع من أجفاِن مثل  أنت بين الشَغاف والقلب تجري

 داِنكحلول األرواح في األب  ؤاديالضمير جوفَ فُ وتَِحلُّ

 اِنكحركتَه خَِفي الم أنت  رك إالّحٍن تِمن ساك ليس

 اِنتنٍع واثوأرب لثماٍن  ٍرشع عهالالً بدا ألرب يا

هو : سألت احلسني بن منصور عن املريد فقال: مسعت عبد الواحد النيسابوري يقول قال فارس البغدادي
  .الرامي بأول قصده إىل اهللا وال يعرج حىت يصل

  .املريد اخلارج عن أسباب الدارين أَثَرةً بذلك على أهلها: وقال

إن األنبياء سلّطوا على األحوال فملكوها فهم : مسعت حممد بن غالب يقول قال احلسني بن منصور
وغريهم سلّطت عليهم األحوال فاألحوال تصرفهم ال هم يصرفون . يصرفوها ال األحوال تصرفهم

  .األحوال

نه الشكر ال إهلي أنت تعلم عجزي عن مواضع شكرك فاشكر نفسك عين فإ: قال وكان احلالج يقول
  .غري

  .من الحظ األعمال حجب عن املعمول له، ومن الحظ املعمول له حجب عن رؤية األعمال: وقال



احلق هو املقصود إليه بالعبادات، واملصمود إليه بالطاعات، ال يشهد بغريه، وال يدرك بسواه، : وقال
  .بروائح مراعاته تقوم الصفات، وباجلمع إليه تدرك الدرجات

  . جيوز ملن يرى أحداً أو يذكر أحداً أن يقول إين عرفت األحد الذي ظهرت منه اآلحادال: وقال

  .ألِسنةٌ مستنطقات حتت نطقها مستهلكات، وأنفس مستعمالت حتت استعماهلا مستهلكات: وقال

حياء الرب أزال عن قلوب أوليائه سرور املنة بل حياء الطاعة أزال عن قلوب أوليائه سرور : وقال
  .اعةالط

  : وأنشد

  عن كل ناظر. . مواجيد حق أوجد الحق كلها 

من أسكرته أنوار التوحيد حجبته عن عبارة التجريد، بل من أسكرته أنوار : وقال احلسني بن منصور
  .التجريد نطق عن حقائق التوحيد، ألن السكران هو الذي ينطق بكل مكتوم

  .من التمس احلق بنو اإلميان كان كمن طلب الشمس بنور الكواكب: وقال

كما كان اهللا أوجد األجسام بال علّة كذلك أوجد فيها : وقال احلسني لرجل من أصحاب اجلبائي املعتزيل
  .كما ال ميلك العبد أصل فعله كذلك ال ميلك فعله. صفاا بال علة

  .صلت بهما انفصلت البشرية عنه وال ات: وقال

إن ذكرت بركم مل . أما بعد فإين ال أدري ما أقول: كتب احلالج إىل أيب العباس بن عطاء من السجن
بدت لنا باديات قربكم فأحرقتنا وأذهلتنا عن وجود . أنتِه إىل كُنهه، وإن ذكرت جفاَءكم مل أبلغ احلقيقة

وكأين وقد خترقت األنوار . تلفومنع عن وجود طعم ال. مث عطف وألّف ما ضيع وأتلف. حبكم
وختم . وظهر ما بطن وبطن ما ظهر، وليس يل من خرب، ومن مل يزل كما مل يزل. وتكت األستار

  : الكتاب وعنون بقوله

 امن إشارتُنا إليك يا  ايكهمي به ولَه عل

 يليك وفي يديكا فيما  روحان ضمهما الهوى

أطال اهللا يل حيوتك، وأعدمين وفاتك، على أحسن ما جرى به : كتب احلالج إىل ابن العباس بن عطاء
مع ما إن لك يف قليب من لواعج أسرار حمبتك، وأفانني ذخائر مودتك، ما ال يترمجه . قدر، ونطق به خرب

  : ويف ذلك أقول. كتاب، وال حيصيه حساب، وال يفنيه عتاب

  كتبت إلى روحي بغير كتاِب  امولم أكتب إليك وإنّ كتبتُ

 اِبوبين محبيها بفصل خط  أن الروح ال فرقَ بينها وذلك



الجمال، دالل: قال. الحال هذا ما سيدي يا: فقلت يضحك وهو للقتل الحالج قدم: الحلواني قال  

الوصال أهل إليه الجالب  

الجواب جوابي اليكد    وار منك صادر آتاب آل . 

عن مرفوعتان ورجاله يرقص فرأيته وجد فأخذه يقرأ قارئًا سمع وقد الحالج حسينًا رأيت: بعضهم قال  

يقول هو فإذا األرض  

عاشا ما األسرار على يأمنوه لمر فباح به   س على أطلعوه من  

إيجاشا األنس مكان وأبدلوه  زلٍل من آان ما على وعاقبوه  

 

 

 

 

: بعونه تعالى تمَّت     
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