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 الفرق الضالة واحنرافاهتا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 املقدمة

 ومن سيئات أعمالنا، ،ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،احلمد هلل حنمده
 اوأشهد أن حممًد ،ن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللفال مضل له، وَممن يهده اهلل 

 له وصحبه وسلم.آعبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى 
 :وبعُد

وسبعون  ،افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، فواحدة يف اجلنة)): قال رسول اهلل 
وواحدة يف  ،قة، فإحدى وسبعون يف الناريف النار، وافترقت النصارى على ثنتني وسبعني فر

وثنتان  ،اجلنة، والذي نفس حممد بيده، لتفترقن أميت على ثالث وسبعني فرقة، واحدة يف اجلنة
 .(1)((اجلماعة))َمْن هم؟ قال:  ،قيل: يا رسول اهلل ،((وسبعون يف النار

كلها قد  ال ُيَعدُّ وال ُيحصى، حيث أصبحنا نرى من الفرق ما وصدق رسول اهلل 
 عزَّ -الذي تكفَّل اهلل  ،ح ديننا احلنيفلكي هتدم صْر ؛ومحلت معول اهلدم ،رأسها رفعْت
 ه.ِظْفحِب -وجل 

ونفضح  ،لكي نكشف زيفها ؛ر بعض تلك الفرق املذمومةويف هذا الكتاب نعرض لذْك
 باطلها لكل ذي عيان.

أهل الفرقة الناجية، مع أهل ل، وأن جيعلنا من نا من الزَلأن يعصَم -تعاىل  -نسأل اهلل 
 جميب. السنة واجلماعة، إنه مسيٌع

 واحلمد هلل رب العاملني

                                     
 من حديث عوف بن مالك. ،(3992) هأخرجه ابن ماج (1)
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 الباطنية
 يف رسالته يف الرد على النصريية: -رمحه اهلل  -ة بن تيميَّاقال شيخ اإلسالم أمحد 

أكفر من اليهود  -هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية  ،هؤالء القوم املسمون بالنصريية"
أعظم من ضرر  وضررهم على أمة حممد  ،بل وأكفر من كثري من املشركني ،والنصارى

ال املسلمني هَّرون عند ُجكفار التتار والفرنج وغريهم، فإن هؤالء يتظاَه :مثل ؛الكفار احملاربني
 وال بأمر ،وهم يف احلقيقة ال يؤمنون باهلل وال برسوله وال بكتابه ،ومواالة أهل البيت ،بالتشيع
وال مبلة  وال بأحد من املرسلني قبل حممد  ،وال جنة وال نار ،وال ثواب وال عقاب ،وال هني
 السالفة.من األديان  وال بديٍن ،من امللل

ياته وحتريف آو -تعاىل  -عونه من اإلحلاد يف أمساء اهلل حمدود فيما يدَّ هلم حدٌّ فإنه ليس
 إذ مقصودهم إنكار اإلميان وشرائع اإلسالم بكلِّ ؛ورسوله عن مواضعه -تعاىل  -كالم اهلل 

 ."يعرفوهنا مع التظاهر بأن هلذه األمور حقائَق ،طريق
نة ْكهلم ُم فة، فإذا كانْتب مصنَُّتوُك ،عاداة اإلسالم وأهله وقائع مشهورةوهلم يف ُم

حلجر وأخذوا مرة ا ،وألقوهم يف بئر زمزم ،كما قتلوا مرة احلجاج ،سفكوا دماء املسلمني
وقتلوا من علماء املسلمني ومشاخيهم وأمرائهم وجندهم ما ال  ،األسود وبقي عندهم مدة

 تعاىل. - عدده إال اهلُل يحِصُي
وبينوا ما هم عليه من  ،وهتك أستارهم ،ف أسرارهميف كْش اف علماء املسلمني كتًبوصنَّ

ومن برامهة اهلند الذين  ،الذي هم به أكفر من اليهود والنصارى ،الكفر والزندقة واإلحلاد
 يعبدون األصنام.

 اوهم دائًم ،ومن املعلوم عندنا أن السواحل الشامية إمنا استوىل عليها النصارى من جهتهم
انتصار  عندهم املصائبومن أعظم  ،فهم مع النصارى على املسلمني ،للمسلمني مع كل عدوٍّ

 املسلمني على التتار.
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 النصارى على ثغور املسلمني. -والعياذ باهلل تعاىل  -ومن أعظم أعيادهم إذا استوىل 
مث  ،فاستوىل النصارى على الساحل ،فهؤالء احملادون هلل ورسوله كثروا بالسواحل وغريها

 من أعظم األسباب يف ذلك. فإن أحواهلم كانْت ،بسببهم استولوا على القدس الشريف وغريه
خليفة بغداد وغريه من ملوك املسلمني إال مث إن التتار ما دخلوا بالد اإلسالم وقتلوا 

 كان الذي الطوسيالنصري  وهو الذي كان وزيرهممرجع هؤالء  فإنَّ ،ؤازرهتممبعاونتهم وُم
وهم كما قال العلماء فيهم: ظاهر  ،اخلليفة وبوالية هوالكووهو الذي أمر بقتل  ،هلم اوزيًر

 فر احملض.وباطنه الُك ،مذهبهم الرفض
وهم إذا كانوا يف بالد املسلمني اليت  ،ااطبات يعرف هبا بعضهم بعًضوهلم إشارات وخم
 ،وأما إذا كثروا فإنه يعرفهم عامة الناس ،فقد خيفون على من ال يعرفهم ،يكثر فيها أهل اإلميان

 عن خاصتهم. اًلفض
أن ينكح الرجل  وال جيوز ،مناكحتهمجتوز فق علماء املسلمني على أن هؤالء ال وقد اتَّ

وال  ،هم يف مقابر املسلمنيوال جيوز دفُن ،وال تباح ذبائحهم ،وال يتزوج منهم ،موالته منهم
 ن مات منهم.ى على َمصلَُّي

 ،فإنه من الكبائر ،أو جندهم ،أو حقوهلم ،يف ثغور املسلمني وأما استخدام مثل هؤالِء
 ،ولوالة أمورهم ،ن أغش الناس للمسلمنيفإهنم ِم ،ي الغنمن يستخدم الذئاب لرْعوهم مبزنلة َم
 ؛يف العسكر يكون الذير اِمَخامُلوهم شر من  ،الناس على فساد اململكة والدولة وهم أحرُص

وهؤالء مع امللة ونبيها  ،وإما مع العدو ،إما مع أمري العسكر ،ر قد يكون له غرضفإن املخاِم
وهم أحرص الناس على تسليم احلصون إىل  ،وعامتها وخاصتها ،وملوكها وعلمائها ،ودينها

وحيل لوالة  ،وإخراجهم عن طاعته ،وعلى إفساد اجلند على من ويل األمر ،عدو املسلمني
فإن ضررهم يف الثغر  ،وال يف غري ثغر ،فال يتركون يف ثغر ،األمور قطعهم من دواوين املقاتلة

 ،املأمونني على دين اإلسالم وأن يستخدم بدهلم من حيتاج إىل استخدامه من الرجال ،أشد
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ن بل إذا كان ويل األمر ال يستخدم َم ،صح هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهموعلى النُّ
 !؟ن يغش املسلمني كلهمفكيف مَب ،ايغشه وإن كان مسلًم

وإذا أظهروا  ،ودماؤهم وأمواهلم مباحة ،وال جيوز له تأخري هذا الواجب مع القدرة عليه
 التوبة ففي قبوهلا منهم نزاع من العلماء.

ويلزموا  ،ون من محل السالح وأن يكونوا من املقاتلةُنكََّموال ُي ،فال يتركون جمتمعني
حال وُي ،علمهم دين اإلسالمن ُيرك َمْتوُي ،وقراءة القران ،شرائع اإلسالم من الصلوات اخلمس

 مهم.علِّبينهم وبني ُم
 ،وأكرب الواجبات ،جهاد هؤالء وإقامة احلدود عليهم من أعظم الطاعاتوال ريب أن 

فإن جهاد هؤالء من  ؛ن ال يقاتل املسلمني من املشركني وأهل الكتابوهو أفضل من جهاد َم
 .جنس جهاد املرتدين

فإن  ؛وا جبهاد املرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتابؤوالصديق وسائر الصحابة بد
ن وجهاد َم ،وأن يدخل فيه من أراد اخلروج عنه ،تح من بالد املسلمنيظ ملا ُفْفجهاد هؤالء ِح

م على قدَّظ رأس املال ُمْفوِح ،يقاتلنا من املشركني وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين ْمَل
 ح.ْبالرِّ

هؤالء على املسلمني أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤالء من جنس ضرر  فضرُر اوأيًض
وضررهم يف الدين على كثري من الناس أشد  ،املسلمني من املشركني وأهل الكتاب ن يقاتلَم

 من ضرر احملاربني املشركني وأهل الكتاب.
أن  فال حيل ألحٍد ،بذلك حبسب ما يقدر عليه من الواجب وجيب على كل مسلم أن يقوَم

وال حيل  ،همليعرف املسلمون حقيقة حاِل ؛بل يفشيها ويظهرها ،ما يعرفه من أخبارهم يكتَم
 ،فإن هذا من أعظم أبواب األمر باملعروف ،أن ينهى عن القيام مبا أمر اهلل به ورسوله ألحٍد

َيا َأيَُّها ﴿: ه لنبيِّ -تعاىل  -وقد قال اهلل  -تعاىل  -واجلهاد يف سبيل اهلل  ،والنهي عن املنكر
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واملتعاون على كف شرهم وهدايتهم حبسب  ،[73 :]التوبة ﴾ُمَناِفِقنَيالنَِّبيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْل
 تعاىل. -األجر والثواب ما ال يعلمه إال اهلل  له مَن ،اإلمكان
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ﴿: - تعاىل -كما قال اهلل  ،د األول هو هدايتهماملقصود بالقْص فإنَّ

قال أبو هريرة: تأتون هبم يف القيود والسالسل حىت  ،[110: ]آل عمران ﴾ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس
فاملقصود باجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر هداية العباد لصاحل  ،تدخلوهنم اإلسالم

 م يهتد كفَّن َلوَم ،خرةن هداه اهلل منهم سعد يف الدنيا واآلفَم ،املعاش واملعاد حبسب اإلمكان
  باختصار(.. )انتهى "اهلل ضرره عن غريه

يف  ـه 429 سنة ىاملتوفَّ ،العالمة عبدالقاهر بن طاهر البغدادي التميمي قال الشيُخ
الفصل السابع عشر من فصول هذا الكتاب يف ذكر  169ص "الفرق بني الفرق"كتابه: 

 الباطنية وبيان ضررهم على مجيع فرق اإلسالم:
أعظم من ضرر اليهود  ،ملسلمنيق اأن ضرر الباطنية على فَر -أسعدكم اهلل  -اعلموا "

 بل ،عليهمالكفرة وسائر أصناف  ،بل أعظم من مضرة الدهرية ،والنصارى واجملوس عليهم
ين بدعوة الباطنية الذين ضلوا عن الدِّ ألنَّ ؛خر الزمانآأعظم من ضرر الدجال الذي يظهر يف 

ألن فتنة  ؛يف وقت ظهروهال جَّأكثر من الذين يضلون بالدَّ ،نامن وقت ظهور دعوهتم إىل يوِم
 .وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر ،االدجال ال تزيد مدهتا على أربعني يوًم

وقد حكى أصحاب املقاالت أن الذين أسسوا دعوة الباطنية مجاعة منهم ميمون بن 
ومنهم  ،وكان من األهواز ،وكان موىل جلعفر بن حممد الصادق ،املعروف بالقداح ،ديصان

 ،اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان يف سجن وايل العراق ،ب بدندانمد بن احلسني امللقَّحم
هم بعد خالصهم من السجن من دعوُت مث ظهرْت ،سوا يف ذلك السجن مذاهب الباطنيةفأسَّ

مع  ،فدخل يف دينه مجاعة من أكراد اجلبل ،وابتدأ بالدعوة يف ناحية توز ،جهة املعروف بدندان
وانتسب يف تلك  ،مث رحل ميمون بن ديصان إىل ناحية املغرب ،أهل اجلبل املعروف بالبدين
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ن غالة ِم ه قوٌملذلك دخل يف دعوِت ؛وزعم أنه من نسله ،الناحية إىل عقيل بن أيب طالب
فقبل األغبياء ذلك منه  ،الرافضة واحللولية منهم ادعى أنه من ولد إمساعيل بن جعفر الصادق

ومؤسس  ،واملعروف أن إمساعيل بن جعفر مات ومل يعقب عند علماء األنساب ،هلعلى ج
وكان يف  ،ةب هبذا لقرمطة يف خطه أو يف خطوقُِّل ،دين الباطنية رجل يقال له: محدان قرمط

بعده يف الدعوة إىل  مث ظهر ،وإليه تنسب القرامطة ،من أكرة سواد الكوفة اابتداء أمره أكاًر
ودخل يف  ،وتغلب على ناحية البحرين ،وكان من ُمستجيبة محدان ،اجلنايب البدعة أبو سعيد

ا متادت األيام هبم ظهر املعروف منهم بسعيد بن احلسني بن أمحد بن مََّل مث ابن سنريدعوته 
وقال ألتباعه: أنا عبيداهلل بن  ،ر اسم نفسه ونسبهيَّفَغ ،عبداهلل بن ميمون بن ديصان القداح
على  اليوم مستولونوأوالده  ،فتنته باملغرب مث ظهرْت ،احلسني بن إمساعيل بن جعفر الصادق

وكان من تالمذة محدان  ،مهرويه الدنداين بن زكرويهاملعروف بابن وظهر منهم  ،أعمال مصر
املأمونية ألجل  :ل هلموقرامطة فارس يقا ،وظهر مأمون أخو محدان قرمط بأرض فارس ،قرمط
 .ذلك

 ،فاستجاب له مجاعة من الديلم ،عرف بأيب حامتالباطنية ُي مَن لم رجٌلْيووصل أرض الدَّ
فقتل هبا يف والية أيب بكر  ،عرف بالشعراينوظهر بنيسابور داعية هلم ُي ،منهم أسفار بن شرويه

وقام بدعوته حممد بن  ،وكان الشعراين قد دعا احلسني بن علي املروزي ،بن حجاج عليهاا
وصنف  ،وأبو يعقوب السجزي املعروف ببندادنة ،وراء النهر أمحد النسفي داعية أهل ما

تأويل "وكتاب  ،"أساس الدعوة"ف هلم أبو يعقوب كتاب وصنَّ ،"احملصول"النسفي هلم كتاب 
 ل النسفي واملعروف ببندانة على ضاللتهما.ِتوُق ،"كشف األسرار"وكتاب  ،"الشرائع

يف  وانتشرْت ،يف زمان املأمون اًلأو دعوة الباطنية ظهرْت وذكر أصحاب التواريخ أنَّ
 مراهًناوكان  ،وذكروا أنه دخل يف دعوهتم األفشني صاحب جيش املعتصم ،زمان املعتصم

وكان أهل جبلة اخلرمية على طريق  ،بناحية البدين ااخلرمي، وكان اخلرمي مستعصًي لبابك
واحدة، واجتمع مع بابك من أهل البدين، وممن انضم  افصارت اخلرمية مع الباطنية يًد ،املزدقية
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 افظنه ناصًح ،وأخرج اخلليفة لقتاهلم األفشني ،إليهم من الديلم مقدار ثالمثائة ألف رجل
ه على عورات عساكر ودلَّ ،وتواىن يف القتال معه ،وكان يف سره مع بابك ،للمسلمني
 ،وحلق به حممد بن يوسف الشفري ،مث حلقت األمداد باألفشني ،ثري منهموقتل الك ،املسلمني

 واشتدْت ،وحلق به بعد ذلك قواد عبداهلل بن طاهر ،وأبو دلف القاسم بن عيسى العجلي
 احىت بنوا ألنفسهم البلدة املعروفة بربزند خوًف ،شوكة البابكية والقرامطة على عسكر املسلمني

 ،دامت احلرب بني الفريقني سنني كثرية إىل أن أظفر اهلل املسلمني بالبابكية ،من بيان البابكيني
لب وُص ،خذ أخوه إسحاقمث ُأ ،ن رأى سنة ثالث وعشرين ومائتنيَم فأسر بابك وصلب بسر

وملا قتل بابك ظهر للخليفة غدر  ،وجرجان بطربستان احملمرةمازيار صاحب ببغداد مع 
 فصلب لذلك. ،وبه مع بابك فأمر بقتله وصلبهاألفشني وخيانته للمسلمني وحر
 ،الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أوالد اجملوس وذكر أصحاب التواريخ أنَّ
فوضع  ،من سيوف املسلمني اومل جيسروا على إظهاره خوًف ،وكانوا مائلني إىل دين أسالفهم

يات آوا ُلوَّوتَأ ،صار يف الباطن إىل تفضيل أديان اجملوس ،منهم لهاِبَقن َم اسًساألغمار منهم ُأ
 سسهم.وافقة ُأعلى ُم -عليه السالم  -وسنن النيب  ،نآالقر

والنور منهما فاعل  ،أن النور والظلمة صانعان قدميان ْتة زعَمويَّوبيان ذلك أن الثَن
وكل  ،وأن األجسام ممتزجة من النور والظلمة ،والظالم فاعل الشرور واملضار ،اخلريات واملنافع

 ،واليبوسة ،والرطوبة ،والربودة ،احلرارة :وهي ،واحد منهما مشتمل على أربع طبائع
وس يف اعتقاد ُجم امَلُهَكوشاَر ،هذا العامل راُتواألصالن األوالن مع الطبائع األربع مدبِّ

شيطان  خرواآل ،إلله الفاعل للخرياتوهو ا ،غري أهنم زعموا أن أحد الصانعني قدمي ،صانعني
 حمدث فاعل للشرور.

 ،والنفس هو الثاين ،فاإلله هو األول ،اإلله خلق النفس بهم أنَُّتوذكر زعماء الباطنية يف ُك
مث قالوا: إهنما  ،العقل والنفس :ورمبا مسومها ،األول والثاين :ومسومها ،مدبرا هذا العامل ومها
وقوهلم: إن األول والثاين يدبران  ،بتدابري الكواكب السبعة والطبائع األولران هذا العامل يدبِّ
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إال أن  ،حمدث :واآلخر ،قدمي :أحدمها ؛العامل هو بغية قول اجملوس بإضافة احلوادث لصانعني
فهذا هو  ،َوَأْهَرَمنعنهما ببزدان ر اجملوس وعبَّ ،عن الصانعني باألول والثاين ْتَرالباطنية عبَّ

 .يؤدي إليه اووضعوا أساًس ،دور يف قلوب الباطنيةالذي ي
ينبغي أن جتمر املساجد  :فاحتالوا بأن قالوا للمسلمني ،هم إظهار عبادة النريانْنِكْمومل ُي

وكانت الربامكة  ،ع عليها الند والعود يف كل حالوَضوأن تكون يف كل مسجد جممرة ُي ،كلها
فعلم الرشيد أهنم  ،العود أبًداا جممرة يتبخر عليه نوا للرشيد أن يتخذ يف جوف الكعبةقد زيَّ

فكان ذلك أحد أسباب  ،بيت نار الكعبُة وأن تصرَي ،أرادوا من ذلك عبادة النار يف الكعبة
 قبض الرشيد على الربامكة.

لتأويل أحكام الشريعة  ااحتالت أيًض ،أصول الدين على الشرك ْتَلالباطنية ملا تأوَّ مث إنَّ
والذي يدل على أن هذا  ،أو إىل مثل أحكام اجملوس ،ي إىل رفع الشريعةعلى وجوه تؤدِّ

وأباحوا شرب  ،واألخوات ،أهنم قد أباحوا ألتباعهم نكاح البنات ،مرادهم بتأويل الشريعة
 .ومجيع اللذات ،اخلمر

الغالم الذي ظهر منهم بالبحرين واألحساء بعد سليمان بن احلسن  ويؤكد ذلك أنَّ
وأمر  ،ن أراد الفجور بهوأوجب قتل الغالم الذي ميتنع على َم ،ألتباعه اللواط القرمطي سنَّ

وهذا الغالم هو املعروف بابن أيب  ،بنفخه أطفأهامن  لسان وبقطع ،بيده ابقطع يد من أطفأ ناًر
 -ط اهلل ه إىل أن سلَّفتنُت وطالْت ،وكان ظهوره يف سنة تسع عشرة وثالمثائة ،زكريا الطامي

 .عليه من ذحبه على فراشه -تعاىل 
إال  اأننا ال جند على ظهر األرض جموسيًّ :ناه من ميل الباطنية إىل دين اجملوسد ما قْلكِّويُؤ

ورمبا استدل  ،ك يعود إليهم بذلكْلون أن امُليظنُّ ،لظهورهم على الديار نتظرُم ،هلم وهو مواّد
ك يزول عن ْلن امُلإ :لكشتاسفويه اجملوس عن زرادشت أنه قال أغمارهم على ذلك مبا يْر
مث يعود إىل  ،مث يزول عن الفرس إىل العرب ،مث يعود إىل الفرس ،الفرس إىل الروم واليونانية
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ك يعود إىل العجم لتمام ألف ْلوزعم أن امُل ،م على ذلكاملنجِّ "جاماسب"وساعده  ،الفرس
  .وقت ظهور زرادشت ،ومخسمائة سنة

ب صََّعَتوَي ،عي علم النجوميدَّ ،بأيب عبداهلل العردينية رجل يعرف طوكان يف البا
يوافق األلف  ا وذكر فيه أن القرن الثامن عشر من مولد حممد وصنف كتاًب ،للمجوس

 ،عيد الدولة اجملوسيةوقال عند ذلك خيرج إنسان ُي ،وهو نوبة املشتري والقوس ،العاشر
وقالوا قد حتقق ُحلم زرادشت  ،اناتويستويل على األرض كلها، وزعم أنه ميلك مدة سبع قر

مث عاد إىل العجم بعد  ،إىل الروم واليونانية يف أيام اإلسكندر يف زوال ملك العجم وجاماسب
وسيعود إىل العجم لتمام املدة اليت  ،ك العجم إىل العربْلمث زال بعد ذلك ُم ،ثالمثائة سنة

ف اهلل موعودهم َلْخأو ،وقد وافق الوقت الذي ذكره أيام املكتفي واملقتدر ،ذكرها جاماسب
ون فيما بينهم ظهور ُدوكانت القرامطة قبل هذا امليقات يتواَع ،ك فيه إىل اجملوسْلرجع امُل وما

 املنتظر يف القرن السابع يف املثلثة النارية.
 ،ض للحجيجوتعرَّ ،وخرج منهم سليمان بن احلسن من األحساء على هذه الدعوى

 ،وأغار على أستار الكعبة ،وقتل من كان يف الطواف ،مث دخل مكة ،وأسرف يف القتل منهم
واهنزم يف بعض حروبه  ،وكسر عساكر كثرية من عساكر املسلمني ،وطرح القتلى يف بئر زمزم

 فكتب للمسلمني قصيدة يقول فيها: ،إىل هجر
ـ ي ُرنِِّم ُمُكرََّغَأ ـ ي ِإوِعُج ـ ى َهَل  ْرَج

 

ـ َعَو   ـ  يــٍلِلا َقمَّ  ْرَبــاخَل ُميُكِتْأَيــ َفْوَس
 

ـ  َعَلا َطَذِإ ـ  يُخرِّامَل ـ َب ِضْري َأِف   ِلاِب
 

ــاَرَقَو   ــْجالنَّ ُهَن ــَف اِنَم ــ َرَذاحَل  ْرَذاحَل
 

ـ لُِّك ِبْتي الُكِف وَرُكْذا امَلَنَأ ُتْسلََأ  اَه
 

ـ  وَثُعْبا امَلَنَأ ُتْسلََأ   ـ ِف ـ الزُّ ِةوَري ُس  ْرَم
 

 ًبـا ِرْغَمًقا َوْرَش ِضْراأَل َلْهَأ ُكِلْمَأَس
 

ـ ى َقلَِإ   ـ َو وِمالـرُّ  اِنَوَرْي ـ َو ِكْرالتُّ  ْرَزاخَل
 

ومل ميلك من  ،، وقد وجد هذا القران يف سين ظهورهيواملشتر حلُز بالنجمنيوأراد 
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 ،وما ملك سبع سنني ،وطمع يف أن ميلك سبع قرانات ،غري بلدته اليت خرج منها ااألرض شيًئ
 ،وقتيل النساء أخس قتيل ،حها بلبنة على رأسه فدمغتهْطرمته امرأة من َس ،"هبيت"بل قتل 

 ون فقيد.وأْه
ومخسمائة  ألٌفزرادشت من تاريخ  متَّ ،خر سنة ألف ومائتني وأربعني لإلسكندرآويف 

تح وف ،ع بعدها نطاق اإلسالم يف األرضَسبل اتَّ ،وما عاد فيها ملك األرض إىل اجملوس ،سنة
مث فتح  ،وأكثر نواحي الصني ،تبتوأرض ال ،بالساغونللمسلمني بعدها بالد  -تعاىل  -اهلل 

حبرها من  ،سيترسيقاأرض اهلند إىل  رْتوصا ،هلم بعدها مجيع أرض اهلند من ملفات إىل قنوج
 ويف هذا رغُم -رمحه اهلل  -رقعة اإلسالم يف أيام أمني الدولة أمني امللة حممود بن سبكتكني 

وكان  ،فذاقوا وبال أمرهم ،د امللك إليهمْوبَع الذين حكموا اجلاماسبيةأنوف الباطنية واجملوس 
 ه.د اهلل ومنِّحبْم - اوًرعاقبة أمانيهم ُب

 ،ةمن كتام اوخدع قوًم ،داهلل بن احلسني بناحية القريوانْيَبمث إن الباطنية خرج منهم ُع
أظهرها هلم كرؤية اخلياالت بالليل  ،بربر حبيل ونريجناتذمة من أغنام ْروِش ،من املصامدة اوقوًم

فاستوىل  ،عتهفتبعوه ألجلها على بْد ،عجزة لهوظن األغمار أهنا ُم ،واإلزارالرداء من خلف 
بن هبرام على أهل  مث خرج املعروف منهم بأيب سعيد احلسن ،هم على بالد املغرببعُض

وأحرق  ،وسىب نساءهم وذراريهم ،فأتى بأتباعه على أعدائه ،والبحرين ،والقطيف ،األحساء
مث ظهر  ،واستعبد ذراريهم ونساءهم ،وقتل رجاهلا ،رمث استوىل على هَج ،املصاحف واملساجد

وانضم  ،حىت قتل األطفال والنساء ،وقتل الكثري من أهلها ،املعروف منهم بالصناديقي باليمن
ط عليهما وعلى أتباعهما سلَّ -تعاىل  -مث إن اهلل  ،باعهتأإليه املعروف منهم بابن الفضل يف 

 األكلة والطاعون فماتوا هبما.
وقال ملن  ،يقال له: أبو القاسم بن مهرويه ،مث خرج بالشام حفيد مليمون بن ديصان

فقصدهم سبك صاحب  ،وكان ذلك سنة تسع ومثانني ومائتني ،تبعهما: هذا وقت ملكنا
وقصدوا  ،وأحرقوا مسجدها اجلامع ،ودخلوا مدينة الرصافة ،احلرب يف افقتلوا سبًك ،املعتضد
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فخرج إليهم حممد  ،وهزمهم إىل الرقة ،غالم بن طيلوناحلمامي فاستقبلهم  ،بعد ذلك دمشق
فاهنزم  ،فهزمهم وقتل منهم األلوف ،يف جند من أجناد املكتفي املكتفيبن سليمان كاتب 

من أتباعه  وجبماعةفبعث به  ،فقبض عليه وايل الرملة ،احلسن بن زكريا بن مهرويه إىل الرملة
 .فقتلهم ببغداد يف الشارع بأشد العذاب ،إىل املكتفي

وظهر بعدها فتنة سليمان بن  ،مث انقطعت بقتلهم شوكة القرامطة إىل سنة عشر وثالمثائة
ونقل  ،ياملفلح اوقتل أمريها سبًك ،البصرة كبسفإنه  ،احلسن يف سنة إحدى عشرة وثالمثائة

 .أموال البصرة إىل البحرين
وقتل أكثر  ،وقع احلجيج يف هنب لعشر بقني من احملرم ،ويف سنة اثنيت عشرة وثالمثائة

فقتل الناس  ،مث دخل الكوفة يف سنة ثالث عشرة وثالمثائة ،وسىب احلرم والذراري ،احلجيج
 .وانتهب األموال

 .حارب ابن أيب الساج وأسره، وهزم أصحابه ،ويف سنة مخس عشرة وثالمثائة
وقيل: إنه قتل هبا  ،وقتل من وجده يف الطواف ،دخل مكة ،ويف سنة سبع عشرة وثالمثائة

مث رد منها  ،ومحله إىل البحرين ،األسودواقتلع احلجر  ،وأخرج منها سبعمائة بكر آالفثالثة 
 إسحاق إبراهيم بن حممد بن حيىي ورد بعد ذلك من الكوفة إىل مكة على يد أيب ،إىل الكوفة

داد يف سنة وقصد سليمان بن احلسن بغ ،وثالمثائةيف سنة تسع وثالثني  ،املزكي النيسابوري
 .مثاين عشرة وثالمثائة

 ،وانقطعت بعد ذلك شوكة القرامطة ،ته امرأة من سطحها بلبنة فقتلتهَمفلما ورد هيت َر
 ؛فاةللحجيج من الكوفة والبصرة إىل مكة ُح ينوصاروا بعد قتل سليمان بن احلسن متصدِّ

 .إىل أن غلبهم األصفر العقيلي على بعض ديارهم مالليضمن هلم 
الذي  ،بعضهم إىل ابن عبيداهلل الباطين مََّضواْن ،والية مصر وأعماهلا لإلخشيدية وكانْت

وابتنوا هبا مدينة  ،ودخلوا مصر يف سنة ثالث وستني وثالمثائة ،كان قد استوىل على قريوان
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وإن أطاعوا  ،نة إىل يومنامصر ثابتون على السُّ وأهل ،بدعتهيسكنها أهل  ،ها القاهرةْومََّس
 خراجهم إليه. يف أداءالقاهرة صاحب 

 ،وانتزاعها من أيدي الباطنية ،د مصرْصلَق تأهبوكان أبو شجاع فنا خسرو بن بويه قد 
وصلى اهلل على  ،احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيمبسم اهلل " :بالسوادوكتب على أعالمه 

 وقال قصيدة أوهلا: ،مننيآادخلوا مصر إن شاء اهلل  ،املؤمنني أمريهلل  والطائع ،حممد خامت النبيني
ـ َمَأ ـ ى اأَلَرا َت ـ  اَرَدْق ـ اِئَوي َطِل  اَع

 

ــَوَق  ــالِعًبا ِباِضـ ــ اِنَيـ  ْرَباخَلَكـ
 

ــَيَو ــاأَل ُدَهْش ــ اُمَن ــِل  يِننََّأي ِب
 

ــ اَكَذ  ــْري ُيِذالَّ ــَتْنامُل اَكَذى َوَج  ْرَظ
 

 ىَلــِإ َوالــدَّاِعي ِماَلاإِلْســ ِةَرْصــلُن
 

ــِلَخ  ــ اهلِل ِةيَفـ ــْر اِماإِلَمـ  امُلْفَتَخـ
 

فلما  ،فمضى لسبيله ،وفاجأه األجُل غافصه ،مصر فلما خرج إىل مضاربه للخروج إىل
فكاتبهم يدعوهم إىل البيعة  ،مصر يف ملوك نواحي الشرق طمع زعيُم ،بهْحقضى فنا خسرو َن

وأجابه ناصر  ،فأجاب قابوس بن ومشكري عن كتابه بقوله: إين ال أذكرك إال على املستراح ،له
ا َهيُّا َأَي ْلُق﴿الدولة أبو احلسن حممد بن إبراهيم بن سيمجور بأن كتب على ظهر كتابه إليه: 

راسان وأجابه نوح بن منصور وايل ُخ ،خر السورةآإىل  ...﴾وَنُدُبْعا َتَم ُدُبْعَأ اَل  *وَنُراِفالَك
فكان دخوله  ،والة اجلرجانية من أرض خوارزم ودخل يف دعوته بعُض ،عتهبقتل دعاته إىل بْد

بن  حممودمث استوىل ميني الدولة وأمري امللة  ،وقتل أصحابه ،عليه يف ذهاب ملكه اؤًميف دينه ُش
قد  وقتل من كان هبا من دعاة الباطنية، وكان أبو علي بن سيمجور ،أرضهمكتكني على ُبُس

وبعث  ،نوح بن منصوروقبض عليه وايل خراسان  ،وبال أمره بعد ذلكوافقهم يف السر فذاق 
 نة.ْزفقتل بناحية َغ ،به إىل سبكتكني

ذهب ب بدانشمند داعية أيب علي سيمجور إىل مامللقَّ أبو القاسم احلسن بن عليوكان 
 رف.ْعودفن يف مكان ال ُي ،جيش السامانية بنيسابور فقتله صاحب بكتوزونوظفر به  ،الباطنية

مل إىل سر وُحفُأ ،وكان )أمريك( الطوسي وايل ناحية التاروذية قد دخل يف دعوة الباطنية
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وكان أهل مولتان من أرض اهلند  ،نة وقتل هبا يف الليلة اليت قتل فيها أبو علي بن سيمجورْزَغ
 ،وقتل منهم األلوف ،يف عسكره -رمحه اهلل  -فقصدهم حممود  ،داخلني يف دعوة الباطنية

ومن هذا بان شؤم الباطنية  ،اء الباطنية من تلك الناحيةصَروباد بذلك ُن ،وقطع أيدي ألف منهم
 فليعترب بذلك املعتربون. ،على منتحليها

فذهب أكثرهم إىل  ،يف بيان أغراض الباطنية يف دعوهتا إىل بدعتهاوقد اختلف املتكلمون 
 ،ن والسنةآبالتأويالت اليت يتأولون عليها القر أن غرض الباطنية الدعوة إىل دين اجملوس

ودعا  ،من سيب األهواز اواستدلوا على ذلك بأن زعيمهم األول ميمون بن ديصان كان جموسيًّ
بأن داعيهم املعروف بالبزدوي قال  اواستدلوا أيًض ،إىل دين أبيه بن ميمون الناَس ُعبيداهللابنه 

مث إن األول والثاين مدبران  ،ع األول أبدع النفسِدْبن امُلإ ":احملصول"ـيف كتابه املعروف ب
ان َدْزن َيإوهذا يف التحقيق معىن قول اجملوس:  ،للعامل بتدبري الكواكب السبعة والطبائع األربع

هرمن فاعل أو ،غري أن يزدان فاعل اخلريات ،ران للعاملهرمن مدبِّأنه مع إو ،هرمنأخلق 
 .الشرور

واستدل على ذلك بأن محدان  ،انومنهم من نسب الباطنية إىل الصابئني الذين هم حبرَّ
بأن صابئة  اواستدل أيًض ،قرمط داعية الباطنية بعد ميمون بن ديصان كان من الصابئة احلرانية

ال يظهرون دينهم إال  اأيًض والباطنية ،كان معهماهنم وال يظهروهنا إال ملن حران يكتمون أدي
 ملن كان منهم بعد إحالفهم إياه على أال يذكر أسرارهم لغريهم.

 ،م العاملَديقولون بِق ،قال عبدالقاهر: الذي يصح عندي من دين الباطنية أهنم دهرية زنادقة
 .استباحة كل ما مييل إليه الطبع نكرون الرسل والشرائع كلها مليلها إىلوُي

السياسة والبالغ األكيد " :والدليل على أهنم كما ذكرناه ما قرأته يف كتاهبم املترجم
سعيد  بنإىل سليمان بن احلسن وهي رسالة عبيداهلل بن احلسن القريواين  ،"والناموس األعظم

وأوهم كل واحد  ،مبا مييلون إليههم ب إليأوصاه فيها بأن قال له: ادع الناس بأن تتقرَّ ،اجلنايب
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فاحتفظ  ،وإذا ظفرت بالفلسفي ،فاكشف له الغطاء انست منه رشًدآفمن  ،منهم بأنك منهم
م وعلى القول بقَد ،وإنا وإياهم جممعون على ردِّ نواميس األنبياء ،فعلى الفالسفة معولنا ،به

 .ال نعرفه االعامل لوال ما خيالفنا فيه بعضهم من أن للعامل مدبًر
وأن  ،وذكر فيها أن اجلنة نعيم الدنيا ،إبطال القول باملعاد والعقاب وذكر يف هذا الكتاب

 .العذاب إمنا هو اشتغال أصحاب الشرائع بالصالة والصيام واحلج واجلهاد
وال حيصلون منه إال  ،ال يعرفونه ان أهل الشرائع يعبدون إهًلإيف هذه الرسالة:  اوقال أيًض

 .بال جسمعلى اسم 
ويف هذا حتقيق نسبة الباطنية إىل  ،ا وحنن منهمالدهرية فإهنم منَّ ِمِرْك: َأاوقال فيها أيًض

 -عون نبوة زرادشت ونزول الوحي عليه من اهلل والذي يؤكد هذا أن اجملوس يدَّ ،الدهرية
ومجاعة من  ،وأفالطن ،وذروثيوس ،وواليس ،وأن الصابئني يدعون نبوة هرمس -تعاىل 

ون بزنول الوحي من السماء على قرُّكل صنف منهم ُم ،وسائر أصحاب الشرائع ،الفالسفة
 ،ذلك الوحي شامل لألمر والنهي واخلرب عن عاقبة بعد املوت نَّإ :ويقولون ،الذين أقروا بنبوهتم

 يكون فيها اجلزاء عن األعمال السالفة. ،وجنة ونار ،وعن ثواب وعقاب
 ،وينكرون نزول املالئكة من السماء بالوحي واألمر والنهي ،ضون املعجزاتوالباطنية يرف

 ،وإمنا يتأولون املالئكة على دعاهتم إىل بدعتهم ،كبل ينكرون أن يكون يف السماء مَل
 .ويتأولون الشياطني على خمالفيهم، واألبالسة على خمالفيهم

للزعامة  اطلًب ؛بالنواميس واحليل فساسوا العامة ،ويزعمون أن األنبياء قوم أحبوا الزعامة
دور سبعه تبعهم يف  إذا انقضى ،مسبعوكل واحد منهم صاحب دور  ،بدعوى النبوة واإلمامة

وإىل  ،والوحي أساسه الفاتق ،وإذا ذكروا النيب والوحي قالوا: إن النيب هو الناطق ،خرآدور 
فمن صار إىل تأويله الباطن فهو من  ،الفاتق تأويل نطق الناطق على ما تراه مييل إليه هواه

 .ومن عمل بالظاهر فهو من الشياطني الكفرة ،املالئكة الربرة
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فزعموا أن معىن الصالة  ،اًلتضلي يورث تأوياًلأركان الشريعة مث تأولوا لكل ركن من 
واملراد بالصوم اإلمساك عن إفشاء سر اإلمام  ،واحلج زيارته وإدمان خدمته ،مواالة إمامهم

 .عندهم إفشاء سرهم بغري عهد وميثاق ىوالزَن ،اإلمساك عن الطعام ندو
َواْعُبدْ َربََّك ﴿وتأولوا يف ذلك قوله:  ،وزعموا أن من عرف معىن العبادة سقط عنه فرضها

 .ومحلوا اليقني على معرفة التأويل ،[99 :]احلجر ﴾َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقنُي
سليمان بن احلسن: إين أوصيك بتشكيك الناس يف وقد قال القريواين يف رسالته إىل 

وإىل إبطال املعاد والنشور من  ،وبدعواهتم إىل إبطال الشرائع ،ن والتوراة والزبور واإلجنيلآالقر
وأوصيك بأن تدعوهم إىل القول  ،وإبطال اجلن يف األرض ،وإبطال املالئكة يف السماء ،القبور

 م العامل.َدلك على القول بِق نَعْوذلك فإن  ،ر كثريدم بَشآبأنه كان قبل 
 ،وجيحدون الصانع ،م العامليقولون بقَد ،ويف هذا حتقيق دعوانا على الباطنية أهنم دهرية

يف رسالته إىل سليمان  اأن القريواين قال أيًض :ويدل على دعوانا عليهم القول بإبطال الشرائع
كعيسى بن مرمي  ،ناقضاهتم يف أقواهلموم ،مبخاريق األنبياء اعلًم حتيطوينبغي أن  :بن احلسن
وأباح العمل يف  ،من السبت اًلمث رفعها بتحرمي األحد بد ،ال أرفع شريعة موسى :قال لليهود

 ه اليهود ملا اختلفت كلمته.ْتوهلذا قتَل ،وأبدل قبلة موسى خبالف جهتها ،السبت
وح من أمر كصاحب األمة املنكوسة حني سألوه عن الروح، قال: الرُّ وال تكْن :مث قال له

وال تكن كموسى يف دعواه اليت مل يكن  ،ومل حيضره جواب املسألة اجلواب،ملا مل يعلم  ،ريب
 ؛ايف زمانه عنده برهاًن احملققد وملا مل جي ،له عليها برهان سوى املخرقة حبسن احليلة والشعبذة

 ﴾َأَنا َربُُّكُم اْلَأْعَلى﴿ :وقال لقومه ،[29 :]الشعراء ﴾ْذَت ِإَلًها َغْيِريَلِئِن اتََّخ﴿قال: 
 .ألنه كان صاحب الزمان يف وقته ؛[24 :]النازعات

مث يكون  ،عي العقلخر رسالته: وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدَّآمث قال يف 
وينكحها من  ،فيحرمها على نفسه ،وليست له زوجة يف حسنها ،له أخت أو بنت حسناء
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صاحبهم  ذلك إال أن وجه وما ،ولو عقل اجلاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من األجنيب ،أجنيب
وهو اإلله الذي يزعمونه، وأخربهم بكون ما  ،وخوفهم بغائب ال يعقل ،م عليهم الطيباتحرَّ
 ،اًلحىت استعبدهم بذلك عاج ،واجلنة والنار ،من البعث من القبور واحلساب ؛ايرونه أبًد ال

َلا َأْسَأُلُكمْ َعَلْيِه ﴿واستباح بذلك أمواهلم بقوله:  ،اًلوجعلهم له يف حياته ولذريته بعد وفاته خو
وقد  ،وأمرهم معه نسيئة ،افكان أمره معهم نقًد ،[23 :]الشورى ﴾َأْجًرا ِإلَّا اْلَمَودَّةَ ِفي اْلُقْرَبى

وهل اجلنة إال هذه الدنيا  ،استعجل منهم بذل أرواحهم وأمواهلم على انتظار موعود ال يكون
ونعيمها؟ وهل النار وعذاهبا إال ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب يف الصالة والصيام 

 ؟واجلهاد واحلج
لذين يرثون مث قال لسليمان بن احلسن يف هذه الرسالة: وأنت وإخوانك هم الوارثون ا

مة على اجلاهلني املتمسكني بشرائع ويف هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاهتا احملرَّ ،الفردوس
ويف هذا الذي ذكرناه داللة على  ،تم من الراحة عن أمرهمْللكم ما ِن افهنيًئ ،أصحاب النواميس

 .وترك العبادات ،واستباحة احملرمات ،ض الباطنية القول مبذاهب الدهريةأن غَر
 :مسوها ؛ودعوهتم إىل بدعتهم حيل على مراتب ،األغتاممث إن الباطنية هلم يف اصطياد 

مان ْيواملواثيق باأَل ،والتأسيس ،والتدليس ،والربط ،والتعليق ،والتشكيك ،والتأنيس ،التفرس
 خرها اخللع والسلخ.آو ،والعهود

 ،على التلبيس ايكون قويًّ ط الداعي إىل بدعتهم أنْرس فإهنم قالوا: إن من َشفأما التفرُّ
بني من يطمع فيه ويف  اويكون مع ذلك مميًز ،بوجوه تأويل الظواهر لريدها إىل الباطن اوعارًف
 وبني من ال مطمع فيه. ،إغوائه

يعنون بالسراج  ،وهلذا قالوا يف وصاياهم للدعاة إىل بدعتهم: ال تتكلموا يف بيت فيه سراج
لدعاهتم: ال تطرحوا بذركم يف  اووجوه النظر واملقاييس، وقالوا أيًض ،من يعرف علم الكالم

فيهم بدعتهم، كما  تؤثرال وأرادوا بذلك منع دعاهتم عن إظهار بدعتهم عند من  ،أرض سبخة
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ألهنا تقبل  ؛زاكية اأرًض األغتام، ومسوا قلوب أتباعهم اال يؤثر البذر يف األرض السبخة شيًئ
 ،وذلك أن القلوب الزاكية هي القابلة للدين القومي ،لعكس أوىلوهذا املثل با ،بدعتهم

بريز الذي ال يصدأ يف كالذهب اإل ،ه أهل الضاللَبُشوهي اليت ال تصدأ ِب ،والصراط املستقيم
وسائر  ،واألرض السبخة كقلوب الباطنية ،وال ينقص يف النار ،وال يبلى يف التراب ،املاء

أموات غري أحياء:  ،فهم أرجاس أجناس ،وال يردهم شرع ،الذين ال يزجرهم عقل ،الزنادقة
قد قسم هلم احلظ يف الرزق من  ،[44 :]الفرقان ﴾ِإْن ُهْم ِإلَّا َكاْلَأْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًلا﴿

َلا ُيْسَأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ﴿ ؛وأباح طعمة العنب يف براريها ،قسم رزق اخلنازير يف مراعيها
 .[23 :]األنبياء ﴾ُلوَنُيْسَأ

ى هبا َعْدبالوجوه اليت ُت ايكون عارًف أن ممذهبهالداعي إىل : إن من شرط اوقالوا أيًض
دعوة األصناف من وجه واحد، بل لكل صنف من الناس وجه يدعى منه  األصناف، فليسْت
 .إىل مذهب الباطن

 ،مث سأله عن معاين العبادات ،على الزهد والعبادة محله العباداتإىل  اًلمائفمن راه الداعي 
 كه فيها.كَّوَش ،لل الفرائضوِع

ومتثل له  ،وإمنا الفطنة يف نيل اللذات ،ةومحاق ه ذا جمون وخالعة قال له: العبادة بلٌهآومن ر
 بقول الشاعر:

ـ َر ْنَم ـ  َباَق ـ  اَسالنَّ ـ َه اَتَم  امًّ
 

ــَو ق  ــِب اَزَفـ ــاجَل ِةذَّاللَّـ  وِرُسـ
 

ومحله على  ،ح له بنفي ذلكصَر ،يف دينه أو يف املعاد والثواب والعقاب اه شاكًّآن روَم
 واستروح معه إىل قول الشاعر املاجن: ،ماتاستباحة احملرَّ

ــأََأ ــ ُكُرْت ــ َةذََّل ــ اِءَبْهالصَّ  اًفْرِص
 

ــِل  ــا َوَم ــ وُهُدَع ــَل ْنِم ــَخَو ٍمْح  ٍرْم
 

ــَح ــ اٌةَي ــ مَُّث ــ ٌتْوَم ــَن مَُّث  ٌرْش
 

ــ  ــَرُخ يُثِدَح ــ ٍةاَف ــَع مَّا ُأَي  وِرْم
 

http://www.alukah.net/


19 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

مل  - واخلطابية ،واملنصورية ،واملغريية ،والبيانية ،كالسبئية -ن غالة الرافضة ه ِمآومن ر
 .ألهنم يتأولوهنا معهم على وفق ضاللتهم ؛يات واألخبارحيتج معه إىل تأويل اآل

دخل عليه  ،الصحابةن يف أخبار إىل الطْع اًلأو مائ ،اأو إماميًّ اه من الرافضة زيديًّآومن ر
ألن عمر  ؛عض بين عديوُب ،ألن أبا بكر منهم ؛مْيض بين َتْغوزين له ُب ،من جهة شتم الصحابة
ألنه كان منهم عثمان ومعاوية، ورمبا  ؛غض بين أميةوحثه على ُب ،بن اخلطاب كان منهم

 استروح الباطين يف عصرنا هذا إىل قول إمساعيل بن عباد:
ـ  اِرالنَّ وُلُخُد ـ  يِف ـ الَو بُِّح  يِِّص

 

ــَو  ــْفي َتِفـ ــالنَّ ِداَلْوَأ يِلِضـ  يِِّبـ
 

ـ ِإ بَُّحَأ ـ  يََّل ـ َج ْنِم ـ  اِتنَّ  ٍنْدَع
 

ــَخُأ  ــا ِبَهُدلِّـ ــ ْوَأ ٍمْيَتـ  يِِّدَعـ
 

 قد أجبنا هذا القائل بقولنا فيه: :قال عبدالقاهر
ـ َأ ُعَمْطَتَأ ـ  َتْن ـ ي َجِف ـ  اِتنَّ  ٍنْدَع

 

ــَأَو  ــ َتْن ــ وُُّدَع ــ ْوَأ ٍمْيَت  يِِّدَع
 

ـ َأ وَكُكَرَت ْمُهَو ـ َقْش ـ َث ْنى ِم  وٍدُم
 

 يَِّدِعــ ْنِمــ َحَضــْفَأ وَكُكــَرَت ْمُهــَو 
 

ـ اجَل اِري َنِفَو ـ  يِمِح ـ َتَس اًدَغ  ىَلْص
 

ــَذِإ  ــ اَكاَدا َعـ ــالنَّ يُقدِِّصـ  يِِّبـ
 

وقال: هلما حظ يف تأويل  ،حهما عندهَدإىل أيب بكر وعمر َم اًله الداعي مائآن روَم
وأفضى إليه يف الغار تأويل  ،مث إىل املدينة ،أبا بكر إىل الغار وهلذا استصحب النيبُّ ،الشريعة
أخذ عليه  ،بكر وعمر أليباملذكور فإذا سأله املوايل أليب بكر وعمر عن التأويل  ،شريعته

فإن قبلها  ،التأويالت ريج بعَضمث ذكر له على التْد ،العهود واملواثيق يف كتمان ما يظهره له
وشك الغرُّ من  ،وإن مل يقبل منه التأويل األول ربطه يف الباقي وكتمه عنه ،ه أظهر الباقيمن

 .أجل ذلك يف أركان الشريعة
 :الباطنية أصناف مذهُب عليهم يروجوالذين 
وأوالد  ،واألكراد ،كالنبط ؛بصائرهم بأصول العلم والنظر ْتالعامة الذين قلَّ :أحدها
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 .اجملوس
د امللك إىل ْوويتمنون َع ،ن تفضيل العجم على العربْوالذين يَر ،الشعوبية :والصنف الثاين

 العجم.
وهلذا  ،منهم ر خلروج النيب َضمن أجل غيظهم على ُم ،أغنام بين ربيعة :والصنف الثالث

بعث نبيه  ُمذعلى اهلل  اإن ربيعة مل تزل غضاًب :قال عبداهلل بن حازم السلمي يف خطبته خبراسان
 يف أن يكون اًعطَم ؛د ربيعة ملضر بايعت بنو حنيفة مسيلمة الكذابومن أجل حَس ،ضرمن ُم

أو الربعي احلاسد  ،الغر فإذا استأنس األعجميُّ ،كما كان يف مضر نيب ،يف بين ربيعة نيب
د امللك إىل ْوفيسأله عن السبب يف َع ،بامللك من مضر املبغض يقول الباطين له: قومك أحقُّ

وبعد  ،وقد دنا انقضاؤها ،له عن ذلك قال له: إن الشريعة املضرية هلا هنايةفإذا سأ ،قومه
ل ذلك ِبفإذا َق ،التدريجمث ذكر له تأويل إنكار شريعة اإلسالم على  ،انقضائها يعود امللك إليكم

بيان درجه  فهذا ،احملرمات استحالل واستطاب ،واستثقل العبادات ،اصرحًي امنه صار ملحًد
 منهم.س التفرُّ

مذهبه عليه اإلنسان من  تزيني ما :وهي ،ودرجة التأنيس قريبة من درجة التفرس عندهم
 سألهفإذا  ،وتشكيكه إياه يف أصول دينه ،مث سؤاله بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه ،يف عينه
حىت صار  ،ووصل بذلك منه إىل درجة التشكيك ،م ذلك عند اإلمامْلقال: ِع ،عن ذلك املدعوُّ

وهان عليه بذلك ارتكاب  ،املدعو إىل اعتقاد أن املراد بالظواهر والسنن غري مقتضاها يف اللغة
 .ك العباداتوتْر ،احملظورات
ب تأويل أركان الشريعة، فإما أن يقبل منهم تعليق نفس املدعو بطَل :ط عندهمْبوالرَّ

 واحلرية فيها. ، وإما أن يبقى على الشكإىل رفعها وجه يؤولتأويلها على 
 ،ن الظواهر عذابإ :بأصول النظر واالستدالل ودرجة التدليس منهم قوهلم للغر اجلاهل

َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّْحَمُة ﴿ن: آوذكر له قوله يف القر ،وباطنها فيه الرمحة
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 قالوا: جرْت البابتأويل باطن عن  فإذا سأهلم الغرُّ ،[13: ]احلديد ﴾َوَظاِهُرهُ ِمنْ ِقَبِلهِ اْلَعَذاُب
َوِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّنَي ﴿لك قال: ولذ ،يف أخذ العهد وامليثاق على رسله - تعاىل -سنة اهلل 

 ﴾يَثاًقا َغِليًظاِميَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمْنُهْم ِم
َوال َتْنُقُضوا اْلَأْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم اللََّه َعَلْيُكْم ﴿وذكروا له قوله:  ،[7: ]األحزاب

ظة وبالطالق مان املغلَّْي، فإذا حلف الغر هلم باأَل[91 :]النحل ﴾َكِفيًلا ِإنَّ اللََّه َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن
ي إىل رفعها وذكروا له من تأويل الظواهر ما يؤدِّ ،وه هباُطَبفقد َر ،وتسبيل األموالوالعتق 
 .اواستتر باإلسالم ظاهًر ،اذلك منهم دخل يف دين الزنادقة باطًن ل األمحُقِبفإن َق ،بزعمهم

ألنه حلف هلم على  ؛ها عليهمَمكَت ،وإن نفر احلالف عن اعتقاد تأويالت الباطنية الزنادقة
 ،وإذا قبلها منهم فقد حلفوه وسلخوه عن دين اإلسالم ،كتمان ما أظهروه له من أسرارهم

 ر.واللب خري من القْش ،والباطن كاللب ،: إن الظاهر كالقشروقالوا حينئٍذ
 -تعاىل  -قه اهلل وفَّ مث ،ن كان دخل يف دعوة الباطنيةَم قال عبدالقاهر: حكى يل بعُض

قالوا له: إن املسلمني باألنبياء كنوح  ،وا منه بأميانهُقأهنم ملا وِث ،وهداه إىل حل أمياهنم ،دهْشلُر
وكل من ادعى النبوة كانوا أصحاب نواميس وخماريق أحبوا  ،وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد

 واستعبدوهم بشرائعهم. ،فخدعوهم بنريجنات ،الزعامة على العامة
بأن قال له: ينبغي أن تعلم أن  ،مث ناقض الذي كشف يل هذا السر :قال هذا احلاكي يل

ِإنِّي َأَنا ﴿: له فقال ،من الشجرة بن عمراننادى موسى حممد بن إمساعيل بن جعفر هو الذي 
قال فقلت: سخنت عينك  ،[12 :]طه ﴾َربَُّك َفاْخَلْع َنْعَلْيَك ِإنََّك ِباْلَواِد اْلُمَقدَِّس ُطًوى

مث تدعوين مع ذلك إىل اإلقرار بربوبية إنسان  ،كفر بالرب القدمي اخلالق للعاملتدعوين إىل ال
فالذي  ،ممخرًقاموسى عندك فإن كان  ؟ملوسى اًلمرس اوتزعم أنه كان قبل والدته إهًل ،خملوق

ن ِم ُتوتْب ،وندم على إفشاء أسراره إيلَّ ،اأنه أرسله أكذب، فقال يل: إنك ال تفلح أبًد زعمَت
 وجه حيلهم على أتباعهم. فهذا بياُن ؛بدعتهم
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وذمة  وذمتهعهد اهلل وميثاقه على نفسك  جعلَت :م يقول للحالفُهفإن داعَي ،وأما أمياهنم
وما  ،نك تستر ما تسمعه مينأ وميثاٍق على النبيني من عهٍد -تعاىل  -وما أخذ اهلل  ،رسوله

وأمر أشياعه وأتباعه يف هذا البلد  ،زمانك ن أمري، ومن أمر اإلمام الذي هو صاحُبتعلمه ِم
 ،اوال كثرًي اًلفال تظهر من ذلك قلي ،وأمر املطيعني له من الذكور واإلناث ،ويف سائر البلدان

أو أذن  ،صاحب الزمان لك فيه اإلماُم إال ما أذَن ،عليه من كتابة أو إشارة يدلُّ اوال تظهر شيًئ
وقد جعلت  ،مبقدار ما يؤذن لك فيه  ذلك حينئٍذفتعمل يف ،له يف دعوته لك يف إظهار املأذوُن

قال:  ،والرغبة والرهبة ،وألزمته نفسك يف حاليت الرضا والغضب ،على نفسك الوفاء بذلك
من أمسيه لك مما متنع منه  قال له: وجعلت على نفسك أن متنعين ومجيَع ،نعم :فإذا قال ،نعم

ختون  وأالَّ ،اوباطًن اظاهًر اصًحُن وَتْنصحهم ،لهُسوذمته وذمة ُرنفسك بعهد اهلل وميثاقه عليك 
 اًلل يف هذه األميان تأويوأنك ال تتأوَّ ،يف أنفسهم وال يف أمواهلم دعوتهوأهل  ،اإلمام وأولياءه

ن وِم ،من اهلل ورسله ومالئكته من ذلك فأنت بريٌء اشيًئ نك إن فعلَتأو ،ال تعتقد ما حيلها
فلله عليك  ،وأنك إن خالفت يف شيء مما ذكرناه لك ،كتبهمن  -تعاىل  -مجيع ما أنزل اهلل 

وكل ما متلكه يف الوقت الذي أنت فيه صدقة  ،اواجًب انذًر اأن حتج إىل بيته مائة حجة ماشًي
وكل  ،اوكل مملوك يكون يف ملكك يوم ختالف فيه أو بعده يكون حرًّ ،على الفقراء واملساكني

 - واهلل ،منك ثالث طلقات اتكون طالًق ،زوجها بعد ذلكن أو يوم خمالفتك أو تتامرأة لك اآل
كفى باهلل  :قال له ،قال: نعم فإذا ،حلفت فيهوعقد ضمريك فيما  ،على نيتك الشاهُد -تعاىل 
أنه ليس  رُّومل يعلم الِغ ،أنه ال ميكن حلها هبذه األميان ظنَّ رُّ، فإذا حلف لِغا بيننا وبينكشهيًد
وال  اوال عاًر ،وال كفارة اوأهنم ال يرون فيها وال يف حلها إمًث ،رمةعندهم مقدار وال ُح ألميانه
 .اآلخرةيف  اعقاًب

بل ال  ،ون بإله قدميال يقرُّ وهم ،حرمة عندهموبكتبه ورسله  باهلل لليمنييكون وكيف 
من  ُييزنل عليه الوْح اًلوال رسو ،من السماء اًلزَّمَن اثبتون كتاًبوال ُي ،وث العاملون حبُدرُِّقُي

ومن دينهم أن اهلل الرمحن الرحيم إمنا  ،وكيف يكون ألميان املسلمني عندهم حرمة ؟!السماء
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ن مال منهم إىل دين اجملوس زعم أن اإلله نور بإزائه شيطان وَم !؟هو زعيمهم الذي يدعون إليه
ن ْوَروهم ال َي ،داروكيف يكون لنذر احلج والعمرة عندهم مق ،قد غلبه ونازعه يف ملكه

وهم  ،وكيف يكون للطائف عندهم حرمة ؟!حيج ويعتمر مبنويسخرون  ،ابة مقداًرللكع
 فهذا بيان حكم األميان عندهم. ؟!ج من غري عقدوََّزَتيستحلون كل امرأة َت

ع نفسه ْوابتداء بَط فإنا نقول: كل ميني حيلف هبا احلالُف ،مان عند املسلمنيْياأَل حكم فأما
يف  امييًن فإن كانْت ،لينظر فيها ؛فهحيلِّ أو سلطان وكل ميني حيلف هبا عند قاٍض ،تهيَّعلى ِنفهو 

على  احلالف فيمني ،عليه ىللمدع اظامًل املدعيوكان  ،املنكر على احلالف ادعوى ملدع شيًئ
فيمني املنكر على نية القاضي أو السلطان  ،للمدعي اواملنكر ظامًل ،احمقًّ يكان املدع وإْن ،نيته

 يف ميينه. احانًث ويكون احلالُف ،الذي أحلفه
أو  ،د إظهار بدعتهم للناسفالباحث عن دين الباطنية إذا قَص ،هذه املقدمة ْتوإذا صحَّ

 - فإذا استثىن بقلبه مشيئة اهلل ،وتكون ميينه على نيته ،ور يف ميينهُذفهو مْع ،ض عليهمْقأراد النَّ
ومل تطلق  ،الباطنية للناس ومل حينث فيها بإظهاره أسراَر ،انهَمْيفيها مل ينعقد عليه َأ -تعاىل 
 ،اوليس زعيم الباطنية عند املسلمني إماًم ،وال تلزمه صدقة بذلك ،وال تعتق مماليكه ،هنساُؤ

وقد جاء يف ذكر احلديث  ،وإمنا أظهر سر كافر زنديق ،ومن أظهر سره مل يظهر سر إمام
 .فهذا بيان حيلتهم على األغمار باألميان ،((اذكروا الفاسق مبا فيه حيذره الناس)) :املأثور

ن جهة أهنم يسألوهنم عن مسائل من أحكام فِم ،فأما احتياهلم على األغمار بالتشكيك
احملسوسات  ورمبا سألوهم عن مسائل يف ،يومهوهنم فيها خالف معانيها الظاهرة ،الشريعة
ر: مل صار ن مسائلهم قول الداعي منهم للِغفِم ،حيط هبا إال زعيمهمال ُي افيها علوًم أن يومهون

ومل صارت األعصاب  ؟ر واحد وخصيتانَكصار للرجل َذ َموِل ؟لإلنسان إذنان ولسان واحد
 صار اإلنساُن َموِل ؟والشرايني متصلة بالقلب ،دواألوردة متصلة بالكِب ،صلة بالدماغمتَّ

وسائر احليوانات ينبت الشعر على جفنه ، بنبات الشعر على جفنيه األعلى واألسفل اخمصوًص
وملاذا مل  ؟وثدي البهائم على بطوهنا ،ثدي اإلنسان على صدره اَرَص َموِل ؟األعلى دون األسفل
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والذي  ،وما الفرق بني احليوان الذي يبيض وال يلد ؟كرش وال كعب يكن للفرس غدد وال
وحنو هذا كثري يومهون أن  ؟النهرية والسمكة البحرية ومباذا مييز بني السمكة ؟يلد وال يبيض

 العلم بذلك عند زعيمهم.
 ،)امل( :كقوله ؛ن سؤاهلم عن معاين حروف اهلجاء يف أوائل السورآومن مسائلهم يف القر

حرف من حروف  ورمبا قالوا: ما معىن كلِّ ،و)كهيعص( ،و)طه( ،و)يس( ،(طس)و ،و)حم(
وخال  بعضها بالنقط أعجمومل  ؟اوعشرين حرًف تسعةحروف اهلجاء صارت  َموِل ؟اهلجاء

 :ورمبا قالوا للغر: ما معىن قوله ؟وصل بعضها مبا بعدها حبرف جاَز َموِل ؟بعضها من النقط
أبواب  -تعاىل  -ومل جعل اهلل  ،[17 :]احلاقة ﴾َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌة﴿

وما فائدة  ؟[30: ]املدثر ﴾َعَلْيَها ِتْسَعةَ َعَشَر﴿وما معىن قوله:  ؟وأبواب النار سبعة ،اجلنة مثانية
وزعموا أنه ال يعرف تأويلها إال  ،ضيات أومهوا فيها التناُقآورمبا سألوا عن  ؟هذا العدد

مع قوله يف  ،[39 :]الرمحن ﴾َعْن َذْنِبِه ِإْنٌس َوَلا َجانٌَّفَيْوَمِئٍذ َلا ُيْسَأُل ﴿ :كقوله ؛زعيمهم
 .[92 :]احلجر ﴾َفَوَربَِّك َلَنْسَأَلنَُّهْم َأْجَمِعني﴿خر: آموضع 

 ،اوالظهر أربًع ،كقوهلم: مل صارت صالة الصبح ركعتني ؛ومنها مسائلهم يف أحكام الفقه
 ،ومل كان الوضوء على أربعة ؟ومل صار يف كل ركعة ركوع واحد وسجدتان ؟اواملغرب ثالًث
ومل جيب  ،وهو عند أكثر املسلمني طاهر ؟املينِّ ل مَنْسالُغ وجبومل  ؟عضوينوالتيمم على 
تعد ما  ْموَل ،تركت من الصيام ومل أعادت احلائض ما ؟ل مع جناسته عند اجلميعْوالغسل من الَب

ع ِطوهال ُق ؟ويف الزىن باجللد ،كانت العقوبة يف السرقة بقطع اليد ومل ؟تركت من الصالة
فإذا مسع الغر منهم هذه  ؟اليت هبا سرق يف السرقة كما قطعت اليُد ،الفرج الذي به زىن يف الزىن

 كْشفوعند املأذون له يف  ،قالوا له: علمها عند إمامنا ،ورجع إليهم يف تأويلها ،األشياء
اعتقد أن املراد بظواهر  ،بتأويله العاملفإذا تقرر عند الغر أن إمامهم أو ما دونه هو  ،أسرارنا

فإذا اعتاد ترك  ،فأخرجوه هبذه احليلة عن العمل بأحكام الشريعة ،ن والسنة غري ظاهرهاآالقر
وقالوا له: لو كان لنا إله قدمي غين عن كل  ،كشفوا له القناع ،واستحل احملرمات ،العبادة
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وال  ،وال يف طوافهم حول بيت من حجر ،مل يكن له فائدة يف ركوع العباد وسجودهم ،شيء
 .اله زنديًق اوصار جاحًد ،فقد انسلخ عن توحيد ربه ،فإذا قبل منهم ذلك ،نْييف سعي بني جبَل

عليهم يف مسائلهم اليت يسألون عنها عند قصدهم إىل تشكيك  قال عبدالقاهر: والكالُم
 األغمار يف أصول الدين من وجهني:

وتثبتوا  ،وا حبدوث العاملأن يقال هلم: إنكم ال ختلون من أحد أمرين: إما أن تقرُّ :أحدمها
ا وإما أن تنكرو ،كيف شاء ،يكون له تكليف عباده ما شاء ،احكيًم اعامًل ،اقدمًي اله صانًع

فال معىن  ،ي الصانعونْف ،العامل فإن اعتقدمت قدَم ،ي الصانعونْف ،العامل ِمَدوتقولوا بِق ،ذلك
 ؟ومل جعل كذا على مقدار كذا ؟كذاومل خلق  ؟ومل حرم كذا ؟فرض اهلل كذا َملقولكم: ِل

ويصري الكالم بيننا وبينكم  ،أو قدره اأو خلق شيًئ ،أو حرمه اوإذا مل تقروا بأنه فرض شيًئ
 ،وإن أقررمت حبدوث العامل وتوحيد صانعه ،بيننا وبني الدهرية يف حدوث العامل كالكالم

 َمِل :لكم عن قولكم اكان جواز ذلك جواًب ،وأجزمت له تكليف عباده ما شاء من األعمال
وكذلك سؤاهلم  ،تكليفه وجبواز ،إلقراركم جبواز ذلك منه إن أقررمت به ،ومل حرم كذا ،فرض

 َموإن أنكروا الصانع فال معىن لقوهلم: ِل ،أحدثها بصانععن خاصية احملسوسات يبطل إن أقروا 
 مع إنكارهم أن يكون لذلك صانع قدمي. ؟خلق اهلل ذلك

أن يقال هلم:  ،ق احليوانوالوجه الثاين من الكالم عليهم فيما سألوا عنه من عجائب خْل
وقد ذكرته األطباء والفالسفة يف  ،كيف يكون زعماء الباطنية خمصوصني مبعرفة علل ذلك

وما ذكرت الفالسفة من هذا النوع  ؟اأرسطاطاليس يف طبائع احليوان كتاًب َفوصنَّ ،كتبهم
 ،القحطانية من حكماء العرب الذين كانوا قبل زمان الفالسفة من العرب اإال مسروًق اشيًئ

وقد ذكر العرب يف أشعارها وأمثاهلا مجيع  ،األصناف احلمريية وسائر ،والطسمية ،واجلرمهية
 ومل يكن يف زماهنا باطين وال زعيم للباطنية. ،طبائع احليوان

- 114ص 2ج "لَحل واألهواء والنَِّلل يف امِلَصلِفا"وقال أبو حممد بن حزم يف كتابه: 
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115: 
طوائف  :مثل ؛اأمجع مجيع فرق اإلسالم على أنه ليس مسلًمى باسم اإلسالم من وقد تسمَّ

خرون استحلوا آو ،وركعة بالعشي فقط ،فقالوا: إن الصالة ركعة بالغداة ،من اخلوارج غلوا
وقالوا: إن سورة  ،وبنات بين األخوات ،وبنات بين اإلخوة ،وبنات البنات ،نكاح بنات البنني

 ،مث يستتابون من الكفر ،والسارق د الزاينَحُي :قالواخرون منهم آو ،نآمن القر يوسف ليسْت
خرون منهم آو ،فقالوا بتناسخ األرواح ،وطوائف كانوا من املعتزلة مث غلوا ،فإن تابوا وإال قتلوا

وطوائف من املرجئة قالوا: إن إبليس مل يسأل اهلل قط  ،قالوا: إن شحم اخلزنير ودماغه حالل
خرون قالوا: إن النبوة تكتسب آو ،دم من ترابآوخلق  ،وال أقر بأن خلقه من نار ،النظرة

فغلوا فقالوا: قد يكون يف الصاحلني من هو  ،خرون كانوا من أهل السنةآو ،بالعمل األصلح
فقد سقطت  ،ن عرف اهلل حق معرفتهوإن َم -عليهم السالم  -أفضل من األنبياء ومن املالئكة 

كاحلالج  ؛يف أجسام خلقه -تعاىل  -وقال بعضهم حبلول الباري  ،شرائععنهم األعمال وال
 وغريه.

 عليه السالم -علي بن أيب طالب  بإهليةمث غلوا فقال بعضهم  ،الشيعة وطوائف كانوا مَن
 كالسيد احلمريي الشاعر وغريه. ،ن قال بنبوته وبتناسخ األرواحومنهم َم ،واألئمة بعده -

طائفة  وقالْت ،أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب موىل بين أسد يةبإهلوقالت طائفة منهم 
 .وبزيع احلايك ،وبنبوة أيب منصور العجلي ،بنبوة املغرية بن أيب سعيد موىل بين جبلة
وامتنعوا من  ،خرون منهم برجعة علي إىل الدنياآوقال  ،وبيان بن مسعان التميمي وغريهم

واألرض  ،فمنها أن قالوا: السماء حممد ؛وقالوا: إن لظاهره تأويالت ،نآالقول بظاهر القر
رضي اهلل عنها  -يعين أم املؤمنني  -إهنا هي فالنة  ؛ن اهلل يأمركم أن تذحبوا بقرةإو ،أصحابه

يعنون أبا بكر وعمر  - واجلبت والطاغوت فالن وفالن ،وقالوا: العدل واإلحسان هو علي -
 رضي اهلل عنهما. -
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 ،اإلمام، واحلج القصد إىل اإلمام يوالزكاة هي ما يعط ،وا: الصالة هي دعاء اإلماموقال
وليس بأيديهم إال دعوى  ،اًلوكل هذه الفرق ال تتعلق حبجة أص ،وفيهم خناقون ورضاخون

 ويكفي من الرد عليهم أن يقال ،لتفتون إىل مناظرةيوال  ،جاهرة بالكذبوالقحة وامُلاإلهلام 
 ،وال سبيل إىل االنفكاك من هذا ؟ن ادعى أنه أهلم بطالن قولكموبني َم بينكم : ما الفرقهلم

 - جممعون على أهنم على غري اإلسالم ،مكفرة هلم ،فإن مجيع فرق اإلسالم متربئة منهم اوأيًض
 ."نعوذ باهلل من اخلذالن

 :حممد بن حزم قال أبو
أن الفرس كانوا من سعة امللك  :المسواألصل يف أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة اإل

هنم كانوا يسمون أنفسهم إحىت  ؛وجاللة اخلطر يف أنفسهم ،وعلو اليد على مجيع األمم
فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على  ،هلم اوكانوا يعدون سائر الناس عبيًد ،األحرار واألبناء

وتضاعفت لديهم  ،مرتعاظمهم األ اوكانت العرب أقل األمم عند الفرس خطًر ،أيدي العرب
سبحانه  -ففي كل ذلك يظهر اهلل  ؛وراموا كيد اإلسالم باحملاربة يف أوقات شىت ،املصيبة
وقبل هؤالء رام  ،ستاسيس واملقنع وبابك وغريهمأوكان من قائمتهم ستقادة و ،احلق -وتعاىل 

فأظهر قوم  ،فرأوا أن كيده على احليلة أجنع ،مسلم السراج ذلك عمار امللقب خبداش وأبو
 واستشناع ظْلم علي واستمالوا أهل التشيع بإظهار حمبة أهل بيت رسول اهلل  ،منهم اإلسالم

 فقوم منهم أدخلوهم إىل القول  ،أخرجوهم عن اإلسالمحىت  ،مث سلكوا هبم مسالك شىت
إذ ال جيوز أن يؤخذ الدين من هؤالء  ؛عنده حقيقة الدين "املهدي" ينتظر يدعى اًلبأن رج
  إىل الكفر. إذ نسبوا أصحاب رسول اهلل  ،الكفار

وقوم سلكوا هبم املسلك الذي ذكرنا من القول  ،وقوم خرجوا إىل نبوة من ادعوا له النبوة
 باحللول وسقوط الشرائع.

خرون قالوا: بل هي آو ،خرون تالعبوا فأوجبوا عليهم مخسني صالة يف كل يوم وليلةآو
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احلارث  بن عمروعبداهلل بن وهذا قول  ،مخس عشرة ركعةسبع عشرة صالة يف كل صالة 
 .اصفريًّ االكندي قبل أن يصري خارجيًّ

أظهر  -لعنه اهلل  -فإنه  ؛عبداهلل بن سبأ احلمريي اليهودي اوقد سلك هذا املسلك أيًض
 وأحرق علي بن أيب طالب  فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان  ،اإلسالم لكيد أهله

 طوائف أعلنوا له باأللوهية.منهم 
ومها طائفتان جماهرتان بترك  ،ومن هذه األصول امللعونة حدثت اإلمساعيلية والقرامطة

مث مذهب مزدك املوبذ الذي كان على عهد أنوشروان  ،قائلتان باجملوسية احملضة ،اإلسالم مجلة
 ال.يف النساء واألمو الناس تساويوكان يقول بوجوب  ،ملك الفرس قيمازبن 

 :(2)وقال الشيخ عبدالقاهر البغدادي
وتوحيد  ،ن أقر حبدوث العاملوالصحيح عندنا أن اسم ملة اإلسالم واقع على كل َم"

بنبوة مجيع  -مع ذلك  -وأقر  ،مع نفي التشبيه والتعطيل عنه ،وأنه عادل حكيم ،صانعه وقدمه
 ،وبأن كل ما جاء به حق ،وبتأييد شريعته ،ورسالته إىل الكافة وبصحة نبوة حممد  ،أنبيائه

 ،الزكاة وبوجوب ،وب الصلوات اخلمس إىل الكعبةُجوبُو ،ن منبع أحكام شريعتهآوبأن القر
 وحج البيت على اجلملة. ،وصوم رمضان

فإن مل خيلط  :وينظر فيه بعد ذلك ،بذلك فهو داخل يف أهل ملة اإلسالم رَّن أَقفكل َم
 :ظروإن ضم إىل ذلك بدعة شنعاء ُن ،فهو املوحد السين ،إميانه ببدعة شنعاء تؤدي إىل الكفر

أو  ،أو السبئية ،أو اجلناحية ،أو املنصورية ،أو املغريية ،أو البيانية ،فإن كان على بدعة الباطنية
أو على دين  ،التناسخأو على دين أصحاب  ،أو كان على دين احللولية ،اخلطابية من الرافضة

أو كان ممن  ،أو احلمارية من القدرية ،أو على دين اخلابطية ،أو اليزيدية من اخلوارج ،امليمونية
فليس هو من مجلة  ،ن بامسهآم القرحرَّ أو أباح ما ،ن على إباحته بامسهآمما نص القر احيرم شيًئ

                                     
 .223 - 221ص  "الفرق بني الفرق"يف كتاب  (2)

http://www.alukah.net/


29 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

 أمة اإلسالم.
أو من بدع أكثر  ،الرافضة اإلمامية أو ،والزيديةجنس بدع الرافضة ه من بدعُت وإن كانْت

أو  ،أو الضرَّارّية ،أو اجلهمية ،أو من جنس بدع النجارية ،أو من جنس بدع املعتزلة ،اخلوارج
وهو أن يدفن يف مقابر  ،كان من مجلة أمة اإلسالم يف بعض األحكام ،اجملسمة من األمة

وال مينع من دخول مساجد  ،ا مع املسلمنيغز ويدفع إليه سهمه من الغنيمة إْن ،املسلمني
وذلك أنه ال  ،وخيرج يف بعض األحكام عن حكم أمة اإلسالم ،ومن الصالة فيها ،املسلمني

وال يصح  ،وال حتل املرأة منهم للسين ،وال حتل ذبيحته ،وال الصالة خلفه ،جتوز الصالة عليه
 نكاح السنية من أحٍد منهم.

م يف الظاهر مع خروجها عن مجلة األمة عشرون فرقة هذه والفرق املنتسبة إىل اإلسال
 ترمجتها:

 ،ومفوضية ،وغرابية ،وخطابية ،وجناحية ،ومنصورية ،ومغريية ،وحربية ،وبيانية ،سبئية"
 ،وميمونية ،ويزيدية ،ورزامية ،نعيةَقوُم ،ومحارية ،وخابطية ،وأصحاب التناسخ ،وحلولية
ورمبا انشعبت الفرقة الواحدة من هذه الفرق  ،وأصحاب إباحة ،وعذافرية ،وحالجية ،وباطنية
 ."كثرية اأصناًف
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 القرامطة
يف حوادث سنة ثالمثائة  (3)"املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم"قال ابن اجلوزي يف كتابه: 

 وسبع عشرة:
فلما وصلوا إىل مكة وافاهم  ،منصور الديلمي وسلموا يف طريقهم (4)وفيها بذرق احلاج

 ،ويف فجاج مكة ،فقتل احلجاج يف املسجد احلرام ،أبو طاهر اهلجري إىل مكة يوم التروية
بن  وكان يف اجلماعة علي ،وكان الناس يف الطواف وهم يقتلون ،اذريًع اًلوقتلهم يف البيت قت

 فلما وقع أنشد: ،فلما قطع الطواف ضربوه بالسيوف ،بابويه يطوف
ـ َعْرَص نَيبِِّحى امُلَرَت ـ ي ِدى ِف  ُمِهاِرَي

 

ـ  اَل ِفْهالَك ِةَيْتِفَك  ـ  وَنُرْدَي ـ ِبَل ْمَك واُث  
 

 ،وقلع باب البيت ،وعرى الكعبة ،وقلع قبة بئر زمزم ،واقتلع اهلجري احلجر األسود
 ،وقتل أمري مكة ،فتردى الرجل على رأسه ومات ،ليقلع امليزاب ؛من أصحابه اًلوأصعد رج

ودفن باقيهم يف مصارعهم ويف املسجد احلرام  ،وطرح القتلى يف بئر زمزم ،وأخذ أموال الناس
 فبقي عندهم أكثر من ،ومحل معه احلجر األسود ،وانصرف إىل بلده ،من غري أن يصلى عليهم

 عشرين سنة إىل أن ردوه،
قال:  ،ضيبن أمحد بن عياش القا عبداهلل احلسني أيب بسنده إىلمث روى ابن اجلوزي 

أنه كان مبكة يف الوقت الذي دخلها أبو طاهر القرمطي وهنبها وسلب  :أخربين بعض أصحابنا
وعمل تلك  ،ويف املسجد ،وقتل املسلمني يف الطواف ،البيت وقلع احلجر األسود والباب

 ،فلما صار عليه سقط ،ليقلع امليزاب ؛قد صعد البيت اًلقال: فرأيت رج ،األعمال العظيمة
مث سكنت  ،ومل يقلع ،فترك امليزاب ،فقال القرمطي: ال يصعد إليه أحد ودعوه ،ت عنقهفاندق

وقد دخل املسجد  ،قال: فكنت أطوف بالبيت فإذا بقرمطي سكران ،الثائرة بعد يوم أو يومني

                                     
 .222ص  6ج  ،ـه1357أباد الدكن سنة  الطبعة األوىل مبطبعة دائرة املعارف العثمانية حبيدر (3)
 قاد احلاج. :أي -بذرق احلاج  (4)

http://www.alukah.net/


31 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

 ،منه اقريًب وجرد سيفه ليضرب به من حلق وكنُت ،فصفر له حىت بال يف الطواف ،بفرسه
أليس قلتم يف هذا  ،مث وقف وصاح: يا محري ،كان إىل جنيب فضربه فقتله اًلفلحق رج ،فعدوت

 وقد قتلته الساعة حبضرتكم؟ ،امًنآالبيت من دخله كان 
 ،فجئت حىت لصقت به ،مث طلبت الشهادة ،قال: فخشيت من الرد عليه أن يقتلين

مث قلت:  ،ن من ضريب بالسيفلئال يتمكَّ ؛وجعلت ظهري مع ركبتيه ،وقبضت على جلامه
ن دخله إمنا أراد َم ،امًنآأن من دخله كان  مل يرْد -عز وجل  -اهلل  : إنَّقلُت ،قال: قل ،امسع

 .وما كلمين ،وخرج من املسجد ،فلوى رأس فرسه ،وتوقعت أن يقتلين ،فأمنوه
قال: أخربين رجل من  ،مث قال ابن اجلوزي: قال احملسن: وحدثين أبو أمحد احلارثي

قال:  ،مث هرب منها ملا أمكنه ،واستعبدته سنني ،أصحاب احلديث أسرته القرامطة سنة اهلبري
ويعربد علي إذا  ،ويستخدمين أعظم خدمة ،كان ميلكين رجل منهم يسومين سوء العذاب

 ،وقال: ما تقول يف حممد هذا صاحبكم؟ قلت: ال أدري ،فسكر ليلة وأقامين حياله ،سكر
تقول يف أيب بكر؟ قلت: ال  فما ،سائًسا اًل: كان رجقال ،ولكن ما تعلمين أيها املؤمن أقوله

 اقال: كان واهلل فظًّ ،عمر؟ قلت: ال أدري فما تقول يف ،امهيًن اضعيًف اًلقال: كان رج ،أدري
فما تقول يف علي؟  ،أمحق اًلقال: كان جاه ،فما تقول يف عثمان؟ قلت: ال أدري ،اغليًظ

كان يف  أما ،محلةلو أصبت له  األيس يقول: إن هذا علًم ،اقال: كان ممخرًق ،قلت: ال أدري
هل هذه إال  ،ذلك اخللق العظيم حبضرته من يودع كل واحد منهم كلمة حىت يفرغ ما عنده

 ،فهمهفقال: ما قلت لك البارحة؟ فأريته أين مل أ ،فلما كان من غد دعاين ،ونام ؟خمرقة
ون يف أحد ُركَِّفوال ُي ،فإذا القوم زنادقة ال يؤمنون باهلل ،ين من إعادته واإلخبار عنه بذلكَرفحذَّ

 من الصحابة.
فما دخل إىل قرب  ،قال احملسن: ويدل على هذا أن أبا طاهر القرمطي دخل الكوفة دفعات

 ويومهون ،وقد كانوا ميخرقون باملهدي ،احلسني فما زار باحلائرواجتاز  -السالم عليه  -علي 
 ويراسلون إمساعيل بن حممد صاحب املهدية املقيم بالقريوان. ،أنه صاحب املغرب
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 ،ومضت منهم سرية مع احلسن بن أيب منصور بن أيب سعيد يف شوال سنة ستني وثالمثائة
فقتلوا مث خرجوا إىل مكة  ،افقتلوا خلًق ،فدخلوا دمشق يف ذي القعدة من هذه السنة

 ."واستباحوا
 يف حوادث سنة سبع عشرة وثالمثائة: (5)"الكامل يف التاريخ"وقال ابن األثري يف كتابه 

 وأخذهم احلجر األسود: ،وما فعلوه بأهلها وباحلجاج ،ذكر مسري القرامطة إىل مكة
فسلموا يف  ،مكة وسار هبم من بغداد إىل ،حج بالناس يف هذه السنة منصور الديلمي

فنهب هو وأصحابه أموال احلجاج  ،فوافاهم أبو طاهر القرمطي مبكة يوم التروية ،الطريق
فخرج  ،ونفذه إىل هجر ،وقلع احلجر األسود ،وقتلوهم حىت يف املسجد احلرام ويف البيت نفسه

فلم يشفعهم فقاتلوه  ،فسألوه يف أمواهلم ،إليه ابن حملب أمري مكة يف مجاعة من األشراف
وطرح القتلى يف  ،فسقط فمات ،ليقلع امليزاب اًلوأصعد رج ،قلع باب البيتو ،فقتلهم أمجعني

وال صلى على  ،سلحيث قتلوا بغري كفن وال ُغ ،ودفن الباقني يف املسجد احلرام ،بئر زمزم
فلما بلغ ذلك  ،وهنب دور أهل مكة ،وأخذ كسوة البيت فقسمها بني أصحابه ،أحد منهم

ويلومه ويلعنه ويقيم عليه  ،كتب إليه ينكر عليه ذلك ،فريقيةإاملهدي أبا حممد عبيداهلل العلوي ب
وإن مل ترد  ،القيامة، ويقول: قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر واإلحلاد مبا فعلته

فأنا بريء منك يف  ،ةمنهم وترد احلجر األسود إىل مك على أهل مكة وعلى احلجاج ما أخذَت
واستعاد ما  -على ما سنذكره  -فلما وصله هذا الكتاب أعاد احلجر األسود  ،واآلخرةالدنيا 

وقال: إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال احلجاج  ،أمكنه من األموال من أهل مكة فرده
 ."وال أقدر على منعهم

 :ـه312حوادث سنة يف  "تاريخ األمم وامللوك"قال ابن جرير يف كتابه: 
 ،قدم خلق كثري من اخلراسانية إىل مدينة السالم للحج ،ويف ذي القعدة من هذه السنة"

                                     
 .ـه 1358نشر إدارة الطباعة املنريية لصاحبها حممد منري الدمشقي سنة  203صفحة  6ج  (5)
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وكان أمري  ،فأخرج السلطان القافلة األوىل مع جعفر بن ورقاء ،واستعدوا باخليل والسالح
فأمر جعفر الناس بالتوقف  ،للقوافل افوقع إليه خرب القرمطي وحتركه مرتصًد ،الكوفة يومئذ
 .األخبار حقائق يتعرفواملقام حىت 

 ،فلما قرب من زبالة اتبعه الناس ،ومن خف وتسرع من احلاج ،وتقدم جعفر يف أصحابه
وقد منعوا أن  ،ينتظرون موافاة القوافل ،فوجدوا أصحاب اجلنايب مقيمني ،وخالفوا أمره

 ابن ورقاء وخلص ،بينهم الليلمث حال  ،لقتالأحد خيرب خبربهم، فلما رأوه ناوشوه ا جيوزهم
وفروا راجعني  ،وترك احلاج املتسرعة مجاهلم وحماملهم ،كثري ممن كان معه تل خلٌقوُق ،بنفسه

 .واتبعهم القرمطي ،إىل الكوفة
واجتمع  فاجتمعوا ،السبكريوطريف ومثل الطرسوسي  ،وكان بالكوفة جين الصفواين

 ،مث باكرهم بالغدو ،منه وانتصفوا ،فقاموا له ،فحاربوا القرمطي عشية ،إليهم بنو شيبان
وأقام القرامطة  ،واهنزم الباقون إىل بغداد ،من اجلند اوقتل خلًق ،الصفواين افهزمهم وأسر جنيًّ

مث رحل إىل  ،وقلعوا أبواب حديد كانت بالكوفة ،وأخذوا أكثر ما كان يف األسواق ،بالكوفة
 ."وصح حج أهل مصر والشام ،ج من العراق يف هذه السنةوبطل احل ،البحرين

ذكر " :ـه316يف حوادث سنة  (6)"تاريخ األمم وامللوك"وقال ابن جرير يف كتابه: 
 :"احلوادث اليت أحدثها القرامطة مبكة وغريها
فدخلها وأوقع بأهلها عند  ،إىل مكة -لعنه اهلل  -ويف هذه السنة سار اجلنايب القرمطي 

وهم متعلقون بأستار  ،فقتل املسلمني باملسجد احلرام ،اجتماع املوسم وإهالل الناس باحلج
وأخذ مجيع ما  ،دها من كسوهتاواقتلع أبواب الكعبة وجرَّ ،واقتلع احلجر وذهب به ،الكعبة

فيما ذكر  -وكانت تزن  ،موذهبوا بدرة اليتي ،ثار اخللفاء اليت زينوا هبا الكعبةآكان فيها من 
ملبسني  ،وعصا موسى ،وقرن كبش إبراهيم ،وبقرطي مارية ،أربعة عشر مثقااًل -أهل مكة 

                                     
 طبعة دار القاموس احلديث للطباعة والنشر ببريوت. 70ص  13ج  (6)
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 ،كانت هبا من فضة اًلوسبعة عشر قندي ،من ذهب ومكبةوطبق  ،مرصعني باجلوهر ،بالذهب
ومل  ،مث رد احلجر بعد أعوام ،كانت دون القامة منصوبة يف صدر البيت ،فضة حماريب ةوثالث

 يرد من سائر ذلك شيء.
وهو من خشب  ،ليقلع امليزاب ؛صعد إىل سطح الكعبة -لعنه اهلل  -وقيل: إن اجلنايب 

ومل  ،حىت أزالوهم عنه ،فرماه بنو هذيل األعراب من جبل أيب قبيس بالسهام ،ملبس بذهب
 ."يصلوا إىل قلعه

يف حوادث سنة  (7)"املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم"وقال ابن اجلوزي يف كتابه: 
 :ـه312
وكان السبب أنه ورد اخلرب يف حمرم هذه  ،ضعف أمر أيب احلسن ابن الفرات :وفيها"

السنة بأن أبا طاهر بن أيب سعيد اجلنايب ورد إىل اهلبري لتلقي احلاج سنة إحدى عشرة وثالمثائة 
فعارضهم أبو طاهر  ،ضهم على غري الطريقومضى بع ،وأوقع ببعض احلاج ،يف رجوعهم

 ،امسرًف اًلفقتل منهم قت ،وقاتلهم يوم األحد الثنيت عشرة ليلة بقيت من احملرم سنة اثنيت عشرة
وأسر معه  ،(8)وكان إليه الكوفة وطريق مكة وبذرقة احلاج ،وأسر أبا اهليجاء عبداهلل بن محدان

وسىب من اختار من النساء والرجال  ،مجال احلاج وأخذ ،وأسبابهالسلطان مجاعة من خدم 
وكانت سن  ،وترك باقي احلاج يف مواضعهم بال مجال وال زاد ،وسار هبم إىل هجر ،والصبيان

وحصل له ما  ،فمات أكثر احلاج بالعطش واحلفاء ،أيب طاهر يف ذلك الوقت سبع عشرة سنة
وكان  ،غري ذلك بنحو ألف ألفومن األمتعة والطيب و ،حرز من األموال ألف ألف دينار

وخرجت النساء  ،فانقلبت بغداد ،ةومثلهم رجال ،من مثامنائة فارس امجيع عسكره حنًو
وانضاف إليهن حرم  ،يلطمن ويصرخن يف الشوارع ،مسودات الوجوه ،منشورات الشعور

                                     
 .218صفحة  6ج  (7)
 قيادة احلاج. (8)
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 الفرات إىل املقتدر فركب ابن ،وكانت صورة شنيعة ،املنكوبني الذين نكبهم ابن الفرات
فقال له نصر احلاجب: الساعة تقول: أي شيء الرأي؟ بعد أن زعزعت أركان  ،وحدثه احلال

ومن الذي أسلم رجال  ،وعرضتها للزوال بإبعادك مؤنس املظفر الذي يناضل األعداء ،الدولة
املقتدر مبكاتبة مؤنس بالتعجيل إىل السلطان وأصحابه إىل القرمطي سواك؟ وأشار نصر على 

 ،جرباآل فرمجت طيارتهووثب العامة على ابن الفرات  ،فأمر أن يكتب إليه بذلك ،احلضرة
 ،وامتنع الناس من الصالة يف اجلوامع ،الكبريابن الفرات القرمطي  وصاحوا: يا ،ورمجت داره

 ،جرنازوك والعامة يضربونه باآل ومحل إىل دار ،مث قبض على ابن الفرات وابنيه وأسبابه
وكان ابنه احملسن  ،وأخذ خطه بألفي ألف دينار ،لى القرمطي الكبريويقولون: قد قبض ع

وقتل ابن الفرات  ،الف ألف دينارآفغمز عليه فأخذ وكتب خطه بثالثة  ،خيرج يف زي النساء
 وولده احملسن ووزر أبو القاسم عبداهلل بن حممد اخلاقاين.

يذكر أن كتاب أيب اهليجاء  ؛وورد كتاب من حممد بن عبداهلل الفارقي من البصرة
 ،من احلاج استأسرن كان وأنه كلم أبا طاهر يف أمر َم ،بن محدان ورد عليه من هجر عبداهلل

ومن  ،فكانوا من الرجال ألفني ومائتني وعشرين ،وأنه أحصى من قتله منهم ،وسأل إطالقهم
 .ووعد بإطالقهم ،النساء حنو مخسمائة امرأة

خر من أطلق منهم أبو اهليجاء يف آئفة إىل البصرة إىل أن كان مث وردت األخبار بورود طا
يسأل اإلفراج له عن البصرة  ؛وقدم معهم رسول من أيب طاهر ،مجاعة من أصحاب السلطان

وأنفق السلطان  ،ومل جيب إىل ما التمس ،فأنزل وأكرم وأقيمت له األنزال الواسعة ،واألهواز
 ."ألف ألف دينار يف خروج مؤنس إىل الكوفة مث إىل واسط

ذ القرامطة ر أْخْكِذ ،ـه317يف حوادث سنة  (9)"البداية والنهاية"وقال ابن كثري يف 
 احلجر األسود إىل بالدهم:

                                     
 .162 - 160ص  11ج  (9)
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وتوالت  ،وا إىل مكة ساملنيُلَصفَو ،وأمريهم منصور الديلمي ،فيها خرج ركب العراق
فما شعروا إال بالقرمطي قد خرج عليهم يف مجاعته يوم  ،الركوب هناك من كل مكان وجانب

 ،يف املسجد احلرامو ،يف رحاب مكة وشعاهبا َلَتفَق ،واستباح قتاهلم ،فانتهب أمواهلم ،التروية
على باب  -لعنه اهلل  -وجلس أمريهم أبو طاهر  ،اكثرًي اخلًق -ويف جوف الكعبة من احلجاج 

 ،والسيوف تعمل يف الناس يف املسجد احلرام يف يوم التروية ،ع حولهَرْصوالرجال ُت ،الكعبة
 وهو يقول: ،الذي هو من أشرف األيام

 اَنــــَأ اهلِلِبــــَو ا اهلُلَنــــَأ
 

 اَنــَأ ْميِهِنــْفُأَو َقْلــاخَل ُقُلــْخَي 
 

بل  ،افال جيدي ذلك عنهم شيًئ ،فيتعلقون بأستار الكعبة ،فكان الناس يفرون منه
وقد كان بعض أهل احلديث يومئذ  ،قتلون يف الطوافويطوفون فُي ،يقتلون وهم كذلك

 فلما وجب أنشد وهو كذلك: ،فلما قضى طوافه أخذته السيوف ،يطوف
ـ َعْرَص نَيبِِّحى امُلَرَت ـ ي ِدى ِف  ُمِهاِرَي

 

ـ  اَل ِفْهالَك ِةَيْتِفَك  ـ  وَنُرْدَي ـ ِبَل ْمَك واُث  
 

أمر  ،وفعل ما فعل باحلجيج من األفاعيل القبيحة ،أمره -لعنه اهلل  -فلما قضى القرمطي 
ويا  ،ويف املسجد احلرام ،أماكنهم من احلرم منهم يف اكثرًي َنَفوَد ،أن تدفن القتلى يف بئر زمزم

ألهنم  ،ومل يكفنوا ،واُلسََّغومع هذا مل ُي ،وذلك املدفن واملكان ،حبذا تلك القتلة وتلك الضجعة
 األمر.س نْف هداء يفحمرمون ُش

وأمر  ،وشققها بني أصحابه ،ونزع كسوهتا منها ،وأمر بقلع باب الكعبة ،وهدم قبة زمزم
فيقتلعه فسقط على أم رأسه فمات إىل النار، فعند ذلك  ،أن يصعد إىل ميزاب الكعبة اًلرج

 ،فجاءه رجل فضربه مبثقل يف يده ،مث أمر بأن يقلع احلجر األسود ،انكف اخلبيث عن امليزاب
وأخذوه حني  ،أين الطري األبابيل ترميهم باحلجارة من سجيل؟ مث قلع احلجر األسود :وقال

حىت ردوه كما سنذكره يف سنة  ،فمكث عندهم اثنتني وعشرين سنة ،راحوا معهم إىل بالدهم
 !وإنا إليه راجعون ،فإنا هلل ،تسع وثالثني وثالمثائة
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 ،وتبعه أمري مكة هو وأهل بيته وجنده ،وملا رجع القرمطي إىل بالده ومعه احلجر األسود
ما عنده من  له مجيع وبذل ،ليوضع يف مكانه ؛وسأله وتشفع إليه أن يرد احلجر األسود

وقتل أكثر أهل بيته وأهل مكة  ،فلم يلتفت إليه، فقاتله أمري مكة فقتله القرمطي ،األموال
 إىل بالده ومعه احلجر وأموال احلجيج. اوجنده، واستمر ذاهًب

 ،وال يلحقه فيه ،ه إليه أحدمل يسبْق اقد أحلد هذا اللعني يف املسجد احلرام إحلاًدو
 وال يوثق وثاقه أحد. ،وسيجازيه على ذلك الذي ال يعذب عذابه أحد

وقد كانوا ممالئني للفاطميني الذين  ،وإمنا محل هؤالء على هذا الصنيع أهنم كفار زنادقة
وهو أبو حممد  ،ويلقب أمريهم باملهدي ،من أرض املغرب ةفريقيَّإببالد  السننييف هذه نبغوا 

مث سافر  ،فادعى أنه أسلم ،اوكان يهوديًّ ،بسلمية اوقد كان صباًغ ،عبيداهلل بن ميمون القداح
فصدقه على ذلك طائفة كثرية من  ،فادعى أنه شريف فاطمي ،فريقيةإفدخل بالد  ،من سلمية

مث ابتىن مدينة ومساها  ،ةماَسْلِجِس فملك مدينة ،دولةوصارت له  ،الرببر وغريهم من اجلهلة
 ،ويدعون إليه ويترامون عليه ،وكان هؤالء القرامطة يراسلونه ،وكان قرار ملكه هبا ،املهدية

 ويقال: إهنم إمنا كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة ال حقيقة له.
حيث سلط الناس  ؛فعل مبكة وذكر ابن األثري أن املهدي هذا كتب إىل أيب طاهر يلومه على ما

 ،أسرارهم اليت كانوا يبطنوهنا مبا ظهر من صنيعهم هذا القبيح وانكشفْت ،الكالم فيهمعلى 
وأنه قد قبل ما أشار إليه  ،فكتب إليه بالسمع والطاعة ،وعوده إليها ،ما أخذه منها وأمره بردِّ

 ن ذلك.ِم
 ،مث فرج اهلل عنه ،فمكث يف أيديهم مدة ،سر بعض أهل احلديث يف أيدي القرامطةوقد ُأ

وأن الذي أسره كان يستخدمه يف  ،وعدم دينهم ،وكان حيكي عنهم عجائب من قلة عقوهلم
أشق اخلدمات وأشدها، وكان يعربد عليه إذا سكر، فقال يل ذات ليلة وهو سكران: ما تقوله 

يف أيب بكر؟ قلت: ال  مث قال: ما تقول ،افقال: كان سائًس ،يف حممدكم؟ فقلت: ال أدري
وكان  ،أمحق اًلوكان عثمان جاه ،اغليًظ اوكان عمر فظًّ ،امهيًن افقال: كان ضعيًف ،أدري
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أليس كان عنده أحد يعلمه ما ادعى أنه يف صدره من العلم؟ أما كان ميكنه أن  ،اعلي ممخرًق
هبذا الذي  فلما كان من الغد قال: ال خترْب ،م هذا كلمة وهذا كلمة؟ مث قال: هذا كله خمرقةلَِّعُي

 ."منتظمه"ذكره ابن اجلوزي يف  ؛الك أحًد قلته
فحمل  ،يف املسجد احلرام يوم التروية يف مكان للطواف عن بعضهم أنه قال: كنُت ىَووَر

أليس قلتم  -ورفع صوته بذلك  -على رجل كان إىل جانيب فقتله القرمطي، مث قال: يا محري 
 ،قال: نعم ،مسع جوابكأ: ؟ قال: فقلُتفأين األمُن ؟﴾اًنِمآ اَنَك ُهَلَخَد ْنَمَو﴿يف بيتكم هذا: 

 وانصرف. ،قال: فثىن رأس فرسه ،قلت: إمنا أراد اهلل فأمنوه
 -بأصحاب الفيل  -سبحانه  -فقال: قد أحل اهلل  ،اًلهنا سؤاا وقد سأل بعضهم ه

ومعلوم أن القرامطة  ،مما فعله هؤالء اما ذكره يف كتابه ومل يفعلوا مبكة شيًئ -وكانوا نصارى 
 ،وأهنم فعلوا مبكة ما مل يفعله أحٌد ،دة األصنامبل ومن عَب ،شر من اليهود والنصارى واجملوس

 كما عوجل أصحاب الفيل؟ ،وجلوا بالعذاب والعقوبةفهال ُع
راد به من وملا ُي ،لشرف البيت اقبوا إظهاًربأن أصحاب الفيل إمنا عو :وقد أجيب عن ذلك

فلما أرادوا إهانة هذه  ،التشريف العظيم بإرسال النيب الكرمي من البلد الذي فيه البيت احلرام
ومل تكن شرائع  ،اًلعاج اسريًع اهلل مُهَكَلْهَأ ،فيهاالرسول راد تشريفها وإرسال البقعة اليت ُي

وأما هؤالء القرامطة فإمنا  ،ألنكرت القلوب فضله وأخربوهفلو دخلوه  ،قررة تدل على فضلهُم
والعلم بالضرورة من دين اهلل بشرف مكة  ،ومتهيد القواعد ،فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع

وأهنم من أخبث  ،اعظيًم ابالًغ اوكل مؤمن يعلم أن هؤالء قد أحلدوا يف احلرم إحلاًد ،والكعبة
فلهذا مل حيتج احلال إىل معاجلتهم  ،ن من كتاب اهلل وسنة رسولهيََّبامللحدين الكافرين مبا يَت

 ،واهلل تعاىل ميهل وميلي ويستدرج ،بل أخرهم الرب تعاىل ليوم تشخص فيه األبصار ،بالعقوبة
، مث ((هحىت إذا أخذه مل يفلْت ،اهلل ليملي للظامل إنَّ)): وقال النيب  ،ذ عزيز مقتدرمث يأخذ أْخ

َوَلا َتْحَسَبنَّ اللََّه َغاِفًلا َعمَّا َيْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإنََّما ُيَؤخُِّرُهْم ِلَيْوٍم َتْشَخُص ِفيِه ﴿قرأ قوله تعاىل: 
َمَتاٌع َقِليٌل  *َلا َيُغرَّنَّكَ َتَقلُُّب الَِّذيَن َكَفُروا ِفي اْلِبَلاِد ﴿وقال تعاىل:  ،[42: ]إبراهيم ﴾اْلَأْبَصاُر
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 :- تبارك وتعاىل -وقال  ،[197، 196: ]آل عمران ﴾مَّ َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلِمَهاُدُث
َمَتاٌع ِفي الدُّْنَيا ﴿وقال تعاىل:  ،[24: ]لقمان ﴾ُنَمتُِّعُهْم َقِليًلا ُثمَّ َنْضَطرُُّهْم ِإَلى َعَذاٍب َغِليٍظ﴿

 .[70: ]يونس ﴾اْلَعَذاَب الشَِّديَد ِبَما َكاُنوا َيْكُفُروَنُثمَّ ِإَلْيَنا َمْرِجُعُهْم ُثمَّ ُنِذيُقُهُم 
 يف حوادث سنة إحدى عشرة وثالمثائة: (10)"املنتظم"وذكر ابن اجلوزي يف 

فقلده الوزارة يوم اخلميس لتسع بقني من  ،أن املقتدر أخرج علي بن حممد بن الفرات"
وجلسوا  ،باملخرموقطع وأقطع الدار  ،وخلع عليه وعلى ابنيه احملسن واحلسني ،خرربيع اآل

وأخذ خطه بألف ألف دينار وثالمثائة ألف  ،وأخذ ابن الفرات حامد بن العباس فصادره ،للهناء
وسل علي بن عيسى أن يقرر وُر ،خادم حامد على ثالثني ألف دينار اوصادر مؤنًس ،دينار

 ،ذه احملسن ولد ابن الفراتفأخ ،الف دينارآنه ال يقدر على أكثر من ثالثة أفكتب  ،بأمواله
 وناله باألذى الفاحش حىت استخرج منه اليسري. ،وألبسه جبة صوف وأهانه

خر بدخول أيب طاهر سليمان بن احلسن اجلنايب إىل البصرة سحر وورد اخلرب يف ربيع اآل
وأنه نصب سالليم بالليل  ،خر يف ألف وسبعمائة رجلخلمس بقني من ربيع اآل ،يوم االثنني

 ،وقتل البوابني الذين على األبواب ،مث نزل إىل البلد ،وصعد على أعلى السور ،سورهاعلى 
لئال ميكن غلق  ؛كان معه على اجلمال اًلوفتح األبواب وطرح بني كل مصراعني حصباء ورم

ونقض اجلامع ومسجد قرب  ،وأحرق املربد ،ووضع السيف يف أهل البصرة ،األبواب عليه
وأقام أبو طاهر بالبصرة سبعة  ،فغرق أكثرهم ،وهرب الناس فطرحوا أنفسهم يف املاء ،طلحة

مبا  منهاوخرج  ،حيمل على مجاله كل ما يقدر عليه من األمتعة والنساء والصبيان اعشر يوًم
 ."إىل بلده اووىل منصرًف ،خرةمجادى اآل الثين عشرة ليلة خلت من معه يوم اخلميس

 :ـه339داية والنهاية يف حوادث سنة قال ابن كثري يف الب
وقد  ،د احلجر األسود إىل مكانه يف البيتيف هذه السنة املباركة يف ذي القعدة منها ُر"

                                     
 .173صفحة  6ج  (10)

http://www.alukah.net/


40 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

وكان ملكهم إذ ذاك أبو  -كما تقدم  - القرامطة أخذوه يف سنة سبع عشرة وثالمثائة تكان
بذل هلم  وقد ،جدًّا ذلك املسلمونوملا وقع هذا أعظم  ،طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب

وقالوا: حنن  ،يقبلوافلم  ،م التركي مخسني ألف دينار على أن يردوه إىل موضعهَكْجاألمري َب
 .فال نرده إال بأمر من أخذناه بأمره ،أخذناه بأمر

 ؛طوانة السابعة من جامعهاْسوعلقوه على اأُل ،فلما كان يف هذا العام محلوه إىل الكوفة
وقد رددناه بأمر من  ،فيه: إنا أخذنا هذا احلجر بأمر اوكتب أخو أيب طاهر كتاًب ،لرياه الناس

فوصل يف  ،مث أرسله إىل مكة بغري شيء على قعود ،ليتم حج الناس ومناسكهم ؛أمرنا بأخذه
 ،وكان مدة مقامه عنده اثنتني وعشرين سنة ،وهلل احلمد واملنة ،ذي القعدة من هذه السنة

 .اشديًد اك فرًحففرح املسلمون لذل
واعترى  ،فعطبت حتته ،وقد ذكر غري واحد أن القرامطة ملا أخذوه محلوه على عدة مجال

 ."وملا ردوه محله قعود واحد ومل يصبه أذى ،أسنمتها القرح
 :(11)ـه332قال ابن كثري يف حوادث سنة 

وفاة أيب طاهر سليمان بن أيب سعيد احلسن اجلنايب  كانت ،من هذه السنةويف رمضان "
وهذا هو الذي قتل احلجيج حول الكعبة ويف  -قبحه اهلل  -رئيس القرامطة  ،ري القرمطياهلَج

واقتلع احلجر األسود من موضعه وأخذه معه إىل  ،وأخذ باهبا وحليتها ،وسلبها كسوهتا ،جوفها
م َل ،وهو عندهم -قبحه اهلل  - مثائة مث ماتوثال عشرة سبعمن سنة  فمكث عنده ،بلده هجر

 كما سيأيت. -يردوه إىل سنة تسع وثالثني وثالمثائة 
وأبو  ،أبو العباس الفضل :وهم ،قام باألمر من بعده إخوته الثالثة ،وملا مات هذا القرمطي

 بنو أيب سعيد اجلنايب. ،وأبو يعقوب يوسف ،القاسم سعيد
على  اًلوكان أبو يعقوب مقب ،على قراءة الكتب اًلمقب ،وكان أبو العباس ضعيف البدن

                                     
 .208صفحة  11ج  (11)
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وكان هلم سبعة من  ،ال خيتلفون يف شيء ،ومع هذا كانت كلمة الثالثة واحدة ،اللهو واللعب
 ."االوزراء متفقون أيًض

ذكر إعادة ، ـه339يف حوادث سنة  335صفحة  6وقال ابن األثري يف الكامل ج
 :القرامطة احلجر األسود

 ،وأعدناه بأمر ،وقالوا: أخذناه بأمر ،السنة أعاد القرامطة احلجر األسود إىل مكةيف هذه "
ن بغري شيء يف ذي وردوه اآل ،فلم جييبوه ،وكان جبكم قد بذل هلم يف رده مخسني ألف دينار

 ،مث محلوه إىل مكة ،ه الناسآوعلقوه جبامعها حىت ر ،فلما أرادوا رده محلوه إىل الكوفة ،القعدة
وكان مكثه عندهم اثنتني  ،أخذوه من ركن البيت احلرام سنة سبع عشرة وثالمثائة وكانوا

 ."وعشرين سنة
فلما عاد القرمطي إىل بالده رماه اهلل تعاىل  ،اوكانت إقامة القرامطة مبكة أحد عشر يوًم"

وتناثر الدود من  ،وهو ينظر إليها ،أوصاله وأطرافه وتقطعْت ،يف جسده حىت طال عذابه
 .(12)"حلمه

 :(13)وقال ابن خلدون يف كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب
وهنب  ،من احلجاج ومن أهلها اوقتل كثرًي ،(14)ويف سنة سبع عشرة هجم على مكة"

واقتلع احلجر  ،وقسم كسوة البيت يف أصحابه ،وقلع باب البيت وامليزاب ،اأمواهلم مجيًع
وكتب إليه عبيداهلل املهدي من القريوان يوخبه  ،وأراد أن جيعل احلج عنده ،األسود وانصرف به

                                     
 ،203ص 6البن األثري ج ؛"الكامل"نسب األستاذ عبدالوهاب النجار يف تعليقاته على كتاب  (12)

أن عبيداهلل  :عن ابن األثري نقاًل هبل إن ابن كثري ذكر ،ومل أجده يف تاريخ ابن كثري ،ذلك إىل ابن كثري
ويأمره برد  ،بن ميمون القداح امللقب باملهدي قد كتب إىل أيب طاهر القرمطي يلومه على ما فعل مبكة

 ما أخذ فأجابه بالسمع والطاعة.
 .192 - 191ص  4ج (13)
 يقصد أبا طاهر القرمطي. (14)
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فرده سنة تسع  ،ووعد برد احلجر ،فكتب إليه بالعجز عن رده من الناس ،على ذلك ويتهدده
كم املتغلب وقد كان جب ،بعد أن خاطبه منصور بن إمساعيل من القريوان يف رده فردوه ،وثالثني

فأبوا وزعموا  ،من الذهب على أن يردوه األًف على الدولة ببغداد أيام املستكفي بذل هلم مخسني
 ،وأمر خليفته وأقام أبو طاهر بالبحرين ،وإمنا يردونه بأمره ،أهنم إمنا محلوه بأمر إمامهم عبيداهلل
مث  ،حىت ضربت له اإلتاوة ببغداد وبدمشق على بين طنج ،وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو

 ،ومات عن عشرة من الولد ،هلك أبو طاهر سنة اثنتني وثالثني إلحدى وثالثني سنة من ملكه
ومالوا إىل  ،واختلف بعض العقدانية عليه ،أخوه األكرب أمحد بن احلسن وويل ،كبريهم سابور

وأن يكون  ،فجاء جوابه بوالية األخ أمحد ،وكاتبوا القائم يف ذلك ،والية سابور بن أيب طاهر
وهو الذي رد  ،وكنوه أبا منصور ،فاستقى أمحد يف الوالية عليهم ،الولد سابور ويل عهده

 احلجر األسود إىل مكانه كما قلناه.
وذلك سنة مثان  ،فاعتقله مبوافقة إخوته على ذلك ،مث قبض سابور على عمه أيب منصور

ونفى إخوته وأشياعهم إىل  ،وقتل سابور ،االعتقال مث ثار هبم أخوه فأخرجه من ،ومخسني
 ،على يد شيعة سابور امسموًم :يقال ،مث هلك أبو منصور سنة تسع ومخسني ،جزيرة أوال

وعظمت  ،فطالت مدته ،وقيل: األغنم ،ويلقب األعصم ،وويل ابنه أبو علي احلسن بن أمحد
 ،يقال: اجتمع منهم جبزيرة أوال حنو من ثالمثائة ؛من ولد أيب طاهر اكثرًي اونفى مجًع ،وقائعه

 ."وال أنكر اخلطبة للمطيع ،ومل يتعرض للحاج ،وحج هذا األعصم بنفسه
 وهو: ،يدل على عظيم زندقته اقال شعًر ،وملا اقتلع أبو طاهر القرمطي احلجر األسود

ـ  ْوَلَف ـ  اَنَك ـ ا الَبَذَه ـ بَِّر هلِل ُتْي  اَن
 

ـ َنْيَلَع بََّصَل  ـ  اَرا النَّ ـ ِقْوَف ْنِم ـ َن  ابَّا َص
 

ــَأِل ــْجَجا َحنَّ ــا َحَن ــِلاِهَج ًةجَّ  ًةيَّ
 

 اَبــْرَغ اَلَو اًقْرَشــ َقْبــَت ْمَلــ ًةَلــلََّحُم 
 

ـ ْكَرا َتنَِّإَو ـ َن ـ َز َنْيا َب ـ َو َمَزْم  اَفالصَّ
 

ـ ْبَت اَل َراِبَبَج  ـ ِغ ـ بِّى َرَوي ِس ـ ا َرَه  ابَّ
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ر ْعوِش :(15)البن األثري ؛"الكامل"قال األستاذ عبدالوهاب النجار يف تعليقاته على كتاب 
 هور يف التواريخ.هذا الزنديق مْش

* * * * * * * 
  

                                     
 .204صفحة  6ج  (15)
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 احللولية
وبيان خروجها عن فرق  ،يف ذكر أصناف احللولية" :(16)قال الشيخ عبدالقاهر البغدادي

 اإلسالم:
وغرض مجيعها القصد إىل  ،كلها كانت يف دولة اإلسالم ،احللولية يف اجلملة عشر فرق

وذلك أن  ؛وتفصيل فرقها يف األكثر يرجع إىل غالة الروافض ،إفساد القول بتوحيد الصانع
 السبئية والبيانية واجلناحية واخلطابية والنمريية منهم بأمجعها حلولية.

وقوم يقال  ،رزامية :و يقال هلمرَموظهر قوم ِب ،حونوظهر بعدهم املقنعية مبا وراء هنر َجْي
 ،حالجية :وقوم يقال هلم ،وظهر بعدهم قوم من احللولية يقال هلم: حلمانية ،بركوكية :هلم

ويتبع هؤالء  ،وقوم يقال هلم: العذافرة ،ينسبون إىل احلسني بن منصور املعروف باحلالج
وحنن نذكر  ،فروضاتوإسقاط امل ،احللولية قوم من اخلرمية شاركوهم يف استباحة احملرمات

 حنلتهم على االختصار.
 ،حبلول روح اإلله فيه اصار إهًل القوهلا بأن عليًّ ؛أما السبئية فإمنا دخلت يف مجلة احللولية

 مث دارْت ،حىت انتهت إىل علي ،األنبياء واألئمة أن روح اإلله دارت يف وكذلك البيانية زعمْت
 مث حلت بعده يف بيان بن مسعان. ،مث صارت إىل ابنه هاشم ،إىل حممد بن احلنفية

مث صارت  ،لدعواها أن روح اإلله دارت يف علي وأوالده ؛وكذلك اجلناحية منهم حلولية
 ،فكفرت بدعواها حلول روح اإلله يف زعيمها ،إىل عبداهلل بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر

 وكفرت مع ذلك بالقيامة واجلنة والنار.
وبعده يف أيب  ،لدعواها حلول روح اإلله يف جعفر الصادق ؛ابية كلها حلوليةواخلط

ومن جهة دعواها أن احلسن واحلسني  ،فهذه الطائفة كافرة من هذه اجلهة ،اخلطاب األسدي

                                     
 .266 - 254ص  "الفرق بني الفرق"يف كتابه  (16)
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ومن ادعى منهم يف نفسه أنه من أبناء اهلل فهو أكفر من سائر  ،وأوالدمها أبناء اهلل وأحباؤه
 اخلطابية.

يف مخسة أشخاص: النيب  لدعواها أن روح اإلله حلْت ؛والنمريية منهم حلولية والشريعية
 .هلةآولدعواها أن هؤالء األشخاص  ؛وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني

وساقوا  ،أفرطوا يف مواالة أيب مسلم صاحب دولة بين العباس ،فقوم مبرو :وأما الرزامية
مث  ،مث ساقوها من حممد بن علي إىل أخيه عبداهلل بن علي السفاح ،اإلمامة من أيب هاشم إليه

بقتل أيب مسلم  -مع ذلك  -وأقروا  ،إىل أيب مسلم زعموا أن اإلمامة بعد السفاح صارْت
وزعموا أنه  ،أفرطوا يف أيب مسلم غاية اإلفراط ،"مسلمية أبو" :إال فرقة منهم يقال هلم ،وموته

 ،من جربيل وميكائيل وسائر املالئكة وزعموا أن أبا مسلم خرٌي ،فيهحبلول روح اإلله  اصار إهًل
 وهم على انتظاره، وهؤالء مبرو وهراة يعرفون ،أن أبا مسلم حي مل ميت اوزعموا أيًض
ر للناس يف صورة تصوَّ اقالوا: كان شيطاًن ،فإذا سئل هؤالء عن الذي قتله املنصور ،بالربكوكية
 أيب مسلم.

 ،أعور اًلوكان زعيمهم املعروف باملقنع رج ،ضة مبا وراء هنر جيحونفهم املبيِّوأما املقّنعية 
 ."كازه كيمن دات"مبرو من أهل قرية يقال هلا:  اقصاًر

مث  ،وكان على دين الرزامية مبرو ،من اهلندسة واحليل والنريجنات اوكان قد عرف شيًئ
 وقوم ،إبالقواغتر به أهل جبل  ،(17)واحتجب عن الناس بربقع من حرير ،ادعى لنفسه اإلهلية

وعاونه كفرة األتراك اخللجية  ،فتنته على املسلمني مقدار أربع عشرة سنة ودامت ،من الصغد
وهزموا عساكر كثرية من عساكر املسلمني يف أيام املهدي بن  ،على املسلمني للغارة عليهم

وأسقط عنهم  ،وحرم عليهم القول بالتحرمي ،وكان املقنع قد أباح ألتباعه احملرمات ،املنصور
وزعم ألتباعه أنه هو اإلله وأنه كان قد تصور مرة يف صورة  ،الصالة والصيام وسائر العبادات

                                     
 ا من ذهب.الذهيب: إنه اختذ وجًهقال  (17)
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مث تردد يف صور  ،خر بصورة إبراهيمآويف وقت  ،خر بصورة نوحآمث تصور يف وقت  ،دمآ
مث تصور  ،د ذلك يف صور أوالدهوانتقل بع ،مث تصور بعده يف صورة علي ،األنبياء إىل حممد

مث إنه زعم أنه يف زمانه الذي كان قد تصور بصورة هشام بن  ،بعد ذلك يف صورة أيب مسلم
ألن عبادي ال يطيقون  ؛وقال: إين إمنا أتنقل يف الصور، هشام بن حكيم :وكان امسه ،حكيم

وكان له حصن عظيم وثيق بناحية  ،ين احترق بنوريآن روَم ،رؤييت يف صوريت اليت أنا عليها
ودوهنا خندق  ،ةرَُّجآأكثر من مائة  وكان عرض جدار سورها ،كش وخنشب يقال له: سيام

 وكان معه أهل الصغد واألتراك اخللجية. ،كبري
وأتبعهم  ،من املقاتلة اصاحب جيشه معاذ بن مسلم يف سبعني ألًف إليهم املهدي وجهز

واختذ سعيد من  ،بالقتال وبتدبري احلرب فقاتله سنني اد سعيًدمث أفر ،بن عمرو اجلرشي بسعيد
واستدعى  ،ليعرب عليها رجاله ؛ليضعها على عرض حائط املقنع ؛مائيت سلم احلديد واخلشب

وقاتل  ،وكبس هبا خندق املقنع ،اًلوحشاها رم ،الف جلد جاموسآمن مولتان اهلند عشرة 
وأحرق املقنع  ،وقتل الباقون منهم ،افاستأمن منهم إليه ثالثون ألًف ،خندقهجند املقنع من وراء 

وافتنت به أصحابه بعد  ،نفسه يف تنور يف حصنه قد أذاب فيه النحاس مع القطران حىت ذاب فيه
 إبالقوأتباعه اليوم يف جبال  ،وزعموا أنه صعد إىل السماء ،اذلك ملا مل جيدوا له جثة وال رماًد

يؤذن  اولكن يكترون مؤذًن ،م يف كل قرية من قراهم مسجد ال يصلون فيهوهل ،أهلها أكره
وإن ظفروا مبسلم مل  ،وكل واحد منهم يستمتع بامرأة غريه ،وهم يستحلون امليتة واخلزنير ،فيه

 ،غري أهنم مقهورون بعامة املسلمني يف ناحيتهم ،يره املؤذن الذي يف مسجدهم قتلوه وأخفوه
 واحلمد هلل على ذلك.

وكان أصله من  ،فهم املنسوبون إىل أيب حلمان الدمشقي :وأما احللمانية من احللولية
 وكان كفره من وجهني: ،فنسب إليها ،وأظهر بدعته بدمشق ،ومنشؤه حلب ،فارس

وكان مع أصحابه إذا رأوا  ،أنه كان يقول حبلول اإلله يف األشخاص احلسنة :أحدمها
 فيها. قد حلَّ لهاإل أنيومهون صورة حسنة سجدوا هلا 

http://www.alukah.net/


47 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

ودعواه أن من عرف اإلله على الوصف الذي  ،قوله باإلباحة :والوجه الثاين من كفره
 واستباح كل ما يستلذه ويشتهيه. ،يعتقده هو زال عنه اخلطر والتحرمي

قال عبدالقاهر: رأيت بعض هؤالء احللمانية يستدل على جواز حلول اإلله يف األجساد 
 ﴾َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴿دم: آكة يف بقول اهلل تعاىل للمالئ

 ،دمآيف  ألنه كان قد حلَّ ؛دموكان يزعم أن اإلله إمنا أمر املالئكة بالسجود آل ،[29 :]احلجر
 ﴾َأْحَسِن َتْقِومٍي َلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِفي﴿وهلذا قال:  ،وإمنا حله ألنه خلقه يف أحسن تقومي

 .[4 :]التني
عليه  -دم ية اليت استدللت هبا يف أمر اهلل املالئكة بالسجود آلله: أخربين عن اآل فقلُت

هل أريد هبما مجيع الناس على  ،ية الناطقة بأن اإلنسان خملوق يف أحسن تقوميواآل -السالم 
 أو أريد هبما إنسان بعينه؟ ،العموم

 على كل واحد من القولني إن قلت به؟ فقال: ما الذي يلزمين
وإن  ،لكل إنسان لزمك أن تسجَد ،: إن قلت: إن املراد هبما كل الناس على العمومفقلُت

 يف مجيع الناس. لدعواك أن اإلله حلَّ ؛كان قبيح الصورة
د ُجْسَت َمفِل ،دون غريه -عليه السالم  -دم آوهو  ،وإن قلت: إن املراد به إنسان بعينه

وذوات الصور  ،والشجرة املثمرة ،تسجد للفرس الرائع َموِل ؟من أصحاب الصور احلسنة لغريه
 ،فإن استجزت السجود له ،احلسنة من الطيور والبهائم؟ ورمبا كان هلب النار يف صورة رائعة

وإذا مل تسجد للنار وال للماء وال للهواء  ،فقد مجعت بني ضاللة احللولية وضاللة عابدي النار
فال تسجد لألشخاص احلسنة  ،األحوال وال للسماء مع حسن صور هذه األشياء يف بعض

 الصور.
وليس بعضها حبلول اإلله فيها أوىل من  ،: إن الصور احلسنة يف العامل كثريةاله أيًض وقلُت

فهل ذلك احللول على طريق قيام  ،يف مجيع الصور احلسنة وإن زعمت أن اإلله حالٌّ ،بعض
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 أو على طريق كون اجلسم يف مكانه؟ ،ض باجلسمالَعَر
ويستحيل كون شيء واحد يف أمكنة  ،ويستحيل حلول عرض واحد يف حمال كثرية

 استحال ما يؤدي إليه. ،وإذا استحال هذا ،كثرية
وكان من  ،احلالجاملعروف ب ،فمنسوبون إىل أيب املغيث احلسني بن منصور :وأما احلالجية

وكانت  ،بكالم الصوفية اًلوكان يف بدء أمره مشغو ،أرض فارس من مدينة يقال هلا: البيضاء
 :أحدمها ؛وهو الذي حيتمل معنيني ،عباراته حينئذ من اجلنس الذي تسمية الصوفية الشَّْطح

وأفنت  ،وكان يدعي أنواع العلوم على اخلصوص والعموم ،قبيح مذموم :واآلخر ،حسن حممود
 وقوم من أهل طالقان خراسان. ،به قوم من أهل بغداد

 ،فأما املتكلمون فأكثرهم على تكفريه ،وقد اختلف فيه املتكلمون والفقهاء والصوفية
 وَقِبَلُه قوم من متكلِّمي الساملية بالبصرة. ،وعلى أنه كان على مذهب احُللولية

نسبه إىل معاطاة احليل  -ه اهلل رمح -وكان القاضي أبو بكر حممد بن الطيب األشعري 
وذكر يف كتابه الذي أبان فيه عجز املعتزلة عن تصحيح دالئل النبوة على أصوهلم  ،واملخاريق

 خماريق احلالج ووجوه حيله.
 ،فتوقف فيه أبو العباس بن سريج ملا استفيت يف دمه ،يف شأن احلالج اواختلف الفقهاء أيًض

 واز قتله.وأفىت أبو بكر حممد بن داود جب
وأبو يعقوب األقطع  ،منه عمرو بن عثمان املكي ئفرب ،واختلف فيه مشايخ الصوفية

فقال:  ،نآمن القر افقرأت شيًئ ،اوقال عمرو بن عثمان: كنت أماشيه يوًم ،ومجاعة منهم
 !ميكنين أن أقول مثل هذا

فقال اجلنيد: أنت باحلق أية  ،فقال له: أنا احلق ،على اجلنيد ايوًم وروي أن احلالج مرَّ
 ألنه صلب بعد ذلك. ؛فتحقق فيه ما قال اجلنيد ،خشبة تفسد
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وأبو عبداهلل بن خفيف  ،أبو العباس بن عطاء ببغداد :منهم ؛وَقِبَلُه مجاعة من الصوفية
 .وفارس الدينوري بناحيته ،بادي بنيسابورآ روأبو القاسم النَّص ،بفارس

 ،ب نفسه يف الطاعةن هذَّقال: َم عليه أنه حكوااحللولية ىل دين والذين نسبوه إىل الكفر وإ
مث ال يزال يصفو ويرتقي يف درجات  ،ارتقى إىل مقام املقربني ،وصرب على اللذات والشهوات

فيه روح اإلله الذي  حلَّ ،فإذا مل يبق فيه من البشرية حظ ،حىت يصفو عن البشرية ،املصافاة
وكان مجيع فعله فعل اهلل  ،إال كان كما أراد اشيًئ د حينئٍذِرومل ُي ،حل يف عيسى ابن مرمي

 تعاىل.
 احلالج ادَّعى لنفسه هذه الرتبة. وزعموا أنَّ

من اهلو الذي هو رب األرباب املتصور يف "وذكر أهنم ظفروا بكتب إىل أتباعه عنواهنا: 
ومنتهى غاية  ،الذاتذات  يا" :وفيها ،فظفروا بكتب أتباعه إليه "،كل صورة إىل عبده فالن

زماننا هذا بصورة احلسني بن  ويف ،بصورةزمان نشهد أنك املتصور يف كل  ،الشهوات
 ."ونرجو رمحتك يا عالم الغيوب وحنن نستجريك ،منصور

وهو  ،ومن حرمه حىت خاف اخلليفة ،وذكروا أنه استمال ببغداد مجاعة من حاشية اخلليفة
واستروح إىل فتوى أيب بكر  ،واستفىت الفقهاء يف دمه ،فحبسه ،معرة فتنته ،جعفر املقتدر باهلل

وبقطع يديه ورجليه  ،فقدم إىل حامد بن العباس بضربه ألف سوط ،بن داود يف إباحة دمه
سنة  ،ففعل به ذلك يوم الثالثاء لست بقني من ذي القعدة ،وصلبه بعد ذلك عند جسر بغداد

وأحرق وطرح رماده يف  ،عليه بعد ثالث مث أنزل من جذعه الذي صلب ،تسع وثالمثائة
 الدجلة.

 .هوإمنا قتل من ألقي عليه شبه ،وزعم بعض املنسوبني إليه أنه حي مل يقتل
 ،فأظهرها للناس ،والذي تولوه من الصوفية زعموا أنه ُكشف له أحوال من الكرامة

 لتبقى حاله على التلبيس. ؛فعوقب بتسليط منكري الكرامات عليه
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واستدلوا على  ،وباطنها تقديس ،ف حال ظاهرها تلبيسأن حقيقة التصوُّوزعم هؤالء 
 ،تقديس باطن احلالج مبا روي أنه قال عند قطع يديه ورجليه: حْسب الواحد إفراد الواحد

 فأنشأ يقول: ،عن ذنبه اوبأنه سئل يوًم
ــاَلَث ــَأ ُةَث ــَع اَل ٍفُرْح ــِف َمْج  ايَه

 

 ُماَلالَكـــ َعَطـــَقاْنَو اِنوَمـــُجْعَمَو 
 

 وأشار بذلك إىل التوحيد.
يف سنة اثنتني  ،املقتدر أما العذافرة فقوم ببغداد أتباع رجل ظهر ببغداد يف أيام الراضي بن

وادعى  ،وامسه حممد بن علي الشَّْلَمَغاين ،بابن أيب العذافر اوكان معروًف ،وعشرين وثالمثائة
احلاسة "ـمساه ب اووضع ألتباعه كتاًب ،ومسى نفسه روح القدس ،حلول روح اإلله فيه

 ،وزعم أنه إيالج الفاضل نوره يف املفضول ،وأباح اللواط ،وصرح فيه برفع الشريعة ،"السادسة
 ؛وظفر الراضي به وجبماعة من أتباعه ،يف إيالجه نوره فيهن اوأباح أتباعه له حرمهم طمًع

بن حممد بن  وأبو عمران إبراهيم ،احلسني بن القاسم بن عبيداهلل بن سليمان بن وهب :منهم
وبصفاته بالقدرة على ما  ،ووجد كتبهما إليه خياطبانه فيها بالرب واملوىل ،أمحد بن املنجِّم

وأبو الفرج  ،أبو العباس أمحد بن عمر بن سريج :ومنهم ،وأقروا بذلك حبضرة الفقهاء ،يشاء
منهم باحلسني بن القاسم بن  وأمر املعروف ،فاعترفوا بذلك ،ومجاعة من األئمة ،املالكي

وأفىت ابن سريج  ،وأظهر التوبة ،ففعل ذلك ،عبيداهلل بالرباءة من ابن أيب العذافر بأن يصفعه
 .رمحه اهلل -جبواز قبول توبته على مذهب الشافعي 

فأمر الراضي حببسه إىل أن ينظر يف  ،وأفىت املالكيون برد توبة الزنديق بعد العثور عليه
لين ثالثة ِهفقال له ابن أيب العذافر: أْم ،وأمر بقتل ابن أيب العذافر وصاحبه ابن أيب عون ،أمره

 ونقمة على أعدائي. ،أيام لتزنل فيها براءيت من السماء
 وقال الشاعر الشيعي كثرّي عّزة:

 ُقـــَريٍش ِمـــْن َةمَّـــِئاأَل نَِّإ اَلَأ
 

ــقِّ ُواَلُة  ــٌةَأ اْلَحـ ــَواُء ْرَبَعـ  َسـ
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ــ ــُةالثََّو يٌَّعِل ــْن الَث ــِه ِم  َبِني
 

 َخَفــاُء ْمِهــِب َلــْيَس األْســَباُط ُمُهــ 
 

ــْبٌط ــْب َفِس ــاٍنِإ ُطِس ــرٍّ مَي  وِب
 

 ُءاَلِبَكـــْر ْتـــُهَبَغيَّ َوِســـْبٌط 
 

 ىتَّــَح َتْوامَلــ وُقُذَيــ اَل ٌطْبِســَو
 

ــَي  ــاخَل وَدُق ــُد َلْي ــَهُمَيْق  اُءَوا اللِّ
 

ــَغَت ــ اَل َبيَّ ــَرُي ــَمْم َزيِهى ِف  ااًن
 

ــَرِب  ــى ِعَوْض ــَع ُهَدْن ــَو ٌلَس  اُءَم
 

 وقال أحد الكسائيني:
ــ اَلَأ ــامُل يَِّح ــُم يَمِق ــَر يَمِق  ىَوْض

 

ــَأَو  ــِزْنَمِب ُهَلــ ِدْه  اَماَلالسَّــ ِهِل
 

ــَأ ــْعَمِب رََّض ــوك َمَو ٍرَش ــال  انَّ
 

ــَو  ــِلاخَل َكْومََّسـ ــاإِلَمَو َةيَفـ  ااَمـ
 

ـ َأ يـكَ وا ِفاُدَعَو ـ  ِضْراأَل َلْه  ارًُّط
 

ــَقُم  ــ َكاُم ــ ُمُهْنَع ــَع نَيِعْبَس  ااَم
 

ـ  ِباِنَجى ِبَسْمَأ ْدَقَل ـ َر ِبْعَش  ىَوْض
 

ــاِجَرُت  ــِئاَلامَل ُهُعـ ــاَلالَك ُةَكـ  اَمـ
 

ـ ْوَخ ُناْب اَقا َذَمَو ـ َط َةَل ـ  َمْع  ٍتْوَم
 

 ااَمــــَظِع ٌضْرَأ ُهَلــــ ْتاَرَو اَلَو 
 

ــ نَِّإَو ــ ُهَل ــَلقّب ِهِب ــ ي  ٍقْدِص
 

 ااَمـــَرِك ُهُثـــدَِّحُت يـــٌةِدْنَأَو 
 

 وقد أجابه الشيخ عبدالقاهر ابن طاهر البغدادي بقوله:
ــَل ــَنْفَأ ْدَق ــَرُع َتْي ــِتاْنِب َكم  اٍرَظ

 

ــِل  ــاَرَو ْنَم ــ اُبَرى التُّ ــَظِع ُهَل  ااَم
 

ـ َر ِبْعَشِب َسْيَلَف ـ َوْض ـ ِإ ْنى ِم  اٍمَم
 

ــاِجَرُت  ــِئاَلامَل ُهُعـ ــاَلالَك ُةَكـ  اَمـ
 

ـ ْوَخ ُناْب اَقَذ ْدَقَو ـ َط َةَل ـ  َمْع  ٍتْوَم
 

ــَك  ــَم ــَو اَقَذ ْدا َق ــَماحِل ُهُداِل  ااَم
 

ــَو ــَخ ْوَل ــُعِل ٌؤُراْمــ َدَل  ٍدْجــَم وُِّل
 

ــَل  ــامُل اَشَع ــى َأَفَطْص ــَدَو اًدَب  ااَم
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 :(18)وقال أبو احلسن األشعري
ويقدمونه على سائر   األهنم شايعوا عليًّ ؛وإمنا قيل هلم الشيعة :فالشيعة ثالثة أصناف"

 .صلى اهلل عليه وسلم -أصحاب رسول اهلل 
وهم  ،اعظيًم اًلوقالوا فيه قو ،ألهنْم غلوا يف علي ؛وإمنا مسوا الغالية ،فمنهم الغالية - 1

 :مخس عشرة فرقة
عز  -يقولون: إن اهلل  ،أصحاب بيان بن مسعان التميمي ،البيانية :الفرقة األوىل منهمف
 وأنه يهلك كله إال وجهه. ،إلنسانا صورةعلى  - وجل

فقتله خالد بن  ،وأنه يفعل ذلك باالسم األعظم ،وادَّعى بيان أنه يدعو الزهرة فتجيبه
ويزعم كثري من  ،منهم يثبت لبيان بن مسعان النبوة اوحكي عنهم أن كثرًي ،عبداهلل القسري

 على إمامة بيان. البيانية أن أبا هاشم عبداهلل بن حممد بن احلنفية نصَّ
 أصحاب عبداهلل بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر ذي اجلناحني. :والفرقة الثانية منهم - 2

كما تنبت الكمأة  ،كان يدعي أن العلم ينبت يف قلبه ،يزعمون أن عبداهلل بن معاوية
 ،مث تناسخْت ،دمآكانت يف  - امسه جل -وأن روح اهلل  ،وأن األرواح تناسخت ،والعشب

 .فيه  صارْتحىت
ويدعون أن الدنيا ال  ،وهم يكفرون بالقيامة ،فعبده شيعته ،وأنه نيب ،قال: وزعم أنه رب

َلْيَس ﴿: - عز وجل -ويتأولون قول اهلل  ،ويستحلون امليتة واخلمر وغريمها من احملارم ،تفىن
 .[93: ]املائدة ﴾ِإَذا َما اتََّقْوا َوَآَمُنواَعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا 

 وهم يسمون احلربية. ،أصحاب عبداهلل بن عمرو بن حرب :والفرقة الثالثة منهم -3
وأن أبا هاشم نص  ،يزعمون أن روح أيب هاشم عبداهلل بن حممد بن احلنفية حتولت فيه

                                     
 .65صفحة  "مقاالت اإلسالميني" (18)
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 على إمامته.
يزعمون أنه كان يقول: إنه  ،ة بن سعيدأصحاب املغري ،املغريية :والفرقة الرابعة منهم -4

وله من األعضاء  ،ن معبودهم رجل من نور على رأسه تاجإو ،وإنه يعلم اسم اهلل األكرب ،نيب
على عدد  "أيب جاد"وإن حروف  ،وقلبه ينبع منه احلكمة ،وله جوف ،واخللق مثل ما للرجل

 أعضائه.
لرأيتم  ،قال: لو رأيتهم موضعها منهوذكر اهلاء ف ،قالوا: واأللف موضع قدمه العوجاجها

 لعنه اهلل. - هآوبأنه قد ر ،ض هلم بالعورةرَِّعُي ،اًعظيًم اأمًر
هلم  وذكر ،النريجنات واملخاريقوأراهم أشياء من  ،وزعم أنه حييي املوتى باالسم األعظم

فلما أراد أن خيلق  ،كان وحده ال شيء معه - امسه جل -فزعم أن اهلل  ،كيف ابتدأ اهلل اخللق
 َكبَِّر َماْس ِحبَِّس﴿قال: وذلك قوله:  ،فطار فوقع فوق رأسه التاج ،األشياء تكلم بامسه األعظم

فغضب من  ،قال: مث كتب بأصبعه على كفه أعمال العباد من املعاصي والطاعات ،﴾ىَلْعاأَل
مث اطلع يف  ،نريّ عذب :خرواآل ،ماحل مظلم: أحدمها ؛فاجتمع من عرقه حبران ،فعرق ،املعاصي

 ،وحمق ذلك الظل ،افخلق منها مشًس ،فانتزع عني ظله ،فذهب ليأخذه فطار ،البحر فأبصر ظله
فخلق الكفار من  ،مث خلق اخللق كله من البحرين ،ال ينبغي أن يكون معي إله غريي وقال:

ان أول من خلق فك ،وخلق ظالل الناس ،وخلق املؤمنني من النري العذب ،البحر املاحل املظلم
: ]الزخرف ﴾ُقْل ِإْن َكاَن ِللرَّْحَمِن َوَلٌد َفَأَنا َأوَُّل اْلَعاِبِديَن﴿قال: وذلك قوله:   امنها حممًد

مث عرض على السموات أن مينعن علي بن أيب  ،وهو ظل ،إىل الناس كافة امث أرسل حممًد ،[81
فقام  ،مث على الناس كلهم ،مث على األرض واجلبال فأبني ،فأبني -رضوان اهلل عليه  -طالب 

 وذلك ،بكرففعل ذلك أبو  ،وأن يعذر به ،عمر بن اخلطاب إىل أيب بكر فأمره أن يتحمل منعه
قال: وقال  ،[72: ]األحزاب ﴾ِإنَّا َعَرْضَنا اْلَأَماَنَة َعَلى السََّماَواِت َواْلَأْرِض َواْلِجَباِل﴿: قوله

َكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ﴿وذلك قوله:  ،عمر: أنا أعينك على علي لتجعل يل اخلالفة بعدك
 والشيطان عنده عمر! ،[16: ]احلشر ﴾ِلْلِإْنَساِن اْكُفْر
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 فبلغ خربه خالد بن عبداهلل فقتله. ،فريجعون إىل الدنيا ،األرض تنشق عن املوتى أن وزعم
 ،ومات جابر ،وأنزله أصحاب املغرية مبزنلة املغرية ،جلعفي من أصحابهوكان جابر ا :قال

 فأكل أمواهلم. ،وقالوا: إنه ال ميوت ،افصريوه إماًم ،وادعى وصيته بكرٌ األعور اهلجري القتات
 ،وكان املغرية يأمرهم بانتظار حممد بن عبداهلل بن احلسني بن احلسن بن علي بن أيب طالب

له سبعة  ىوُيْحَي ،يبايعانه بني الركن واملقام -عليهما السالم  -وذكر هلم أن جربيل وميكائيل 
 ،فيهزمون اجليوش ،من االسم األعظم اى كل رجل منهم كذا وكذا حرًفُيعَط ،اًلعشر رج

مل يكن اخلارج حممد بن  :قال بعض أصحاب املغرية ،فلما خرج حممد وقتل ،وميلكون األرض
 ،سيخرج وميلك على ما قال املغرية اوإن حممًد ،ل يف صورتهمتثَّ اوإمنا كان شيطاًن ،عبداهلل

 هم من املغرية.بعُض ئوبر
يزعمون أن اإلمام بعد أيب  ،أصحاب أيب منصور ،املنصورية :والفرقة اخلامسة منهم -5

 ،لسماءل حممد هم اآوأن املنصور قال:  ،جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي أبو منصور
وأبو منصور هذا رجل من بين  ،وأنه هو الكْسف الساقط من بين هاشم ،والشيعة هم األرض

مث قال له: أي  ،فمسح معبوده رأسه بيده ،وزعم أبو منصور أنه عرج به إىل السماء ،عجل
 ،وميني أصحابه إذا حلفوا أن يقولوا: ال والكلمة ،مث نزل به إىل األرض ،اذهب فبلغ عين ،بين

ال تنقطع  - سبحانه -وأن رسل اهلل  ،مث علي ،وزعم أن عيسى أول من خلق اهلل من خلقه
 ،واستحل النساء واحملارم ،وأن النار رجل ،وزعم أن اجلنة رجل ،وكفر باجلنة والنار ،اأبًد

وزعم أن امليتة والدم وحلم اخلزنير واخلمر وامليسر وغري ذلك من احملارم  ،وأحل ذلك ألصحابه
وإمنا هذه األشياء أمساء  ،تقوى به أنفسنا اوال حرم شيًئ ،وقال: مل حيرم اهلل ذلك علينا ،حالل

َلْيَس َعَلى الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ﴿وتأول يف ذلك قوله تعاىل:  ،يتهم رجال حرم اهلل سبحانه وال
وقال: هي أمساء رجال وأسقط الفرائض  ،[93: ]املائدة ﴾الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا

فأخذه يوسف بن عمر الثقفي  ،وأخذ أمواهلم ،املنافقني َخْنقواستحل  ،يتهم أوجب اهلل وال
 وايل العراق يف أيام بين أمية فقتله.
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 ،قوهم مخس فَر ،أصحاب أيب اخلطاب بن زينب ،اخلطابية :والفرقة السادسة منهم -6
اهلل وحججه على خلقه ال يزال منهم رسوالن: ورسل  ،كلهم يزعمون أن األئمة أنبياء حمدثون

فهم يف األرض  ،والصامت علي بن أيب طالب فالناطق حممد  ،صامت :خرواآل ،واحد ناطق
 يعلمون ما كان وما هو كائن. ،طاعتهم مفترضة على مجيع اخللق اليوم

وقالوا:  ،وأن أولئك الرسل فرضوا عليهم طاعة أيب اخلطاب ،وزعموا أن أبا اخلطاب نيب
مث قالوا ذلك يف  ،وقالوا يف أنفسهم مثل ذلك وقالوا: َوَلدُ احلسني أبناء اهلل وأحباؤه ،هلةآاألئمة 

: ]ص ﴾َفِإَذا َسوَّْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا َلُه َساِجِديَن﴿وا قوله تعاىل: ُلوتأوَّ ،أنفسهم
 وزعموا أنه إله. ،ا اخلطابوعبدوا أب ،دم وحنن ولدهآقالوا: فهو  ،[72

 ،وأعظم من علي ،إال أن أبا اخلطاب أعظم منه ،ار بن حممد إهلهم أيًضفوزعموا أن جع
وهم يتدينون  ،فقتله عيسى بن موسى يف َسْبخة الكوفة ،وخرج أبو اخلطاب على أيب جعفر

 بشهادة الزور ملوافقيهم.
يزعمون أن اإلمام بعد أيب  ،وهي الفرقة السابعة من الغالية ،والفرقة الثانية من اخلطابية -7

 وأنَّ ،وزعموا أن الدنيا ال تفىن ،وعبدوه كما عبدوا أبا اخلطاب ،معمر :اخلطاب رجل يقال له
 ،خالف ذلك من ، وأن النار ما يصيب الناسمن اخلري والنعمة والعافية صيب الناسُياجلنة ما 

وتوضع للناس أجساد  ،ولكن يرفعون بأبداهنم إىل امللكوت ،وتونوأهنم ال مي ،وقالوا بالتناسخ
وهم  ،ودانوا بترك الصالة ،واستحلوا سائر احملرمات ،واستحلوا اخلمر والزنا ،شبه أجسادهم

 ويقال: إهنم يسمون اليعمرية. ،يسمون املعمرية
 بزيغأصحاب  البزيغية :يقال هلم ،وهي الثامنة من الغالية ،والفرقة الثالثة من اخلطابية -8

وأنه تشبَّه للناس هبذه  ،وأنه ليس بالذي يرون ،يزعمون أن جعفر بن حممد هو اهلل ،بن موسى
وا يف ُلوتأوَّ ،يوحى إليه وأن كل مؤمن ،ويزعمون أن كل ما حيدث يف قلوهبم وحي ،الصورة

 :أي ؛[145: ]آل عمران ﴾ اللَِّهَوَما َكاَن ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن﴿ذلك قول اهلل تعاىل: 
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َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى ﴿ ،[68: ]النحل ﴾َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل﴿وقوله تعاىل:  ،ي من اهللْحبَو
 ،وزعموا أن منهم من هو خري من جربيل وميكائيل وحممد ،[111: ]املائدة ﴾اْلَحَواِريِّنَي

وادعوا معاينة  ،وأن أحدهم إذا بلغت عبادته رفع إىل امللكوت ،وزعموا أنه ال ميوت منهم أحد
 ا.وزعموا أهنم يروهنم بكرة وعشيًّ ،أمواهتم
أصحاب  ،يقال هلم: العمريية ،وهي التاسعة من الغالية ،والفرقة الرابعة من اخلطابية -9

ويزعمون أهنم  ،ب من قال منهم: إهنم ال ميوتونوهذه الفرقة منهم تكذِّ ،عمري بن بيان العجلي
 ،كما عبده اليعمريون اوعبدوا جعفًر ،وال يزال خلق منهم يف األرض أئمة أنبياء ،ميوتون

 ،مث اجتمعوا إىل عبادة جعفر ،(19)وقد كانوا ضربوا خيمة يف ُكناسة الكوفة ،وزعموا أنه رهبم
 وحبس بعضهم. ،فقتله يف الكناسة ،عمري بن َبَيان ،فأخذ يزيد بن عمر بن هبرية

ألن  ؛يقال هلم: املفضلية ،وهي العاشرة من الغالية ،والفرقة اخلامسة من اخلطابية -10
كما قال غريهم من أصناف  ،يقولون بربوبية جعفر ،املفضل :ُيقال له ؛ارئيسهم كان صوفيًّ

أظهر  األن جعفًر ؛وإمنا خالفوا يف الرباءة من أيب اخلطاب ،وانتحلوا النبوة والرسالة ،اخلطابية
 ،فجميع من أخرج األمر من بين هاشم من اإلمامية الذين يقولون بالنص على علي ،رباءة منهال

 ،وبيان بن مسعان التميمي ،وادَّعى األمر لنفسه ستة: عبداهلل بن عمرو بن حرب الكندي
وزعم أبو  ،وأبو اخلطاب األسدي ،واحلسن بن أيب منصور ،وأبو منصور ،واملغرية بن سعيد

 ضل من بين هاشم.اخلطاب أنه أف
ن اك من الصوفية َمويف النسَّ ،وقد قال يف عصرنا هذا قائلون بألوهية سلمان الفارسي

وأنه جائز أن حيل يف إنسان وسبع وغري ذلك  ،وأن الباري حيل يف األشخاص ،يقول باحللول
 من األشخاص.

ومالوا  ،فيه لعل اهلل حالٌّ ،: ال ندريقالوا يستحسنونه ارأوا شيًئوأصحاب هذه املقالة إذا 

                                     
 حملة بالكوفة. (19)
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وال يلزمه عبادة إذا وصل إىل  ،نسان ليس عليه فرضوزعموا أن اإل ،راح الشرائعطِّاإىل 
 معبوده.
عز  -والصنف احلادي عشر من أصناف الغالية يزعمون أن روح القدس هو اهلل  -11

مث  ،مث يف علي بن احلسني ،مث يف احلسني ،مث يف احلسن ،مث يف علي كانت يف النيب  - وجل
مث يف علي بن موسى  ،مث يف موسى بن جعفر ،مث يف جعفر بن حممد بن علي ،يف حممد بن علي

مث يف احلسن  ،مث يف علي بن حممد بن علي بن موسى ،مث يف حممد بن علي بن موسى ،بن جعفر
 علي. مث يف حممد بن احلسن بن علي بن حممد بن ،بن علي بن حممد بن علي بن موسى

 واإلله عندهم يدخل يف اهلياكل. ،كل واحد منهم إله على التناسخ ،هلة عندهمآوهؤالء 
والصنف الثاين عشر من أصناف الغالية: يزعمون أن عليًا هو اهلل ويكذبون النيب  -12

 مر لنفسهليًا وجه به ليبني أمره فادعى األويشتمونه ويقولون إن ع
يزعمون أن اهلل  ،الغالية هم أصحاب الشريعيوالصنف الثالث عشر من أصناف  -13

هلة آفهؤالء  ،ويف فاطمة ،ويف احلسني ،ويف احلسن ،ويف علي ،يف النيب :يف مخسة أشخاص حلَّ
 عندهم.

وال يقولون عنه ما حكيناه عن الصنف الذي  وليس يطعن أصحاب الشريعي على النيب 
 .قبلهمذكرناه 

 ،أبو بكر :فاألضداد ؛فيها اإلله مخسة أضداد حلَّسة اليت هذه األشخاص اخلموقالوا: ِل
فزعم بعضهم  ؛وافترقوا يف األضداد على مقالتني ،وعمرو بن العاص ،ومعاوية ،وعثمان ،وعمر

فهي حممودة من  ،ألنه ال يعرف فضل األشخاص اخلمسة إال بأضدادها ؛أن األضداد حممودة
 حمد حبال من األحوال.وأهنا ال ُت ،وزعم بعضهم أن األضداد مذمومة ،ههذا الوْج
 فيه. حيلُّ -جل جالله  - ئكي أن الشريعي كان يزعم أن الباروُح
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 ئيقولون: إن البار ،أصحاب النمريي ،وحكي أن فرقة من الرافضة يقال هلم: النمريية
 يف النمريي. الًّكان حا
 ،هلل بن سبأأصحاب عبدا ،وهم السبئية ،والصنف الرابع عشر من أصناف الغالية -14

لئت كما ُم اًلفيمأل األرض عد ،وأنه يرجع إىل الدنيا قبل يوم القيامة ،مل ميت ايزعمون أن عليًّ
 : أنت أنت.- عليه السالم -وذكروا عنه أنه قال لعلي  ،اجوًر

وكان السيد احلمريي يقول  ،وأن األموات يرجعون إىل الدنيا ،والسبئية يقولون بالرجعة
 ويف ذلك يقول: ،برجعة األموات

ــِإ ــَل ــْوٍم َي ــِهِف اُسالنَّــ وُبُؤى َي  ي
 

ــِإ  ــْنى ُدَل ــَق ُماُهَي ــاحِل َلْب  اِبَس
 

وكل  -عز وجل  -يزعمون أن اهلل  ،والصنف اخلامس عشر من أصناف الغالية -15
سبحانه  -وأن اهلل  ،فخلقها ودّبرها ،وأنه أقدره على خلق الدنيا ها إىل حممد َضوَّاألمور وَف

ويزعمون أن األئمة ينسخون  ،منهم يف علي ، ويقول ذلك كثرياخيلق من ذلك شيًئم َل -
 ى إليهم.ويوَح ،وتظهر عليهم األعالم واملعجزات ،ويهبط عليهم املالئكة ،الشرائع

 رضوان اهلل عليه - اإذا مرت سحابة به: إن عليًّ :ويقول ،ومنهم من يسلم على السحاب
 فيها. -

 الشعراء:وفيهم يقول بعض 
ـ  َنِم ُتْئِرَب ـ َل ِجاِرَواخَل ـ  ُتْس  ْمُهْنِم

 

ــ  ــ َنِم ــ اِلزَّالَغ ــِنَو ْمُهْنِم ــ اب  اِبَب
 

ــَو ــ ْنِم ــا َذَذِإ ٍمْوَق ــِلوا َعُرَك  ايًّ
 

ـ  وَندُُّرَي  ـ َع الَمالسَّ ـ َل  (20)اِبَحى السَّ
 

 وأما الغالية من الشيعة فهم قسمان: قسم أوجبت النبوة بعد النيب " :(21)قال ابن حزم

                                     
 .87إىل صفحة  65انتهى من "مقاالت اإلسالميني" من صفحة  (20)
 .188 - 183صفحة  4يف الفصل ج (21)
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وكفروا  ،فلحقوا بالنصارى واليهود - عز وجل -لغريه، والقسم الثاين أوجبوا اإلهلية لغري اهلل 
 أشنع الكفر.

كان   افمنهم الغرابية وقوهلم: إن حممًد ؛قفَر فالطائفة اليت أوجبت النبوة بعد النيب 
ي ْحبالَو -م عليه السال -بعث جربيل  -عز وجل  -ن اهلل إو ،أشبه بعلي من الغراب بالغراب

وقالت طائفة منهم:  ،ألنه غلط ؛وال لوم على جربيل يف ذلك ،فغلط جربيل مبحمد ،إىل علي
 لعنهم اهلل. -بل تعمد ذلك جربيل وكفروه ولعنوه 

كان   اوأمت رقاعة من قوم يقولون: إن حممًد اًلعقو أضعف مسع فهل: (22)قال ابن حزم
أين يقع شبه ابن أربعني سنة من صيب ابن إحدى عشرة  ،فياللناس ؟!يشبه علي بن أيب طالب

 ،فوق الربعة إىل الطويل -عليه السالم  - مث حممد  -عليه السالم  -سنة حىت يغلط به جربيل 
وعلي دون  ،قليل شعر اجلسد أفرع الساقني  ئممتل ،أدجل العينني ،كث اللحية ،قومي القناة

قد ملئت صدره  ،كأنه كسر مث جرب، عظيم اللحية ،منكب شديد االنكباب ،الربعة إىل القصر
ليس يف رأسه شعر إال يف  ،أصلع عظيم الصلع ،دقيق الساقني ،من منكب إىل منكب إذا التحى

 !الطبقة هلذه حلمق فاعجبوا ،كثري شعر اللحية ،مؤخره
 عز وجل -كيف غفل اهلل  -لروح القدس األمني لوحاشا  - مث لو جاز أن يغلط جربيل

 وعشرين سنة. اتقوميه وتنبيهه وتركه على غلطه ثالًثعن  -
وهذا ال يعرفه  ؟ومن خرفهم هبذه اخلرافة ؟مث أظرف من هذا كله: من أخربهم هبذا اخلرب

فعلى هؤالء لعنة اهلل  ،مث شاهد خالفه - عليه السالم - إال من شاهد أمر اهلل تعاىل جلربيل
 ولعنة الالعنني ولعنة الناس أمجعني ما دام هلل يف عامله خلق.

رضي اهلل  -وفرقة قالت بأن علي بن أيب طالب واحلسن واحلسني  ،وفرقة قالت بنبوة علي
وعلي بن  ،وموسى بن جعفر ،وجعفر بن حممد ،وحممد بن علي ،وعلي بن احلسني -عنهم 

                                     
 .183صفحة  4يف الفصل ج  (22)
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 أنبياء كلهم. -واملنتظر بن احلسن  ،احلسن بن حممدو ،وحممد بن علي ،موسى
 وهم طائفة من القرامطة. ،وفرقة قالت بنبوة حممد بن إمساعيل بن جعفر فقط

وهم طائفة  ،بنبوة علي وبنيه الثالثة: احلسن واحلسني وحممد بن احلنفية فقط وفرقة قالْت
وأنذر بالغيوب  ،اوسجع أسجاًع ،وقد حام املختار حول أن يدعى النبوة لنفسه ،من الكيسانية

 وقال بإمامة حممد بن احلنفية. ،عه على ذلك طائفة من الشيعة امللعونةَبتَّاو ،عن اهلل
وهو الذي أحرقه خالد بن عبداهلل  ،وفرقة قالت بنبوة املغرية بن سعيد موىل جبيلة بالكوفة

ن إو ،رأسه تاج يقول: إن معبوده صورة رجل على -لعنه اهلل  -وكان  ،القسري بالنار
ينطلق لسان ذي شعبة من  وحنو ذلك مما ال ،أعضاءه على عدد حروف اهلجاء األلف للساقني

 .اكبرًي ادين به، تعاىل اهلل عما يقول الكافرون علوًّ
فوقع على  ،م بامسه األكربيقول: إن معبوده ملا أراد أن خيلق اخللق تكلَّ -لعنه اهلل  -وكان 

 ،ابه عرًق رفضااملعاصي فلما رأى  ،عمال العباد من املعاصي والطاعاتمث كتب بأصبعه أ ،تاجه
 ،مث اطلع يف البحر فرأى ظلمة ،والثاين نري عذب ،فاجتمع من عرقه حبران: أحدمها ملح مظلم

 اومشًس ،فخلق من عينيه الشمس ،فطار فأخذه فقطع عيين ذلك الظل وحمقه ،فذهب ليأخذه
 ،وخلق املؤمنني من البحر العذب يف ختليط هلم كثري ،وخلق الكفار من البحر املاحل ،أخرى

وكان مما يقول: إن األنبياء مل خيتلفوا قط يف شيء من الشرائع، وقد قيل: إن جابر بن يزيد 
 ،اجلعفي الذي يروي عن الشعيب كان خليفة املغرية بن سعيد إذ حرقه خالد بن عبداهلل القسري

 ،فلما مات فوضوا أمرهم إىل عبداهلل بن املغرية ،جابر خلفه بكر األعور اهلجري فلما مات
خر ما وقف عليه املغرية بن سعيد القول آو ،بالكوفة وكان هلم عدد ضخم ،رئيسهم املذكور

وكل ماء هنر أو عني أو بئر  ،وحترمي ماء الفرات ،بإمامة حممد بن عبداهلل بن احلسن بن احلسني
 فربئت منه عند ذلك القائلون باإِلمامة يف ولد احلسني. ،سةوقعت فيه جنا

وفرقة قالت بنبوة بيان بن مسعان التميمي الذي صلبه وأحرقه خالد بن عبداهلل القسري مع 
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 ،اشديًد اوجنب املغرية بن سعيد عن اعتناق حزمة احلطب جبًن ،املغرية بن سعيد يف يوم واحد
ومل يظهر منه  ،فاعتنقها من غري إكراه ،مسعان إىل احلزمة وبادر بيان بن ،احىت ضم إليها قهًر

يف كل شيء أنتم جمانني، هذا كان ينبغي أن يكون رئيسكم ال  :فقال خالد ألصحاهبما ؛جزع
 هذا الفسل.

وظن اجملنون  ،حاشا وجهه فقط ،يقول: إن اهلل تعاىل يفىن كله -لعنه اهلل  -وكان بيان 
 :]الرمحن ﴾َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك *ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن ﴿ تعاىل: أنه تعلق يف كفره هذا بقول اهلل

م أن اهلل تعاىل إمنا أخرب بالفناء عما على األرض ِلَعم َلْهولو كان له أدىن عقل أو َف ،[27، 26
بالفناء غري ما على  -عز وجل  -ومل يصف  ،﴾اٍنا َفَهْيَلَع ْنَم لُُّك﴿فقط بنص قول الصادق: 

وحاشا هلل من أن يوصف بالتبعيض  ،غريه اوليس هو شيًئ ،ووجه اهلل تعاىل هو اهلل ،األرض
لعنُه اهلل  -وكان  ،ال صفة من ال حيدد وال له مثل ،هذه صفة املخلوقني احملدودين ،ءيِزْجوالتَّ
وكان يذهب إىل أن اإلمام هو هاشم  ،﴾اِسلنَِّل اٌنَيا َبَذَه﴿يقول: إنه املعين بقول اهلل تعاىل:  -

 مث هي يف سائر ولد علي كلهم. ،بن عبداهلل بن حممد بن احلنفية
وكان يقال: إنه  ،وهو امللقب بالكسف ،العجلي املستريمنصور فرقة منهم بنبوة  وقالْت

 .[44 :]الطور ﴾َوِإْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن السََّماِء َساِقًطا﴿املراد بقول اهلل عز وجل: 
ن إو ،يقول: إنه عرج به إىل السماء -لعنه اهلل  -وكان  ،وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة

 وكان ميني أصحابه: ال والكلة. ،وقال له: ابين اذهب فبلغ عين ،اهلل تعاىل مسح رأسه بيده
مث علي بن أيب  ،يقول بأن أول من خلق اهلل تعاىل عيسى ابن مرمي -لعنه اهلل  -وكان 

واخلمر وامليتة واخلزنير والدم.  ،وأباح احملرمات من الزنا ،ن يقول بتواتر الرسلوكا ،طالب
 وقال: إمنا هم أمساء رجال.

وأصحابه  ،واحلج ،والصيام ،والزكاة ،وأسقط الصالة ،ومجهور الرافضة اليوم على هذا
 وكذلك أصحاب املغرية بن سعيد. ،كلهم خناقون رضاخون
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فهم يقتلون  ،حىت خيرج الذي ينتظرونه ،لون محل السالحومعناهم يف ذلك أهنم ال يستح
 واخلشبية باخلشب فقط. ،الناس باخلنق وباحلجارة

ألنه  ؛وهو أعلم الناس هبم ،وذكر هشام بن احلكم الرافضي يف كتابه املعروف بامليزان
 ،أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم :وجارهم يف املذهب ،جارهم بالكوفة

 والكافر إىل النار. ،ويقولون نعجل املؤمن إىل اجلنة
وكانوا بعد موت أيب منصور يؤدون اخلمس مما يأخذون ممن خنقوه إىل احلسن بن أيب 

إىل  إن اإلمامة بعد حممد بن علي بن احلسن صارْت :وأصحابه فرقتان: فرقة قالت ،املنصور
 حممد بن عبداهلل بن احلسن بن احلسني.

 .اوال تعود يف ولد علي أبًد ،بل إىل أيب املنصوروفرقة قالت: 
 وإّن وقع هذه الدعوة هلم يف حائك لظريفة. ،وفرقة قالت: بنبوة بزيغ احلائك بالكوفة

 فرقة بنبوة عمري التبان بالكوفة. وقالْت ،بنبوة معمر بايع احلنطة بالكوفة وفرقة قالْت
وقدم إىل  ،لفعلت اهذا التنب ترًب يقول ألصحابه: لو شئت أن أعيد -لعنه اهلل  -وكان 

فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إىل لعنة  ،اخالد بن عبداهلل القسري بالكوفة فتجلد وسب خالًد
 اهلل.

 وهذه الفرق اخلمس كلها من فرق اخلطابية.
فظفر به أسد بن  ،وقالت فرقة من أولئك شيعة بين العباس بنبوة عمار امللقب خبداش

 له إىل لعنة اهلل.فقت ،عبداهلل القسري
فأوهلم قوم من  -عز وجل  -ق الغالية الذين يقولون باإلهلية لغري اهلل والقسم الثاين من فَر

فقالوا مشافهة:  ،أتوا إىل علي بن أيب طالب -لعنه اهلل  -أصحاب عبداهلل بن سبأ احلمريي 
وأمر بنار فأججت وأحرقهم  ،فاستعظم األمر ،ن هو؟ قالوا: أنت اهللأنت هو فقال هلم: وَم
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ألنه ال يعذب بالنار إال  ؛ن صح عندنا أنه اهللفجعلوا يقولون وهم يرمون يف النار: اآل ،بالنار
ا يريد قنرًب -ا أججت ناري ودعوت قنرًب امنكًر املا رأيت األمر أمًر :ويف ذلك يقول  ،اهلل

أن نفتنت مبخلوق أو يفتنت بنا خملوق نعوذ باهلل من  ،ى طرحهم يف الناروهو الذي تولَّ -مواله 
بني أصحابه  كمحنة عيسى  من بني أصحابه  فإن حمنة أيب احلسن  ،فيما جل أو دق

 عليه السالم. -من الرسل 
إسحاق بن  منهمكان  ،العليانية يسمون العدد،وهذه الفرقة باقية إىل اليوم فاشية عظيمة 

نقض  "،الصراط"وله يف ذلك كتاب مساه  ،متكلميهمن وكان ِم ،حممد النخعي األمحر الكويف
 رسول علي. اويقولون: إن حممًد ،عليه البهنكي والفياض ملا ذكرنا

تعاىل اهلل  -هو اهلل  -عليه السالم  - اعرفون باحملمدية: إن حممًدن الشيعة ُيطائفة ِم وقالْت
وله يف هذا املعىن كتاب مساه  ،والفياض بن علي ،ومن هؤالء كان البهنكي -عن كفرهم 

وأبوه الكاتب املشهور الذي كتب إلسحاق بن كنداج أيام واليته مث ألمري  ،"القسطاس"
 وفيه يقول البحتري القصيدة املشهورة اليت أوهلا: ،املؤمنني املعتضد

ـ  طََّش ـ  ْنِم ـ َزالُغ ِناِكَس ـ  ِرْي  ْهاَرَرَم
 

ــَوَطَو  ــِب ُهْتـ ــَو ُداَلالـ  ْهاَراهلل َحـ
 

 ُجْملةلكونه من  ؛سليمان بن وهبالقاسم بن عبداهلل بن  ُهَلَتَق -لعنه اهلل  -والفياض هذا 
 ورة.ُهمْش ُةوالقصَّ ،ن سعى به أيام املعتضدَم

 -عليه السالم  -إىل حممد  انبيًّ اوالنبيني بعده نبيًّ -عليه السالم  -دم آوفرقة قالت بإهلية 
ووقفوا  ،مث جعفر بن حممد ،مث حممد بن علي ،مث احلسني ،مث بإهلية احلسن ،مث بإهلية علي

بن  بالكوفة يف والية عيسى بن موسى بن حممد بن علي اوأعلنت اخلطابية بذلك هناًر ،هنا ها
ينادون بأعلى  ،فخرجوا صدر النهار يف مجوع عظيمة يف أزر وأردية حمرمني ،عبداهلل بن العباس

فخرج إليهم  ،قال ابن عياش وغريه: كأين أنظر إليهم يومئذ ،لبيك جعفر ،صوهتم: لبيك جعفر
 فقتلهم واصطلمهم. ،عيسى بن موسى فقاتلوه
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وهم  ،جعفر بن حممد بإهلية حممد بن إمساعيل بن فقالْت ،فرقة على ما ذكرنا مث زادْت
 ن قال بإهلية أيب سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب وأبنائه بعده.ومنهم َم ،القرامطة

 ،من قال بإهلية أيب القاسم النجار القائم باليمن يف بالد مهدان املسمى باملنصورومنهم 
 مث الوالة من ولده إىل يومنا هذا. ،وقالت طائفة منهم بإهلية ُعبيداهلل

وكثر عددهم  ،موىل بين أسد بالكوفة ،طائفة بإهلية أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب وقالْت
 ،إال أن أبا اخلطاب أكرب منه ،وجعفر بن حممد إله ،وقالوا: هو إله ،هبا حىت جتاوزوا األلوف

ولكنهم  ،وكانوا يقولون: إهنم ال ميوتون ،وكانوا يقولون: مجيع أوالد احلسن أبناء اهلل وأحباؤه
 وأشبه على الناس هبذا الشيخ الذي ترون. ،يرفعون إىل السماء

وكان من أصحاب أيب  ،الكوفة وعبدوهمعمر بائع احلنطة ب بإالهيةمث قالت طائفة منهم 
 لعنهم اهلل أمجعني. -اخلطاب 

 ابنبسعي الوزير  ،طائفة بإهلية احلسن بن منصور حالج القطن املصلوب ببغداد وقالْت
 أيام املقتدر. -رمحه اهلل  - حامد بن العباس

وكان  ،ضياملقتول ببغداد أيام الرا ،الكاتب السلمانبن علي بن وقالت طائفة بإهلية حممد 
 منهم به ليوجل فيه النور. اأمر أصحابه أن يفسق األرفع قدًر

 وكل هذه الفرق ترى االشتراك يف النساء.
وقالت طائفة منهم  ،يف البصرة اوقالت طائفة منهم بإهلية شباش املقيم يف وقتنا هذا حيًّ

 بإهلية أيب مسلم السراج.
واسم هذا  ،القصار القائم بثأر أيب مسلموقالت طائفة من هؤالء بإهلية املقنع األعور 

فخرج املنصور فقتلهم وأفناهم  ،وا بذلكُنَلوأْع ،أيام املنصور -لعنه اهلل  -وقتل  ،القصار هاشم
 إىل لعنة اهلل.

http://www.alukah.net/


65 
 

www.alukah.net 

 الفرق الضالة واحنرافاهتا

طائفة منهم بإهلية عبداهلل بن حرب  وقالْت ،بإهلية أيب جعفر املنصور الرنوديةوقالت 
وفرض عليهم تسع عشرة صالة يف  ،بتناسخ األرواحوكان يقول  ،الكندي الكويف وعبدوه

إىل أن ناظره رجل من متكلمي الصفرية،  ،يف كل صالة مخس عشرة ركعة ،اليوم والليلة
وأعلم أصحابه  ،وتربأ من كل ما كان عليه ،هإسالُم فأسلم وصحَّ ،وأوضح له براهني الدين

ولعنوه  ،ويقولون باإلهلية ،وأظهر التوبة فتربأ منه مجيع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ،بذلك
 ،ورجعوا كلهم إىل القول بإمامة عبداهلل بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب ،وفارقوه

 إىل أن مات. ،وعلى مذهب الصفرية ،اإلسالم على اخلرببن وبقي عبداهلل 
 .القائلني بإهلية علي من السبئيةهي و ،ف باحلربيةاليوم تعروطائفة إىل 
وعلى مدينة  ،وقد غلبوا يف وقتنا هذا على جند األردن بالشام ،النصرية يوطائفة تدع

 -ولعن احلسن واحلسني ابين علي  ومن قوهلم لعن فاطمة بنت رسول اهلل  ،رية خاصةطَب
رضي اهلل  -ها اوالقطع بأهنا وابن ،وقذفهم بكل بلية ،وسبهم بأقذع السب -رضي اهلل عنهم 

وقوهلم يف عبدالرمحن بن ملجم  ،وا يف صورة اإلنسانُروَّتَص ،شياطني -ضيهم ِغْبن ُمَعوَل ،عنهم
فيقول هؤالء: إن  - ولعنة اهلل على ابن ملجم ،علي رضي اهلل عن -املرادي قاتل علي 

ألنه خلص روح  ؛خرةوأكرمهم يف اآل ،عبدالرمحن بن ملجم املرادي أفضل أهل األرض
واسألوا اهلل  !فاعجبوا هلذا اجلنون ،وكدرهالالهوت مما كان يتشبث فيه من ظلمة اجلسد 

 جعل اهلل حظنا منها األوىل. ،فهي بيده ال بيد أحد سواه ،خرةالعافية من بالء الدنيا واآل
عنصرهم فإمنا  ،ن كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إىل اإلسالمواعلموا أن كل َم

وزاد  ،عنه الشرائع ن عرف اهلل سقطْتإن َم ن يقول:فإن من الصوفية َم ،الشيعة والصوفية
 بعضهم: واتصل باهلل تعاىل.

من  ،اكىن أبا سعيد أبا اخلري هكذا مًعُي اًلوبلغنا أن بنيسابور اليوم يف عصرنا هذا رج
ومرة يصلي يف اليوم ألف  ،ومرة يلبس احلرير احملرم على الرجال ،مرة يلبس الصوف ،الصوفية
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 ونعوذ باهلل من الضالل. -ض ْحر َمْفوهذا ُك ،ومرة ال يصلي ال فريضة وال نافلة ،ركعة
 :(23)قال الشهرستاين

وحكموا فيهم  ،الغالية هم الذين غلوا يف حق أئمتهم حىت أخرجوهم من حدود اخللقية"
وهم على طريف  ،ورمبا شبهوا اإلله باخللق ،من األئمة باإلله اا شبهوا واحًدفرمب ،بأحكام اإلهلية
بهاهتم من مذاهب احللولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود وإمنا نشأت ُش ،الغلو والتقصري

فسرت هذه  ،باخلالق والنصارى شبهت اخللق ،إذ اليهود شبهت اخلالق باخللق ؛والنصارى
 الشبهات يف أذهان الشيعة الغالة حىت حكمت بأحكام اإلهلية يف حق بعض األئمة.

وإمنا عادت إىل بعض أهل السنة بعد ذلك  ،وكان التشبيه باألصل والوضع يف الشيعة
 بيه واحللول.ْشوأبعد من التَّ ،ن االعتزال فيهم ملا رأوا أن ذلك أقرب إىل املعقولومتكَّ

 خ.والتناُس ،والرجعة ،والبداء ،حمصورة يف أربع: التشبيهوبدع الغالة 
وبالري: املزدكية  ،والكوذية ،: اخلرميةبأصبهانيقال هلم  ،وهلم ألقاب وبكل بلد لقب

 وراء النهر املبيضة. ومباومبوضع احملمرة  ،الدقوليةوبأذربيجان:  ،والسنباذية
 :وهم أحد عشر صنًفا

 :يعين ؛: أنت أنت- عليه السالم -الذي قال لعلي  ،سبأالسبئية: أصحاب عبداهلل بن  -1
 فأسلم. ،اوزعموا أنه كان يهوديًّ ،فنفاه إىل املدائن ،أنت اإلله

وهو أول  علي  يفما قال موسى مثل  وصييوشع بن نون وكان يف اليهودية يقول يف 
 .أصناف الغالة ومنه انشعبت ،بإمامة علي أظهر القول بالنصمن 

وهو الذي  ،وال جيوز أن يستويل عليه ،فيه اجلزء اإلهليف ،حي مل يقتل اعليًّوزعموا أن 
فيمأل  ،سيزنل بعد ذلك إىل األرض وأنه ،تبسمه والربق ،والرعد صوته ،جييء يف السحاب

                                     
 .288ص  1ج  "امللل والنحل"يف  (23)
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 .الئت جوًركما ُم اًلاألرض عد
وهم أول فرقة  ،واجتمعت عليه مجاعة انتقال علي وإمنا أظهر ابن سبأ هذه املقالة بعد 

وهذا املعىن  ،بتناسخ اجلزء اإلهلي يف األئمة بعد علي وقالْت ،والرجعة ،والغيبة ،قالت بالتوقف
 وإن كانوا على خالف مراده. ،مما كان يعرفه الصحابة

ورفعت القصة إليه: ماذا  ،يف احلرم باحلد كان يقول حني فقأ عني واحد هذا عمر 
 ؟يف حرم اهلل اعيًن أقول يف يد اهلل فقأْت

 ذلك. منهعمر اسم اإلهلية عليه ملا عرف  فأطلق
وطعن يف  كفر مجيع الصحابة بتركهم بيعة علي  ،أصحاب أيب كامل :الكاملية -2

 ،ويظهر احلق ،وقال: وكان عليه أن خيرج ،ومل يعذره يف القعود ،كه طلب حقهْربَت اعلي أيًض
وذلك النور  ،ص إىل شخصن شْخخ ِموكان يقول: اإلمامة نور يتناَس ،على أنه غال يف حقه

وقال  ،خ اإلمامة فتصري نبوةورمبا تتناَس ،يف شخص يكون نبوة، ويف شخص يكون إمامة
 خ األرواح وقت املوت.بتناُس

خ مقالة لفرقة ولقد كان التناُس ،والغالة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ واحللول
أن  ومذهبهم ،صابئةومن الفالسفة وال ،واهلند الربمهية ،ة تلقوها من اجملوس املزدكيةيف كل أم

وذلك  ،البشر شخص من أشخاص يف كلر ظاِه ،ناطق بكل لسان ،اهلل تعاىل قائم بكل مكان
 .معىن احللول

 أو كإشراقها على البلور. ،وقد يكون احللول جبزء هو كإشراق الشمس يف كوة
 أو كشيطان حبيوان. ،فهو كظهور ملك بشخص ،بالكلوأما احللول 

 والرسخ. ،والفسخ ،واملسخ ،خ أربع: النسخومراتب التناُس
 وسيأيت شرح ذلك عند فرقهم من اجملوس على التفصيل.
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 اجلنية. وأوأسفل املراتب الشيطانية  ،وأعلى املراتب: مرتبة امللكية أو النبوة
 .ملذهبهمن غري تفصيل  اًركان يقول بالتناسخ ظاهوهذا أبو كامل 

وكان يفضل  ،وقال قوم: هو األسدي ،أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي :العلبائية -3
وزعم أنه  ،وكان يقول بذم حممد ،اومساه إهًل ،اوزعم أنه الذي بعث حممًد على النيب  اعليًّ

ن قال بإهليتهما ومنهم َم ،الذميمةويسمون هذه الفرقة  ،فدعا إىل نفسه ،بعث ليدعو إىل علي
 ،ان قال بإهليتهما مجيًعومنهم َم ،ويسموهنم العينية ،يف أحكام اإلهلية اون عليًُّمدَِّقوُي ،امجيًع

شخاص من أصحاب أمخسة  بإهليةن قال ومنهم َم ،ويسموهنم امليمية ،يف اإلهلية اون حممًدُمدَِّقوُي
والروح  ،وقالوا: مخستهم شيء واحد ،واحلسني ،واحلسن ،وفاطمة ،وعلي ،حممد :الكساء

قالوا: بل  ،وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث ،خرال فضل لواحد على اآل ،حالة فيهم بالسوية
 يقول بعض شعرائهم: ويف ذلك ،(بال هاء) فاطم

ـ ْمَخ يِني الـدِّ ِف اهلِل َدْعَب ُتْيلََّوَت  ًةَس
 

ــيِبَن  ــا َوَن ــَو ِهْيَطْبِس ــاِطَفَو اًخْيَش  اَم
 

بعد حممد بن علي بن  عى أن اإلمامادَّ ،العجليبن سعيد أصحاب املغرية  :املغريية -4
وكان املغرية موىل  ،وزعم أنه حي مل ميت ،احلسني حممد بن عبداهلل بن احلسن اخلارج باملدينة

وبعد ذلك ادعى النبوة  ،وادَّعى اإلمامة لنفسه بعد اإلمام حممد ،خلالد بن عبداهلل القسري
فقال: إن  ،وزاد على ذلك قوله بالتشبيه ،ال يعتقده عاقل اغلوًّ وغال يف حق علي  ،لنفسه

وصورته صورة رجل من نور  ،اهلل تعاىل صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف اهلجاء
نبع منه احلكمة، وزعم أن اهلل تعاىل ملا أراد خلق العامل تكلم توله قلب  ،على رأسه تاج من نور

 *َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَأْعَلى ﴿وذلك قوله تعاىل:  :قال ،تاجالفطار فوق رأسه ، مباالسم األعظ
 ،وقد كتبها على كفه ،مث اطلع على أعمال العباد ،[2، 1 :]األعلى ﴾الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى

واملاحل  ،خر عذبواآل ،أحدمها ماحل :فاجتمع من عرقه حبران ،فغضب من املعاصي فعرق
فانتزع عني ظله فخلق منها الشمس  ،فأبصر ظله ،مث اطلع يف البحر النري ،والعذب نري ،مظلم
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مث خلق اخللق كله من  قال: ،وقال: ال ينبغي أن يكون معي إله غريي ،وأفىن باقي ظله ،والقمر
أول ما  الناس ظالل وخلق ،والكفار من البحر املظلم ،فخلق املؤمنني من البحر النري ،البحرين

مث عرض على السموات  ،ظالل الكل خلق قبل ،وأول ما خلق هو ظل حممد وعلي ،خلق
 ،فأبني ذلك ،وهي أن مينعن علي بن أيب طالب من اإلمامة ،واألرض واجلبال أن حيملن األمانة

وضمن أن يعينه  ،فأمر عمر بن اخلطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك ،مث عرض على الناس
 ؛فقبل منه وأقاما على املنع متظاهرين ،أن جيعل اخلالفة له من بعدهعلى شرط  ،على الغدر به

وزعم أنه نزل يف  ،[72 :]األحزاب ﴾َوَحَمَلَها اْلِإْنَساُن ِإنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًلا﴿ذلك قوله: ف
 ﴾َقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنَكَكَمَثِل الشَّْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلْلِإْنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر ﴿عمر قوله تعاىل: 

ومنهم  ،فمنهم من قال بانتظاره ورجعته ،وملا أن قتل املغرية اختلف أصحابه ،[16 :]احلشر
 جعفر أيب بإمامة قال املغريةوقد  ،بانتظاره هو كما كان يقول ،من قال بانتظار إمامة حممد

وقد قال  ولعنه، الباقر منه فتربأ بإهليته، وقال فيه، غال مث - عنهما اهلل رضي - علي بن حممد
 بني الركن واملقام. وجربيل وميكائيل يبايعانه ،فإنه يرجع ،ألصحابه: انتظروهاملغرية 
وهو الذي عزا نفسه إىل أيب جعفر حممد بن  ،أصحاب أيب منصور العجلي :املنصورية -5

وملا  ،ودعا الناس إىل نفسه ،فلما تربأ منه الباقر وطرده زعم أنه هو اإلمام ،علي الباقر يف األول
وتظاهر بذلك وخرجت مجاعة منهم بالكوفة يف بين  ،إيل تويف الباقر قال: انتقلت اإلمامة

حىت وقف يوسف بن عمر الثقفي وايل العراق يف أيام هشام بن عبدامللك على قصته  ،كندة
 فأخذه وصلبه. ،وخبث دعوته

ورمبا قال: الكسف الساقط  ،سماءالساقط من ال هو الكسف  ازعم العجلي أن عليًّ
 عز وجل. -من السماء هو اهلل 

 ،ورأى معبوده فمسح بيده رأسه ،وزعم حني ادعى اإلمامة لنفسه أنه عرج به إىل السماء
 فهو الكسف الساقط من السماء. ،مث أهبطه إىل األرض ،انزل فبلغ عين ،وقال له: يا بين
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وزعم أن اجلنة رجل أمرنا  ،والرسالة ال تنقطع ،ا: أن الرسل ال تنقطع أبًداوزعم أيًض
وتأول احملرمات  ،وهو خصم اإلمام ،وأن النار رجل أمرنا مبعاداته ،وهو إمام الوقت ،مبواالته

وأخذ  ،واستحل أصحابه قتل خمالفيهم ،مبعاداهتم اهلل تعاىل أمرنا ،رجالكلها على أمساء 
 واستحالل نسائهم. ،أمواهلم

 ،مقصودهم من محل الفرائض واحملرمات على أمساء رجال وإمنا ،اخلرمية منصنف وهم 
وارتفع عنه اخلطاب إذ وصل  ،فقد سقط عنه التكليف ،هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه

 .وبلغ إىل الكمال ،إىل اجلنة
 مث علي بن أيب طالب. ،بن مرمياما خلق اهلل هو عيسى  قال: أول أنهالعجلي ومما أبدعه 

وهو الذي عزا  ،طابية: أصحاب أيب اخلّطاب حممد بن أيب زينب األسدي األجدعاخل -6
فلما وقف الصادق على غلوه الباطل يف حقه تربأ  ،نفسه إىل أيب عبداهلل جعفر بن حممد الصادق

 ،واللعن عليه منهوبالغ يف التربي  ،دد القول يف ذلكوش ،وأخرب أصحابه بالرباءة منه ،منه ولعنه
 .لنفسه اإلمامةفلما اعتزل عنه ادعى 

وهم  ،بائهآوإهلية  ،وقال بإهلية جعفر بن حممد، هلةآزعم أبو اخلطاب أن األئمة أنبياء مث 
ثار وال خيلو العامل من هذه اآل ،والنبوة نور يف اإلمامة ،واإلهلية نور يف النبوة ،أبناء اهلل وأحباؤه

 واألنوار.
ولكن ملا نزل إىل هذا  ،وليس هو احملسوس الذي يرونه ،زمانههو اإلله يف  اوزعم أن جعفًر

 فراه الناس فيها. ،العامل لبس تلك الصورة
 ،وملا وقف عيسى بن موسى صاحب املنصور على خبث دعوته قتله بسبخة الكوفة

 ،معمر :فزعمت فرقة أن اإلمام بعد أيب اخلطاب رجل يقال له ،اوافترقت اخلطابية بعده فرًق
وأن اجلنة هي ما تصيب الناس  ،وزعموا أن الدنيا ال تفىن ،ه كما دانوا بأيب اخلطابودانوا ب

 ،واستحلوا اخلمر والزنا ،وبلية شر ومشقةتصيب الناس من وأن النار هي اليت  ،من خري وعافية
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 عمرية.املودانوا بترك الصالة والفرائض، وتسمى هذه الفرقة  ،وسائر احملرمات
 :أي ؛هو اإلله اأن جعفًر وكان يزعم ،بزيغبعد أيب اخلطاب وزعمت طائفة أن اإلمام 

َوَما َكاَن ﴿وتأول قول اهلل تعاىل:  ،وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه ،ظهر اإلله بصورته للخلق
وكذلك قوله  ،بوحي من اهلل إليه :أي ؛[145 :]آل عمران ﴾ِلَنْفٍس َأْن َتُموَت ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه

 .[68 :]النحل ﴾َوَأْوَحى َربَُّك ِإَلى النَّْحِل﴿تعاىل: 
وزعم أن اإلنسان إذا بلغ  ،وزعم أن يف أصحابه من هو أفضل من جربيل وميكائيل

وادعوا  ،لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل: رفع إىل امللكوتو ،إنه مات :الكمال ال يقال
 .البزيغية هذه الطائفوتسمى  ،ام يروهنم بكرة وعشيًّوزعموا أهن ،كلهم معاينة أمواهتم

وقالوا كما قالت ، عمري بن بيان العجلي :طائفة أن اإلمام بعد أيب اخلطاب وزعمْت
جيتمعون  ،وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة ،إال أهنم اعترفوا بأهنم ميوتون ،الطائفة األوىل

فصلبه يف كناسة  افأخذ عمرًي ،فرفع خربهم إىل يزيد بن هبرية ،الصادق عبادة علىفيها 
 .اوالعمريية أيًض العجليةوتسمى هذه الطائفة  ،بالكوفة

وكان يقول بربوبية جعفر دون  ،وزعمت طائفة أن اإلمام بعد أيب اخلطاب مفضل الصرييف
الصادق هؤالء كلهم جعفر بن حممد  وتربأ من ،وتسمى هذه الفرقة املفضلية ،ورسالتهنبوته 

 ."القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون حبال األئمة تائهون فإنَّ ،ولعنهم طردهمو
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 بعض مشاهري الزنادقة
 :(24)"مقاالت اإلسالميني"يف تعليقات األستاذ حممد حميي الدين عبداحلميد على كتاب 

الزاهد الصويف  ،املعروف باحلالج ،أكثر العلماء على أن أبا مغيث احلسني بن منصور"
 ،وكفروه بذلك ،كان يقول باحللول -سنة تسع وثالمثائة من اهلجرة  اًلاملتوىف قتي ،املشهور

 وقتل بفتواهم. ،وبأنه حالل الدم ،وحكم علماء عصره بكفره
 ."ما يف اجلبة إال اهلل"، وقوله: "أنا احلق" ومن األلفاظ اليت اشتهرت عنه قوله:

وأبا طاهر  ،أن أبا املغيث احلالج :احلرمني أبو املعايل عبدامللك بن حممد اجلويين إمام ويرى
 ،كانا من قوم اتفقوا على قلب نظام الدولة ،سليمان بن سعيد احلسن بن هبرام القرمطي

قال:  ،وذهب القرمطي إىل أكناف األحساء لذلك ،وتواصوا بالدأب ومواصلة السعي لذلك
والقصور عن درك األمنية لبعد أهل  ،فحكم عليه صاحبها باهللكة ،ر بغدادوارتاد احلالج قط

 العراق عن االخنداع.
فقد عقد يف كتابه  :-وهو من تالميذ إمام احلرمني اجلويين  -أما حجة اإلسالم الغزايل 

 ،واعتذر عن األلفاظ اليت كانت تصدر عنه ،ن فيه حال احلالجيََّب اًلطوي اًلفص "مشكاة األنوار"
وجعل هذا  ،وشدة الوجد ،هذا من فرط احملبة وقال: ،وتأوهلا ومحلها كلها على حمامل حسنة

 القائل:الكالم مثل قول 
ـ َأ ْنا َمَنَأ ـ ى َوَوْه ـ َأ ْنَم ـ ى َأَوْه  اَن

 

ــَن  ــُر ُنْح ــْلَلان َحوَح ــَن  اَنَدا َب
 

ــ ــْبا َأَذِإَفـ ــْبي َأِنَتْرَصـ  ُهَتْرَصـ
 

ــْبا َأَذِإَو  ــْبَأ ُهَتْرَصـــ  اَنَتْرَصـــ
 

 وهو قوله: ،جيري على قول اجملربة الذي ،واحلالج هو صاحب البيت املشهور
ـ ُتْكَم مِّي الَيِف اُهَقْلَأ ـ َو اوًف ـ  اَلَق  ُهَل

 

 اِءامَلــِب لََّتــْبَت ْنَأ اَكيَّــِإ اَكيَّــِإ 
 

                                     
 .81 - 80صفحة  1ج (24)
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ــ ــْبا َأَذِإَفـ ــْبي َأِنَتْرَصـ  ُهَتْرَصـ
 

ــْبا َأَذِإَو  ــْبَأ ُهَتْرَصـــ  اَنَتْرَصـــ
 

لقاضي  ؛"أنباء أبناء الزمان"و ،"وفيات األعيان"من كتاب  181)وانظر الترمجة رقم 
 .("بتحقيقنا 405صفحة  1القضاة ابن خلكان ج

، احلسني بن منصور احلالج ـه309ي سنة احلالج توفِّ" :(25)قال الزركلي يف األعالم
أصله من  ،وتارة يف زمرة امللحدين ،يعد تارة يف كبار املتعبدين والزهاد ،فيلسوف ،أبو مغيث

وعاد إىل  ،ودخل بغداد ،وانتقل إىل البصرة وحج ،ونشأ بواسط العراق أو بتستر ،بيضاء فارس
بعض الناس طريقته يف التوحيد واإلميان، مث كان  فاتبع ،هـ 299أمره سنة وظهر  ،تستر

 .اوينشر طريقته سرًّ ،يتنقل يف البلدان
وأنه كان يظهر مذهب  ،ويصوم الدهر ،اويصلي كثرًي ،ايسرًيوقالوا: إنه كان يأكل 

وهو يف تضاعيف ذلك يدعي حلول اإلهلية  ،ومذهب الصوفية للعامة ،الشيعة مللوك )العباسيني(
 .فيه

 ،فسجن وعذب وضرب ،فأمر بالقبض عليه ،وكثرت الوشايات به إىل املقتدر العباسي
 وهو صابر ال يتأوه وال يستغيث.

 اوملا صارت رماًد ،وأحرقت جثته ،مث ُجزَّ رأسه ،كان: وقطعت أطرافه األربعةقال ابن خل
وإمنا ألقي شبهه  ،وادَّعى أصحابه أنه مل يقتل ،ونصب الرأس على جسر بغداد ،ألقيت يف دجلة
 على عدو له.

 ،ويدعي كل علم ،ى مذاهب الصوفيةيتعاَط اًلحتاوقال ابن الندمي يف وصفه: كان ُم
وأورد أمساء  ،ويقول باحللول ،يروم إقالب الدول ،للعظائم امرتكًب ،لسالطنيعلى ا اجسوًر

 ،"اجلوهر األكرب"و ،"طاسني األزل" منها: ؛له يف غريب األمساء واألوضاع استة وأربعني كتاًب

                                     
 .285صفحة  2ج (25)
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 "،نآن القرآقر"و ،"احلياة الباقية"و ،"املاء املسكوب"و ،"الظل املمدود"و ،"الشجرة النورية"و
املثل "و ،"مدح النيب"و ،"علم البقاء والفناء"و ،"السياسة واخللفاء واألمراء"و ،"الفرقان"و

 "الكربيت األمحر"و ،"كيف كان وكيف يكون"و ،"هو هو"و ،"القيامة والقيامات"و ،"األعلى
 ."التوحيد"و ،"اليقني"و ،"الوجود الثاين"و ،"األول والوجود

 وأخباره وتعاليمه.ووضع املستشرق غولدتسهري رسالة يف احلالج 
وأقوال  ،يف احلالج وطريقته ومذهبه اكتاًب مسينيوناملستشرق لويس وكذلك صنف 

 .(26)الباحثني فيه كثرية
  

                                     
 ،154ص 3ج "لغة العرب"و ،190صفحة  1البن الندمي ج ؛"الفهرست"يف اهلامش إحالة إىل  (26)
 "البداية والنهاية"و ،307 "طبقات الصوفية"و ،336 "روضات اجلنات"و ،191ص12 "املشرق"و
 8وابن األثري ج ،347ص 2ج "تاريخ اخلميس"و ،314ص 2ج "لسان امليزان"و ،132ص 11ج

وفيه: كان  ،256ص 1ج "ميزان االعتدال"و ،146ص 1ج "الوفيات"و ،76 "غريب"و ،399ص
وفيه: كان احلالج خيرج للناس فاكهة الشتاء يف  ،309وابن الشحنة حوادث سنة ـ ه 311مقتله سنة 

يسميها  ،﴾دَحَأ اهلُل َوُه ْلُق﴿ :عليها ايده يف اهلواء ويعيدها مملوءة دراهم مكتوًب وميد ،الصيف وبالعكس
 ،92ص/1والشعراين ج ،ويتكلم مبا يف ضمائرهم ،وخيرب الناس مبا صنعوا يف بيوهتم ،دراهم القدرة

 .359 - 353ص 2ج "ة اجلنانآمر"و ،وفيه كثري من أخباره ،141 - 112ص 8ج "تاريخ بغداد"و
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 ابن الراوندي
 :(27)لألستاذ حميي الدين عبداحلميد "مقاالت اإلسالميني"يف التعليقات على 

وله  ،له مقالة يف علم الكالم ،ابن الراوندي: أبو احلسني أمحد بن حيىي بن إسحاق»
 ،ونسبته إىل راوند ،"فضيحة املعتزلة"منها كتاب:  ،االكتب املصنفة حنو مائة وأربعة عشر كتاًب

وهي قرية من قرى  ،وبعدها دال مهملة ،وسكون النون ،وبينهما ألف ،بفتح الراء والواو
تويف  :وقيل ،وتويف سنة مخس وأربعني ومائتني برحبة مالك بن طوق ،قاسان بنواحي أصبهان

البن خلكان  "؛وفيات األعيان"يف  34)انظر الترمجة رقم  ؛وتقدير عمره أربعون سنة ،ببغداد
 بتحقيقنا(. 78 ص 1ج

بن عثمان اخلياط  أبو احلسن عبدالرحيم بن حممد ألفهو الذي  "فضيحة املعتزلة"وكتاب 
 يف الرد عليه. "االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد"خر القرن الثالث كتاب آاملعتزيل يف 

 :(28)ـه 298قال ابن كثري يف حوادث سنة 
ويقال: إنه  ،فأظهر اإلسالم ،اكان أبوه يهوديًّ ،أحد مشاهري الزنادقة :ابن الراوندي"

 :ن مساهآيف الرد على القر اوصنف كتاًب ،ن وأحلد فيهآكما عادى ابنه القر ،حرف التوراة
يقال له:  اوكتاًب ،"الزمردة" :مساه ،واالعتراض عليها ،يف الرد على الشريعة اوكتاًب ،"الدامغ"
 ."إمامة املفضول الفاضل" :وكتاب ،"الفريد" :وله كتاب ،يف معىن ذلك "التاج"

منهم الشيخ أبو علي حممد بن عبدالوهاب  ؛وقد انتصب للرد على كتبه هذه مجاعة
وكذلك ولده أبو هاشم عبدالسالم بن أيب  ،وقد أجاد يف ذلك ،شيخ املعتزلة يف زمانه ،اجلبائي

 ،علي
فلم أجد فيه  ،قال الشيخ أبو علي: قرأت كتاب هذا امللحد اجلاهل السفيه ابن الراوندي

                                     
 .103صفحة 1ج (27)
 .113 - 112ص 11ج "البداية والنهاية" (28)
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وتصحيح  ،ونفي الصانع ،يف قدم العامل اقال: وقد وضع كتاًب ،إال السفه والكذب واالفتراء
يف  يف الرد على حممد رسول اهلل  اووضع كتاًب ،والرد على أهل التوحيد ،مذهب الدهرية

 اووضع كتاًب ،نآوطعن على القر يعين النيب  -ونسبه إىل الكذب  ،اسبعة عشر موضًع
حيتج هلم فيها على إبطال نبوة حممد  ،واإلسالموفضل دينهم على املسلمني  ،لليهود والنصارى

 نقل ذلك ابن اجلوزي عنه ،وجه عن اإلسالمُرن ُخيَِّبإىل غري ذلك من الكتب اليت ُت. 
يات من كالمه وزندقته وطعنه على اآل اطرًف "منتظمه"وقد أورد ابن اجلوزي يف 

جهله وكالمه وإىل  ،وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إليه ،ورد عليه يف ذلك ،والشريعة
 وهذيانه وسفهه ومتويهه.

منها ما هو صحيح  ؛والكفر والزندقة ،وقد أسند إليه حكايات من املسخرة واالستهزاء
والتستر  ،وعلى طريقه ومسلكه يف الكفر ،ممن هو مثله ،ومنها ما هو مفتعل عليه ،عنه

 وقلوهبم مشحونة بالكفر والزندقة. ،خيرجوهنا يف قوالب مسخرة ،املسخرةب
 ،وهو منافق يتمسخر بالرسول ودينه وكتابه ،ي اإلسالمِعن يدَّود فيَمُجْوَم وهذا كثرٌي

َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباللَِّه ﴿وهؤالء ممن قال اهلل تعاىل فيهم: 
 .[66، 65 :]التوبة ﴾ا َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإمَياِنُكْمَل *َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن 

فلما علم الناس  -قبحهما اهلل  - البن الراوندي اقد كان أبو عيسى الوراق مصاحًب
 فأودع السجن حىت مات. ،بأمرمها طلب السلطان أبا عيسى

ة مقامه عنده كتابه مدَّ ف له يفوصنَّ ،فلجأ إىل الوي اليهودي ،وأما ابن الراوندي فهرب
ويقال: إنه  - لعنه اهلل -يسرية حىت مات  افلم يلبث بعده إال أياًم ،"نآالدامغ للقر" :الذي مساه

 أخذ وصلب.
مع ما انتهى  ،وثالثني سنة اقال أبو الوفاء ابن عقيل: ورأيت يف كتاب حمقق أنه عاش سًت

 وال رحم عظامه. ،لعنه اهلل وقبحه -إليه من التوغل يف املخازي يف هذا العمر القصري 
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وال كأن الكلب  ،بشيء (29)وتلبس عليه ومل خيرجه "الوفيات"وقد ذكره ابن خلكان يف 
والعلماء يذكر هلم  ،فالشعراء يطيل ترامجهم ،على عادته يف العلماء والشعراء ،اأكل له عجيًن
 والزنادقة يترك ذكر زندقتهم. ،ترمجة يسرية

 ،افاحًش اوقد وهم ومًه ،وفاته يف سنة مخس وأربعني ومائتني وأرخ ابن خلكان تاريخ
 ."كما أرخه ابن اجلوزي وغريه ،ي يف هذه السنةوالصحيح أنه توفِّ

 :(30)ـه 245قال ابن كثري يف حوادث سنة 
نسبة إىل  ،أبو احلسني بن الراوندي ،وهو أمحد بن حيىي بن إسحاق ،ابن الراوندي الزنديق

 ،وكانت لديه فضيلة ،كان هبا يصنف الكتب يف الزندقة ، نشأ ببغدادمث ،قرية ببالد قاشان
وقد ذكرنا له ترمجة مطولة  ،خرةولكنه استعملها فيما يضره وال ينفعه يف الدنيا وال يف اآل

ألن ابن  ؛هناا وإمنا ذكرناه ه ،حسب ما ذكرها ابن اجلوزي يف سنة مثان وتسعني ومائتني
 فقال: ،بل مدحه ،ومل جيرحه ،وقد تلبس عليه ،خلكان ذكر أنه تويف يف هذه السنة

وكان  ،له مقالة يف علم الكالم ،هو أبو احلسني أمحد بن إسحاق الراوندي العامل املشهور
فضيحة " :منها ؛اوله من الكتب املصنفة حنو من مائة وأربعة عشر كتاًب ،من الفضالء يف عصره

وله حماسن  ،وغري ذلك ،"القصب"وكتاب  ،"الزمردة"وكتاب  "،التاج"وكتاب  "،لةاملعتز
 .كتبهميف  مبذاهب نقلها عنه أهل الكالموقد انفرد  ،وحماضرات مع مجاعة من علماء الكالم

نقلت ذلك  ،ببغداد :وقيل ،تويف سنة مخس وأربعني ومائتني برحبة مالك بن طوق التغليب
 وهو غلط. ،عن ابن خلكان حبروفه

وإمنا أرخ ابن اجلوزي وفاته يف سنة مثان وتسعني ومائتني كما سيأيت هناك له ترمجة 
 ،مطولة

                                     
 ."ومل جيرحه بشيء" :ولعل الصواب ،كذا (29)
 ."البداية والنهاية"من  347 - 346ص 10ج (30)
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 :(31)ـه286قال ابن كثري يف حوادث سنة 
 ،أبو يعقوب النخعي األمحر ،إسحاق بن حممد بن أمحد بن أبان :إسحاق بن حممد النخعي

أن  :وقد ذكر ابن النوخبيت واخلطيب وابن اجلوزي ،وإليه تنسب الطائفة اإلسحاقية من الشيعة
وأنه كان  ،احلسني إىل وأنه انتقل إىل احلسن مث ،هذا الرجل كان يعتقد إهلية علي بن أيب طالب

 اهلل وقبحه. قبحهم - احلمري الكفر خلق منوقد اتبعه على هذا  ،يظهر يف كل وقت
وقد أورد له  ،وكان يطلي برصه مبا يغري لونه ،ألنه كان أبرص ؛األمحر :وإمنا قيل له

 لعنه اهلل. -عظيمة يف الكفر  اًلالنوخبيت أقوا
ومثل هذا أقل وأذل من أن يروى  ،ح عن املازين وطبقتهَلمن احلكايات وامُل اوقد روى شيًئ

 عنه أو يذكر إال بذمه.

 
  

                                     
 .82ص 11ج "البداية والنهاية" (31)
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 :ابن سبأ
 :290ص 1ج "مقاالت اإلسالميني"ويف التعليقات على كتاب 

ودعا إىل ذلك  ،مث غال فيه حىت زعم أنه إله ،اوزعم أنه كان نبيًّ ،غال ابن سبأ يف علي"
 فأمر بإحراق قوم منهم يف حفرتني: ،فرفع خربهم إىل علي ،من غالة الكوفة اقوًم

 ،مث إنه خاف إحراق الباقني ،إذا مل ترم يب يف احلفرتني لترم يب احلوادث حيث شاءْت
 ،فلما قتل علي زعم ابن سبأ أن املقتول شيطان على صورته ،باط املدائنفنفى ابن سبأ إىل سا

 ،وأنه سيزنل إىل الدنيا وينتقم من أعدائه ،كما صعد إليها عيسى ،صعد إىل السماء اوأن عليًّ
ومن مسع من  ،والربق سوطه ،وأن الرعد صوته ،يف السحاب اوزعم بعض السبئية أن عليًّ

 عليك السالم يا أمري املؤمنني. قال: ،هؤالء صوت الرعد
 قال إسحاق بن سويد العدوي:

ـ  َنِم ُتْئِرَب ـ َل ِجاِرَواخَل ـ  ُتْس  ْمُهْنِم
 

ــ  ــ َنِم ــ اِلزَّالَغ ــِنَو ُمُهْنِم ــ اب  اِبَب
 

ــَو ــ ْنِم ــا َذَذِإ ٍمْوَق ــِلوا َعُرَك  ايًّ
 

ــ  ــ وَندُُّرَي ــَع الَمالسَّ ــَل  اِبَحى السَّ
 

ــِكَلَو ــي ُأنِّ ــِب بُِّح ــْلَق لُِّك  يِب
 

 اِبَوالصَّـــ َنِمـــ اَكَذ نََّأ ُمَلـــْعَأَو 
 

 ابًّــُح يُقدِّالصِّــَو اهلِل وُلُســَر
 

ــ  ــْرَأ ِهِب ــُج ــُح اًدو َغ ــ َنْس  اِبَوالثَّ
 

 (.223)الفرق بني الفرق ص 
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 :ابن الفارض
 :(32)قال شيخ اإِلسالم ابن تيمية

وقد  ،السلوك وابن الفارض من متأخري االحتادية صاحب القصيدة التائية املعروفة بنظم"
وما أحسن  ،فهو أخبث من حلم خزنير يف صينية من ذهب ؛رائق اللفظ انظم فيها االحتاد نظًم

وبالغ أهل العصر  ،اوقد نفضت كثرًي ،اهلل أعلم هبا ومبا اشتملت عليه ،تسميتها بنظم الشكوك
 يف حتسينها واالعتداد مبا فيها من االحتاد، ملا حضرته الوفاة أنشد:

ـ ي ِفِتَلِزْنَم اَنَك ْنِإ ـ ِع بِّي احُل  ُمُكَدْن
 

ـ َم  ـ َف يـتُ ِقَل ْدا َق ـ  ْدَق ـ َأ ُتْعيََّض  ياِميَّ
 

 :ابن الصباح
 .ـه 517ي سنة وتوفِّ ،438ولد سنة  ،ابن الصباح اإلمساعيلي" :(33)"األعالم"قال يف 

 ،عامل باهلندسة واحلساب والنجوم ،داهية شجاع ،احلسن بن الصباح بن علي اإلمساعيلي
 مولده يف مرو. ،قيل: إنه مياين األصل من محري

تتلمذ ألمحد بن عطاش من أعيان الباطنية يف عهد ملك شاه السلجوقي، مث كان مقدم 
فدخل مصر وأكرمه املستنصر الفاطمي  ،وطاف البالد ،ورحل منها ،اإِلمساعيلية بأصبهان

 ،شام واجلزيرة وديار بكر والرومفعاد إىل ال ،وأمره بأن يدعو الناس إىل إمامته ،اًلوأعطاه ما
مث استوىل على قلعة  ،إىل املستنصر اداعًي ،ودخل كاشغر وما وراء النهر ،ورجع إىل خراسان

واستقر إىل  ،وضم إليها عدة قالع ،ـه483وطرد صاحبها سنة  ،األملوت من نواحي قزوين
 ي فيها.أن توفِّ

كان من كبار  ،وجد أصحابه قلعة أملوت ،قال الذهيب فيه: صاحب الدعوة الزنارية

                                     
 .62ص "نقض املنطق" (32)
 .209 - 208صفحة  2ج (33)
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 الزنادقة ومن دهاة العامل.
ومن  ،ويف تاريخ العراق: اإلمساعيلية أصحاب حسن الصباح تدعى حنلتهم بالزنارية

 بقاياهم اليوم يف عصرنا احلاضر األغاخانية يف اهلند.
حقيقة "و ،"مريةاهلداية اآل"و ،"املؤمنني مطيع"و ،"روضة التسليم"ومن كتبهم املعروفة: 

 ."الفلك الدوار"و ،"الدين
أهنم فرقة من  ويذكرون ،أقول: يسمي األوربيون أصحاب احلسن هذا الساسان

بقيادة احلسن بن الصباح يف أواخر القرن احلادي عشر  ،اإلمساعيلية برزت يف احلروب الصليبية
ويف كتاهبم من يطلق  ،وأن كلمة أساسان أصلها حشاشون ،"أواخر اخلامس للهجرة" ،امليالدي

 .اهذا االسم على اإلمساعيليني مجيًع
 .(34)يف تارخيهم[ Histoire des Assassins] برغشتال كتابوللمستشرق 

  

                                     
تاريخ "و ،وما بعدها 494البن األثري حوادث سنة  "؛الكامل"وباهلامش إشارة للمصادر وهي:  (34)

صبح "و ،312و/113ص 3وابن الوردي ج ،332ص 1ج "ميزان االعتدال"و ،273 "العلويني
 وال روس ودائرة املعارف الربيطانية. ،6امللحق الثاين ص 3 "تاريخ العراق"و ،121ص 1ج "األعشى
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 :حممد بن احلسن النصريي
 م:1317املوافق  ،ـه717املهدي النصريي املتوىف سنة 

كان يلقب  ،من زعماء النصريية يف جبال الالذقية ،همتألِّ :حممد بن احلسن النصريي"
بن  وتارة يدعى حممد ،وتارة يدعى علي بن أيب طالب فاطر السموات واألرض ،باملهدي تارة

وعني لكل إنسان من رؤسائهم  ،وخرجت النصريية من طاعة السلطان ،عبداهلل صاحب البالد
وخرجوا يقولون: ال  ،من أهلها اودخلوا جبلة فقتلوا خلًق ،كثرية ونيابات اوبالًد ،تقدمة ألف
واختاذها  ،وأمر أصحابه هبدم املساجد ،وال باب إال سلمان ،وال حجاب إال حممد ،إله إال علي

واسجد إلهلك املهدي  ،املسلمني: قل ال إله إال علي من يأسرونهيقولون ملن وكانوا  ،مخارات
ونامت  ،فقتل منهم مجع كبري ،فجّردت إليهم العساكر ،حىت حيقن دمك ،الذي حييي ومييت

، وأشار الزركلي يف اهلامش إىل البداية والنهاية 318ص 6 )األعالم للزركلي ج ،"فتنتهم
 (.83ص 14ج
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 :بعض الضالل من الفالسفة
د يإغاثة اللهفان من مصا"يف كتابه:  -رمحه اهلل تعاىل  -قال العالمة ابن القيم 

 :(35)"الشيطان
وحكى ذلك عنه تلميذه  ،وصرح أفالطون حبدوث العامل كما كان عليه األساطني"

وتبعه على ذلك مالحدة الفالسفة من املنتسبني إىل امللل  ،أرسطو، وخالفه فيه، فزعم أنه قدمي
من قول أهل  ،فرام جبهده تقريب هذا الرأي ،وغريهم، حىت انتهت النوبة إىل أيب علي بن سينا

الرسل يف  وأتباع وكتبهاهلل تعاىل فرسل  ،واجتماع الضدين ،فاق النقيضنيامللل وهيهات ات
 طرف، وهؤالء القوم يف طرف.

فكان من  ،وكان ابن سينا كما أخرب عن نفسه قال: أنا وأيب من أهل دعوة احلاكم
وال رب خالق وال رسول مبعوث جاء من  ،القرامطة الباطنية الذين ال يؤمنون مبعيد وال معاد

 عند اهلل تعاىل.
وينتسبون إىل أهل بيت  ،ويبطنون اإلحلاد احملض ،ون بالرفضُرتََّسوكان هؤالء زنادقة يَت

، وكانوا اوديًن اوهو وأهل بيته براء منهم نسًب - له وسلمآصلى اهلل تعاىل عليه و - الرسول
وال  ،ال اإلحلاد والشرك والكفران، ال حيرمون حراًمويدعون أه ،يقتلون أهل العلم واإلميان

 ."، ويف زمنهم وخلواصهم وضعت رسائل إخوان الصفاءاًلحيلون حال
 :(36)"الكافية الشافية"وقال ابن القيم يف 

ـ َر َلاِمَح وَعُدْخامَل َكِلَذ ْوَأ ـ  ِةاَي  ـاْل
 

 اِنَطْيالشَّــ ُةيَفــِلَخ اَكَذ اِدَحْلِإـــ 
 

ـ ْحامَل َكِلا َذيَنِس َني اْبِنْعَأ ـ  وُلُل  ْنِم
 

ــْدَأ  ــَأ اِنَي ــا الُكَذ ِضْراأَل ِلْه  اِنَرْف
 

                                     
 .264 - 262ص  2ج  (35)
 .160ص  (36)
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ـ  رُيِصا َنَذَكَو ـ  ِكْرالشِّ ـ َبْتي َأِف  ِهاِع
 

ــَأ  ــُر اِءَدْعـ ــَو اهلِل ِلْسـ  اِناإِلمَيـ
 

ـ  ْنِم َةَلاَلوا الضَُّرَصَن ـ ِيْأَر ِةاَهَفَس  ْمِه
 

ــَو  ــا ُجْوَزَغ ــدِّ وَشُي ــَو يِنال  ِنآْرالُق
 

ـ  ِماَلى اإِلْسَلى َعَرَجَف ـ ْحِم ْمُهْنِم  ٌةَن
 

ــ  ــَت ْمَل ــ ِرْج ــِب طَُّق ــْزاأَل ِفاِلَس  اِنَم
 

ــَج ْوَأ ــَج ْوا ٌدْع ــْتَأَو ٌمْه ــ اٌعَب  ُهَل
 

 اِنَتــْهالُبَو يــِلِطْعالتَّ ُةمَّــُأ ْمُهــ 
 

ــَح ْوَأ ــِب ْوا ٌصْف ــالنَّ ِوَأ ٌرْش  اَذ اُمظَّ
 

ــُم َك  ــالُف ُمدََّقـ ــوامُل اِقسَّـ  اِنجَّـ
 

ـ َو اُمحَّالشَّ َكِلَذَكَو ـ َو ُفالَّالَع  ـالْن
 

ــَن  ــَأ اُرجَّـ ــاجَل ُلْه ــ ِلْه  ِنآْرالُقِب
 

ـ ا ِفَم اهلِلَو ـ  ِمْوي الَق  افـعٌ َر ٌصْخَش
 

ــ  ــْأَر ِيْحالَوِب ــًس ــ ْلا َب ــ ِيْأَرِب  الِنُف
 

 :263صفحة  2ج ،"إغاثة اللهفان"قال العالمة ابن القيم يف كتابه: 
وزير  ،حد وزير املالحدة: النصري الطوسيْلوالكفر امُلوملا انتهت النوبة إىل نصري الشرك 

حىت شفا إخوانه من  ،فعرضهم على السيف ،شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه ،هوالكو
واستبقى الفالسفة  ،والقضاة والفقهاء واحملدثني (37)فقتل اخلليفة ،واشتفى هو ،املالحدة

وجعلهم  ،والطبائعيني والسحرة، ونقل أوقاف املدارس واملساجد والربط إليهم ،واملنجمني
جل جالله  -ونصر يف كتابه قدم العامل وبطالن املعاد وإنكار صفات الرب  خاصته وأولياءه،

وأنه ال داخل العامل وال خارجه، وليس فوق  ،وحياته ومسعه وبصره ،من علمه وقدرته -
ورام جعل إشارات إمام امللحدين ابن سينا  ،لمالحدة مدارسلختذ لبتة، واأالعرش إله يعبد 

ورام تغيري  ،ن العوامآوذاك قر ،ن اخلواصآفقال: هي قر ،فلم يقدر على ذلك ،نآمكان القر

                                     
مبماألة ، ـه 656خر اخللفاء العباسيني قتله التتر حينما دخلوا بغداد يف سنة آهو املستعصم باهلل  (37)

 العلقمي الرافضي امللعون وزير املستعصم، وكان نصري الشرك واإلحلاد الطوسي قاضي التتار ومشريهم.
وقد فعل التتر مبشورته وابن العلقمي يف بغداد من سفك الدماء وانتهاك احلرمات والتنكيل باإلسالم 

 .263ص 2ج "إغاثة اللهفان"واملسلمني ما مل يسمع مبثله يف أي عصر هامش 
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يعبد  افكان ساحًر ،خر األمرآم السحر يف وتعلَّ ،فلم يتم له األمر ،وجعلها صالتني ،الصالة
 األصنام.

 ،أبطل فيه قوله بقدم العامل "،املصارعة"وصارع حممد الشهرستاين ابن سينا يف كتاب مساه 
فقام له نصري اإلحلاد وقعد فنقضه  ،وقدرته وخلقه العامل ،ونفي علم الرب تعاىل ،وإنكار املعاد

نصر فيه أن اهلل تعاىل مل خيلق  -ووقفنا على الكتابني  ،"مصارعة املصارعة"بكتاب مساه: 
وال  ،بقدرته واختياره اوأنه ال يفعل شيًئ اوأنه ال يعلم شيًئ ،واألرض يف ستة أيام لسمواتا

وباجلملة فكان هذا امللحد هو وأتباعه من امللحدين الكافرين باهلل  ،يبعث من يف القبور
 خر.ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل

وعن إمامه ابن سينا، وبعضها أتباع هؤالء اليوم هي مأخوذة عنه  اوالفلسفة اليت يقرؤه
وهو مع قلته وغثاثته وركاكة  ،عن أيب نصر الفارايب، وشيء يسري منها من كالم أرسطو

 كثري التطويل ال فائدة فيه. -ألفاظه 
وخيار ما عند هؤالء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغريهم أهون منه، 

 ،إثباهتم له فهو عندهم وجود مطلق ال صفة لهفإهنم يدأبون حىت يثبتوا واجب الوجود، ومع 
وال له قدرة على فعل وال  ،مل خيلق السموات واألرض بعد عدمها ،وال نعت وال فعل يقوم به

، ويشركون به يف احيًّ اقادًر اعامًل ،امبدًع اخالًق ا، وعباد األصنام كانوا يثبتون ربًّايعلم شيًئ
 شيء برز عليهم فيه عباد األصنام. فنهاية أمر هؤالء الوصول إىل ،العبادة

 عز وجل. -وهم فرق شىت ال حيصيهم إال اهلل 
 اكثرًي اوأحصى املعتنون مبقاالت الناس منهم اثنيت عشرة فرقة، كل فرقة منها خمتلفة اختالًف

ون، وهم شيعة أرسطو، ؤعن األخرى، فمنهم أصحاب الرواق، وأصحاب الظلة، واملشا
وهي اليت حيكيها ابن سينا والفارايب وابن خطيب الري  ،وم بني الناسوفلسفتهم هي الدائرة الي

 وغريهم.
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ومنهم الفيثغورية، واألفالطونية، وال تكاد جتد منهم اثنني متفقني على رأي واحد، بل قد 
 ومقاالهتم أكثر من أن نذكرها على التفصيل. ،تالعب هبم الشيطان كتالعب الصبيان بالكرة

فإهنم عطلوا الشرائع، وعطلوا املصنوع عن  ،هم أهل التعطيل احملض فمالحدهتم :وباجلملة
الصانع، وعطلوا الصانع عن صفات كماله، وعطلوا العامل عن احلق الذي خلق له وبه، فعطلوه 

 ."مث سرى هذا الداء منهم يف األمم، ويف فرق املعطلة ،عن مبدئه ومعاده، وعن فاعله وغايته
له آوعلى  ،وصلى اهلل على سيدنا حممد ،والثبات على اإلمياننسأل اهلل سالمة العقيدة 

 وصحبه وسلم.
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