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      ميكــن إجــاُل مســار التصــوف يف تاريــخ 

مســترشق  2002م(:   -1920( مقــديس  جــورج   )1(

أمريــي ذو أصــول عربيــة، تخصــص يف دراســة 

املذاهــب اإلســامية، والتأريــخ لهــا، وال ســيام 

ــن  ــوراه م ــة الدكت ــال درج ــي. ن ــب الحنب املذه

يف  ودرَّس  1964م.  ســنة  الســوربون  جامعــة 

ــارد  ــات الكــرى، أبرزهــا: هارف ــن الجامع ــدد م ع

ــل،  ــهر أعاملــه: »ابــن عقي وبنســلفانيا. مــن أش

ــيي«،  ــر الكاس ــام الع ــة يف إس ــن والثقاف الدي

ــد املســلمني  ــم عن ــات: معاهــد العل »نشــأة الكلي

ويف الغــرب«، »اإلســام الحنبــي«

)2( Humaniora Islamica : an annual Publica-

tion of islamic Studies and the Humani-

ties, vol.2, 1974

التاريــخ اإلســامي  )*( د. أحمــد محمــود مــدرس 

والحضــارة، بكليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة. 

ــم: ــرتوين للمرتج ــد اإللك الري

ahmed77_historian@yahoo.com

المذهب الحنبلي والتصوف |  جورج مقدسي)1(
The Hanbali School and Sufism)2(

ترجمة
د. أحمد محمود محمد إبراهيم )*( 
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الحــركات الدينيــة اإلســامية -كــا ميكــن 

ــا عــن اإلســام-  أن نســتقرئه مــن أعالن

عــى النحــو اآليت: 

ــخ  ــَد يف تاري ــذي ُولِ ــوُف، ال ــي التص حظ

مبكــر مــن عمــر اإلســام، بفــرتة مــن 

ــني األول  ــال القرن ــكون خ ــدوء والس اله

والثــاين للهجــرة. ثــم صــادف معارضــًة 

ــل اإلســام الرســمي، إبــان القــرن  مــن ِقبَ

ــراب،  ــن االضط ــرتٌة م ــا ف ــث، أعقبته الثال

بلغــت ذروتهــا يف تعذيــب الحــاج ذلــك 

الشــهيد الصــويف العظيــم -تعذيبًــا اشــتهر 

ــد  ــنًقا. وق ــه ش ــمعته- وإعدام ــوء س بس

وقــع ذلــك الحــادُث )إعــدام الحــاج( 

الرابــع  القــرن  مــن  األول  الربــع  يف 

كان  ثــم  امليــادي(.  )العــارش  الهجــري 

ــرًا نحــو  ــُة تغي ــُة التالي أن شــهدت الحقب

ــب  ــُض الكت ــْت بع ــا ُصنَِّف ــل؛ ففيه األفض

يف التصــوف، كــام أُعيــد نســخها وتداولهــا 

ــد  ــائعة، فق ــة الش ــا للرواي ــاُس. ووفًق الن

الخامــس  القــرن  إبــان  الغــزايلُّ  نجــح 

الهجــري )الحــادي عــرش امليــادي(، وعــى 

نحــو يوشــك أن يكــون فرديًّــا، يف التوفيــق 

بــني اإلســام الرســمي والتصــوف، بصــورة 

نهائيــة وحاســمة، وإن مل يتحقــق انتصــاره 

صفــوف  داخــل  مريــر  رصاٍع  بعــد  إال 

 )Islamic orthodoxy(ــني السُّ اإلســام 

.)a(

إليهــم  يُْنظَــر  -الذيــن  الحنابلــة  إن 

ــني  ــم محافظ ــرى بوصفه ــورة أو بأخ بص

ومتعنتــني،  ومتزمتــني،  النخــاع،  حتــى 

ــا  ــراوة، وفًق ــوا ب ــني- قاتل ــل ومتعصب ب

ملــا نُِقــَل إلينــا، يف معارضــة االعــرتاف 

اإلســام  صفــوف  داخــل  بالتصــوف 

ــني.  السُّ

لقــد حــارب الحنابلــُة التصــوَف قبــل 

انتصــاره وظلــوا يحاربونــه بعــد انتصــاره. 

يف  ومــى  انتــرش،  التصــوف  أن  بيــد 

اإلســامي  للعــامل  العظيمــة  غزواتــه 

املتنامــي، بفضــل الجهــود الضخمــة التــي 

بذلهــا الغــزايلُّ، ورغــم املقاومــة الصارمــة 

التــي أبداهــا املذهــُب الحنبــي عــى 

ــرون. ــدى ق م

ولــن اختلفــت القصــُة يف تفاصيلهــا؛ فــإنَّ 

ثــاث مراحــل متاميــزة ميكــن  هنــاك 

الخــروج بهــا مــن الروايــات املختلفــة، 

ــي:  وه
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)1( مياد التصوف وبزوغ نجمه. 

)2( رصاع التصوف مع اإلسام الرسمي. 

رغــم  وانتشــاره  التصــوف  غلبــة   )3(

الحنبليــة.  املعارضــة  صابــة 

ومل يجمــع الباحثــون إال عــى املرحلــة 

الثالثــة، أال وهــي: انتصــار التصــوف يف 

مواجهــة املعارضــة الحنبليــة اللــدود.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن أكــر صــور 

ــزت حــول  ــا تركَّ ــرأي إلحاًح الخــاف يف ال

اإلســامي:  التصــوف  أصــول  مشــكلة 

هــل هــي أصــول داخليــة، انبثقــت مــن 

املصــادر الدينيــة الذاتيــة، أم أنهــا أصــول 

خارجيــة، نتيجــة دوافــع وافــدة مــن 

يبــدو أن اإلجــامع -يف  أديــان أخــرى؟ 

ــح القــول  ــة األخــرة- يصــبُّ يف صال اآلون

بإســامية أصــول التصــوف، وهــو إجــامع 

للقــرآن  املســتمر  ـر  التََّدبُـّ إىل  يســتند 

التــي  األطروحــة  هــي  وتلــك  نفســه. 

 Louis( دافــع عنهــا لويــس ماســينيون

أصــول  عــن  مقالــه  يف   )Massignon

واملنشــور  اإلســامي  التصــوف  معجــم 

ــة  ــى دراس ــا ع ــنة )1922م()1(؛ تأسيًس س

)1( Second revised edition )Paris: J. Vrin, 

1954(.

بارعــة لوثائــق القــرون الثاثــة األوىل مــن 

ــام.  تاريــخ اإلس

وليــس مــن قصــدي أن أعالــج أصــول 

ــام  ــك، ففي ــع ذل التصــوف أو تطــوره. وم

يتصــل مبســألة األصــول تلــك، فــإن الــذي 

انتهيــُت إليــه يدعــم النظريــة القائلــة 

اإلســامي  للتصــوف  الذاتيــة  بالنشــأة 

 Louis( ــينيون ــس ماس ــا لوي ــام طرحه ك

Massignon(. ومهــام يكــن مــن أمر، فإن 

الشــاغل الرئيــس لتلــك الورقــة يكمــن يف 

يشء آخــر، وهــو فحــص القيمــة الحقيقية 

ألطروحــة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. 

تســيهر  جولــد  إجنــاس  عمــل  فمنــذ 

)Ignaz Goldziher(، واملذهــب الحنبــي 

هــو كبش الفــداء األثر لدى االتـجـــاهات 

الحديثــة يف الدراســات اإلســامية. ولعلــه 

مــن الــروري -بالنســبة يل- أن أذكــر 

أن داريس اإلســاميات يدينــون بالفضــل 

الــذي  البــارز  العالِــِم  لذلــك  العظيــم 

ــُه يف مجموعهــا أساًســا مــن  تشــكِّل أعاملُ

أهــم األســس الصلبــة يف حقــل دراســاتنا. 

بيــد أنــه -إذا جــاز التعبــر- كانــت لديــه 

بقعــة عميــاء فيــام يتعلــق باملذهــب 

الحنبــي، اكتســبها مــن املصــادر املعاديــة 
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ــت  ــي أُدرج ــة الت ــي البقع ــة، وه للحنابل

ــذي  ــاز ال ــرتاث املمت بطبيعــة الحــال يف ال

ــا. تركــه لن

الواضحــة  الرؤيــة  إىل  افتقــاره  ولعــل 

يرجــع يف جانــب منــه إىل طبيعــة املصادر 

أُتيحــت  التــي  املطبوعــة  التاريخيــة 

لــه يف مطلــع القــرن العرشيــن، فهــي 

ــز ضــد املذهــب  ــة بالتحي مصــادر ُمْفَعَم

الحنبــي، وهــي التــي وفَّــرت املــواد التــي 

معرفتنــا  أســس  إرســاء  اســتُخدمت يف 

الخاصــة بذلــك املذهــب.

وعــى الرغــم مــن أن كثــرًا مــن املصــادر 

األخــرى أضحــت متاحــة، فــإن االنطباعات 

الناشــئة عــن املصــادر األوىل والدراســات 

ــًة  ــت قامئ ــت عــى أساســها ظل ــي بُني الت

عــى حالهــا.

ومــا زال كثــر مــن داريس اإلســاميات 

اليــوم  إىل  يُفاَجــأون  االطــاع  واســعي 

ــاري  ــنِي األنص ــمعون أن الصوفي ــني يس ح

الهــروي )ت 481هـــ/1089م()1(، وعبــد 

 )1(عن ذلك الصويف، انظر: 

EI2, art. al-Ansárí al-Harawí )by S. de 

Beaurecueil(.

ــاين )ت 561هـــ/1166م()2(  ــادر الجي الق

ــا. كليهــام كان حنبليًّــا قُحًّ

أمــا أولئــك الذيــن يعرفــون أن هذيــن 

الصوفيــني كانــا حنبليــنِي يتقــداِن حامســًة 

ملذهبهــام، فيُِقــرُّون عــادًة بتلــك الحقيقــة 

ــدة  ــن القاع ــا م ــتثناًء عارًض ــا اس بوصفه

ــة  ــة الحنبلي ــة بالخصوم ــائدة والقائل الس

ــر  ــون أث ــك يقتف ــم يف ذل ــوف. وه للتص

جولــد تســيهر )Goldziher( الــذي يــرى 

أن انتســاب هذيــن الصوفيــني إىل املذهب 

الحنبــي إمنــا يرجــع إىل فرارهــام مــن 

 .)b()((ــة ــة العقلي ــكام ذي النزع ــم ال عل

ومــع ذلــك، فــإن اإلرصار عــى فكــرة 

خصومــة الحنابلــة للتصــوف ال ترجــع 

ولكنهــا  املصــادر وحدهــا،  طبيعــة  إىل 

تُْعــزى أيًضــا إىل لغــة تلــك املصــادر، تلــك 

ــا  ــزل تقابلن دة التــي مل ت املشــكلة املتجــدِّ

مــن  بلغتنــا  التــي  الوثائــق  حالــة  يف 

العصــور الوســطى. 

 )2( عن ذلك الصويف، انظر: 

EI2, s. v. 'Abd al-Kádir al-Djilání )by W. 

Braune(.

)3( Goldziher, Le dogme et la loi de l'Islam 

)Paris: P. Geuthner, 1920(, pp. 144, 145.
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ولعــل مشــكلة اللغــة تتضــح متاًمــا يف 

ــع  ــني يراج ــا؛ فح ــة ذاته ــادر الحنبلي املص

املــرُء التعريــف بالصوفيــنِي املذكوريــِن 

يف كتــاب الرتاجــم الــذي وضعــه ابــُن 

الحنبــي،  املذهــب  ألبنــاء  رجــب 

يجــد األنصــاري ُمَشــاًرا إليــه بوصفــه 

مشــاًرا  الجيــاين  ويجــد  »الصــويف«)1(، 

كان  ولــن  »الزاهــد«)2(.  بوصفــه  إليــه 

تفســرهام  ميكــن  املصطلحــان  هــذان 

ــويفٌّ(  ــا )ص ــون لدين ــنيَّ أن يك ــا، تع حرفيًّ

ــٍد( يف  ــُض )زاه ــاري، ومح ــة األنص يف حال

حالــة الجيــاين. ولكــن حســبنا أن يكــون 

لدينــا صــويف واحــد يف الحنابلــة، بشــهادة 

صاحــب الرتاجــم الحنبــي، يف ظــل هــذه 

اهتاممنــا.  ليكــون موضــع  املابســات، 

الحنبــي  ــر  السِّ كاتــب  أن  واعتقادنــا 

ــة«،  ــات الحنابل ــل طبق ــب، »ذي ــن رج ــر: اب  )1( انظ

تحقيــق: هــري الوســت، ســامي الدهــان، الجــزء 

الفرنــي  املعهــد  مطبوعــات  )دمشــق،  األول، 

ــطر  ــل«، )1/ 64(، )الس ــق، 1951م( »= ذي بدمش

حامــد  محمــد  بتحقيــق:  أخــرى  نــرشة  11(؛ 

الفقــي، الجــزء الثــاين، )القاهــرة، مطبعــة دار 

الســنة املحمديــة، )72)1هـــ = 1972م( »= ذيل«، 

نــرشة الفقــي، )1/ 50(، )الســطر 9(.

)نــرشة  الحنابلــة«،  طبقــات  »ذيــل  انظــر:   )2(  

.)10 )الســطر   ،)290  /1( الفقــي(، 

ينبغــي أن يحــذر عــى نحــو كاٍف، حتــى 

ــن  ــت. وم ــألة يف صم ــك املس ــاوز تل يتج

ــُن رجــب  خــال األلقــاب التــي نحلهــا اب

ــاين(،  ــروي والجي ــنِي )اله ــن الصوفي هذي

ميكــن اســتخاص اســتنتاجني مبدئيــني: 

يبــدو  فيــام  ابــن رجــب  يكــن  )1( مل 

يستشــعر الحاجة إىل الحيطــة فيام يتعلق 

بالتصــوف يف طبقــات املذهــب الحنبــي. 

مصطلحــي  اصطناعــه  يوحــي   )2(

القــول  بإمكانيــة  و»زاهــد«  »صــويف«، 

بالتنــاوب. يُْســتَْخَدمان  بأنهــام 

ويـعّزز هـذيـن االسـتـنـتـاجـيـن الـقـراءُة 

فهــذان  رجــب.  ابــن  لذيــل  التاليــة 

ــان  ــم يغطي ــاب الرتاج ــزءان مــن كت الج

املذهــب  تاريــخ  مــن  قــرون  ثاثــة 

الحنبــي، مــن منتصــف القــرن الخامــس 

الهجــري )الحــادي عــرش امليــادي( إىل 

منتصــف القــرن الثامــن الهجــري )الرابــع 

عــرش امليــادي(. فبمجــرد قــراءة صــدور 

األســامء  مــن  تتألــف  التــي  الرتاجــم 

واأللقــاب الكاملــة ملــْن ترجــم لهــم ابــُن 

ــارئُ  ــتطيع الق ــة، يس ــن الحنابل ــب م رج

ــم  ــر إليه ــة أُش أن يصــادف عــرشة صوفي



362

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

بهــذه الصفــة)1(. فــإذا تجــاوز القــارئُ 

األســامَء إىل نــّص الرتاجــم ذاتــه، يســتطيع 

ــال ذلــك  ــة أمث أن يجــد كذلــك نحــو ثاث

التعــرف  الحنابلــة ميكــن  مــن  العــدد 

إليهــم، دون عنــاء، باعتبارهــم صوفيــة)2(. 

العــدد  فــإن  التدقيــق،  مــن  ومبزيــد 

اإلجــاميل الــذي ميكــن إحصــاؤه يزيــد 

ــون  ــم ميثِّل ــي أنه ــام يعن ــة؛ م ــى املائ ع

ــن  ــة الذي ــدس الحنابل ــى س ــو ع ــا يرب م

ــد أن العــدد  ــُن رجــب. بي ــم اب ترجــم له

زال  مــا  الحنابلــة  للصوفيــة  الصحيــح 

أكــر مــن ذلــك؛ نظــرًا ألن ابــن رجــب ال 

دنــا بــأي إشــارات الفتــة عــن تصــوف  يزوِّ

حنابلــة آخريــن ممــن يُعرفــون بأنهــم 

ــا عــى مصــادر أخــرى))(. ــة تأسيًس صوفي

 )1( انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرشة الفقــي(. 

ــة: )22، 27، 6)1، 7)1، 89)،  ــام الرتاجــم اآلتي أرق

.)466 ،46( ،445 ،(98 ،(9(

 )2( انظــر: »ذيــل طبقــات الحنابلــة« )نــرشة الفقــي(، 

أرقــام: )9)1، )19، 196، 197، 200، ))2، 274، 

 ،(81 ،(7( ،(70 ،(69 ،(2( ،(1( ،(07 ،(02 ،289

 ،49( ،492 ،47( ،472 ،448 ،4(6 ،405 ،(97 ،(96

.)551 ،514

ــة انظــر: املخطــط  ــة الحنابل  ))( عــن هــؤالء الصوفي

ــاه. أدن

ومنــذ ســنوات قليلــة، كتبــُت بإيجــاز عــن 

التصــوف الحنبــي يف بغــداد خــال القــرن 

ــن  ــر اب ــادي، يف ع ــرش املي ــادي ع الح

عقيــل )ت )51هـــ/1119م()4(. ومنذ ذلك 

التاريــخ، وخاصــة يف اآلونــة األخــرة، وأنــا 

أصــادف مصــادر تُلقــي مزيــًدا مــن الضوء 

التــزام املذهــب الحنبــي  عــى مــدى 

ــه الحنبــي  ــان للفقي بالتصــوف. مثــة كتاب

ــا  ابــن قدامــة )ت 620هـــ/)122م( أوحي

ــاه)5(:  ــك االتج ــث يف ذل ــرورة البح يل ب

أوعــز  الــذي  ابــن«  »التوَّ كتــاب  األول: 

بقــوة إىل رســالة ذات شــقني: شــّق يف 

تأييــد املذهــب الحنبــي، واآلخــر يف تأييــد 

التصــوف)6(. 

»تحريــم  فهــو:  الثــاين؛  الكتــاب  وأمــا 

النَّظَــر يف كتــب أهــل الــكام« الــذي أدان 

)4(  See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl et la résur-

gence de l'Islam traditionaliste au XIe sié-

cle )Publ. de l'Istitut Français de Damas, 

1963( )= Ibn 'Aqíl(, 377-383.

 )5( عن ابن قدامة، انظر:

 EI2, art. Ibn Kudáma )by G. Makdisi(.

املعهــد  نــرشة  التوابــني،  كتــاب  قدامــة،  ابــن   )6(

ومــا   ،25 )ص/  )1961م(،  بدمشــق،  الفرنــي 

بعدها(. 
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ــَن  ــي اب ــُه الحنب ــة زميلَ ــُن قدام ــه اب في

عقيــل بســبب اشــتغاله بعلــم الــكام، 

ــا عــن »حاجيــة« ابــن  ــا طرفــه متاًم غاضًّ

عقيــل)1(. إن أولئــك املطلعــني عــى قضيــة 

ــرون  ــوف يتذك ــهرة، س ــل الش ــن عقي اب

ميولــه  مــن  التوبــة  عــى  أُْجــِر  أنــه 

االعتزاليــة، والتــرؤ مــن كتابــه الــذي ألَّفه 

يف الثنــاء عــى الحــاج والتــامس املعاذيــر 

لــه)2(. ويــورد ابــُن قدامــة مــا يفيــد توبــة 

ابــن عقيــل كلمــًة كلمــًة، بيــد أنــه حــني 

جــاء إىل النــص الــذي يعالــج فيــه قضيــَة 

)1( See: G. Makdisi, Ibn Qudáma's Censure 

of Speculative Theology )Gibb Memorial 

New Series XX; London: Luzac, 1962(.

 )2(عن تراجع ابن عقيل، انظر:

G. Makdisi, Nouveaux détails sur l'affaire 

d'Ibn 'Aqíl )= L›Affaire d›Ibn 'Aqíl( in 

Mélanges Louis Massignon )Paris-Da-

mascus, 1956-57, 3 vols.(, III, 91-126; G. 

Makdisi, Ibn 'Aqíl, pp. 426 ff.; see also I. 

Goldziher, Zur Geschichte den hanbal-

itischen Bewegungen, in ZDMG, LXII 

)1908(, pp. 1-26, esp. pp. 20-21, where the 

text of the retraction is quoted in ex-tenso 

)for the translation, see: G. Makdisi, Ibn 

'Aqíl, pp. 426-428(; L. Massignon, La Pas-

sion d'al-Halláj )Paris: P. Geuthner, 1914-

1922(, pp. 366 – 367.

ــإدراج  ــا ب ــره، مكتفيً ــل ذك ــاج، أهم الح

ــل(  ــن عقي ــق اآليت: »وذكــر )أي: اب التعلي

ويتبــني   .)((»... قــال  ثــم  آخــر،  شــيًئا 

ــد إغفــال  مــن كام ابــن قدامــة أنــه تعمَّ

)c( .ــاج ــة بالح ــرة الخاص الفق

الــذي دأب عــى  العلمــي  التقليــد  إن 

بــني  العدائيــة  العاقــة  إىل  اإلشــارة 

ــر  ــو أم ــي له ــب الحنب ــوف واملذه التص

والــذي  يبــدو.  كــام  الجــذور  عميــق 

أميــُل إليــه هــو إدراج ابــن قدامــة يف 

ــم  ــهد به ــن استش ــة الذي ــة الحنابل طائف

ماســينيون بوصفهــم مؤيديــن للحــاج)4(. 

أمــرًا  كان  الحًقــا  حــدث  مــا  أن  بيــد 

ــا كان  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــاًم بص حاس

غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف اإلســناد، أو 

ــرزت  ــي أب ــويف، الت ــني الص ــلة التلق سلس

ــس  ــورة ال لب ــا وبص ــكل واضــح متاًم بش

فيهــا، اســَم فقيهنــا الحنبــي ابــن قدامــة. 

)3(  See: George Makdisi, Ibn Qudama's Cen-

sure, p. 3 )para. 8, line 6 of Arabic text:

ــن  ــال(. وع ــم ق ــر ث ــيئًا آخ ــل” ش ــن عقي ــر “اب )وذك

الفقــرة املحذوفــة املتعلقــة بالحــاج انظــر:

 G. Makdisi, Ibn 'Aqil, p. 427 )lines 7-11(.

)4( See: G. Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, 

p. 126.
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ــًرا  ــا كان أم ــا حــدث الحًق ــد أن م بي

ــا  ــدر م ــة بق ــورة مذهل ــًا بص حاس

كان غــر متوقــع؛ أعنــي اكتشــاف 

اإلســناد، أو سلســلة التلقــن الصــويف. 

وفضــاً عــن ذلــك، فــإن اســم ابــن قدامــة 

ــَر يف ذلــك اإلســناد الصــويف فحســب،  مل يُ

بــل إن الحنابلــة الســبعة اآلخريــن الذيــن 

وردت أســامؤهم يف ذلــك اإلســناد، لبســوا 

الخرقــة جميًعــا، ولبســها ابــُن قدامــة 

ــادر  ــد الق ــارشة، وهــو عب مــن شــيخه مب

ــي الشــهر. ــويف الحـنـبـ ــاين، الصـ الجـيـ

لقــد عــرُت عــى هــذه السلســلة الصوفية 

يف إحــدى مخطوطــات املكتبــة الظاهريــة 

بدمشــق)1(، تلــك املدينــة التــي عــاش 

ــذ  ــه من ــى تعليم ــة وتلق ــُن قدام ــا اب فيه

ــرون. ــبعة ق س

ومثــة أدلــة تعــزِّز مــا ســبق، ظهــرت 

التــي  املخطوطــات  بعــض  يف  الحًقــا 

ــدن  ــتانبول ولي ــة يف اس ــت للدراس أُخضع

ودبلــن وبرنســتون. وكذلــك فقــد وقفــُت 

عــى دليــل آخــر داعــٍم ملــا تقــّدم، يف 

)1( Majmú 18, fol. 254b.

ــة  ــر الحنبلي ــات غ ــة إحــدى الحلق ترجم

يف السلســلة الصوفيــة، وذلــك بكتــاب 

الــدرر الكامنــة البــن حجــر العســقاين)2(، 

شــمس الديــن الدنيــري، حيــث ترتفــع 

ابــن  إىل  بإســناده  الصوفيــة  نســبته 

قدامــة، مــن طريــق صوفيــني آخريــن 

مــن صوفيــة الحنابلــة. وقــد توفــرُت عــى 

دراســة سلســلة التلقــني الصــويف لحنابلــة 

الظاهريــة، تلــك السلســلة التــي تؤيدهــا 

ــادر املتـعـــددة، يف مـقـالـــة  هـــذه املصـ

منفصلــة))(. 

إن التصــوف الحنبــي ُمتَِّســٌق مــع نظريــة 

ــول  ــن األص ــينيون )Massignon( ع ماس

ــة  ــة حاج ــس مث ــوف. ولي ــة للتص القرآني

إىل التأكيــد عــى دور القــرآن يف املذهــب 

شــأن  شــأنهم  فالحنابلــة،  الحنبــي؛ 

 )2( الجزء الرابع، )ص/ 264(، )رقم/ 728(.

)3( In a special issue of the Cahiers de l’Herne 

)Paris( devoted to Louis Massignon.

وهذا املقال منشور اآلن، وهو:

G. Makdisi, L'Isnad initiatique sufi de 

Muwaffaq ad-din ibn Qudama, in Louis 

Massignon, Paris, Editions de L'Herne, 

1970, pp. 88-96. 
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ــم  ــون بتدبره ــل، معروف ــة األوائ الصوفي

املتواصــل للقــرآن؛ ولذلــك فمــن املعقــول 

القائلــة  النظريــَة  ماســينيون  يؤيــد  أال 

للتصــوف)1(، رغــم  الحنابلــة  بخصومــة 

ــة  ــن تيمي ــوزي واب ــن الج ــف اب ــه يص أن

بأنهــام أكــر خصمــني للتصــوف)2(. ومــن 

بخصومــة  الزعــم  فــإن  أخــرى،  جهــة 

الحنابلــة للتصــوف متســق مــع النظريــة 

للتصــوف  األجنبــي  باألصــل  القائلــة 

أن  يف  الســبب  هــو  وذلــك  اإلســامي. 

كان   )Ignaz Goldziher( جولدتســيهر 

بوصفــه  الحنبــي  املذهــب  إىل  ينظــر 

ــنية  ــا مــن أن السُّ ا للتصــوف؛ انطاقً عــدوًّ

)1( L. Massignon, La Passion d'al-Hallaj, p. 

354:

ــب  ــام للمذه ــد الع ــد أن التقلي ــن املؤك ــس م      »لي

الحنبــي كان يوجــب اإلقــرار مبرشوعيــة إدانــة 

الحــاج؛ فقــد امتنــع الُحــْري الصــويف عــن اإلدالء 

برأيــه، وأُجــِر ابــُن عقيــل عــى التخــي عــن رأيــه 

ــان  ــا الصوفي ــاج. وأم ــة الح ــن والي ــاع ع يف الدف

الجيــاين،  القــادر  وعبــد  الهــروي  الكبــران 

ــد  ــا تأيي ــد أعلن ــزاع، فق ــر ن ــي بغ ــام حنب وكاه

ــارح  ــي، الش ــيخ مرع ــإن الش ــك ف ــاج. وكذل الح

ــن  ــرأي اب ــن ب ــة، يدي ــن تيمي ــى اب ــف ع الحصي

الغــزَّال والطــويف اللذيــن ذهبــا إىل بــراءة الحــاج، 

ــا  ــد وقف ــة ق ــن تيمي ــوزي واب ــن الج وإن كان اب

ــية(. ــن الفرنس ــة«. )ع ــدًدا للغاي ــا متش ــه موقًف من

)2( See: El. art. tasauwuf, end of bibliography.

الحنبليــة تعــد التصــوف هرطقــة أجنبيــة 

مبتدعــة تســلَّلَْت إىل اإلســام.

ويف اآلونــة األخــرة، وجــد الراحــل ماريــان 

ســياق  يف   ،)Marijan Mole( موليــه 

تأييــده لــرأي ماســينيون عــن الطابــع 

أنــه مــن  للتصــوف اإلســامي،  الــذايت 

الــروري رشح ملــاذا اتخــذ الحنابلــة، 

الذيــن يصــدرون عــن األصــول ذاتهــا 

التــي يصــدر عنهــا التصــوُف، اتجاًهــا 

»ُولِــَد  فكتــب:  اعتقــاده-  -يف  مختلًفــا 

ــى  ــرآن ع ــرشَّب الق ــاخ ت ــوف يف من التص

ــامية  ــركات إس ــد أن ح ــق. بي ــو عمي نح

أخــرى -كالحنبليــة- انبثقــت باملثــل مــن 

ذلــك املصــدر مــن غــر أن تتخــذ -لذلــك 

الســبب- وجهــًة مامثلــة.

وفيــام يتصــل باالســتدعاء األول للنــص 

النــاس  بعــض  كان  فقــد  املقــدس، 

خاصــة  بطريقــة  معــه  يتفاعلــون 

البعيــدة«))(.  تطلعاتهــم  مــع  اتســقت 

)3( Marijan Molé, Les Mystiques musulmans 

)Paris: Presses Universitaires de France, 

1965(, 35-36:

»ُولِــد التصــوف يف منــاخ ُمشــبع بالقــرآن، غــر أن فرًقا 

ــك  ــت كذل ــة - خرج ــرى - كالحنابل ــاميًة أخ إس
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جــادًة  محاولــًة  البيــاُن  ذلــك  ـل  وميثِـّ

يف  املتمثلــة  الجليّــة  املفارقــة  لــرشح 

الحنبــي  واملذهــب  التصــوف  صــدور 

عــن أصــل مشــرتك هــو القــرآن، ثــم 

تطورهــام بعــد ذلــك عــى نحــو متبايــن.

يف  شــأنه   ،)Mole( موليــه  كان  لقــد 

 ،)Massignon( ذلــك شــأن ماســينيون

املشــرتك  األصــل  إدراك  يف  ــا  محقًّ

غــر  الحنبــي؛  واملذهــب  للتصــوف 

بــني  التبايــن  أدرك  قــد  كان  وإْن  أنــه، 

املتأخــر،  منوهــام  يف  الحركتــني  هاتــني 

جولــد  بأطروحــة  ســلَّم  حــني  أخطــأ 

ــة للتصــوف. تســيهر عــن عــداوة الحنابل

والواقــع أنَّ هنــاك صلــة قرابــة متينــة بــني 

املذهــب الحنبــي والتصوف.

ــس  ــا لي ــن ماحظتَُه ــة ميك ــذه القراب وه

فقــط يف األصــل الروحــي املشــرتك، أي: 

تدبــر القــرآن، بــل إنهــا ميكــن أن تُاحــظ 

ــا إىل واحــدة مــن  أيًضــا يف انتســابهام مًع

اإلســام؛  يف  الدينيــة  الحــركات  أوائــل 

مــن رحــم القــرآن، دون أن يحدوهــا ذلــك عــى 

أن يســرا يف تطورهــا ســرًا واحــًدا، فمنــذ ظهــور 

ــه عــى  ــاس مــن يتمثلون النــص املقــدس، ويف الن

نحــو يوافــق مطالــب نفوســهم«. )تفضــل برتجمــة 

هــذا النــص عــن الفرنســية د. أســامة شــفيع(.

فــكل مــن الحنابلــة والصوفيــة كانــوا 

ينتمــون إىل أهــل الحديــث، بوصفهــم 

معارضني لـعـلـمـــاء الكـام، ال بـوصـفـهم 

مجــرد متخصصــني يف روايــة الحديــث.

ــني  ــرتاك الفريق ــرِّ اش ــة تف ــذه الرابط ه

العــداوة  يف  والصوفيــة(  الحنابلــة  )أي: 

النـشـطـــة واملتـــواصلة لعلــم الــكام. 

وفضــاً عن ذلك، فــإن الصوفيــة والحنابلة 

جميًعــا يتجــاوزون شــكلية األعــامل. وقــد 

ــات«  ــال بالني ــا األع ــث »إمن ــرَّر حدي تك

حنبــل. بــن  أحمــد  اإلمــام  مســند  يف 

ولــن كان بعــض الحنابلــة قــد أدانــوا 

الحــاج وآخريــن غــره مــن الصوفيــة، 

فقــد كانــوا ببســاطة يترفــون كصوفيــة 

الــيء  الذيــن فعلــوا  أهــل الحديــث 

نفســه، ومــن جهــة أخــرى، فــإن آخريــن 

مــن صوفيــة أهــل الحديــث، وفيهــم مــن 

ــول  ــروا الق ــي، آث ــن باملذهــب الحنب يدي

ــاج. ــة الح بوالي

الحنبــي  املذهــب  عــداوة  نظريــة  إن 

للتصــوف ال تصمــد أمام الفحــص الدقيق. 

ــزَى تلــك العــداوة بصفــة خاصــة إىل  وتُْع

ابــن الجــوزي )ت 597هـــ/1200م( وابــن 



| 366367 |

العدد 1
خريف عام 2016 م

وكاهــام  728هـــ/28)1م(،  )ت  تيميــة 

عــاش ومــات بعــد القــرن الحــادي عــرش 

امليــادي. ومن امليســور أن ناحــظ أن َمْن 

ــّد للتصــوف،  ميكــن نعتهــم بالخصــوم اللُ

ــني  ــة ب ــد املصالح ــُة بع ــم املني ــد وافته ق

 Islamic( ــني  السُّ واإلســام  التصــوف 

يف  وانتصارهــا  ـا،  ظاهريًـّ  )orthodoxy

القــرن الحــادي عــرش امليــادي؛ ذلــك 

االنتصــار الــذي يُعتقــد أنــه حــدث رغــم 

املعارضــة الحنبليــة)1(. بيــد أنــه حتــى 

التاريخيــة  املفارقــة  هــذه  عززنــا  لــو 

ــاش  ــذي ع ــل ال ــن عقي ــم اب ــة اس بإضاف

ــة  ــإن نظري ــرن الحــادي عــرش)2(، ف يف الق

الخصومــة الحنبليــة للتصــوف ســتظل 

 )1( ولــي يصبــح التصــوف متوافًقــا مــع اإلســام 

كان  فقــد   ،)Islamic orthodoxy( الســني 

ــك  ــد أن ذل ــداًء. بي ــه ابت ــق عن ــرتض أن ينش املف

ــرف  ــا نع ــك أنن ــًدا؛ ذل ــدث أب ــه أن يح ــا كان ل م

مــن ســر حيــاة الصوفيــة أنهــم كانــوا فقهــاء 

ــوم اإلســامية،  ــع العل ــا، كــام شــاركوا يف جمي أيًض

وأســهموا يف الحيــاة االجتامعيــة. راجــع: كتــب 

الطبقــات املختلفــة. وانظــر أيًضــا:

M. Molé, Les Mystiques musulmans, pp. 87-

88.

 )2( إن العمــل األســايس البــن الجــوزي يف نقــد بعــض 

ــل، إىل  ــن عقي ــة يســتند إىل اب املامرســات الصوفي

حــد بعيــد.

الــكايف.  الدعــم  إىل  الفتقارهــا  قــارصة؛ 

ــك  ــن أولئ والســبب ببســاطة أن أحــًدا م

ا  ــدوًّ ــة مل يكــن ع ــة الثاث ــاء الحنابل الفقه

يــي. مــا  ذلــك  ومصــداُق  للتصــوف. 

يف  شــاب  وهــو  عقيــل،  ابــُن  صنَّــف 

ــل فيــه الحــاج))(.  العرشينيــات، كتابـًـا يُبَجِّ

ــه أحــُد  هــه إلي ــذي وجَّ ــد أن االتهــام ال بي

أبنــاء مذهبــه مــن الحنابلــة، وإن مل يكــن 

ــره،  ــب)4(، أج ــم املذه ــاُم باس ــك االته ذل

التوبــة عــن  بــني أمــوٍر أخــرى، عــى 

ــر عــى ذلــك الكتــاب  حاجيتــه. وقــد ُع

ــه-  ــام بإتاف ــه ق ــُض أن ــّن البع ــذي ظ -ال

الحًقــا يف مكتبــة ابــن الجــوزي، بخــط ابن 

ــاَب  ــد اســتخدم الكت ــل نفســه)5(. وق عقي

)3( G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, 517 )no. 22(; G. 

Makdisi, L'Affaire d'Ibn 'Aqíl, pp. 93 ff.; 

L. Massignon, Akhbar al-Halláj, 3rd ed. 

)Paris: J. Vrin, 1957(, pp. 89 ff.

 )4( لقــد تناولــُت هــذه املســألة يف مواضــع مختلفــة 

مــن دراســتي L'Affaire d'Ibn 'Aqíl، وخاصــة 

)ص/ 122، ومــا بعدهــا(، بنــاًء عــى يوميــات ابــن 

البنــاء )الحنبــي(.

)G. Makdisi, Autograph Diary of an Eleventh 

Century Historian of Baghdad in BSOAS, 

vol. XVIII - XIX )1956 - 1957(.

)5( See: G. Makdisi, Ibn 'Aqíl, p. 517, and n. 4.
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ــر  ــيٌّ آخ ــٌه حنب ــد فقي ــام بع ــوَر في املذك

هــو ابــن الغــزَّال )ت 615هـــ/1218م(، يف 

ــه الحــاج)1(. ــم في ــذي يُعظِّ ــه ال كتاب

ــن  ــا أن اب ــن لن ــدم يتب ــا تق ــوء م ويف ض

)d( .ــوف ــًا للتص ــن خص ــل مل يك عقي

وكذلــك فــإن ابــن تيميــة مل يكــن خصــاًم 

ــت  ــري الووس ــب ه ــد كت ــوف؛ فق للتص

ابــن  ِصــات  عــن   )Henri Laoust(

ــة بالتصــوف)2(، كــام أن التنقيــب يف  تيمي

ــرشة  ــة«، )ن ــات الحنابل ــل طبق ــن رجــب، »ذي  )1( اب

ــا: ــر أيًض ــي(، )2/ 106(. وانظ الفق

 L. Massignon, La Passion d'al-Halláj, 377. 

      إن كتــاب »بدايــة حــال الحســني بــن منصــور 

يف  محفــوظ  باكويــه  البــن  ونهايتــه«  الحــاج 

مخطــوط فريــد وقــف عــى إحــدى مــدارس 

ــة،  ــة الضيائي ــي املدرس ــق، وه ــة يف دمش الحنابل

مــن  العديــد  عــى  رواتــه  سلســلة  وتحتــوي 

الحنابلــة.

See: L. Massignon, Akhbar al-Halláj )3rd 

ed.(, pp. 86 ff., and Planche I )opp. p. 32( 

with the chain of transmitters and the 

omnipresent signature of the Hanbali 

Yusuf b. 'Abd al-Hádí )d. 909( as having 

studied the work under the direction of 

several of his professors.

)2( H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d'Ibn Taimíya )Le Caire: Publi-

أعاملــه ابتغــاَء الوقــوف عــى أقــل إدانــٍة 

للتصــوف عمــٌل ال طائــل مــن ورائــه. لقــد 

عــارض ابــُن تيميــة التصــوف الحلــويل 

ــه أظهــر  ــُة، ولكن ــه االتحادي ــذي قــال ب ال

ــة؛  ــن الصوفي ــة م ــامل طائف ــه بأع إعجاب

مــن أمثــال الجنيــد وســهل التُّْســرَتي وأيب 

ــادر  ــد الق ــري وعب ــي والقش ــب امل طال

الجيــاين وأيب حفــص الســهروردي))(. 

ولعلنــا اآلن يف وضــع يســمح لنــا بــأن 

ــني  ــرًا، وأن نب ــك كث ــن ذل ــد م ــي أبع من

للتصــوف  الكبــر  الخصــم  ذلــك  أّن 

نفســه صوفيًّــا  هــو  كان  زعمهــم-  -يف 

ــة)4(،  ينتمــي إىل أكــر مــن طريقــة صوفي

وخاصــة طريقــة عبــد القــادر الجيــاين)5(.

cations de 1'Institut Français Archéologie 

Orientale, 1939(, p. 89 et passim.

)3( H. Laoust, Le Hanbalisme sous les mam-

louks bahrides, in Revue des Etudes Is-

lamiques )1960(, 35.

 )4( عــن مصطلــح الطريقــة، وقامئــة بالطــرق الصوفية 

ــام، انظر: يف اإلس

  El, art. tarika )by L. Massignon(.

 )5( عن الجياين انظر:

EI2, art. 'Abd al Kádir al-Djíllaní )by W. 

Braune(, and the bibliography there.
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ارتــداء  عــن  الحنبــي  املَصنَّــف  ففــي 

الصــويف للِخرْقَــة)1(، املحفــوظ يف قســم 

املخطوطــات النادرة بجامعة برنســتون)2(، 

واملســمى »بــدء الُعلْقــة بلُْبــس الخرقــة« 

ــادي )ت 909هـــ  ــد اله ــن عب ــف ب ليوس

ــن  ــد اب ــي، نج ــه الحنب = )150م(، الفقي

ــع  ــة م ــة روحي ــلة صوفي ــة يف سلس تيمي

الحنابلــة،  عــدد مــن مشــاهر فقهــاء 

ـه  بأنَـّ اآلن  إىل  منهــم  أحــد  يُْعــرَف  ال 

ــاين.  ــادر الجي ــد الق ــا عب ــا خ ــويف، م ص

السلســلة  تلــك  حلقــات  ترتيــب  أمــا 

اآليت))(:  النحــو  عــى  فهــو  الصوفيــة 

)1( عبــد القــادر الجيــاين )ت 561هـــ = 

1166م(. 

)1( EI, art. khirka )by Cl. Huart(.

ــة. وأود  ــد الفهرس ــي قي ــة Yahuda، وه  )2( مجموع

ــم  ــن عظي ــراب ع ــة لإلع ــذه الفرص ــم ه أن أغتن

يل  أتــاح  إذ  Rudolf Mach؛  للدكتــور  شــكري 

ــد نــرش  ــذي مل يكــن ق ــوج ال االطــاع عــى الكتال

بعــد، وبطاقــات الفهرســة املتعلقــة مبجموعــة 

.Yahuda

ــة  ــدء العلق ــادي، ب ــد اله ــن عب ــف ب ــر: يوس  ))( انظ

بلبــس الخرقــة، )ورقــة 171 ب، 172أ(. مجموعــة 

ــودا )Yahuda(، برنســتون، غــر مفهرســة. يه

)2( أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ = 

12010م()4(. 

))( موفق الدين بن قدامة)5(. 

)4( ابــن أيب عمــر بــن قدامــة )ت 682هـــ 

= )128م( )6(. 

)5( ابن تيمية )ت 728هـ = 28)1م( )7(. 

)6( ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ = 

 .)8( 50)1م( 

)7( ابن رجب )ت 795هـ = )9)1م( )9(. 

 )4( عنــه انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل طبقــات الحنابلة« 

)نرشة الفقــي(، )2/ 61-52(.

H. Laoust, Le Hanbalisme, in REI )1959(, 

pp. 123-124.

)5( See: EI2, art. Ibn Kudama )by. G. Makdisi( 

and bibliography there cited )in press(.

)6( GAL, I, 399, Suppl. I, 691; Ibn Rajab, op. 

cit., II, pp. 304-310.

)7( H. Laoust, Essai sur les idées sociales et 

politiques d’Ibn Taimíya )Le Caire: PI-

FAO, 1939(, and Le Hanbalisme, in REI 

)1960(, pp. 7 ff.

)8( GAL, II, pp. 105 ff. Suppl. II, pp.126 ff.; H. 

Laoust, Le Hanbalisme, in REI )1960(, pp. 

66-68. 

)9( EI2, art. Ibn Rajab )by G. Makdisi( and 

bibliography cited there )in press(. )Now 

published(.
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ويف تلــك السلســلة املذكــورة، يتصــل ابــُن 

أيب عمــر بــن قدامــة )رقــم 4( بعمــه 

موفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم )(، ال من 

خــال أبيــه أيب عمــر بــن قدامــة )رقــم 2( 

فحســب، ولكنــه يتصــل بكليهــام مبــارشة، 

كــام هــو موضــح يف املخطــط اآليت:

)1( عبد القادر الجياين )ت 561هـ(.

)2( أبو عمر بن قدامة )ت 607هـ(. 

)ت  قدامــة  بــن  الديــن  موفــق   )3(

620هـــ(.

)ت  قدامــة  بــن  عمــر  أيب  ابــن   )4(

 .) 682هـــ

)5( ابن تيمية )ت 728هـ(.

)6( ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

)7( ابن رجب )ت 795هـ(.

الكتــاب  ذلــك  مــن  آخــر  ويف موضــع 

املشــار إليــه )بــدء العلقــة( )1(، يرتفــع 

النســب الصــويف البــن تيميــة إىل عبــد 

ذات  طريــق  عــن  الجيــاين،  القــادر 

وهــام:  أعــاه،  املذكوريــن  الوســيطني 

 ،)4 )رقــم  قدامــة  بــن  عمــر  أيب  ابــن 

يوســف بــن عبــد الهــادي، مرجــع ســابق، )ورقــة   )1(

169 ب(.

وموفــق الديــن بــن قدامــة )رقــم )(. 

والســبيل إىل مزيــد مــن التثبــت مــن 

هاتــني الطبقتــني اللتــني تفصــان ابــَن 

تيميــة عــن عبــد القــادر الجيــاين يف تلــك 

السلســلة= هــو ابــن تيميــة نفســه فيــام 

نُِقــل إلينــا يف ذلــك املخطــوط النــادر 

الــذي تحتفــظ بــه مكتبــة شســرت بيتــي يف 

دبلــن. وعنــوان هــذا املخطــوط »ترغيــب 

املتحابــن يف لبــس خرقــة املتميزيــن«، 

ــا  ــة هن ــامين)2(. فثم ــن الطي ــامل الدي لج

عبــارات البــن تيميــة نفســه، ُمْقتَبََســة 

ــع  ــة«، قط ــألة التربيزي ــه »املس ــن كتاب م

فيهــا بانتســابه إىل عبــد القــادر الجيــاين 

»لبســت  شــيخان:  إالَّ  بينهــام  ليــس 

الخرقــة املباركــة للشــيخ عبــد القــادر 

اثنــان«))(. وبينــه  وبينــي  الجيــاين، 

ويف الكتــاب املفقــود املســمى »إطفــاء 

ــة«  ــة التوب ــاس خرق ــة بإلب ــة الَحْوبَ حرق

البــن نــارص الديــن)4(، وهــو الكتــاب الذي 

)2( Chester Beatty Ms. 3296 )8( , folios 49a – 

70b, sec. fol. 67a.

)3( Labistu 'l-khirqata 'l-mubárakata 

li'sh-Shaikh 'Abd al-Qádir wa-bainí-

wa-bainahu 'thnán. 

ــد  ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب شــمس الدي  )4(

ــافعي،  ــقي الش ــي الدمش ــد القي ــن محم ــه ب الل
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ــادي  ــد اله ــال إليــه يوســف بــن عب أح

كثــرًا يف »بــدء العلقــة«، مــا يفيــد التأكيد 

عــى انتســاب ابــن تيميــة إىل عــدة طــرق 

صوفيــة، وثنــاءه عــى الشــيخ عبــد القــادر 

الجيــاين بوصفــه أعظــم أصحــاب الطــرق 

ــة  ــُت الخرق ــال: »لبس ــث ق ــا؛ حي جميًع

الصوفيــة مــن عــدة شــيوخ ينتســبون 

ــة  ــا طريق ــن بينه ــة، وم إىل طــرق مختلف

الــذي  الجيــاين،  القــادر  عبــد  الشــيخ 

تعــد طريقتــه هــي األعظــم بــني الطــرق 

ــة،  ــُن تيمي ــويف اب ــني ت ــهورة«)1(. وح املش

)777-842هـــ(.  الديــن  نــارص  بابــن  املعــروف 

انظــر: الســخاوي، »الضــوء الامــع«، )8/ )10-

106(، ابــن العــامد، »شــذرات الذهــب«، 8 أجزاء، 

)50)1-51)1هـــ =  القــديس،  مكتبــة  القاهــرة، 

ــاء  ــه »إطف 1)19-2)19م(، )7/ )24، 245(. وكتاب

حرقــة الحوبــة بلبــس خرقــة التوبــة«، ورد ذكــره 

أيًضــا:  وانظــر  كليهــام.  املصدريــن  هذيــن  يف 

إســامعيل بــن محمــد البابــاين، »إيضــاح املكنــون 

إســتانبول،  الظنــون«،  الذيــل عــى كشــف  يف 

.)95  /1( )1945-1947م(،جــزءان، 

النــص كــام أورده ابــن نــارص الديــن يف كتابــه   )1(

»إطفــاء حرقــة الحوبــة«، واقتبســه ابــن عبــد 

ــد  ــة«، )ص/ 154 أ(: »وق ــدء العلق ــادي يف »ب اله

طــرق  مــن  التصــوف  خرقــة  لبســُت  كنــُت 

جاعــٍة مــن الشــيوخ، مــن جملتهــم الشــيخ عبــد 

القــادر الجيــي، وهــي أجــل الطــرق املشــهورة«. 

ويســتطرد صاحــب »بــدء العلقــة« قائــًا )موضــع 

ُدِفــن يف تربــة الصوفيــة بدمشــق، وهــي 

الرتبــة التــي ُدِفــَن فيهــا قبلــه بعــُض 

ــه.  ــاء أرست ــن أبن ــر م ــة ونف الصوفي

أعتقــد أن مــا أســلفنا مــن ماحظــات 

يكفــي لبيــان أن ابــن تيميــة مل يكــن 

للتصــوف.  خصــًا 

ــا  ــه اهتاممن ــا أن نوجِّ ــب علين واآلن، يج

إىل ابــن الجــوزي، الــذي رمبــا يَُعــدُّ كتابــه 

»تلبيــس إبليــس« العامــل األهــم يف بقــاء 

فكــرة الخصومــة الحنبليــة للتصــوف. وقد 

ــه  ــرة، وترجم ــر م ــاُب غ ــك الكت ــرِش ذل نُ

 D. S.( ــوث ــة د. س. مرجلي إىل اإلنجليزي

الروفســور  وأخضعــه   ،)Margoliouth

 )Walther Braune( بــرون  والــرت 

ابــن  »مجادلــة  كتابــه  يف  للدراســة 

 Ibn al-Gauzi›s( للصوفيــة«  الجــوزي 

 .)Streitschrift gegen den Sufismus

ــن الجــوزي مل يؤلــف ذلــك  والحــقُّ أن اب

الكتــاب للهجــوم عــى التصــوف يف ذاتــه، 

ــا ضــد الصوفيــة  ًه ــاُب ُمَوجَّ وال كان الكت

ســبق ذكــره(: »قــال ابــن تيميــة يف مناســبة 

أخــرى: وقيــل مــرًة: فأجــلُّ الطــرق طريــُق ســيدي 

ــه«. ــه علي ــة الل ــي، رحم ــادر الجي ــد الق ــيخ عب الش
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ـف  وحدهــم)1(. صحيــٌح أن الكتــاب أُلِـّ

ضــد بعــض املامرســات التــي صــدرت عــن 

بعــض الصوفيــة، ولكنــه أدان كذلك بعض 

مامرســات الطوائــف األخــرى: كالفاســفة، 

ثــني،  واملحدِّ واملتكلمــني،  واملرشكــني، 

والفقهــاء، والوعــاظ، وأصحــاب اللغــة، 

والشــعراء، والصوفيــة، والعامــة واألغنيــاء. 

ــة لإلســام غــر  ــس)2( إدان إن تلبيــس إبلي

القـويـــم )unorthodox(، أو بـعـبـــارة 

ــدات  ــات واملعتق ــة للمامرس ــرى: إدان أخ

املبـتـَدعـــة )unscriptural( حـيـثـمـــا 

ــة  ــامي، وخاص ــع اإلس ــدت يف املجتم وج

يف عــر ابــن الجــوزي. وكــوُن الجــزء 

الــذي أفــرده ابــُن الجــوزي للصوفيــة 

هــو أطــول أقســام الكتــاب ال ينبغــي أن 

ــٍة  ــِة حقيق ــن ماحظ ــل ع ــا نتغاف يجعلن

ــه مل يتحــاَش  ــة، وهــي أن شــديدِة األهمي

ويعــرف أيًضــا باســم »نقــد العلــم والعلــاء«، أو   )1(

ــة،  ــة املنري ــرة، املطبع ــس«. القاه ــس إبلي »تلبي

)68)1هـــ = 1949م(.

See: GAL, Suppl. I, 918 )no. 38(, for other 

editions.

)2( D. S. Margoliouth, The Devil’s Delu-

sion by Ibn al-Jauzí, in Islamic Culture, 

IX-XII )1935-1938(, XIX-XXI )1945-

1948(. 

ذكــر طوائــف املجتمــع التــي ينتمــي هــو 

ــاء  ــني والفقه ث ــل: املحدِّ ــا؛ مث ــُه إليه نفُس

ــاظ.  والوع

ــرى  ــا أخ ــوزي كتبً ــُن الج ــف اب ــد صنَّ لق

التصــوف.  ـدة  مؤيِـّ أنهــا  جليًّــا  يظهــر 

واختــر كتابــني يعــدان ركيزتــني يف حقــل 

التصــوف:

ــاء«  ــة األولي ــاب »حلي ــر كت ــث اخت حي

»صفــة  يف  األصفهــاين  نعيــم  أليب 

علــوم  »إحيــاء  وكتــاب  الصفــوة«))(، 

ــن  ــاج القاصدي ــزايل يف »منه ــن« للغ الدي

ــُم  ــطّر قل ــام س ــن«)4(. ك ــد الصادق ومفي

ابــن الجــوزي تراجــم مطوَّلــة يف الفضائــل 

ــى  ــاء ع ــا يف الثن ــا منطً ــب بوصفه واملناق

الصوفيــة األوائــل؛ مثــل: »فضائل الحســن 

البــري«)5(، و»مناقــب)6( إبراهيــم بــن 

أدهــم«، و»بــرش الحــايف«، و»معــروف 

ــب  ــن كت ــدد م ــن ع الكرخــي«، فضــًا ع

)3( GAL, Suppl. I, 614, line 14.

)4( GAL, I, 504 )no. 36(, Suppl. I, 748, no. 

25, 2.

)5( GAL, Suppl. I, 917 )no. 17(. 

ابن رجب، »ذيل«، )نرشة الفقي(، )1/ 418(.  )6(
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ــتمل  ــد اش ــك فق ــب. وكذل ــر واملناق الس

ــخ املعــروف بـ»املنتظــم«  ــه يف التاري كتاب

عــى إشــارات عديــدة يف الثنــاء عــى 

الصوفيــة، يف األجــزاء الخاصــة بالرتاجــم)1(. 

ــه  ــب إلي ــوزي يُنس ــن الج ــٌح أن اب صحي

كتــاٌب ينتقــد فيــه عبــد القــادر الجيــاين، 

لــه،  املعــارص  الكبــر  الصــويف  ذلــك 

ــه  ــي)2(، ولكن ــب الحنب ــه يف املذه وزميل

ـف كتابًــا آخــر ميتــدح فيــه املــرأة  ألَـّ

امللــوك  تاريــخ  يف  »املنتظــم  الجــوزي،  ابــن   )1(

واألمــم«، نــرشة: كرنكــو )Krenkow(، حيــدر 

ــارف، )57)1-59هـــ =  ــرة املع ــة دائ ــاد، مطبع آب

8)19-40م(، 6 أجــزاء. راجــع عــى ســبيل املثــال: 

)10/ 64(، ابــن الجنــازة ت )0)5هـــ(، )10/ 75(، 

أبــو غالــب الصقــي الدامغــاين )ت 2)5هـــ(، )10/ 

97(، أبــو ســعد الــزوزين )ت 6)5هـــ(، والــذي 

ــمعاين،  ــد الس ــد نق ــوزي ض ــن الج ــه اب ــع عن داف

مؤلــف كتــاب األنســاب، )10/ 99(، أبــو نــر 

ــر  ــو الخ ــداين )ت 6)5هـــ(، )10/ 100(، أب الحم

ــو املعــايل  التكريتــي )ت 6)5هـــ(، )10/ )11(، أب

أبــو محمــد  البــزاز، )ت 9)5هـــ(، )10/ 127(، 

ــي )ت 542(، )10/ 182(، الســجزي  ــر الجب الري

الهــروي )ت )55هـــ(، )10/ 226(، هبــة اللــه بــن 

ــن  ــه )ت )56هـــ(، )10/ 128(، طاهــر ب ــد الل عب

ــارص  ــي )ت 542هـــ(، )10/ 9)2(، ن ــعيد الحت س

ــن. ــي )ت 567هـــ(، وآخري الخوي

انظــر: ابــن رجــب، »ذيــل«، )نــرشة الفقــي(، )2/   )2(

ــادر«. ــد الق ــاب يف ذم عب ــطر 17(: »كت 420(، )الس

ــة )ت  ــة العدوي ــة رابع ــة العظيم الصوفي

185هـــ/801م())(.

غات التــي تــدرج ابــن الجــوزي  إن املســوِّ

غات  يف خصــوم التصــوف ال تَْفُضــل مســوِّ

أولئــك الذيــن جــرت تســميتهم بـ»خصوم 

يعــادي  أن  لــه  كان  فــام  التصــوف«. 

ــا،  ــه كان هــو نفســه صوفيًّ التصــوف؛ ألن

وفًقــا ملــا ميكــن ماحظتــه يف سلســلة 

النســب الصــويف الــواردة يف كتاب يوســف 

ــا  ــدء العلقــة«؛ فإنن ــادي »ب ــد اله ــن عب ب

نــراه يف ذات السلســلة الروحيــة التــي 

ــة. ــن قدام ــة واب ــن تيمي تضــم اب

وكذلــك فــإن موفــق الديــن بــن قدامــة، 

حــني قــدم إىل بغــداد، اســتقبله عبــد 

القــادر الجيــاين، وألبســه خرقــة التلقــني، 

ثــم وافتــه املنيــُة )أي: الجيــاين( بعــد 

ــاده  ــوىل إرش ــا)4(، فت ــني يوًم ــك بخمس ذل

)أي: ابــن قدامــة( ابــُن الجــوزي، واتصلت 

كــام  ذلــك،  بعــد  بينهــام  املراســاُت 

انظــر: ابــن رجــب، مرجــع ســابق، )2/ 418(،   )((

العدويــة«. رابعــة  »مناقــب   :)7 )الســطر 

)4( See: G. Makdisi, ”L'Isnad initiatique“, 

p. 93 )lines 14-18(.
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ــني)1(. إن املخطــط  ــاب التواب ــر يف كت يظه

املذكــور أعــاه، حــني يكتمــل باســم ابــن 

الجــوزي، يـظـهـــر علـــى الـنحـــو اآليت)2(:

عبــد القــادر الجيــاين )ت 561هـــ( ابــن 

الجــوزي )ت 597هـــ(.

أبــو عمــر بــن قدامــة )ت 607هـــ( موفق 

الدين قدامــة )ت 620هـ(.

ابن أيب عمر بن قدامة )ت 682هـ(.

ابن تيمية )ت 728هـ(.

ابن قيم الجوزية )ت 751هـ(.

ابن رجب )ت 795هـ(.

ــَة  ــر حقيق ــْن ينك ــة َم ــس مث ــُد، فلي وبع

أن ابــن عقيــل ، وابــن الجــوزي، وابــن 

ــة  ــن الحنابل ــم م ــن غره ــة، وآخري تيمي

هــوا نقــًدا الذًعــا  قبلهــم وبعدهــم، قــد وجَّ

إىل مامرســاٍت ومذاهــَب صوفيــة.

ــم  ــرورة أنه ــي بال ــك ال يعن ــد أن ذل بي

ـا  وأيًـّ ذاتــه.  حــّد  التصــوف يف  أنكــروا 

 ،)77 )ص/  التوابــن«،  »كتــاب  قدامــة،  ابــن   )1(

.)185 )الفقــرة 

ــدء العلقــة  ــادي، »ب ــد اله ــن عب انظــر: يوســف ب  )2(

بلبــس الخرقــة«، )ص/ 171ب، 172 أ(.

ــك  ــاُم أولئ ــطَّرته أق ــذي س ــد ال كان النق

الفقهــاء الحنابلــة، فالواجــب أن يُْفَهــم 

عــى مــا كان عليــه: مبعنــى أنــه ال ينطــوي 

ولكنــه  نفســه،  للتصــوف  اتهــاٍم  عــى 

ــة  ــب الصوفي ــات واملذاه ــٌة للمامرس إدان

هــا النقــاُد ابتداًعــا، ال أســاس  التــي عدَّ

لــه يف القــرآن أو الحديــث، فهــي ُمْنَحرِفــة 

ــه  ــى الل ــي )ص ــنة النب ــرآن وس ــن الق ع

ــلم(. ــه وس علي

وأمــا التصــوف يف ذاتــه فلــم تكــن إدانتــه 

هــت إىل الفقــه  أكــر مــن اإلدانــة التــي ُوجِّ

انْتُِقــد هــو  والوعــظ والحديــث؛ فــام 

ــَدع التــي ابتدعهــا الصوفيــة والفقهــاء  الِب

ــون. ث ــاظ واملحدِّ والوع

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي وظيفــة 

الخــاف يف اإلســام؛ يك نضــع مثــل هــذه 

فمــن  الســليم.  إطارهــا  يف  املجــادالت 

ـــني املعـلـــوم أن صـحـيـــح اإلســـام السُّ

ولعلــه يجــب علينــا أن نســتدعي 

وظيفــة الخــاف يف اإلســام؛ يك نضــع 

مثــل هــذه املجــادالت يف إطارهــا 

ــليم.  الس
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تحــدده  ال   ،)Orthodoxy in Islam(

كاملجامــع  دينيــة  مجامــُع  أو  مجالــُس 

الكنســية. بــل إنــه يجــد مســتنده يف 

اإلجــامع. مفهــوم 

ورمبــا يكــون اإلجــامع ســكوتيًّا: وهــو 

ُملْــزِم كاإلجــامع املنطــوق أو املكتــوب. 

ــى  ــرَّ ع ــن أن يَُف ــت ميك ــا أن الصم ومب

أنــه موافقــة ضمنيــة، فثمــة واجــب خطر 

يقــع عــى عاتــق علــامء اإلســام لإلعــراب 

عــن آرائهــم، ولقــد كانــوا يفعلــون ذلــك 

أوســع  مــن  فاملناظــرة  مناظراتهــم؛  يف 

األســاليب شــيوًعا يف تاريــخ األدب الدينــي 

اإلســامي. وكان الخــاف يقــُع ملفوظـًـا أو 

مكتوبـًـا.  وليــاُذ املــرء بالصمــت وإمســاكه 

مذهــب  معارضــة  عنــد  الــكام،  عــن 

ــة  ــة، يعــد مبثاب منشــور أو مامرســة معين

ــه. ــة علي ــة ضمني موافق

فقهــاء  عــى  ِحْكــرًا  الجــدل  يكــن  ومل 

ــل كان  ــة يف املجتمــع اإلســامي. ب الحنابل

ــم  ــهود له ــرون، املش ــام اآلخ ــاء اإلس فقه

ــون  ــة، ال يتورع ــار الصوفي ــن كب ــم م بأنه

عــن نقــد إخوانهــم يف الطريــق، عــى نحو 

مــا فعــل الجنيــد، والبســطامي، والــري 

ــزايل،  ــوري، والغ ــني الن ــَقطي، والحس السَّ

وآخــرون غرهــم. وكــام أن ذلــك النقــد مل 

ــداء  ــَب أع ــاد لق ــك النق ــى أولئ ــع ع يخل

يخلــع  أن  ينبغــي  ال  فإنــه  التصــوف، 

ــَب نفســه. ــة اللق ــة الحنابل ــى الصوفي ع

إن التصــوف يف ذاتــه مل يكــن هــو موضــع 

ــد  ــه، فق ــق نفس ــن املنطل ــاءلة. وم املس

ُعــرف فقهــاء الحنابلــة بنقدهــم نظراءهم 

مــن أبنــاء مذهبهــم، دون أن يرتتــب عــى 

ذلــك إقحــام »الحنبليــة« يف املوضــوع)1(.

عــى  الحنبــي  املذهــب  حافــظ  لقــد 

التصــوف يف روح الصوفيــة األوائــل الذين، 

ــوا ينتمــون إىل  كــام أومــأ ماســينيون، كان

أهــل الحديــث، ومــن صفوفهــم بــرز 

ــًدا. ــم أب ــرأ منه ــاج ومل يت الح

ــري  ــاه األثـــ ــة االتـــجـــ إن مـــهـــمـــ

)traditionalism( يف اإلســام هــي صيانة 

الثقافــة اإلســامية، واإلرشاف عــى حركــة 

التطــور داخــل اإلســام، وإقــرار مــا يــراه 

جديــرًا بالقبــول يف املجتمــع اإلســامي. 

ــض  ــهب املنق ــاز األش ــوزي، »الب ــن الج ــع: اب راج  )1(

عــى مخالفــي املذهــب«، حيــث انتقــد ثاثــة مــن 

الفقهــاء املهمــني يف املذهــب الحنبــي: ابــن حامــد 

)ت )40هـــ(، والقــايض أبــو يعــى )ت 458هـــ(، 

وابــن الزاغــوين )ت 527هـــ( الــذي كان أســتاًذا لــه. 

GAL. I, 504 )no. 29(



376

دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

 )traditionalists( ولقــد كان أهــل األثــر

يعتقــدون أن مثــة رضبًــا صحيًحــا مــن 

ــن التصــوف،  ــدة، وم ــن العقي ــه، وم الفق

ومــن الجــدل ... إىل غــر ذلــك، ولكــن 

قــد  كلــه  ذلــك  مــن  الَحــقَّ  الــرب 

ــذا  ــة. وهك ــا ضاري ــورِب حربً ــورِض وُح ُع

فــإن الصوفيــة املحّدثــني، أنصــار التصــوف 

املعتــدل، عارضــوا مــا كان ميثِّــل بالنســبة 

لهــم نوًعــا باطــاً مــن التصــوف؛ كتصــوف 

ــة.  ــن تيمي ــذي عارضــه اب ــن عــريب، ال اب

لكنهــم مل يكونــوا يعارضــون التصــوف 

ــك  ــوا يســتطيعون ذل ــا كان ــه؛ إذ م يف ذات

بغــر إنــكار تصوفهــم الخــاص: التصــوف 

الــذي افتخــروا باملجاهــرة بــه لكونــه 

ــوف  ــو التص ــلف، وه ــة الس ــى طريق ع

ــاء،  ــافُهم األتقي ــاه أس ــم إي ــذي ألهمه ال

ــل. ــة األوائ ــه الصوفي ــزم ب والت

تعليقات المترجم

)Islamic orthodoxy()a( األرثوذكسية 

اإلســامية أو اإلســام األرثوذكــي: آثرنــا 

ــني؛  ترجمــة هــذا املصطلــح باإلســام السُّ

رعايــًة لثقافــة القــارئ العــريب املســلم 

ــك  ــتخدام ذل ــه اس ــف نفس ــذي ال تأل ال

املصطلــح ذي األصــل املســيحي املناســب 

ــه  ــذي يخاطب ــريب ال ــارئ الغ ــة الق لعقلي

جــورج مقــديس. ويـجـنـــح كـثـيـــر مـــن 

ذلــك  اســتخدام  إىل  املـسـتـشـرقـيـــن 

الغالــب:  يف  بــه  يريــدون  املصطلــح، 

 )mainstream( ــايس ــار األس ــام التي إس

ــن  ــٌط م ــنية. وهــو من ــات السُّ يف املجتمع

النَّّصــنِي  تعاليــم  اإلســام متركــز حــول 

ــر  ــز يُذك ــر متيي ــي، بغي ــرآين والحديث الق

بينهــام مــن حيــث قــوة اإللــزام والحجيــة؛ 

ــة  ــم النصي ــك التعالي ــن أن تل ــا م انطاقً

ليســت إال تجليًــا للوحــي الــذي هــو 

ــايل. ــدره املتع ــن ومص ــاس الدي أس

)يف  األرثوذكــي  اإلســام  تشــكَّل  وقــد 

دعــم  إىل  مســتنًدا  ــنية(  السُّ صورتــه 

الســلطة القامئــة ورعايتهــا، وأســهم يف 

وترشيًعــا  )عقيــدًة  مضمونــه  تحريــر 

ــا وطقوًســا( والقيــام عــى حراســة  وأخاقً

مبادئــه واإلرشاف عــى التطبيــق الجامعي 

لشــعائره طائفــُة العلــامء )وهــم الفقهــاء 

ثــون واملتكلِّمــون(؛ فــكان إســاًما: واملحدِّ

نصيًّــا )باســتناده إىل النــص(، معياريًّــا 

ــن  ــه الدي ــا يعتقــد أن ــر م ــه معاي )بتقنين
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الفقــُه  فيــه  )يحتــل  فقهيًّــا  القويــم(، 

النطــاَق املركــزي(، صوفيًّــا )متصالًحــا مــع 

التصــوف املعتــدل، ومعاديًــا للفلســفة 

وللتصــوف العقــي أو الفلســفي(، رسميـًّــا 

)تدعمــه الدولــُة مــن ناحيــة وتســتمد 

ــا مــن حراســته واملحافظــة  ــَة بقائه رشعي

ــا )منــا  ــة أخــرى(، حرضيًّ ــه مــن ناحي علي

وتشــكل يف املــدن والحــوارض اإلســامية(.

)b( يبــدو يل أن جــورج مقــديس مل يكــن 

دقيًقــا فيــام نقلــه عن جولدتســيهر بشــأن 

هذيــن الصوفيــني الحنبليــني )الهــروي 

األنصــاري، وعبــد القــادر الجيــاين(؛ ذلــك 

أن جولــد تســيهر قــال يف كتابــه »العقيدة 

ــام  ــه: »ك ــا نص ــام« م ــة يف اإلس والرشيع

يف  الصوفيــني  كبــار  أن  أحيانًــا  نجــد 

ــم  ــة ينكــرون عل بعــض املذاهــب الفقهي

ــك  ــية، وإن كان ذل ــة قاس ــكام يف لهج ال

ــد  ــل عب ــة لبواعــث غــر هــذه، مث حقيق

القــادر الجيــاين وإســامعيل الهــروي )ت 

ــة، واألخــر  481هـــ/1088م( مــن الحنابل

ــا موجــزًا يف التصــوف، ورويــم  كتــب بحثً

القريبــة  الظاهريــة  مــن  عــريب  وابــن 

]النــرشة  الحنابلــة«،  مذهــب  مــن 

محمــد  ترجمــة:  للكتــاب،  العربيــة 

يوســف مــوىس وآخريــن، )ص/ )17([.

ــل  ــا ورد يف األص ــة مل ــة أمين ــي ترجم وه

ــديس.  ــه مق ــال إلي ــذي أح ــي ال الفرن

والنــص واضــح الداللــة عــى أن نفــرًا مــن 

ــاين  ــروي والجي ــة كاله الصوفيــة الحنابل

قــد اشــتدوا يف اإلنــكار عــى علــم الــكام 

إىل  انتســابهام  بعــد  مقوالتــه،  وإدانــة 

املذهــب الحنبــي، ال أنهــام اضطــرا إىل 

االنخــراط يف صفــوف الحنابلــة فــراًرا مــن 

ــديس. ــم كاُم مق ــام أوه ــكام، ك ــم ال عل

)C( ذكــر ابــن رجــب أن الحنابلــة كانــوا 

ينقمــون عــى ابــن عقيــل تــردده رسًّا 

عــى طائفــة مــن شــيوخ املعتزلــة يــدرس 

عليهــم علــم الــكام، حتــى بــدا منــه نــوُع 

ــوح إىل  ــوُع جن ــنة، ون ــن السُّ ــراٍف ع انح

ــة  ــع الحنابل ــام اطل ــات. فل ــل الصف تأوي

ــي  ــه الت )ســنة 461هـــ( عــى بعــض كتب

املعتزلــة  مــواالة  مــن  شــيئًا  تتضمــن 

وتـعـظـيـمـهـــم، والـرتحـم عـى الـحـاج 

والشــهادة لــه بالواليــة، ونحــو ذلــك مــام 

كان ميثــل شــذوًذا عــام يعتقــد أولئــك 

ــه  ــوا يتعقبون ــام، جعل ــُح اإلس ــه صحي أن

إىل  اضطــر  حتــى  إيــذاءه،  ويرومــون 
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ــرر  ــم ق ــنوات، ث ــع س ــو أرب ــاء نح االختف

)ســنة 465هـــ( إعــان توبتــه وبراءته مامَّ 

ــه. وقــد أورد ابــن رجــب نــص  أُنكــر علي

التوبــة التــي كتبهــا ابــُن عقيــل بخطــه يف 

بيــت الرشيــف أيب جعفر الحنبــي، وفيها: 

»إينِّ أبــرأ إىل اللــه -تعــاىل- مــن مذاهــب 

ــة  ــن صحب ــره، وم ــزال وغ ــة االعت مبتدع

أربابــه، وتعظيــم أصحابــه، والرتحــم عــى 

ــُت  أســافهم، والتكــر بأخاقهــم. ومــا كْن

علَّقتُــه وُوِجــد بخطــي مــن مذاهبهــم 

ــاىل-  ــه -تع ــب إىل الل ــا تائ ــم فأن وضالته

مــن كتابتــه. وال تحــل كتابتــه، وال قراءتـُـُه 

وال اعتقــاده ... واعتقــدُت يف الحــاج أنــه 

ــات.  ــد والكرام ــن والزه ــل الدي ــن أه م

ونــرُْت ذلــك يف جــزء عملُتــُه، وأنــا 

وأنــه  منــه،  -تعــاىل-  اللــه  إىل  تائــب 

ُقِتــل بإجــاع علــاء عــره، وأصابــوا يف 

ــل طبقــات  ــك وأخطــأ هــو ...«. ]»ذي ذل

الحنابلــة«، )3/ 144، 145([.

وأمــا ابــن قدامــة املقــديس فقــد أورد 

ًا  ــرِّ ــل، مف ــن عقي ــة اب ــص توب ــنده ن بس

ســبب إيــراده لهــا بقولــه: »ليُعلــم أن مــا 

ُوِجــد مــن تصانيفــه مخالًفــا للســنة فهــو 

مــام تــاب منــه، فــا يغــرت بــه مغــرتٌّ، وال 

ــُذ  ــون اآلِخ ــل، ويك ــٌد فيض ــه أح ــذ ب يأخ

بــه كحالــه قبــل توبتــه يف زندقتــه وِحــلِّ 

دمــه«. حتــى إذا بلــغ )ابــُن قدامــة( ذلــك 

ــل  ــُن عقي ــه اب ــن في ــذي أعل ــع ال املوض

براءتــه مــن الحــاج عــى نحــو مــا تقــدم، 

أهمــل ذكــره واســتبدل بــه قولــه: »وذكــر 

ــيئًا آخــر ثــم قــال ... إلــخ«. ]انظــر:  ش

ــكام«،  ــب أهــل ال ــم النظــر يف كت »تحري

ــامل  ــقية، ع ــن دمش ــد الرحم ــق: عب تحقي

الكتــب، الطبعــة األوىل، )ص/ ))، 4)([.

)d( ابــن الغــزَّال: هــو شــهاب الديــن 

أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن 

أيب نــر بــن عــي بــن عبــد الدايــم بــن 

الغــزَّال البغــدادي الواعــظ )ت 615هـــ(. 

التنويــه  معــرض  يف  رجــب  ابــن  قــال 

مبوقفــه مــن الحــاج، والجــزء الــذي صنفه 

يف الدفــاع عنــه مســتفيًدا مــن ابــن عقيل: 

»ورأيـْـُت بخطــه جــزًءا مــن أخبــار الحاج، 

فيــه  ويــروي  جمعــه،  أنــه  الظاهــُر 

باألســانيد عــن شــيوخه، ومــال إىل مــدح 

الحــاج وتعظيمــه، واستشــهد بــكام ابــن 

ــاب  ــذي ت ــم ال ــه القدي ــل يف تصنيف عقي

منــه، ولقــد أخطــأ يف ذلــك«. ]»ذيــل 

طبقــات الحنابلــة«، )4/ 106([.


