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  ) واآلراء املقـاالت(

   الحارث بن أسد المحاسبي

ُّمن الرواد األوائل في قصص المعراج وتخيل صور الحياة اآلخرة َّ  
  عبد الكريم اليافي. د

اسم أبيه . م٧٨١/ ه١٦٥لد احلارث بن أسد احملاسيب بالبصرة حنو ُو
ًأسد، وكنية األسد أبو احلارث، فرمبا مسى ابنه احلارث توكيدا هلذه  َ   .الكنيةَّ

 وكانت إذ ذاك عاصمة الدنيا يف العلم ،ًجاء الفىت باكرا إىل بغداد
وتويف عام .  ونشأ نشأة حافلة بالتقوى والفقه والعلم،واحلضارة واالزدهار

اظ ّ وأعالم الوع، وأوائل علماء الكالم،وهو من كبار الصوفية. م٨٥٧/ ه٢٤٣
  .البلغاء

 ، اليت تزيد على املئة،، وكتبه الكثريةه وتعليمهُعظَ ما يف سرية حياته وُوأبرز
ُّّى فيها احرتامه العميق للسنةَّواليت يتجل ُ وتشدده اخل،ُ ُي، وبيانه الذي يعتمد ُلقُّ ّ

ّ ويدقق يف ،ّوهو يندد بنوازع اهلوى ونوازع النفس. هيبرتَالرتغيب وال
  . ترجم له الكثريون.ِض التعريفات الفلسفيةعالتحليالت النفسية، وب

 أيب عبد اهللا بن َ قول،د اإلمام القشريي يف رسالته، عند ترمجته لهورُوي
َدوا خبَاقت((: ّخفيف للمتصوفة : مَموا هلم حاهلَِّون سلُنا، والباقِ من شيوخٍمسةُ

بن ا وأبو حممد رومي، وأبو العباس ،َنيد بن حممدُ واجل،ّاحلارث بن أسد احملاسيب
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م مجعو،عطاء   .)١ ())ا بني العلم واحلقائق وعمرو بن عثمان املكي، أل

ّوملا توىل هارون الرشيد اخلالفة كان . لد احلارث يف زمن اخلليفة اهلاديُو
ّ

َوقد عاصر األمني واملأمون. العمريناهز اخلامسة من   َ والواثقَ واملعتصمَ
ى عصور اخلالفة .  إذ تويف يف عهدهل،ِّواملتوك وهكذا كان عصر احلارث أ

. مُّ تقدَّلقد كانت العلوم بأنواعها متقدمة أي. ًقاُّفرة وتألَ ووً غىنهاَ وأكثر،العباسية
كانت القوافل جتوب الطرق . ٍ رواجَّ أيًوكانت الزراعة والتجارة والصناعة رائجة

وكانت السفن تصل بني أقطار .  بأصناف السلع بني قطر وآخرًة حمملةّالربي
  .م وتوابل وغريها بأنواع اخلريات من لباس وطعاًاملعمورة مشحونة

ّ ذاك، وكان املالحون إىل جانب املزدهرة إذكانت البصرة من املرافئ 
ون للناس ما شاهدوه يف األقطار النائية، كاهلند والصني ُمحوالت مراكبهم يرو

م وطفق الناس مييلون إىل مساع هذه . واجلزر املنتشرة يف خطوط مالحا
ُاءة ما يدون منها، وكذلك ما يًاألخبار صحيحة أو مبالغا فيها، وإىل قر رتجم ّ

ة ّوشرعت تتكون طائفة من تلك األخبار املروي. من لغات األقوام األخرى
ولسوف ينضم بعضها إىل . واملدونة واملرتمجة متعددة املصادر ومتفاوتة املقاصد

ألف ((َف السري الشعبية اليت تأيت يف طليعتها قصة ِّبعض يف غمار السنني لتؤل
  .))ةليلة وليل

ّيف مقابل هذا االجتاه املطل على حياة اإلنسان اخلارجية وظواهرها كان 
ا، ِّفريق من املفك رين يعكفون على تأمل النفس اإلنسانية وعامل أسرارها ونزوا

                                                            
عبد احلليم حممود . د: ، حتقيق)ه٤٦٥ت(الرسالة القشريية، لإلمام القشريي ) ١(

   .٧٩: ١وحممود بن الشريف، القاهرة، بدون تاريخ، 



  
٦٤٩  عبد الكرمي اليايف.  د– احلارث بن أسد احملاسيب

ِّويفكرون حق التفكري يف مصري اإلنسان بعد حياته ويف قضايا شقائه 

من أهم هؤالء وأبرزهم أبو . الدار الدنيا والدار اآلخرة: وسعادته يف الدارين
ًقا منوذجا علويِّعبد اهللا احملاسيب الذي سلخ حياته يف الوعظ واهلداية حمق ا يف ً

حياته اخلاصة من التقشف والصالح وحماسبة النفس حماسبة دقيقة حىت إنه 
ب من أجل ذلك باملِّلق

ُ
  .ّيبِحاس

. ))ثر البغدادينيهو أستاذ أك((: يقول أبو عبد الرمحن السلمي يف احملاسيب
ن من أركان احلضارة كوالرواية ر. من أساتذته يف الرواية يزيد بن هارون، وطبقته

  .العربية اإلسالمية

بن ا وأمحد ،وممن روى عنه أبو العباس أمحد بن حممد بن مسروق الصويف
 والشيخ اإلمام اجلنيد، وإمساعيل بن إسحاق ،احلسن بن عبد اجلبار الصويف

ضي أبو علي احلسني بن خريان، وأمحد بن القاسم بن نصر، السراج، والقا
ولقد كان أثر احملاسيب يف اإلمام أيب . وأمحد بن عبد اهللا بن ميمون، وغريهم

 فهو يذكر كتب ))إحياء علوم الدين(( والسيما يف كتابه ،ًريابحامد الغزايل ك
  .ًورد مجال وعبارات من كالمهُاحملاسيب، وي

  :هيأما كتبه املطبوعة ف
  :رء من أناب إىل اهللاُ ب-١

نشره املستشرق األملاين هلموت ريرت مبناسبة مؤمتر املستشرقني التاسع 
  ).١٩٣٥ أيلول ٢٩ -٢٣(قد يف رومة ُعشر الذي ع

 : الرعاية حلقوق اهللا عز وجل-٢

  :نشرته املستشرقة اإلنكليزية مرغريت مسيث
Margraet smithe. J. W. Gill memorial, New series XV. 1940. 
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  : كتاب التوهم-٣

أربري، مطبعة جلنة . ج. ُعين بنشره املستشرق اإلنكليزي الدكتور أ
  .َّ وقدم له أمحد أمني١٩٣٧ القاهرة ،ة والنشرمجالتأليف والرت

  : رسالة املسرتشدين-٤

و غدة، مكتب بَّقها وأخرج أحاديثها وعلق عليها عبد الفتاح أَّحق
  .١٩٦٤/ ١٣٨٤الفرافرة املطبوعات اإلسالمية، حلب 

  : الوصايا والنصائح الدينية والنفحات القدسية لنفع مجيع الربية-٥
  .١٩٦٤/ ١٣٨٤ القاهرة ،نشره عبد القادر أمحد عطا

  : العقل وفهم القرآن-٦

َّقدم له وحق  الطبعة الثانية، دار الكندي ودار ،ق نصوصه حسني القوتليَّ
  .١٩٧٨ - ه ١٣٩٨الفكر، 
  :عمال القلوب واجلوارح والعقل املسائل يف أ-٧

  .١٩٦٩ القاهرة ،نشره عبد القادر أمحد عطا

  :ومن كتبه املشهورة
  :ِّ الدماء-٨

ّيرى فيه أن الدماء اليت أريقت بني الصحابة ال متس وحدة العقيدة ُ جاء . ِّ
َوذكر أبو علي بن شاذان يوما كتاب((يف كتاب تاريخ بغداد   احلارث يف ً

  .))ّ هذا الكتاب عول أصحابنا يف أمر الدماء بني الصحابةعلى: ِّالدماء، فقال
  . رسالة املكاسب والورع والشبهات-٩
  . رسالة العظمة- ١٠



  
٦٥١  عبد الكرمي اليايف.  د– احلارث بن أسد احملاسيب

  . املسائل يف الزهد- ١١
  . كتاب التفكر واالعتبار- ١٢
  . رسالة املراقبة- ١٣
  . ذكره أبو نعيم يف احللية، فصل يف احملبة- ١٤
  . القصد والرجوع إىل اهللا- ١٥

 والدراسة املستشرقة مرغريت  بالبحثل احلارث بن أسد احملاسيبوممن تناو
اثمسي   : يف كتا

An Early Mystic of Bagdad, a study of the life and teaching of 
Harith B. Asad al- Muhäsibï, Ad 781- ad 857 London Sheldon 
Press, 1935.  

  :والشيخ عبد احلليم حممود يف كتابه
Al Mohasibi un mystique musulman religieux et moraliste, 

Geuthner, Paris, 1940. 

ا شهادة الدكتوراه   .وهو رسالة نال 

  :يف كتابه J. Van Essفان إس . واملستشرق األملاين
Die Gendankenwelt des Harit al Muhasibï anhand von 

ülersetzungen aus seinen Schriftenn dargestellt und erlaütert, 
1961- Bonn. 

  .فات احلارثَّويف هذا الكتاب عرض واسع ملؤل
  ).٤١(، العدد ))الرتاث العريب((لنا ذلك يف مقال نشرناه يف جملة َّوكنا قد فص

ُّكيف ألف الحارث كتاب التوه   مّ
كان ((: يروي أبو نعيم يف احللية أن أبا القاسم اجلنيد بن حممد قال

ِاخرج معي نصحر فأقول له: زلنا فيقول مناحلارث احملاسيب جييء إىل  ْ خترجين : ُ
: ليت وأمين على نفسي إىل الطرقات واآلفات ورؤية الشهوات؟ فيقولزمن ع
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فأخرج معه فكأن الطريق فارغ من كل شيء، ال . اخرج معي وال خوف عليك
سلين، : فإذا حصلت معه يف املكان الذي جيلس فيه قال يل. ًنرى شيئا نكرهه

فتنثال . سلين عما يقع يف نفسك: فيقول.  أسألكما عندي سؤال: فأقول له
زله فيعملها  ّعلي السؤاالت فأسأله عنها، فيجيبين عليها للوقت مث ميضي إىل من

))ًكتبا
) ٢(.  

يمن على مريده . ونفهم من هذا اخلرب قوة شخصية احملاسيب فقد كانت 
ًاجلنيد وهو ما هو ذكاء وفضال وعلما ً شوارع بغداد عاصمة  حىت كانت ،ً

، مث إن ))الشهوات واآلفات((تبدو فارغة من املفاتن وتلك ذاك،  إذ ،الدنيا
سبالن اهلدوء واالرتياح والطمأنينة ُ خارج املدينة كانا ي يفُّالتنـزه واجللوس

 واقتداح الفكر، ،عليهما، مث إن السؤال واجلواب كانا وسيلتني للمحاورة
ُ وارتسام بعض الكلمات، وتبلر اجل،واطرووضوح التصورات، وتداعي اخل َمل، ّ

  .حىت إذا آب األستاذ إىل منـزله حرص على تقييدها
م ما َافه((: ويروي صاحب احللية أن احلارث كان يقول يف إحدى مواعظه

ْغ للفكرة فيه عقلك، وأدمِّ، وفرَأقول لك ِ َّْك، وتومهَُّ له تومهَ ْه بذهنك، وأحضر َ ِ

ِم غريهَّهَتوُ سواه، ومٍ مذكورِّطع كلَ وبق،ِك، واشتغل بذكرهَّبُل ُِفإنا خلقنا . ٍ
ِللبلوى واالختبار، وأع ُد لنا اجلنة أو النار، فعظم ذلك اخلطر، وطال به احلزن، ُ ُ ُ َّ

ّملن عقل وادكر، حىت يعلم أين يكون املصري واملستقر، ذلك بأنه عصى الرب،  َّ ّ ّ ِ

ف املَوخال
َ هما قد حل به ووقع، ُّ، ال يدري أيضاِّوىل، وأصبح بني الغضب والرَ

ه، حىت يعلم كيف عند اهللا ُزنُه، وطال له حُ به كربَّه، واشتدُّمَم لذلك غُفعظ
                                                            

، مكتبـة اخلـاجني، )ه٤٣٠ت(حلية األولياء وطبقات األصـفياء، للحـافظ األصـبهاين ) ٢(
   .٣٥٥: ١٠، ١٩٣٨القاهرة 
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َل العَاه فسّ يف التوفيق، وإيْبَفإليه فارغ. ُهحال ْن باهللا يف ِ عن الذنوب، واستعَفوِ
ُجب كيف تقر عينَفالع. كل األمور  أو يزول الوجل عن قلبك، وقد ،كّ

َصصه ونُه وغَِربُ ال حمالة بكَ بكٌ نازلُك، واملوتَّ ربَتعصي ِ فكأنه . زعه وسكراتهَ
ُ فتوهم نفسك وقد صرعت للموت صرعة ال تقوم منها ،ًقد نزل بك وشيكا َ ْ َّ

ّإال إىل احلشر إىل ربك، فتوهم ذلك بقلب فارغ ومه
ِ

ْ ة هائجة من قلبك بالرمحة َّ
ّلبدنك الضعيف، وارجع عم ْ ك وترضى، عسى أن يرضى عنك، َُا يكره موالِ

َوأعتبه واستقله عثراتك، وابك من خشيته عسى أن يرحم ع ِ ِ ِْ ِ ِرباتكْ فإن . َ
ٌاخلطب عظيم َ، واملوت منك قريب، وموالك مطلع على سرك وعالنيتك، َ ِّ ِ ّ

َواحذر نظره إليك باملقت والغضب وأنت ال تشعر، فأجل مقامه، وال  َّ ِ ََ
طالعه، واحذره، وال تتعرض ملّتستخف بنظره، وال تتهاون با

َ
ّه، فإنه ال طاقة ِقتّ

  .)٣( ))بعذابهَلك لك بغضبه، وال قوة 
نا هذه اجلمل تكاد تكون هي نفسها يف ْ وجد))مُّوهَّالت((وإذا طالعنا كتاب 

ّأي إن هذا الكتاب أصله موعظة مؤثرة عمد قائلها بعد إلقائها إىل . مستهله
َل لفظَ وجع،بتوسعتها واستكماهلا على شكل كتا ً التوهم املتكرر فيها عنوانا َ

 أن يتوهم حال املوت، وما ، مث بعده إىل القارئ،وهو يطلب إىل السامع. له
ِّ كما يفصل املؤل، وجحيم أو نعيم،شور وحسابُبعدها من ن ف ذلك يف كتابه ّ

ًتفصيال بديعا ورائعا ً  على ل أقرب ما يكون إىل الرتغيب والرتهيب، والعم،ً
  . النفس وحتسني السلوك واملعاملةإصالح

ُوال شك أن أمثال هذه املواعظ كانت تلقى بلغة سهلة وبيان واضح وقوة 
 والسيما إذا كان اإللقاء يف حشد مجاهريي، كما حيدث ،رةِّجازمة وحازمة ومؤث

                                                            
  .٩١ - ٩٠: ١٠حلية األولياء ) ٣(
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ذلك يف املساجد، ألن التجمع واالحتشاد أقوى على العدوى النفسية وأسهل 
ري النفوس وتصفية الضمائر، وكذلك إذا كان الواعظ للتلقني وأفعل يف تطه

ّأهال للوعظ ومتميزا باألمانة ورفعة املكانة وحمط األنظار يف التقشف والزهد  ً ً
  .والتقوى والعبادة

ّ املستشرق اإلنكليزي أرثر أربري الذي درس يف ))مُّالتوه((ّاهتم مبخطوطة 
 ،١٩٣٧ل مرة يف القاهرة عام  ونشره ألو،ًكلية اآلداب باجلامعة املصرية سابقا

مها له الباحث املشهور أمحد أمني َّ صفحة، مع مقدمة موجزة قد٦٣ويقع يف 
  .صديق املستشرق

 ، مع مقدمة وحواش وتعليقات مفيدة،وقد أعاد طبعه ونقله إىل الفرنسية
  : يف كتابهAndré Romanاملستشرق أندري رومان 

Une Vision Humaine des Fins Derniéres, Le kitäb al- 
Tauahhum d ál Muhäsibi, Librairie c. Klincksieck Paris 7- 1978. 

ويبدو لنا أنه اعتمد النص الذي أخرجه أربري ألن يف الطبعتني بعض 
ففي الصفحة الثانية من نسخة أربري والفقرة الثامنة . األخطاء اللغوية أنفسها

  :من نسخة رومان
ُفذلت نفس    ... ملك املوتَ وجهَنتَ وعاي، ذلكَنتَك ملا عايّ
  . ذلكَتَي ملا عان:والصواب

ويف الصفحة العاشرة يف النسخة األوىل والفقرة الرابعة والثالثني يف النسخة 
   :الثانية

  .ًمن اخلالئق أحدا) ؟(ّفلم حياس 
  . بالشني أي مل يستثنِاشُوالصواب فلم حي

  .ال جتاب) ؟(ّويف الصفحة الثالثني من النسخة األوىل فمثلك 
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  .ّْثـلك ال جتابَويف الفقرة املئة من النسخة الثانية فم
َوالصحيح فمثـلك ال جتاب أو ال جياب ُ ْ ِ   .ابُ أي أنت أقل من أن جت،َ

والتعبري أديب شائع يف اللغة العربية يذكره علماء البالغة يف إثبات احلكم 
 .ت ال تبخل أن: مبعىن،بخلَك ال يُثلِم: بطريق الكناية اليت هي أبلغ كقولك

 مثة أخطاء أخرى من السهل .وذلك يف حبث تقدمي املسند إليه كالالزم
  .تالفيها

 إىل جانب الشعور الديين العميق كأنه ))مُّالتوه((يشعر القارئ لكتاب 
َف غصص ِلكن أحداث هذه الرواية تبدأ عند كرب النـزع، لتص. ةيطالع رواُي َ

 والعرض ، واملرور على الصراط،ساب وأحوال القرب، وأهوال احلشر واحل،املوت
َّ وتشرح كل ذلك شرحا مفص، بالنعيمَ والفوز،على اجلحيم َّال وطريفا، يرتجح ً ً ً

ً وترتقى الرواية شيئا فشيئا لتصف ،بني اخلوف والرجاء، والرتهيب والرتغيب ً ّ
سن املآب، مث ُ ونعيم اجلنان ملن فازوا حب،َعذاب جهنم ملن حق عليهم العذاب

  .بطة الكربى وهي النظر إىل وجهه تعاىلتلك الغ

 ال نريد أن نذكر بعض الصور املخيفة يف النشور ويف احلساب ويف 
ؤثر أن ُون. عذاب أهل النار، بل نرتك ذلك للذين يرجعون إىل الكتاب نفسه

  .ًنذكر صورا من مباهج أهل اجلنة

َ يستقبل مبوكب عظيم تقو، الذي يدخل إىل اجلنة،فالسعيد الفائز م بني ُ
م مجيعا ِّ معظ،ِهارمة، أي الوكالءَقيديه ال ًمني له، مث الوصفاء واخلدام، كأ

ّاللؤلؤ املكنون، يزفونه زفا إىل قصره وما أعد له من نعيم مقيم ُ وال يكاد يصل . ً
َجاب األبوابُفتح له احلَإىل باب قصره حىت ت ُ َ وترفع له الستورّ  وهم قيام على ،َ
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جة مقاصري قصرهمني، فريِّأقدامهم معظ ِه، ِسن رياضُ وح، وزينة أشجاره،ى 
ُاجه فيوُوينادي خدامه أز. ور ساحاتهُ ون،ؤ صحنهُوتألل قبلن فرحات َ

بصر تلك ُفي. ُُ يتوثنب من على الفرش واحلجال،مستبشرات مشتاقات شائقات
َُاألبدان الرخيمة الرعبوبة اخلريدة الناعمة يتهادين، كل واحدة يف حسن حلل ّ ّ

ِ ها ُّ
ا الناعم وغنج عينيها ّوحليتها وصباحة وجهها وتثين بد  فيبقى كاملبهوت ،ِ

ّكل . الذاهل من عظيم ما هاج يف قلبه من سرور وما رأت عيناه من مجال
:  علينا؟ فيجيبهاَييب ما أبطأكبيا ح: زوجة منهن قد استخفها العشق فتناديه

ّ خشيت أال أصل إليكن حىت،َّمازال اهللا عز وجل يوقفين على ذنب كذا وكذا ّ .
َثرنُفيمشني حنوه يف السندس واحلرير ي َ املسك وحيركن نبت الزعفران بأذيال ِ

ًحللهن وخالخيلهن استعجاال وشوقا وعشقا ً مث يصف احملاسيب أصناف . ً
َالعناق والضم والشم وطيب العوارض، حىت ي ّ  ذلك السعيد يف ُغرق قلبّ

 منهن، ولذة ٍّروحه من طيب مسيس كلًالسرور، وميتلئ فرحا مما وصل إىل 
  ).٦١الصافات . (َونُلِ العامِلَعمَيْ هذا فلِثلِمل. روائح عوارضهن

قاس إىل البهجة ُ ليست ت،هاِتَّ مع عظمتها وأ،ولكن تلك املباهج كلها
وهي دعوته سبحانه وتعاىل أولياءه إىل لقائه يف ساحة . القصوى واللذة الكربى

لس وطيبه ِايلَيب يف وصف جمويفيض احملاس. عرشه  تلك الدعوة وذلك ا
ّوعظمته وزرابيه ومنارقه ومنابره وكراسيه والدراري واليواقيت فيه ّ ٌّوكل من . ّ

هذا مع اصطفاف . األولياء قد عرف مكانه ومدى قربه من العزيز الرحيم
لس ورفاهية املوائد   .املالئكة واطمئنان ا

كان . ّن احملاسيب من رواد علم الكالمّلقد ذكرنا يف مستهل احلديث أ
ا يف اآلخرة، ،ّاملعتزلة مينعون رؤية اهللا حىت يف اآلخرة  وكان أهل السنة جييزو



  
٦٥٧  عبد الكرمي اليايف.  د– احلارث بن أسد احملاسيب

ج املباهجُّويعد ا أ ّ فكان غرض احملاسيب من وراء الوعظ والرتغيب أن يرد ،و
ًومل يكن تصويره ألحوال النعيم إال تدرجا لتجاوزها. على املعتزلة صول إىل  والو،ّ

  .الغبطة الروحية الكربى، اليت هي النظر إىل وجهه تعاىل يف دار القرار

إن املرجع األول لإلسراء واملعراج ولوصف أحوال اآلخرة هو القرآن الكرمي 
رون الكالم على ظاهره، ويفسرونه كما ورد ُ وكان العلماء جي.ّوالسنة الشريفة

 ما أمكن يف تلك األوصاف ّمن غري تعرض يف الغالب للتأويل، ويقتصرون
 ،ً وال حاجة ملستزيد، حرصا على نقاء الشرع وصفائه،على ما جاء يف الشرع

ومع ذلك فإن أحوال اآلخرة يبقى فيها نصيب . ًوتوقيا للجنوح إىل ما ال ينبغي
وذلك أن األوصاف احلسية . ّوهذا سر من أسرار الدين. كبري من الغموض

ُحنن قدرنا بينكم : جاء يف القرآن الكرمي. فيةتقريب لألذهان من احلقائق اخل ُ َ َ ْ َّ َ ُ َ
ِاملوت وما حنن مبسبوق ُ َِ ُ َ َ َ

ِعلى أن نـبدل أمثالكم وننشئكم فيما ال  َني ُ َُ ِ ُ َُ َ ِّ َ ََ
َتعلمون ُ َ َ)وهذا معناه أن حقائق النشأة األخرى ال . )٦١، ٦٠: الواقعة

الدنيا عمارة صاحلة وإمنا شأن اإلنسان أن يعمر هذه . ّيعلمها إال هو عز وجل
  .فهي سبيل اخللود

ه مبجامع القلوب وخيلب األمساع ُكان احملاسيب بليغ الكالم يأخذ وعظ
 أمحد بن حنبل فسأل َ وعظه وبالغته اإلمامُوقد بلغ خرب. ّويستدر الدموع

ُصديقا للحارث، كان جيتمع عنده احلارث وأصحابه، أن ي تيح له االستماع ً
 يا سأله عن رأيه يف احلارث ومواعظه وجده يبكَّ ملمث. إليه من وراء حجاب

ّولكن أوصاه أال . ما مسعت يف علم احلقائق مثل كالم هذا الرجل: ًمتأثرا وقال
ّيصحبه وال يصحب مجاعته خوفا من الغلو واالحنراف إىل ما ال ينبغي وأنكر . ً

  .ه يف علم الكالمَعلى احلارث نظر
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فلما خرج . ّج يف السجنُزلق القرآن وّكان اإلمام أمحد قد تعرض حملنة خ
ُيف زمن الواثق مث قربه املتوكل عظ لته االجتماعية فوق ما هي عليه من ز مت منّ

 ،َا أنكر على احلارث نظره يف علم الكالمَّومل. علم واسع باحلديث وبالفقه
َواستفاضته يف وعظه، واالعتماد على بعض األحاديث الضعيفة، انقطع 

ّ يصل عليه إال أربعة نفر كما جاء يف تاريخ ا مات ملَّومل. احلارث عن نشاطه ّ
  .بغداد

با مقس َّكانت خزائن الرتاث العريب  ًما بني املرتمجني الالتني يف كل ميدان ً
 أن  دانيتسن حظ الشاعر اإليطايلُوكان من ح. من ميادين املعرفة والعلم

اعري فكتب ّيطلع على ترمجة قصة من قصص املعراج أثارت خياله الش
ُشأنه يف ذلك شأن . ّولكنه تنكر لينبوع إهلامه ومنهل خياله. كوميدياه اإلهلية

ِوتلك األيام نداوهلا بني النَّاس. ني يف القرون الوسطىبيالغر َ َ َُ ِ َُ ُ ّ َ ِ)آل عمران :
ُيؤيت احلكمة من يشاء و)١٤٠ َ َ َُ ِ ِ )٢٦٩: البقرة(.  


