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  آشنايي با ابن الجوزي و كتاب تلبيس ابليس

 1ابوالفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد ملقب به جمال الدين مشهور بـه ابـن جـوزي   
اد زاده شـد.  ) در بغـد 512 :يـا ( 511عالم حنبلي و نويسندة پر كـار و متفـنن بـه سـال     

  بصره است.» محله الجوز«شهرتش به ابن الجوزي به سبب انتساب او و يا پدران او به 
در سه سالگي پدر را از دست داد و عمه اش او را نزد ابوالفضل بن ناصر الحـافظ  
بغدادي محدث برد تا حديث بشنود. پس از آن قرآن و حديث و كالم و ادبيات را نـزد  

ابن الزاغوني و جـواليقي آموخـت و در    ،علي دينوري، قاضي ابي بكراستاداني چون ابو
بسيار برد و  راه كسب معلومات و يادداشت برداري از شنيده ها وخوانده هاي خود رنج

در ضمن به موعظه گري اشتغال يافت و در سخنوري و زبان  .2صرف وقت فراوان كرد

                                                 

تلبـيس   براي شرح حال و فهرست آثار ابن الجوزي به كتب زير مراجعه شده است: مقدمـه كتابهـاي:    -1
يز وفيات االعيان، ابـن خلكـان،   ابليس (چاپ خير الدين علي)؛ ذم الهوي؛ أخبار الحمقي والمغفلين؛ و ن

؛تـذكرة الحفـاظ، شـمس الـدين محمـد الـذهبي،        231-232، ص 2چاپ محيي الدين عبدالحميد، ج 
؛ روضات الجنات، محمد بـاقر خوانسـاري،   1342-1347، ص 4مطبوعات دائرة المعارف العثمانية، ج

ليسـي و فرانسـه بـه عربـي)     ؛ دائرة المعارف االسالمية (ترجمـه از انگ 35، ص 5چاپ اسماعيليان، ج 
؛ هدية األحبـاب، حـاج   483-5 48، ص 3؛ دانشنامه ايران و اسالم، ج125، ص 1انتشارات جهان، ج

 596و مرگش را در  508. بايد توجه داشت كه تولد ابن الجوزي را به سال 62شيخ عباس قمي، ص 
 هـ.ق. نيز ذكر كرده اند.

تش را از مطالعـه كتـب بـه دسـت آورده بـود نـه از دهـان        به عقيده ذهبي، ابن الجوزي غالب معلوما -2
استادان؛ و چون در تأليف عجله مي كرد دچار درهمگويي و ارجاعات نادرست مي گرديد. رك: تذكرة 

. سبط ابن الجوزي از جدش نقل مي كند كه دو هزار مجّلـد كتـاب   1347، ص 4الحفاظ (پيشگفته) ج 
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بيشـتر حاضـر    هـزار تـن و   آموزي نام برآورد چنانكه در مجلس وعـظ او در بغـداد ده  
اميران و وزيران و عالمان از جمله مستعمان مـواعظ او   اه شخص خليفه وگشدند و  مي

ـ   ن از ذميـان را بـه اسـالم در    بودند. مهارتش در مباحثه چنان بود كه حدود دويسـت ت
   .1آورد

نويسنده اي خـوش ذوق و   گذشته از استادي در فن بيان و جدل و صناعت وعظ،
بعضي از مهمترين توانا بود و در رشته هاي متنوع كتابهاي ارزنده پديد آورد كه پركار و 

رسيده است. نخستين اثر وي كتابي بـوده اسـت در نحـو كـه در سـن      آنها به دست ما 
سيزده سالگي نوشته و از آن پس گويند كه چون نوشـته هـايش را بـر مـدت عمـرش      

ل نيست اما تصوير و تصور م قابل قبوتقسيم كردند به هر روز نه جزو رسيد كه اين رق
بزرگ  كثر تأليفات او مي رساند. گويند سيصد عنوان نوشتهايز گذشتگان را از اغراق آم

   :چه از آنها چاپ شده، عبارت است ازو كوچك داشته است كه اهم آن
  .دمشق، المكتب اسالمي، در نُه جزء)زاد المسير في علم التفسير ( )1
  )مكتبة السلفيةالمرفوعات (مدينه، ال الموضوعات من األحاديث )2
  ق.) 1357مم (حيدرآباد، األالمنتظم في تاريخ الملوك و )3
  ق.) 1355در احوال زهاد و متصوفه (حيدر آباد،  صفوة الصفوة )4
  م.) 1962 ،مكتبة السعادة، يثةدار الكتب الحدذم الهوي ( )5
  ق.) 1342مناقب بغداد (بغداد،  )6
  ق.) 1331مناقب عمر بن عبدالعزيز (قاهره،  )7
  م.)1966بيروت، خبارهم (أذكياء واأل )8

                                                                                                                           

ما علمت أحداً من العلماء صنف «) و نيز ذهبي گويد: 1344به خط خود كتابت كرده است ( همان، ص 
 همانجا) ». (ما صنف هذا الرجل

البته هم مذهبان حنبلي ابن الجوزي بر او ايراد داشتند كه نتوانسته از عهده رد شبهات متكلّمان برآيد.   -1
 ). 8( مقدمه ذم الهوي، ص 
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  والمغفلين (بيروت، مكتبه الغزالي) لحمقىأخبار ا )9
  م.) 1949مصر،حمد بن حنبل (مناقب أ )10
  م.)1924،مصر(مناقب عمر بن الخطاب  )11
  ق.) 1350مصر، (سيرته و آرائه  ،الحسن البصري )12
  ق) 1309رواح (روح األ )13
  ارتز و قاسم السامرائي).كتاب القصاص والمذّكرين (چاپ مارلين سو )14

مة بود (مقد در احوال ابن الجوزي تناقضاتي هست: نوشته اند متنعم و خوشگذران
مقدمه  د (ر مي كريين حال نوشته اند كه مدتي به نان خشك س) در ع12ذم الهوي، ص 

بود و مي دانيم ميـان حنبليـان و   ). او حنبلي 5ص  ،لدين عليتلبيس ابليس، چاپ خيرا
ن حال آورده اند كه وقتي در مجلسي داد همواره برخورد وجود داشت. در عيشيعيان بغ

، »مـن كانـت ابنتـه تحتـه    «اسـخ داد:  پاز او پرسيدند ابوبكر برتر است يا علي؟ بالبداهه 
  جوابي كه هم شيعه را راضي مي كند و هم سني را. 

اشـته انـد در   بـه او د  و نيز در عين توجه و اقبالي كه حكام زمان و اطرافيان خليفه
يان بـود  وانيم كه بي اعتنا به حكام بود، و نيز در عين آنكه مخالف صـوف احوالش مي خ

را درباره حـاالت و سـخنان    صفوة الصفوةنند قبول داشته و زهاد را كه پيشاهنگ صوفيا
  .1سالة مفرد كه در اين موضوع داردن تأليف كرده است، گذشته از چند رزاهدا

                                                 

اخته است و از قول ابوالتقويم(= عقـل) دربـارهء   ابن الجوزي حتي در قالب مقامه نويسي به صوفيان ت -1
بل خانه را رباط ناميده اند... و تا سـينه در جهالـت   نزيبا نمودند و زشت بودند، ت«صوفيان مي نويسد: 

فرو رفته اند... دكان رباط چيده راه مساجد را بسته اند... طهارت جوييشان هم وسواس است... كسـب  
  (رك:». ته ... در حيلتگري استادند و پوست مار نفاق بر تن پوشيده...فرو هشته چشم به راه فتوح نشس

، ص 1364بديع الزمان همداني و مقامات نويسي،  نوشته عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات اطالعات، 
59 .( 
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ق. در گذشـت و نظـر بـه     597تاد سال زنـدگي بـه سـال    ابن الجوزي پس از هش
مقبوليت عامي كه داشت تشييع جنازه شكوهمندي از او به عمل آمـد، و آخـر در بـاب    

  احمد بن حنبل به خاك سپرده شد.   حرب بغداد كنار مقبرة
نماينـده وضـع    ،روگفتـا  از نظـر عقايـد و روش و مـنش   بر روي هم ابن الجوزي 

ويش است و از مذهب مختار و گرايش حاكم دفاع مي كنـد و  متوسط محيط و زمان خ
و شايد مهمترين) اثر اوسـت مشـهود   كه معروفترين (اين بويژه در كتاب تلبيس ابليس 

است. در اين كتاب همة كساني را كه همانند او نمي انديشيده اند به يك چوب رانده و 
يشان از همـة شـيوه   دگر اندفريبخوردگان شيطان خوانده است و در رد قول مخالفان و 

سود جسته، به طوري كه با وجود شـم حـديث شناسـي كـه دارد و     هاي بحث و جدل 
بعضـي   خود  مثال احاديث بر ساختة متصوفه را نيك حالجي و تنقيد مي نمايد، به نوبة

اهـل  «بـه     خودش باكي نداشته و  از آوردن احاديث مجعول در تأييد حرفهاياوقات 
تـاد و دو فرقـة جهنمـي     شـمار هف  انهـا را بـه  ر اين طريق براي آنكه د تاخته و» بدعت

  .برساند دريغ نورزيده است 
با اين حال نظر به آنكه در بعضي ديگر از تأليفات آن عصر و نيز كتـب تـاريخ و    
(از جمله آثار ديگر خود ابن الجوزي) مؤيدات و شواهدي براي بسياري از مطالب  ادب

كه ظاهراً  1يز در اين كتاب فقرات مفصلي از چند اثر مهم كهن تلبيس ابليس هست و ن
اكنون در دست نباشد، نقل شده است، ما مي تـوانيم بـه تلبـيس ابلـيس ابـن الجـوزي       

 ،بنگـريم اجتماعي دنيـاي اسـالم در قـرن ششـم     همچون يك سند مهم تاريخ فكري و 
  پيداست كه اين نگرش بايد توأم با نقادي باشد. 

                                                 

يي از آن جمله است كتاب اآلراء والديانات ابومحمد نوبختي، كتاب المقاالت ابوالقاسم بلخي، كتاب يح -1
، كتاب سنن التصوف ابوعبدالرحمن سلمي، كتاب صفوة ]در عقايد و مذاهب [بن بشير بن عمير نهاوندي 

  التصوف محمد بن طاهر المقدسي، و المصح باالحوال از همو...
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اپ خيرالدين علـي (بيـروت، دار   چز كتاب تلبيس ابليس بر اساس ترجمة حاضر ا
خيـر  جز اينكـه   .1الوعي العربي) صورت گرفته كه مطابق است با با چاپ منير الدمشقي

الدين علي احاديث كتاب را نيز تحقيق و سنديابي كرده و نسبت به قـوت و ضـعف و   
ايـن دو چـاپ، علمـي و    بته هـيچ يـك از   لصحت و سقم آنها اظهار نظر نموده است. ا

انتقادي نيست و گذشته از اغالط چاپي فاحش، غلط خواني از روي نسخة خطـي نيـز   
  در مواردي از آن براي اهل اطالع محسوس است. 

ـ  راي خواننـدة فارسـي زبـان    در ترجمه، اسناد احاديث بكلي حذف گرديد چون ب
ن بـا تفـاوت   شت، و نيز در مواردي كه مؤلف دو سه حديث به يـك مضـمو  سودي ندا

اكتفا شـد، و همـه    -كه جامعتر بود –اندكي در لفظ سلسلة سند آورده بود به نقل يكي 
  جا تحقيقات انتقادي خير الدين علي دربارة احاديث مورد نظر و توجه قرار داشت.

 –او شده بـوده    از آنجا كه ابن الجوزي واعظ و سخنور بوده و تكرار مطالب ملكة
و  دو گاه مطالبي را به تأكي -ر كتابت عيب محسوب مي شوداست و د كه خطابت نيك

در مواردي به دليل تلخيص به عمل آمد، با اين قيد كه  تكرار در چند جا ذكر كرده بود،
مـورد   هيچ نكتة قابل اعتنا و هيچ نقل قول ارزشمندي از قلم نيفتاده است. در يكـي دو 

يه برده شد يا از موضعي به موضـع  نيز به رعايت انسجام مطلب حكايتي از متن به حاش
مناسبتر نقل گرديد كه در جاي خود اشـاره شـده اسـت و خواننـده باريـك بـين ايـن        

در حـد ضـرورت و بـا رعايـت نهايـت       ًتغييرات جزئي را موجه خواهد يافـت. ضـمنا  
اختصار توضيحات و تعليقاتي بر بعضي نظريات مؤلف نگاشته شد، و البته اگـر بنـا بـر    

  نها جاي ايراد دارد. مباحثة مذهبي باشد بيش از اي نكته گيري و
تلبيس ابليس شاهكاري است در روانشناسي اعتقاد و   :و پس از اين همه بايد گفت

كردار و مجموعه تصاوير زنده اي است از بازيهاي نفس و هوي، كه هر كس بـا تأمـل   
ن شـاء اهللا كـه   در آن مي تواند بسنجد تا چه اندازه دستخوش فريبهاي شيطاني اسـت. ا 

نباشد. در پايـان  » تلبيس ابليس«تأليف اصل كتاب و نيز ترجمة آن از جمله مصداقهاي 

                                                 

 ق.  1368چاپ دوم با تصحيحات و تعليقات عده اي ازعلماي ازهر،  -1
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لـو در   از صاحبنظران آگاه انتظار و استدعا دارد كه از ابراز نظرات انتقادي و سـازنده و 
  تصحيح كلمه با عبارتي دريغ نفرمايند. 

  عليرضا ذكاوتي قراگزلو



  

  مقدمه مولف

  
  لرمحن الرحيمبسم اهللا ا

وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين  ،احلمد هللا الذي سلم ميزان العدل إىل أكف ذوي األلباب
وجعل الشرائع كاملة ال نقـص   ،وأنزل عليهم الكتب مبينة للخطأ والصواب ،بالثواب والعقاب

تـه  وأشهد بوحدانيته شهادة خملص يف ني ،أمحده محد من يعلم أنه مسبب األسباب ،فيها وال عاب
 ،وقد سدل الكفر على وجه اإلميان واحلجاب ،عبده ورسوله أرسله وأشهد أن حممداً .غري مرتاب

 ،وبني للناس ما أنزل إليهم وأوضح مشكالت الكتاب ،فنسخ الظالم بنور اهلدى وكشف النقاب
فصلى اهللا عليه وعلى مجيـع اآلل وكـل    ،وتركهم على احملجة البيضاء ال سرب فيها وال سراب

  .وسلم تسليما كثرياً ،وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يوم احلشر واحلساب ،حاباألص
اما بعد، بزرگترين نعمتها كه بر انسان ارزاني داشته شـده عقـل اسـت زيـرا افـزار      
شناخت خداي سبحان است و وسيله رسيدن به تصديق پيغمبران. اما از آنجا كـه عقـل   

ر آدمي را بـه منـزل نمـي رسـاند پيـام آوران      تمامي خواست انسان را بر نمي آورد و با
آمدند و كتابها آوردند. مثال شرع، آفتاب است و مثال عقل، چشم كه چـون بـاز باشـد    
آفتاب را مي بيند. همچنين است عقل كه به نشانه معجـزات روشـن و خـرق عـادات،     

ت بـه  راستي گفتار انبيا را در مي يابد و تسليم مي شود و در آنچـه بـر او پوشـيده اسـ    
  خبرهاي ايشان اعتماد مي نمايد. 

چون خدا بر دنياي انساني نعمت عقل عرضه داشت، با آدم ابوالبشـر درِ نبـوت را   
نيز گشود و آدميان بر راه راست بودند تا قابيل از سرِ هواي نفس برادرش را كشـت. از  

هـي  آن پس اميال گوناگون مـردم را بـه ايـن سـو و آن سـو كشـانيد و در بيابـان گمرا       
و عقايـد پيـدا كردنـد و    اختالف در اعمال  سرگردان ساخت تا آنجا كه بت پرستيدند و

مـانِ  اين همه از سر هوي و گرايش به رسم و عادت و پيروي پدران وبزرگان بود، و گ
د به طوري كه جز عدة كمي از مؤمنان بقية مـردم پيـرو   ابليس در حق آنان راست در آم

  ابليس شدند. 
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بران بيان كافي و دواي شافي آوردنـد و همـه بـر يـك راه روشـن      و بدان كه پيغم
بودند، شيطان در آن بيان آشكار رنگ شبهه ريخت و در آن دارو زهر آميخت و خلق را 

وردي انگيخت وپيوسته خردها را بـه بـازي گرفتـه و    ن بانهي و بياااز راه راست به گمر
پوچ و بدعتهاي زشت رفتنـد و در   مي گيرد تا آنجا كه جاهليان به راه آيينهاي سست و

بيت الحرام به عبادت اصنام مي پرداختند و از خود حالل و حرام بر سـاختند. سـائبه و   
را حرام انگاشتند، دختران را زنده به گور كـرده يـا از ميـراث     1بحيره و وصيله و حامي

آراسته بود؛ تـا   ند... و از اين قبيل بيراهيها و تباهيها كه ابليس در نظرشانتحروم داشــم
نبوت برگزيد. آن حضـرت زشـتيها را    را به (صلى اهللا عليه وسلم)آنكه خداوند محمد 

از او در پرتـو نـورش روان    ن او و پـس ايكيها امر فرمود و يارانش در زمـ بزدود و به ن
رسـول  صحابه  ان) در امان بودند. چون روزِ هستيشدند و از فريب دشمن (يعني شيط

) به شامِ نيستي پيوست، تاريكيها سر بر آورد و بدعت آفرينـي  عليه وسلماهللا (صلى اهللا 
بيشترينة مردم به دسته بندي گراييـده فرقـه    اميال آغاز شد و راه فراخ به تنگي گراييد و

فرقه شدند و شيطان، آن همه را در نظرشان مي آراست و مي آرايد و از اين گروه مـي  
زدي كردن مي توانـد  همانا در شمالِ جهل است كه دليس كاهد و بر آن مي افزايد، و اب

  و اگر صبح علم بتابد ابليس را از رسوايي گريزي نيست. 
پس من بر آن شدم كه مردم را از حيله هاي ابليس بر حذر دارم و كمينگاههـايش  

از غلتيـدن در  را نشان دهم زيرا در شناسانيدن شر اعالمِ خطري است جهت خودداري 
(صلى اهللا عليـه  همگان دربارة خير از پيغمبر «حذيفه نقل است كه گفت: آن. چنانكه از 

شـر مـرا    شر مـي پرسـيدم، از بـيم آنكـه مبـادا       پرسش مي كردند اما من دربارة وسلم)
وز در روي رگمان نـدارم امـ  «  فت:و نيز عكرمه از ابن عباس نقل مي كند كه گ». يابددر

چگونـه؟  ، پرسـيدند: چـرا و   »من بخواهدشيطان هالك يك تن را به انداة هالك  زمين
رب بدعت پديد مي سازد و آن بدعت را كسي نزد من مـي  شيطان در شرق يا غ«گفت: 

  ». آورد و من به نيروي سنت آن بدعت را ريشه كن مي سازم

                                                 

 م.-آمد. توضيح اين كلمات در آينده در متن كتاب خواهد -1
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از  ه از فتنه شيطان است و بيم دهندهو اين كتاب را چنان ساختم كه بر حذر دارند
هاي او؛ افشاگر پنهانكاريهاي اوست و رسـواگر فريفتـاري او. و   در افتادن به دام آزمايش

آن را در سيزده باب نوشتم كه از مجموع آن تلبيس ابليس آشكار شود و فهـم زيركـان   
   و را دريابد. اينك عنوان بابها:ااشتباهكاريهاي 

  باب اول: امر به همراهي سنت و جماعت
  باب دوم: در نكوهش بدعت و بدعت سازان

  م: در بر حذر داشتن از فتنه ها و حيله هاي ابليسباب سو
  فريبفاري و فريفتگي)(باب چهارم: در معناي تلبيس و غرور 

  باب پنجم: در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها
  باب ششم: در بيان تلبيس ابليس از راه علم بر عالمان

  باب هفتم: در تلبيس ابليس بر حاكمان و شاهان 
  لبيس ابليس از راه عبادت بر عابدان باب هشتم: در ت

  زاهدان باب نهم: در تلبيس ابليس بر
  باب دهم: درتلبيس ابليس بر صوفيان  

  باب يازدهم: در تلبيس ابليس بر اهل دين از راه كرامات نمايي
  باب دوازدهم: در تلبيس ابليس بر عاميان

  دراز باب سيزدهم: در تلبيس ابليس بر همگان از راه آرزوهاي دور و





  

  

  باب اول

  امر به همراهي سنت و جماعت

هـر يـك از   « ) فرمـود:  صلى اهللا عليه وسلماز عمر بن خطاب روايت است كه پيغمبر (
جماعت باشد زيرا شـيطان بـه    ت است مي بايد همراهميان بهششما خواهان رسيدن به 

ايـن  ». ك تـن سراغ آدم تنها مي رود؛ و شيطان از دو تن با هم بيشتر دور است تـا از يـ  
  حديث را از چند طريق آورده اند. 

دسـت   «روايت مي كند كـه فرمـود:    (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز عرفجه از پيغمبر 
است كـه مخـالف جماعـت اسـت؛ و هـر       بر سر جماعت است، و شيطان با كسي خدا

ي شِ از گله جدا افتاده را ماو را مي ربايد همچنانكه گرگ، ميكسي تكروي كند شيطان 
خطي با دست خود كشيد و  (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز روايت است كه پيغمبر ». ربايد

د گاه خطي چند از چپ و راست آن كشياين راه خداست كه مستقيم است. آن «  فرمود:
و فرمود: بر سر هر يكي از اين راهها شيطاني است كه بدان دعوت مـي نمايـد. سـپس    

و آنكـه  « .1﴾هذَا صراطي مستقيماً فَاتبِعوه وال تتبِعوا السبلَ وأَنَّ﴿اين آيه را تالوت فرمـود:  
   .»پيروى مكنيد [ديگر]راه راست من اين است، پس از آن پيروى كنيد و از راههاى 

شـيطان،  «فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)و از معاذ بن جبل روايت است كه پيغمبر 
مـيش دور مانـده و كنـار افتـاده از گلـه را مـي ربايـد.         گرگ انسان است و مثل گرگ،

و از ابـوذر  ». ازجدايي و انشعاب دوري گزينيد و با جماعـت و عامـه و مسـجد باشـيد    
دو تن بهتر از يك تن وسـه تـن    «فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)روايت است كه پيغمبر 

                                                 

 .153انعام، آيه  ةسور -1
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همراهي با جماعت؛ كـه  باد بهتر از دو تن و چهار تن بهتر از سه تن است. پس بر شما 
  ». هدايت مجتمع نمي دارد جل امت مرا جز برخداي عزو

حتماً آنچه بـر سـر   «روايت است كه فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز از پيغمبر 
اگـر كسـي از    حتـى طابق النعل بالنعل بر سر امت من هم خواهد آمد. بني اسرائيل آمد 

رفته در امت من هم هست كسي كه چنين كاري خود سرائيل آشكارا به سراغ مادر بني ا
ت من به هفتاد و كند؛ و بدرستي كه بني اسرائيل به هفتاد ودو گروه تقسيم شدند،؛ و ام

آن يكي كدام  :پرسيدند». شوند كه همگي جهنمي اند اال يك طريقه سه گروه تقسيم مي
  ». همينكه من و اصحاب من بر آنيم«است؟ 

(صـلى اهللا  پيغمبـر    نين آمده است:ديث از قول معاويه چدر سنن ابي داود، اين ح
بدانيد كه پيش از شما اهل كتاب به هفتاد «  ان ما بر پا ايستاد و فرمود:در مي عليه وسلم)

دين به هفتاد وسه فرقه تقسيم خواهند شد كـه هفتـاد و    و دو گروه شدند و پيروان اين
ن طريقه جماعت است. از امـت مـن   دو فرقه در آتش اند و يكي به بهشت مي رود و آ

ري بهم منتقل مي كنند و سادسته هايي پديد مي آيند كه اميال و گرايشها را مثل مرض 
در سنت بهتـر اسـت از   اقتصاد و ميانه روي «عبداهللا بن مسعود گويد:». مي گيرنداز هم 

بيل بر شما باد پيروي از س«ابي بن كعب گفته است كه ». وشي در بدعتاجتهاد وسختك
ياد و ترس خـدا چشـمانش پـر اشـك      ت، كه هر كس بر اين روش باشد و ازعام وسن

  ». شود آتش به او نمي رسد؛ و اقتصاد در سبيل عام وسنت به از اجتهاد در خالف آن
بر شما باد پيروي از امـرِ اول  «عاصم احول از قول ابوالعاليه نقل مي كند كه گفت: 

عاصم گويد: اين حرف را به ». آنكه دسته دسته شوندكه مسلمانان بر آن بودند پيش از 
موده. اوزاعـي  راست گفته و در حق تو نيكخواهي نبه خدا  حسن (بصري) گفتم، گفت:

نفس خويش را بر سنت بشكيبان؛ و آنجا كه جماعت توقف كـرده انـد. توقـف    «گويد: 
راه  كن، و همان بگو كه جماعت گفتند، و از آنچه دسـت بـاز داشـتند، دسـت بكـش؛     

نيز در  پيشينيان شايسته (سلف صالح) برو كه آنچه ايشان را در خور و بسنده بود تو را
رب العـزه را در خـواب ديـدم،    «هم از او نقل اسـت كـه گفـت:    ». است بسنده خور و

عبدالرحمن! تويي كه امر به معـروف و نهـي از منكـر مـي كنـي؟        خطاب به من فرمود:



 17      و جماعت          امر به همراهي سنت

مـرا بـر اسـالم    ه ردگارا. سپس در خواست نمودم كـ عرض كردم: آري، به فضل تو پرو
  ». بميراند، خطاب آمد: و بر سنت!

قول جز به عمل راسـت نيايـد و   «فت: كه گ نقل كرده اند ]ثوري [و از قول سفيان 
و نيـز  ». عمل جز به نيت درست نشود و قول و عمل و نيت بايد با سنت سازگار باشـد 

اگر خبر مردي از شرق بـه تـو   «بن اسباط گفت: به يوسف   ]ثوري[آورده اند كه سفيان 
برسد كه همراه و يار سنت است سالمش بفرست، و اگر خبر مردي ديگر از مغرب بـه  
تو برسد كه همراه و يار سـنت اسـت سـالمش بفرسـت، كـه اهـل سـنت و جماعـت         

  ». بسيار كم است  ]راستين[
جوان و مرد عجمـي  سعادت مرد «و از قول ايوب سختياني آورده اند كه گفت: از 

  ».آن است كه خدا موفقش بدارد به عالمي از اهل سنت برسد
رسا اين است كه از نعمتهاي خدا برجوان زاهد و پا«عبداهللا بن شوذب گفته است: 

يوسـف بـن اسـباط گفتـه     ». ادري كند كه او بر راه راسـت واداردش با صاحب سنتي بر
دند، خدا به واسطة سفيان (ثـوري) مـرا   پدر من َقدري بود و داييهايم رافضي بو«است: 

. از معتمر بن سليمان روايت است كه دلشكسته نزد پدر رفتم. پرسيد تو »نجات بخشيد
را چه شده است؟ گفتم: دوستي از من مرده است. پرسيد: بر طريقة سنت بـود؟ گفـتم:   

راي اهل ب«غم مدار. عبداهللا بن مبارك از سفيان ثوري نقل مي كند كه گفت:  آري. گفت:
طريقـة سـنت   «فتـه اسـت:   گ ابوبكر بن عياش». ه آنان غريبانندسنت توصية خير كنيد ك

. از قـول شـافعي   »نان، گراميتر و كميابتر است از اسالم ميان ديگر اديانميان فرق مسلما
چون يكي از اصحاب حـديث را ببيـنم گـويي يكـي از اصـحاب      «  آورده اند كه گفت:

  . »را ديده ام لم)(صلى اهللا عليه وسپيغمبر 
راهها بـر خلـق بسـته    «جعفر خلدي در كتابش از قول جنيد آورده است كه گفت: 

بگـذارد و سـنت او را    (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   پاي پيغمبـر   ياست اال بر آن كه پا جا
. نيـز از  »پيروي كند و بر طريقة او باشد؛ راههاي خير پيش چنين كسـي گشـاده اسـت   

راه خلق به خدا بسته است مگـر بـه پيـروان آثـار     «ه گفت: جنيد بن محمد نقل است ك
لَقَد كَانَ لَكُم ﴿و تابعان سنت او؛ چنانكه خدا فرمايـد:   (صلى اهللا عليه وسلم)رسول اهللا 
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مسلّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشـق نيكـويى   « .1﴾في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ
  .»بود
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  اب دومب

  دعت و بدعت سازاندر نكوهش ب

هر كـس در امـر مـا    «روايت مي كند كه فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)عايشه از پيغمبر 
  اين حديث را از چند طريق آورده اند. ». چيزي پديد آرد كه در آن نيست، مردود است

هـر  «روايت مي كنـد كـه فرمـود:     (صلى اهللا عليه وسلم)عبداهللا بن عمر از پيغمبر 
  ». منحرف شود از من نيست كس از سنت من
پس از  (صلى اهللا عليه وسلم)روايت است كه روزي پيغمبر بن ساريه  1از عرباض

نماز صبح روي به ما كرد و موعظه بليغ فرمود، آنچنانكه چشمها گريـان و دلهـا لـرزان    
ايـن مـوعظتي يادگـاري بـود،      (صلى اهللا عليه وسـلم) گرديد. يكي پرسيد: يا رسول اهللا 

و  ،تقواي الهي شما را وصيت مي كنم به«هد و وصيت تو بر ما چيست؟ فرمود: اكنون ع
حرف شنوي و فرمانبري (از حاكم) و لو از بنده اي حبشي باشـد؛ و بدرسـتي كـه هـر     

من بماند اختالف فراوان خواهد ديد؛ پس بر شما باد پيروي از سنت من و  كس بعد از
به آن سنت چنگ بزنيـد و آن را محكـم    سنت خلفاي راشدين هدايت يافته بعد از من.

بگيريد. و بر شما باد دوري گزيدن از امور نو درآمد، كه هر نو درآمدي بدعت اسـت و  
  ». هر بدعتي گمراهي است

از دين، سنّت به سنّت مي كاهنـد همچنانكـه ريسـمان را     «عبداهللا بن محرز گويد: 
با پسرش نشسته بـود، يكـي از    آورده اند كه طاوس (يماني)». قوت به قوت مي گسلند

شروع به سخن گفتن كرد. طاوس انگشت در گـوش نهـاد و خطـاب بـه     معتزله آمد و 

                                                 

وال علَى ﴿زير درباره آنان نازل شد:  يهعرباض از مستضعفان اصحاب بود و ازجمله كساني است كه آ -1
هلَيع لُكُمما أَحم ال أَجِد قُلْت ملَهمحتل كوا أَتإِذَا م ينو (نيـز)  «.  ]92ء سـورهء توبـه، آيـه    [﴾ الَّذ

ايرادى نيست بر آنها كه وقتى نزد تو آمدند كه آنان را بر مركبى (براى جهاد) سوار كنى، گفتى: مركبـى  
  مؤلف.  - .»كه شما را بر آن سوار كنم، ندارم!
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ـ تو نيز انگشت در گوش كن كه از گفتار او چ :پسرش گفت زي نشـنوي، كـه ايـن دل    ي
گوش خود را محكم بگير كه نشنوي! و  ،ضعيف است. و مجدداً به تأكيد گفت: پسركم

  تكرار نمود كه آن متكلم برخاست و برفت.آن قدر حرف خود را 
د ما نزد ابراهيم (نخعي) رفت و آم عيسي بن علي ضبي گويد: مردي بود كه همراه

نـزد   شده است . بدو گفت: از» ارجاء«مي كرد. به ابراهيم خبر رسيد كه او داخل عقيدة 
  ما كه برخاستي ديگر برنگرد!

بـه مـردم    ويد، گفت:گسخن مي » قدر« به سفيان بن عيينه گفتند كه فالن كس در 
  معرفيش كيند، و از خدا براي من عافيت بطلبيد. 

صالح مري گويد: من حاضر بودم كه كسي نزد ابن سيرين آمد و در يكي از ابواب 
  تو از ميان ما برخيزي يا ما برخيزيم؟  سخن آغاز نمود. ابن سيرين گفت:» قدر« 

گفت: كلمه اي برايت بگويم؟ ايوب گفت:  به ايوب سختياني 1»اهل اهواء«يكي از 
نصف كلمه هم نمي خواهم بگويي! هم از ايوب نقل است كه گفت: صاحب بدعت هر 

  چه در كوشش بيفزايد، از خدا دورتر مي شود. 
سفيان ثوري گفته است: ابلـيس بـدعت را بـيش از معصـيت دوسـت دارد، زيـرا       

بـود،  » ارجـاء «بن ابي داود متهم به معصيت قابل توبه است، و بدعت نيست. عبدالعزيز 
آورده اند كه سفيان بر جنازة او گذشت و بر او نماز نخواند. هم از قول سـفيان ثـوري   
آورده اند كه هر كس از بدعت سازي حديث شنيد از آن حـديث (ولـو راسـت باشـد)     

  را گسالنيد. زي مصافحه كرد يك رشته از اسالم سود نبرد، و هر كس با بدعت سا
چرا مي گريي، آيـا از    ان تيمي در مرض موت بشدت مي گريست، پرسيدند:سليم

ترس مرگ است؟ گفت: از مرگ نمي ترسـم، از آن رو مـي گـريم كـه روزي بـر يـك       
گذشتم و به او سالم دادم از آن بيم دارم كه خـدا حسـابِ آن سـالم را از مـن     » قدري«

  بكشد.

                                                 

 م.–در اينجا پيروان گرايشهاي كالمي و فرق غير اهل حديث است. » اهل اهواء «مقصود از  -1
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 از كسي كه با صاحب بـدعتي  حذر كنيد  از قول فضيل عياض آورده اند كه گفت:
 ،بـدعتي را دوسـت بـدارد    : هر كـس صـاحب  نشسته است. هم از قول او آورده اند كه

از دلش بيرون ببرَد. و نيز همو گفتـه   لش را بي ارزش سازد و نور مسلمانيخداوند عم
 و نيز گفتـه اسـت:   .»اهي ديدي، راه خويش بگردانرهر گاه بدعت سازي را در «است: 

را يـاري كنـد در    اال نمي برد، و هر كس صاحب بـدعتي صاحب بدعت را ب خدا عمل «
  . »ويراني اسالم شركت كرده است

كـاري بدهـد، قطـع رحـم     همردي نزد فضيل گفت كه هر كس دختر خود را به تب
هر كس دخترش را به صاحب بدعتي بدهد قطع رحم كـرده؛ و هـر     كرده فضيل گفت:

بش نشـده؛ و چـون خـدا كسـي را خصـم      حكمت نصي ،كس با صاحب بدعت نشسته
  بدعتگران يابد اميد آن دارم كه گناهان او را بيامرزد. 

هر كس بـه گفتـار صـاحب بـدعتي گـوش سـپارد       «محمد بن نضر حارثي گويد: 
  . »ايماني) از او بردارد، و به نفس خود واگذارش كند خداوند عصمت (

را ببينم كه بـر آب   بدعتيده اند كه گفت: هر گاه صاحب از قول ليث بن سعد آور
راه مي رود باز هم او را قبول ندارم. اين سخن به شافعي رسيد، گفت: ليث كوتاه آمـده  

  است، من اگر صاحب بدعتي را ببينم كه در هوا پرواز مي كند هم قبولش ندارم!
يسـي را  در بازار بودم خبـر مـرگ بشـر مر   «از بشر بن حارث نقل است كه گفت: 

ده بود، همان جا سجدة شكر به جـا مـي آوردم؛ حمـد    اي مناسب سجشنيدم، و اگر ج
  ».خداي را كه جان مريسي را گرفت، شما نيز حمد خدا كنيد!

ديم، شروع كـرد عليـه اهـل بـدعت     بو» قرباني«محمد بن سهل بخاري گويد: نزد 
بـه خشـم   » قربـاني  «حديث مي گفتي بيشتر خوش داشتيم، حرف زدن؛ يكي گفت: اگر 

  عليه اهل بدعت را از عبادت شصت ساله بيشتر دوست دارم.  گفتار  :پاسخ داد
ت را نكوهيدي، اما سنت چيست و اگر كسي بگويد كه تو سنت را ستودي و بدع

  ت كدام است؟ مگر نه اينكه هر بدعت سازي خود را پيرو سنت مي پندارد؟ گوييم:بدع
يروان آثار رسـول اهللا  سنت در لغت به معني طريق است و شك نيست كه اهل حديث پ

و صحابه اش اهل سنت راستين اند، چون بر طريق هستند كه در  (صلى اهللا عليه وسلم)
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د بعد از پيغمبر و صـحابه او پيـدا   پيدا نشده، زيرا چيزهاي نو در آم آن چيز نو درآمدي
اسـت كـه بـا     يـد شـد وغالـب آن   ست از امري كه نبود و نو پداشد؛ و بدعت عبارت 

رد مخالف دارد و در آن مي افزايد يا از آن مي كاهد، و عمـوم پيشـينيان،   شريعت برخو
زياد نمي نمود خـوش   هر چيزِ نو پديد را ولو آنكه مخالف شريعت نبود يا در آن كم و

از  -اسـت  (صلى اهللا عليه وسـلم) كه پيروي رسول  - نداشتند و براي حفظ اصل اسالم
جايز بود. چنانكه زيد بن ثابـت در جـواب   هر بدعت سازي بيزار بودند ولو آن بدعت 

چگونه به كـاري    و درخواستند به جمع آوري قرآن بپردازد، گفت:اابوبكر و عمر كه از 
  نكرد؟ (صلى اهللا عليه وسلم)مي پردازيد كه پيغمبر 

. 1»لبيـك ذا المعـارج  «  :سعد بن مالك (صحابي) شنيد كه كسي مـي گويـد   :گويند
چنين نمي گفتـيم. بـه ابـن مسـعود      (صلى اهللا عليه وسلم) هللاما در زمان رسول ا  گفت:

گفته شد كه عده اي بعد از نماز مغرب در مسجد مي نشـينند و يكـي از آن ميـان مـي     
اهللا اكبر بگوييد و فالن تعداد سبحان اهللا بگوييد و فالن عدد الحمد هللا  دگويد: فالن تعدا

فـت و خـود را   بـه ميـان آن جمـع ر    بگوييد. و عبد اهللا بن مسعود مردي بود تندخوي؛
به خدا كه بدعت ظالمانه آورده ايـد كـه خـويش را بـه اصـحاب        د و گفت:معرفي نمو

فضيلت نهاده ايد، بر طريق مستقيم باشيد و چپ و راست   (صلى اهللا عليه وسلم)محمد 
  هي دچار مي شويد و از راه پر دور مي افتيد. انرويد كه به گمر

زد ابراهيم نخعي آمد و گفت: دعا كن خـدا مـرا شـفا بدهـد.     آورده اند كه كسي ن
راوي گويد: ديدم كه ابراهيم را آن سخن خوش نيامد و همه در چهره اش ناخشـنودي  
از آن درخواست را مالحظه كردند. آن گاه ابراهيم از سنت سخن گفـت و حاضـران را   

ابراز كراهت كرد وعليه  بدان ترغيب نمود و از آنچه مردم از خودشان تازه در آودره اند
  آن حرف زد.

                                                 

سـورة  خداونـد اسـت. (رك:   » ذو المعـارج «ني جايگاههاي عروج و صعود اسـت، و  به مع» معارج« -1

 م.-است. قيفي). و آن صحابي از اين جهت احتياط مي كرده كه اسماء اهللا تو3معارج، آيه 
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وسـاوس و  «محمد بن ريان گويد: اصـحاب حـديث نـزد ذوالنـون آمـده دربـارة       
من درباره اين چيزها سـخن نمـي گـويم، راجـع بـه نمـاز و         پرسيدند، گفت:» خطرات

موزة قرمز پوشيده بودم، ذوالنـون    گويد: من سؤال كنيد! و نيز محمد بن ريانحديث از 
(صـلى اهللا عليـه   پيغمبر  ،1است» شهرت«فرزند، اينها را از پا بيرون كن كه   :به من گفت

  اين گونه نمي پوشيد بلكه موزة سادة سياهرنگ مي پوشيد.  وسلم)
بي اشكال بود حـذر مـي كردنـد تـا      ي ولوتگفتيم كه صحابة رسول اهللا از هر بدع

بـا   د كهچيزهايي تازه پديد آم اشند. البتهري را كه سابقه نداشته است، پديد نياورده ابام
زياد نمي كـرد، در انجـام دادن آن اشـكالي     شريعت برخوردي نداشت وچيزي را كم و

رمضان نماز (مستحبي) فراوان مي خواندنـد و گـاه بـه كسـي      نديدند. مثال مردم در ماه
دا كنند وچون جماعت تداد كه همه به ابي ابن كعب اق اقتدا مي نمودند. عمر چنين قرار

چـون اصـل نمـاز جماعـت     كرد، گفت: چه بدعت نيكي است ايـن! (  ايشان را مشاهده
  .مشروع است)
خ نعمـت البدعـة، كـم مـن أ     «  گفته است: 2بصري) نيز دربارة قصص گوييحسن (

يعني: نيك بـدعتي اسـت، اجتمـاعي اسـت كـه در آن دعاهـا        .»دعوة مستجابةيستفاد و
ند كه از ايشان بتوان استفاده كرد. و مي وي شود و برادران ديني يافت مي شمستجاب م

د بر اصل مشـروعي مسـتند   روع است، و اگر امرِ نو در آمدانيم كه اصلِ وعظ كردن مش
همچون متمم شريعت جلوه نمايد در واقـع مسـتلزم   شود نكوهيده نباشد اما اگر بدعت 

بـدتر  اعتقاد به ناقص بودن شريعت خواهد بود و چنانچه ضد شريعت باشد كـه ديگـر   
است. از آنچه گفتيم روشن شد كه اهل سنت پيروانِ سـابقه انـد و اهـل بـدعت پديـد      
آوردندگان چيزهايي كه نبوده و مستندي هم نـدارد. لـذا اهـلِ بـدعت روش و مـذهب      

                                                 

، يعني پوششي كه جلب توجه كند و انگشت نما و چشمگير باشد، نهـي شـده اسـت.    »لباس شهرت«  -1
 م. –همين كتاب. رجوع كنيد به باب دهم از 

قصص گويي به معني موعظه كردن، اخبار و حديث گفتن، نقل و روايت داستانهاي مذهبي، سـخنوري   -2
 م . -و نقالي. قصص گوي را قاص و قَصاص. (جمع: قُصاص) گويند.
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خويش را پنهان مي دارند اما همچون متمم شريعت جلوه نمايد در واقع مستلزم اعتقـاد  
. از تر استچنانچه ضد شريعت باشد كه ديگر بدبه ناقص بودن شريعت خواهد بود و 

آنچه گفتيم روشن شد كه اهل سنت پيروانِ سابقه اند و اهل بـدعت پديـد آرودنـدگان    
ت روش و مذهب خويش را پنهان و مستندي هم ندارد. لذا اهلِ بدع چيزهايي كه نبوده

هـم از  ميدارند اما اهل سنت حرفشان آشكار است و مذهبشان واضح؛ و حسن عاقبـت  
يزالُ ناس مـن   الَ« روايت است: (صلى اهللا عليه وسلم)ر بمغآن ايشان است چنانكه از پي

 پيوسته از امت من :يعني .[خباري و مسلم]». أُمتي ظَاهرِين حتى يأْتيهم أَمر اللَّه وهم ظَاهرونَ
سد و ايشان ظاهر باشند. اين عده باشند تا امر خدا در ر  ]آشكاره و غالب [هي ظاهر گرو

  تعبير كرده اند. » اهل حديث «را به 

  در اقسام اهل بدعت

يهود به هفتاد ويـك  «فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)از ابوهريره روايت است كه پيغمبر 
؛ امت من نيز به هفتـاد و سـه فرقـه    نصارىاد و دو فرقه تقسيم شدند و همچنين تيا هف
ايـن حـديث     دنبالـة   مؤلـف گويـد:   .[صحيح گفته است حديث را ترمذي اين] ».شوند

يـا رسـول     پرسيدند: .»همه آنها در آتش اند اال يكي«چنانكه پيشتر آورديم چنين است: 
طريقه اي كه من و اصحاب مـن بـر    « آن كدام است؟ فرمود: (صلى اهللا عليه وسلم)اهللا 
بنـي  «  فرمـود:  اهللا عليـه وسـلم)   (صـلى از انس بن مالك روايت است كه پيغمبر ». آنيم

شدند كه همه هالك شدند بجز يك فرقـه. و امـت    فرقه تقسيم اسرائيل به هفتاد و يك
ي هفتاد و يك فرقـه هـالك مـي شـود و يكـ     خواهد شد كه  من به هفتاد و فرقه تقسيم
  ».جماعت«آن كدام فرقه است؟ فرمود:  يا رسول اهللا،  خالص مي يابد. پرسيدند:

: اگر پرسيده شود كه آيا اين فرقـه هـا شـناخته شـده انـد؟ در پاسـخ       مؤلف گويد
صلي اطالع داريم و خـود ايـن   گوييم: ما از اصلِ دسته دسته شدن و نيز دسته بنديهاي ا

ما بـر اسـامي و عقايدشـان    ند، هر چند وههاي فرعي تقسيم شدرهاي اصلي به گدسته 
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: حروريـه، قدريـه،   1رسيده شش تاستاحاطه نداشته باشيم. آنچه از اصل فرقه ها به ما 
بعضي اهل علم گفته اند كه اصل فرقه اي ضاله همـين   .جهميه، مرجئه، رافضه و جبريه

شش تا هستند كه هر يك به دوازده گروه تقسيم مي شوند كه جمعاً هفتـاد و دو گـروه   
  شوند.

  
  عبارت است از:   ]= خوارج [اما دوازده گروه حروريه 

غيـر از   كه گفتند كسي را مؤمن نمي دانـيم و  فع بن ازرقپيروان نا ازرقيه: )1
  همكيشان خود بقية اهلِ قبله را كافر شمردند. 

كه همكيشان خود را مؤمن و جز آنان را  -پيروان عبداهللا بن اباض اباضيه: )2
  منافق دانستند.

  نبودند.  كه به قضا و قدر الهي قايل -مشكانمنسوب به ثعلبه بن  ثعلبيه: )3
كه گفتند نمي دانيم ايمان چيسـت، و همـة    -ران حازم بن علييا :حازميه )4

  خلق را معذور شمردند. 
كه گفتند هر زن يا مردي كه ترك جهاد كند  -ياران خلف خارجي :خلفيه )5

  كافر است. 
كـه گفتنـد جـايز نيسـت كسـي       -پيروان مكرم بن عبداهللا عجلي :مكرميه )6

ك و نجـس معلـوم   خوراك شود، چون پا ديگري را لمس كند يا با او هم
  نيست مگر آنكه كسي توبه نمايد و غسل كند. 

                                                 

آنچه ابن الجوزي در تقسيم فرق نوشته با كتب ملل و نحل تفاوتهاي كلي و جزئي دارد كه به ترجمـه   -1
 م.–آنچه نوشته  اكتفا شد و فقط به چند اشاره ضروري بسنده كرديم. 
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به احدي  ]ظاهراً زكات مالش را [گفتند جايز نيست كسي مالش را  كنزيه: )7
تحق نباشد بلكه بايد در زمين گنجينه نهد تا صاحب سبدهد چرا كه بسا م

   .1حق پيدا شود
و سـبزه   گفتند تماس زن بيگانه اشكالي ندارد چون زنـان گـل   شمراخيه: )8

   .2اند
گفتند به مرده بعد از مـرگ ضـرر و    -پيروان مردي به نام اخنس اخنسيه: )9

  .3نفعي نمي رسد
  .4محكميه: گفتند هر كس مخلوق را به داوري بپذيرد، كافر است )10
و معاويه بر ما مشتبه شد و از هـر   گفتند كه امر علي معتزله از حروريه: )11

   .5دو بيزار و بركناريم
د امام جز به رضايت دوستانِ مـا  گفتن -ن ميمون بن خالدپيروا -ميمونيه )12

 خوارج) تعيين نشود. (

  
   :اما دوازده گروه قدريه عبارتند از

كه معتقد بودند شرط عدل خدا اين است كـه بنـدگان او مالـك     -احمريه )1
  امور خود باشند و خدا مانع از معصيت بندگان شود. 

  ا و شر از ابليس است. بر اين پندار بودند كه خير از خد -ثنويه )2

                                                 

اماميه راجع به خُمس چنين عقيده اي داشته اند و مي گفتند: بايد سهم امام را دفن  شيعهعدهء كمي از  -1
 م. –كرد تا خود حضرت بيايد و بيرون ببارد. 

 م.-گفته اند كه به فسق و فجور منسوبند.در بعضي منابع متأخر، شمراخيه را از متصوفه دانسته و  -2

مراد اين است كه از لعنت يا رحمت فرستادن زندگان تغييري در وضـع مردگـان حاصـل نمـي      اًظاهر -3
 م.–شود. به نظر مي آيد كه اين فرقه از خوارج درباره گذشتگان اظهار رأي نمي كرده اند. 

 م.-نامند.»  اولي محكمهء«بايد دانست كه خوارج نسختين را  -4

 يعني با علي يا معاويه نجنگيدند (برخالف آنان كه در نهروان گرد آمدند و با علي جنگيدند). -5
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   .1قايل به مخلوق بودن قرآن بودند و منكر امكان رؤيت خدا -معتزله )3
كه  مدانييا بنده، و نمي نمي دانيم كارها از خداوند است   گفتند: -2كيسانيه )4

  مردمان پس از مرگ به ثواب رسند يا عقاب. 
  نيافريده است.  را خدا شيطان  گفتند: - 3شيطانيه )5
  گناهان مقدر است اال كفر (كه به اختيار است).  د: همةگفتن -شريكيه )6
  گفتند: كردار و گفتار آدميان، و نيك و بد واقعيت ندارد.  - 4وهميه )7
عمل به هر يك از كتابهاي آسماني حـق اسـت اعـم از     :گفتند -5راونديه )8

  آنكه نسخ شده باشد يا نشده باشد. 
  ه اش مقبول نيست. گفتند هر كه معصيت كند و توبه نمايد توب -بتريه )9

را  (صلى اهللا عليـه وسـلم)  بر آن بودند كه هر كس بيعت پيغمبر  -ناكثيه )10
  شكسته گناهي نكرده.

  دنيا طلبي را بر زهدورزي برتري نهادند.  -قاسطيه )11

                                                 

 م. -اينان همان متكلمان معتزلي اند، پيروان واصل بن عطا. -1

مزبور را همان پيروان كيسان (موالي علي و شاگرد محمد حنيفه) دانسته كه » كيسانيه«مصحح كتاب،  -2
  علوم نشد و به نظر درست نمي آيد. مأخذش م

دانسته كه باز » مؤمن الطاق«مقصودش محمد بن نعمان »  شيطان الطاق« فوق را پيروان » شيطانيه« و  -3
مصحح بدرستي توضيح داده كه پيروان حسن بن صالح و » بتريه «معلوم نشد مأخذش چيست. درمورد 

» قدريـه «مي شود تصور كرد كه اين دسـته از زيديـه    كثير النوي مقلب به ابتر هستند، به گمان مترجم
  م.-مذهب بوده اند.

كالمي به نام وهميه بعينه وجود داشته است و گمـان دارد كـه    -مذهبي فرقةمترجم شك دارد كه يك  -4
كساني بي آنكه داراي وابستگي يا همبستگي فرقه اي باشند چنين انديشه هايي داشته اند. به  هر حال 

را بتفصيل نوشته اند. (مـثال رك؛ بسـتان السـياحه، شـيرواني، چـاپ      » وهميه«ين، عقايد بعضي متأخر
 م. -).131- 132ق. ص  1315

عباسيه اند. البته مي شود تصور كرد كه پيروان ابن راونـدي معـروف را هـم     شيعهءاز غالت  -راونديه -5
 م.-ناميده باشند. و خدا داناتر است. » راونديه«
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پيروان ابراهيم بن سيار نظام انـد كـه گفـت: هـر كـس خـدا را        -نظاميه )12
 بنامد كافر شده است. » شيء «

  
   :عبارتند از  ]اتباع جهم بن صفوان [هميه اما دوازده فرقة ج

گفتند كه هر چه و هم انسان بر آن واقع شود مخلوق است، و هر  -معطله )1
  كس مدعي شود كه خدا ديدني است، كافر است. 

  اكثر صفات خدا مخلوق است.  :گفتند –پيروان بشر مريسي  –مريسيه  )2
  گفتند كه خدا به ذات خود در هر مكان هست. -ملتزقه )3
هر كس پروردگارش را شناخت وارد آتش نمي شـود،   :گفتند –ارديه و )4

  و هر كس وارد آتش شد بيرون شدن ندارد.
هيچ كس نمي تواند براي خود پروردگاري اثبات نمايـد،   :گفتند -زنادقه )5

زيرا اثبات به اين است كه با حواس ادراك شـود، پـس اگـر بـه حـواس      
  نيست.  نشود ثابتادراك شود خدا نيست واگر به حواس ادراك 

گفتند كافر را آتش يك بار مي سـوزاند از آن پـس بـه حالـت      –حرقيه  )6
  حس كند.  سوخته مي ماند بي آنكه گرماي آتش را

  گفتند قرآن مخلوق است.  -مخلوقيه )7
شان گفتند بهشت  است و بعضي گفتند بهشت و دوزخ فنا شدني -فانيه )8

  ده نشده است. و دوزخ هنوز آفري
ويي پيام آوران را انكار كردند و گفتند آنـان فرمانروايـان   راستگ -مغيريه )9

  بوده اند. 
گفتند ما نمي گـوييم كـه قـرآن مخلـوق اسـت و نمـي گـوييم         -واقفيه )10

  مخلوق نيست. 
  عذاب قبر و شفاعت را منكرند.  -قبريه )11
  گفتند آنچه از قرآن تلفظ كنيم مخلوق است.  -لفظيه )12
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  :اما دوازده گروه مرجئه عبارتند از

گفتند حقي كه از خداوند بر بندگان فرض اسـت ايمـان اسـت و     -ركيهتا )1
ايمان آورد آزاد است كه هر كار خواست  بس؛ هر كس خدا را شناخت و

  بكند. 
  گفتند خداوند خلقش را رها كرده تا هر كار مي خواهد بكنند.  -سائبيه )2
گفتند مطيع را مطيع و عاصي را عاصي نمـي نـاميم زيـرا نمـي      -راجيه )3

  نزد خدا مقام و عمل هر يك چيست؟ مداني
  گفتند طاعت از ايمان محسوب نمي شود.  –شاكيه  )4
ايمان يعنـي علـم؛ هـر     :گفتند -نسوب به بيهس بن الهيصمم - 1بيهسيه )5

  طل نشناسد كافر است. اباز  كس حالل را از حرام و حق را
  گفتند ايمان كم و زياد نمي شود.  -منقوصيه )6
  را در ايمان نفي كردند.   ]اهللا گفتن ن شاء= ا [استثناء - 2مستثنيه  )7
گويد: خدا را دستي است چون دسـت مـن و چشـمي اسـت      –مشبهه  )8

  چون چشم من. 
همة احاديث را يكي دانند؛ و تارك نافله را چون تارك فريضه  -حشويه )9

  شمارند. 
  قياس را نفي كرده اند.  –ظاهريه  )10
  . ديد آوردندكه در اين امت بدعت پ اولين گروهي اند - 3بدعيه )11

                                                 

رك: مفاتيح العلـوم خـوارزمي، چـا پ فـان      ق خوارجند منسوب به ابو بيهس بن جابر (بيهسيه از فر -1
 م. -).25فلوتن، ص 

 م. -».از مرجئه اند و گويند: ما مؤمنيم ان شاء اهللا: « در بعضي منابع آمده است -2

«  ) چنـين آمـده اسـت:   83، ص 2در تعليقات دبستان مذاهب گردآوري رحيم رضـا زاده ملـك ( ج    -3
عيه، از مرجئه اند و گويند هر مشكل نو كه در جهان پيدا مـي شـود بـي خواسـت و ارادهء خـداي      بد

 م.–». نيست، و هر پادشاه نو كه پيدا مي شود فرمانبرداري او بايد كرد اگر چه گناه كردن فرمايد
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  :اما دوازده گروه رافضه عبارتند از

فرستاده بودند، به خطـا نـزد محمـد     : جبريل را سوي عليگفتند –علويه  )1
  رفت.  (صلى اهللا عليه وسلم)

بـود در امـر    (صلى اهللا عليـه وسـلم)  شريك محمد  گفتند علي –امريه  )2
  رسالت. 

و ولـي امـر    )(صلى اهللا عليه وسلموصي رسول اهللا  گفتند علي –شيعيه  )3
  كافر شدند.  ، و امت در بيعت كردن با عليبعد از اوست

گفتند رشتة نبوت تا قيامت پيوسته است و هر كس علم اهل  –اسحاقيه  )4
  است.   »نبي«بيت را بداند 

افضل امت اسـت و هـر كـس ديگـري را بـر او       گفتند علي –ناووسيه  )5
  تفضيل دهد كافر است. 

را  مامامي از نسل حسين خـالي نباشـد؛ امـا    گز ازگفتند دنيا هر –اماميه  )6
جبريل تعليم ميدهد؛ و پس از مرگ هـر امـامي يكـي مثـل او جـايش را      

  گرفته است. 
نـد و  جماعـت ا  مبدكار يا نيكوكار باشند اما گفتند اوالد حسين –يزديه  )7

  باشد، پيشنمازي ديگري جايز نيست.  هر جا يكي از اوالد حسين
  خالفت از ديگران اولي  بود. عباسيه: گفتند عباس براي  )8
گفتند ارواح از بدني به بدن ديگر مي روند، هر كس نيكوكار  –متناسخه  )9

كه در آن سعادتمند است وهر كس بـدكار   اخل بدني شدهدحش وبوده ر
  بوده، روحش داخل بدني شده در سختي بكشد. 

و اصحابش به دنيا بر مي گردند و از دشمنان خود  گفتند علي –رجعيه  )10
  انتقام مي گيرند. 

و زبير و معاويه و ابوموسي اشعري و عايشـه را   هعثمان و طلح -العنيه )11
  لعنت مي كنند. 



 31                          در نكوهش بدعت و بدعت سازان   

هر دوره اي كسي را معـين   در زي پارسايان مي زيستند و در –متربصه  )12
اين امت پنداشتند، و چون او مـرد ديگـري را بـه جـايش     » مهدي«نموده 

  نهادند. 
  

   :تند ازاما دوازده گروه جبريه عبار

  گفتند آدمي را فعل نيست، همه از خداست.  –مضطريه  )1
گفتند ما را فعل هست اما اختياري نيست؛ ما چـون چارپايـانيم    -افعاليه )2

  كه با افسار كشيده مي شوند. 
  گفتند همه چيز آفريده شده، اكنون چيزي آفريده نمي شود.  –مفروغيه  )3
ند كـه خـدا بـه فعـل     پنداشـت  -پيروان حسين بن محمد النجار -نجاريه )4

  خويش مردم را عذاب مي كند نه به فعل ايشان. 
گفتند ببين در دلت چه خطور مي كند، هر آنچه خير تشـخيص   –متأنيه  )5

  ميدهي همان كار انجام بده.
  گفتند بنده را از ثواب يا عقاب كسبي نيست.  –كسبيه  )6
هر كه خواهد گو عمل كن و هر كه خواهـد گـو عمـل     :گفتند –سابقيه  )7

  مكن كه سعيد ازلي را گناه زيان نرساند و شقي را نيكي سودي نرساند. 
گفتند هر كس جام محبت الهي را نوشيد، عبـادت و تكليـف از    –حبيه  )8

  وي ساقط شد. 
ار خداوند است در نگنجد كه از او دگفتند هر كس را كه دوست -خوفيه )9

  بهراسد كه دوست از دوست نترسد. 
دانش افزوده گردد به همان اندازه از تكليـف  گفتند هر كس را  –فكريه  )10

  عبادت كم شود. 



 تلبيس ابليس    32

ياد و برابر بايد تقسيم شود يان آدميزادگان بي كم و زمگفتند دنيا  1خسيه )11
  است.  كه ارث پدرشان آدم

  د فعل از ماست و استطاعت بهر ماست. نگفت –معيه  )12
  

                                                 

ص ، 2جاهب گردآوري رحيم رضـا زاده ملـك (  اين كلمه معلوم نشد چيست. در تعليقات دبستان مذ -1
بـه  » حبس«حبسيه از جريه اند و گويند قسمت نيست در مالها، يعني ميراث نيست، «) مي خوانيم: 89

 م.–معني وقف است. 



  

  باب سوم

  در بر حذر داشتن از فتنه ها و حيله هاي ابليس

شهوت قرار داده شد تا با آن جلب منافع كند و  خلقت در تركيب انسان ه هنگامبدان ك
قوة غضب نهاده شد تا دفع زيان نمايد؛ و عقلش بخشيدند تا در آنچه جلب يا دفع مي 

كار گيرد؛ و شيطان را آفريدند كه انسان را در جلب نفع و دفع ضرر بـه  ل را به كند عد
اجب اسـت تـا از ايـن دشـمن كـه از روزگـار آدم،       افراط مي كشاند. پس بر خردمند و

  مده است: آن انكه در قرآچننآه بر حذر باشد دعداوتش را با انسان آشكار كر
﴿بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُووا خبِعتال تاِء *  وشالْفَحوِء وبِالس كُمرأْما يمإِن

  .1﴾اللَّه ما ال تعلَمونَوأَنْ تقُولُوا علَى 
جز . و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد. حّقا كه او دشمن آشكار شماست«

اين نيست كه شيطان شما را ببدى و فحشـاء أمـر ميكنـد و شـما را وادار     
    .»مينمايد: چيزى را در باره خدا بگوئيد كه نميدانيد

  و نيز آمده است:
  .2﴾ر ويأْمركُم بِالْفَحشاِءالشيطَانُ يعدكُم الْفَقْ﴿
دهـد و بـه    شيطان، شما را (به هنگام انفاق،) وعده فقر و تهيدسـتى مـى  «

   .»كند فحشا (و زشتيها) امر مى
  :و نيز

   .3﴾ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضالالً بعيداً﴿
  .»نداى دور و دراز افك خواهد كه آنها را به گمراهى و شيطان مى«

                                                 

  .169 -168سورة بقره، آيات:  -1
  .268سورة بقره، آية  -2
 . 60سوره نساء، آيه  -3
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إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقع بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء في الْخمـرِ والْميِسـرِ   ﴿ و
   .1﴾ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ الصالة فَهلْ أَنتم منتهونَ

و كينـه   خواهد به وسيله شراب و قمار، در ميان شما عـداوت  شيطان مى«
ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد. آيا (با اين همه زيـان و  

  .»فساد، و با اين نهى اكيد،) خوددارى خواهيد كرد؟!
إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدواً إِنما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصـحابِ  ﴿ و

  .2﴾السعريِ
البّته شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد او فقط حزبش را به «

   .»كند كه اهل آتش سوزان (جهنّم) باشند! اين دعوت مى
   .3 ﴾وال يغرنكُم بِاللَّه الْغرور﴿ و
  .»و شيطان فريبكار شما را نسبت به خداوند فريب ندهد«
  .4﴾آدم أَنْ ال تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِني أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي﴿ و
اى فرزندان آدم، آيا به شما حكم نكرده بودم كه شيطان را نپرسـتيد. كـه   «

   .»او برايتان دشمن آشكار است
  و از اين قبيل آيات در قرآن بسيار است. 

به افتادن و ديگران را هم و شايسته است بداني كه ابليس كارش تلبيس است: به ش
در اشتباه انداختن. نخستين بار آنجا كه صريحاً امر شد كه به آدم سجده نمايـد، شـروع   

 مرا« 5﴾خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طنيٍ﴿و گفت:  كرد به ترجيح نهادن اصل خويش بر آدم
 ار دانا اعتراض نمـود كـه  صاحب اختيو بر خداوند » از آتش آفريده اي و آدم را از گل

                                                 

 . 91 آيةسوره مائده،  -1

 . 6فاطر، آيه  ةسور -2

  .33سورة لقمان، آية  -3
  .60سورة يس، آية  -4
  .12سورة اعراف، آية:  -5
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﴿لَيع تمي كَرذَا الَّذه كتأَييعني اين  .»از چه رو اين را بر من كرامت بخشيده اي« 1﴾أَر
مـن از  « 2﴾أَنا خير منه﴿امر از روي حكمت نبوده! آن گاه دعوي بزرگي و تكبر كرد كه: 

خويش را كه مي خواست عزيز  از سجود امتناع ورزيد و بدين گونه نفس و .»او بهترم
  و بزرگ بدارد خوار و بي مقدار گردانيد و در معرض لعن و نفرين و عذاب قرار داد. 

وسوسه امري رخ نمايد بايد نهايت احتياط مرعي دارد و  ،پس هر كس را در نفس
انسان را به بدي فرا مي خواند، بگويد: تو كه با آراستن شهوات در  خطاب به شيطان كه

گونه نيكخواه من خـواهي بـود كـه بـر خـود      مي نمايي چمن خود را نيكخواه من نظر 
به ياري بخواند  نفس را ،هوس خير رسانيد پس اگر شيطان با تحريك هوي ونتوانستي 

عقل را به خانه انديشه احضار كرد و با لشكر عزم سپاه نفس را منهزم سـاخت. از   بايد
  ت كه فرمود: روايت اس (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 
إن كل مال  ،إن اهللا تعاىل أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين يف يومي هذا !يا أيها الناس«

وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم  ،حنلته عبدي فهو له حالل
أهل األرض فمقتهم عرم  وإن اهللا تعاىل نظر إىل ،وأمرم أن ال يشركوا يب ما مل أنزل به سلطاناً

   .»وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب
چه ياموزانم آنچه را نمي دانيد از آناي مردم، خداي تعالي مرا امر كرد كه به شما ب«

هر مالي كه به بنده ام بخشيده ام بر او حـالل اسـت، و مـن      امروز به من آموخته است:
ر ايشان تاخته از دين بـه درشـان بـرد حـال     بندگانم را پاكدين آفريدم اما شيطان ب  همة

ندهنـد.  آنكه امر كرده بودم چيزي را كه براي آن دليلي فرو نفرستاده ام شريك من قرار 
روي زمين كرد و از عرب و عجمشـان خشـنودي نداشـت     و خداي تعالي نظر بر مردم

ديگر هم  اين حديث را از طريق (صحيح مسلم). ».جز عده اي از باز ماندگانِ اهل كتاب
  نقل كرده اند. 

                                                 

   .62سورة اسراء، آية  -1
  . 12سورة اعراف، آية:  -2
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ابليس تخـت خـود را بـر    «روايت است كه:  (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز از پيغمبر 
آب مي نهد، سپس لشكريان خود را به فتنه گري مي فرستد و هر كدام فتنـه انگيـز تـر    
است منزلتش به ابليس نزديكتر است. يكيشان مي آيد و مي گويد: چنين و چنان كردم. 

جدايي ميان زن و شوهر  :مي آيد و مي گويدگويد: كاري نكرده اي! ديگري ابليس مي 
و تحسـين مـي    -يـا در بـر مـي گيـرد     -ابليس او را به خود نزديك مي سازد .انداختن

   ح مسلم)ي(صح .»نمايد
ابليس از اينكـه نمـازگزاران او را بپرسـتند مـأيوس      :و نيز جابر روايت مي كند كه

  ح بخاري).ي(صح. »و كينه ميان مردمان اميد بسته استاست اما به تحريك خصومت 
شيطان پوزه اش را بر قلـب بنـي آدم گـذارده    «واز انس بن مالك روايت است كه 

است. هر وقت ياد خدا در آن باشد به آن كاري ندارد و اگر دلي خدا را فراموش كـرده  
  . »باشد شيطان مي بلعدش

اهل مجلس ذكر (خدا) براي فتنه گري شيطان ميان «از ابن مسعود روايت است كه 
پس به مجلسي رسيد كه سخن از دنيويات  نتوانست ميان ايشان جدايي افكند.رفت اما 

بود ميان آنان به تحريك و تفتين پرداخت بـه طـوري كـه بـه كشـتن يكـديگر دسـت        
پراكنـده   گشادند، تا آنكه اهل ذكر (خدا) برخاسته ميان آنان واسطه و حايـل شـدند تـا   

  . »يدندگرد
، »قبقـب «ابليس را گماشته اي است از شياطين به نام «  :و از قتاده روايت است كه

كه چهل سال وي را استراحت مي دهد وتقويت مي نمايد تا نوجواني وارد اسالم شود، 
كه تو را براي اين كـار   ،به سراغ او برو، و به فتنه بيفكنش  پس ابليس به قبقب ميگويد:

  . »پرودانده ام
 هما السالم ابليس را ديد چيزهـاي يحيي بن زكريا علي « :اني روايت كرده كهابت بنث

اينهـا شـهوات اسـت كـه      پرسيد اينها چيست؟ ابليس گفـت:  ،گوناگون بر خود آويخته
) پرسيد: براي صيد من چـه  ا بدان وسيله صيد مي كنم. يحيي (عليه السالمآدميزادگان ر

نمـاز و ذكـر    گاه سير شوي سنگين مي شـوي و از وسيله اي دارد؟ ابليس گفت: تو هر 
عليه تو ديگـر   به خدا  ) پرسيد: ديگر چه؟ ابليس گفت:باز مي ماني. يحيي (عليه السالم
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بين خود و خداي عهد مي كنم كه ديگـر شـكم     ) گفت:هيچ ندارم. يحيي (عليه السالم
گـر هـيچ خـدا    من هم عهد مي كنم كه دي  ك پر نسازم. ابليس گفت:اراز خو ارخويش 

  »پرستي را نصيحت نكنم!
شيطان هر گاه سـراغ تـو بيايـد و بگويـد: نمـازت      «  :و حارث بن قيس گفته است

  . »ريايي است، تو آن نماز را درازتر گردان
ر خنـاق  ادر بني اسرائيل عابدي بود، شيطان دختري را دچ«و نيز روايت است كه 

القـاء نمـود كـه دواي درد     نختـر چنـي  كرد و در دل خويشاوندان و اولياي د  ]و جنون[
نزد آن عابد است، دختر را نزد عابد بردند از پـذيرايي وي امتنـاع نمـود آن قـدر      دختر

غواي عابد مشغول شد و ااصرار كردند تا قبول كرد دختر نزد او بماند. شيطان سپس به 
وداه آن قدر تحريكش نمود تا دختر را آبستن كرد، آن گاه وسوسـه اش نمـود كـه خـان    

دختر به سراغش مي آيند و تو رسوا مي شوي پـس دختـر را بكـش! و اگـر پرسـيدند      
گـاه شـيطان نـزد     دختر چه شده است بگو مرد. عابد آن دختر را كشت و دفن كرد، آن

خانوادة آن دختر رفت و وسوسه شان كرد كه عابد دختر را آبستن كرده و كشته و دفن 
سراغ دختر خود را گرفتند گفت مرده؛ جنازة دختر  نموده. پس ايشان نزد عابد آمدند و

را (با راهنمايي شيطان) بيرون آورند و عابد را دستگير كردند. شيطان نزد عابد رفـت و  
اين همه كارها را من كرده ام و تو را در اين مهلكه انداخته ام، حال دوبار بر من  :گفت

مود (و نجات هم نيافت). و اين سجده كن تا نجات يابي. عابد دوبار بر شيطان سجده ن
كَمثَلِ الشيطَان إِذْ قَالَ للْإِنسان اكْفُر فَلَما كَفَر قَالَ إِني برِيٌء منك ﴿ :است مصداق آية قرآني

نيالَمالْع بر اللَّه افي أَخكار آنها همچون شيطان است كه به انسـان گفـت: كـافر    « .1﴾إِن
مـن از خداونـدى كـه پروردگـار      گامى كه كافر شد گفت: من از تو بيـزارم، اما هن» !شو

  .اين داستان را به صورت مفصلتري هم آورده اند. »!مي ترسمعالميان است 
و نيز از وهب بن منبه نقل است كه به روزگـار مسـيح راهبـي در صـومعه اي بـه      

موفق نگرديد، تا آنكـه  عبادت مشغول بود، شيطان از هر راه كه براي فريب او وارد شد 
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خود را به شكل مسيح درآودرد و پاي ديوار صومعه راهب آمد و او راصدا زد كه بيا با 
به دنبال كار خود برو كه عمر گذران قابل برگشت نيست.   تو سخني دارم. راهب گفت:

اگر هم مسيح باشي مرا با تو كاري نيست   بيا كه من مسيحم. راهب گفت:  شيطان گفت:
ا را به عبادت امر كرده اي و به قيامت وعده داده اي، اكنون به دنبال كار خـود رو.  كه م

  آن راهب را به حال خود گذاشت و رفت.  شيطان لعين
) چون سوار كشتي شـد پيرمـردي ناشـناس    نيز روايت است كه نوح (عليه السالم

ب تو با من باشد و آمده ام تا دل اصحا  براي چه اينجا آمده اي؟ گفت:  آنجا ديد پرسيد:
از كشتي بيرون برو اي دشـمن خـدا. شـيطان      :) گفت(عليه السالم تنهايشان با تو! نوح

راي تو مـي  ب ختن مردمان دارم كه سه تاي آن رامن پنج روش براي به هالك اندا  گفت:
) وحي آمد كه آن سه تا بـه  ح (عليه السالمگويم و دو تايش را نمي گويم. از خدا به نو

الك نمي خورد، از او بخواه كه اين دو تا را بگويد؛ وشيطان گفت: بـراي بـه هـ   دردت 
رد عبارت است از حسد و حرص؛ خـود مـن   خور ندا افكندن مردم دو شيوة من كه در

  .به سبب حسد ملعون و رانده شدم و آدم را به سبب حرص از بهشت بيرون آوردم
از او خواسـت كـه نـزد خـدا      ) را ديـد و آورده اند كه شيطان موسي (عليه السالم

) نزد خدا شفاعت كرد دا توبة شيطان را بپذيرد. موسي (عليه السالمشفاعت نمايد كه خ
برو قبـر آدم را سـجده كـن تـا توبـه ات        و شفاعتش پذيرفته شد، پس به شيطان گفت:

زنـده اش را سـجده     مقبول افتد. شيطان را غرور و تكبر فرو گرفت و به خشـم گفـت:  
) گفت: تو حقّي به جده كنم! آن گاه شيطان به موسي (عليه السالمده اش را سنكردم مر

پس نصيحت مي كنم كه در سه جا مواظب (وسوسة) من باش تا  ،گردن من پيدا كردي
هالكت نكنم يكي آنجا كه خشمگين مي شوي، ديگر آنجا كه به ميدان جنگ مـي روي  

  كه با زن نامحرمي همنشين مي شوي.  (كه مبادا تو را به فرار برانگيزم)، سوم آنجا
در  (عليـه السـالم)  موسـي  «  فضيل عياض از يكي از مشايخ نقل مي كند كه گفت:

وي رفـت. فرشـته از شـيطان پرسـيد: واي بـر تـو از        غحال مناجات بود شيطان به سرا
همان كه   مناجات است چه توقع و انتظار داري؟ گفت:كه در حال  (عليه السالم)موسي 

  . »درش آدم داشتم، وي را فريفتم و از بهشت به در آوردماز پ
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(عليـه  از عبدالرحمن بن زياد نقل است كه شيطان بـا جامـة رنگـين نـزد موسـي      
تو كيستي؟ گفت: ابلـيس! موسـي     پرسيد: (عليه السالم)آمد و سالم داد. موسي  السالم)

ل آدميان را مـي ربـايم.   با اين د :رنگارنگ جيست؟ گفت اين جامة  پرسيد: (عليه السالم)
كدام عمل انسان است كه باعث مي شـود تـو بـر او چيـره       گفت: (عليه السالم)موسي 

ار خودپسندي شود و گناهان خويش را فراموش كنـد و  چوقتي د  شوي؟ شيطان گفت:
  عبادات خود را زياد پندارد. 

وت مكن، را از سه چيز بر حذر مي دارم: با زن نامحرم خل تو  سپس شيطان گفت:
از شكستن عهدي كه با خدا كرده اي بپرهيز، صدقه و زكاتي كه واجب شده فوراً بپرداز 

  و از نگهداشتن آن خودداري كن. 
دار منـي و گماشـته     تو نصف لشكر مني، و راز  آورده اند كه شيطان به زن گفت:

  د. اي هستي كه دنبال كارهايم مي فرستم؛ و آن تير من هستي كه به خطا نمي رو
شيطان بر راهبي ظاهر شد، راهب پرسيد: كدام يك از اخالق آدميان است كه تو را 

تنـدخويي؛    بر ايشان چيره تر مي كند و آدميان را در مقابل تو ناتوانتر مي سازد؟ گفـت: 
شخص وقتي تندخوي باشد ما او را زير و رو مي كنيم همچنانكه كودكان به گوي بازي 

  مي كنند. 
مبعوث شد، شيطان هر روز شيطانكهايش را به  صلى اهللا عليه وسلم)(وقتي پيغمبر 

تـا    سراغ اصحاب آن حضرت مي فرستاد، و آنها دست خالي بر مي گشتند و مي گفتند:
شـيطان گفـت: بگذاريـد     قاوم در برابر وسوسه) نديده ايم.به حال آدمهاي اين چنين (م

  ايشان برآوريم.  دمان را ازگشايشي دنيوي حاصل كنند آن گاه ما مي توانيم مرا
كه شيطان هر روز لشكريانش را راهي مي كنـد و   تاز ابوموسي (اشعري) نقل اس

هر كدامتان مسلماني را گمراه كرديد تاج بر سـرش مـي نهـم! يكيشـان مـي        مي گويد:
گويد: فالني را آن قدر وسوسه مي كنم كه زنش را طالق دهد. شيطان مـي گويـد: زود   

كند، ديگري مي گويد: فالني را آن قدر وسوسه مي كنم كه عاق شود،  است كه ازدواج
شيطان مي گويد: زود است كه به پدر و مادر خوبي كند و دلخوششان سازد. سومي مي 

تـو تـاج را    فالني را آن قدر وسوسه مي كنم كه شراب بخورد، شيطان مي گويـد:   گويد:



 تلبيس ابليس    40

مي كنم كه آدم بكشد، شـيطان دوبـار   فالني را آن قدر وسوسه   بردي. پنجمي مي گويد:
  تو تاج را بردي.   مي گويد:

آورده اند كه كسي درختي را ديد عده اي مي پرستند، به خاطر خدا خشمگين شد 
: چه مـي  د. شيطان به صورت انساني مجسم شد و از او پرسيدبري و رفت كه درخت را

قطـع كـنم. شـيطان     م اين درخت را كه معبود واقع شـده گفت: مي خواه خواهي كني؟
بايد ببرمش و حتماً مي بـرم!    تو را كه درخت نمي پرستي از آن چه زيان؟ گفت:  گفت:

شيطان گفت: بيا اين را نبر و هر روز صبح دو دينار كنار بالشت خواهي يافت. آن مـرد  
من ضامن! آن مرد پذيرفت و به خانه رفـت، و روز    از كجا معلوم؟ شيطان گفت:  گفت:

، خشمگين شـد  خبري نبود؛ رينار كنار بالش خود يافت اما روز دوم از دو دينااول دو د
مـي    آمده اي چه كار كنـي؟ گفـت:  بود، پرسيد:  د، شيطان آنجاو رفت كه درخت را ببر

دروغ مـي    عبود واقع شده! شيطان گفـت: برم كه در مقابل خدا مهم اين درخت را بخوا
فت كه درخت را ببرد شيطان او را بر زمين زد گويي اين كار از تو ساخته نيست. مرد ر

و گلويش را گرفت و سخت فشرد، آن گاه گفت: مرا مي شناسي، من شيطانم، روز اول 
كه لّله آمده بودي مرا بر تو راهي و دستي نبود (و مي توانستي اين درخت را ببري) اما 

بـر   ينار است، لذا منامروز غضبت براي خدا نيست براي دو د با دو دينار فريفتمت، اما
  تو چيره شدم!

و نيز آورده اند كه شيطان پنج فرزند دارد كه هر كدام موكـل قسـمتي از كارهـاي    
مصيبت ديدگان را به گريبان دريدن و واي واي كشيدن به شيوة جاهليـت  » بثر «اوست: 

دروغسـاز اسـت   » مسوط«مأمور تحريك و تهييج به زناكاري است، » اعور«وا مي دارد، 
از كسي شنيده   ه دروغي را به كسي مي گويد و او را وا مي دارد كه نقل كند و بگويد:ك

ي اسـت كـه چـون    شـيطانك » داسم«افه مي شناسمش ام كه اسمش را نمي دانم اما به قي
مردي از كوچه به خانه باز مي گردد عيب و ايرادي در كار خانواده بدو مـي نمايانـد و   

خره ز خـانوادگي بـر پـا مـي كنـد)، و بـاآل      گ و سـتي مرد را خشمگين مي سازد (و جنـ 
  شيطان زاده است كه پرچم خود را در بازار كوبيده!» زكنبور«
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خدا بندگان را به هر كاري فرا خوانده شيطان از جنبة افـراط يـا تفـريط      گفته اند:
كدام يك آدم را منحرف سازد:   همان وارد مي شود و برايش فرق نمي كند كه به وسيلة

  ه روي يا قصور و تقصير. زياد
و آورده اند كه چون روح مؤمني به آسمان فرا برده شود، مالئكـه از اينكـه وي از   

  شر شيطان به سالمت جسته است در عجب مانند.

  يادآوري اينكه هر انساني را شيطاني هست

شبي از نزد عايشـه بيـرون رفـت. عايشـه      (صلى اهللا عليه وسلم)روايت است كه پيغمبر
از رشك برخاستم كه ببينم كجا مي رود و چه مي كند. حضرت بـاز آمـد و مـرا     :گويد

 گفـتم: آري،  ]ت مي شود؟بير رايج ما: آيا حسودبه تع[آيا غيرت مي ورزي   ديد. فرمود:
فرمـود: آيـا شـيطانت بـه سـراغت      حضرت  چگونه مانند من بر مانند شما غيرت نكند!

فرمود: بلي، پرسيدم: آيا  مگر من شيطان دارم؟ عايشه گويد: پرسيدم: يارسول اهللا،؟ آمده
د: بلي، پرسيدم: آيا با تو هم شيطاني هست يا وبا هر كس ديگر هم شيطاني هست؟ فرم

 ».بلي، لكن پروردگارم مرا ياري كرده و آن شيطان تسليم شده است«رسول اهللا؟ فرمود: 
  من از شرش به سالمت هستم).   :(يا طبق عبارت ديگر

هـيچ  «فرمـود:   (صلى اهللا عليه وسـلم) ر از ابن مسعود داريم كه پيغمبر روايت ديگ
». كدام از شما نيست مگر اينكه قريني از جـن و قرينـي از مالئكـه بـر او موكـل اسـت      

بلي بر من نيز، اما خداي عزوجل مـرا كمـك   «  يا رسول اهللا بر تو نيز؟ فرمود:  پرسيدند:
هر دو روايت را تنها مسلم آورده ». مي فرمايدكرده و آن قرين مرا جز حق (يا: نيكي) ن

  است.

  در بيان اينكه شيطان همچون خون در رگهاي آدمي مي گردد 

(صـلى  روايت است كـه پيغمبـر    (صلى اهللا عليه وسلم)بنت حيي همسر پيامبر  صفيةاز 
من شبي به ديدنش رفتم و به سخن گفتن نشستيم.  دودر حال اعتكاف ب اهللا عليه وسلم)

ون برخاستم، حضرت با من آمد كه مرا به منزلم (در خانة اُسامه بن زيد) برسـاند. در  چ
را (بـازني)   (صلى اهللا عليه وسلم)آن ميان دو مرد انصاري عبور مي كردند چون پيغمبر 
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صفيه اسـت دختـر    ود: بايستيد! ايستادند، فرمود: اينديدند قدم تند كردند. حضرت فرم
) ييهمانا شيطان   فرمود: (مگر ما گمان ديگري داشتيم)  : سبحان اهللا!همسر من) گفتندح

در رگهاي آدمي همچون خون مي گردد و من از آن ترسيدم كه در دل شما شري القـاء  
  كند يا چيزي نجوا نمايد (اين حديث را مسلم و بخاري هر دو آورده اند). 

كند كـه انـدك   خطابي گويد: طبق مدلول اين حديث مستحب است انسان كاري ن
گمان بدي در ذهن كسي پيدا شود؛ خوب است با ابراز پاكي خويش را از زبـان مـردم   

  در امان نگه دارد. 
از شفقتي كه بر آن دو تن داشـت كـه    (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر   شافعي گويد:

  مبادا با سوء ظن در حق حضرت گنهكار شوند، آن سخن را گفت نه به خاطر خودش. 

  تن به خدا از شر شيطانپناه جس

را هنگام قرائت قرآن بر پناه جسـتن   (صلى اهللا عليه وسلم)مؤلف گويد: خداوند پيغمبر 
 .1﴾فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الـرجِيمِ ﴿: به خدا از شر شيطان امر فرموده

و همچنـين از    .»ه به خداوند پناه جـوى پس هر گاه قرآن بخوانى، از شيطان رانده شد«
د هـم  پيداست كه در ديگر مـوار  .ن (سورة فلق)يعني جادوگرا» هايندگان در گردم«شر 

  بايد از شر شيطان به خدا پناه جست. 
داريم كه شيطان نزد يكي از شما مي آيد و  (صلى اهللا عليه وسلم)روايت از پيغمبر 

خدا را كي آفريده! آن شخص در   خدا، مي پرسد: :ريد؟ مي گويدفكي تو را آ  مي پرسد:
(اين حديث را مسلم و تا آن وسوسه زايل شود. » آمنت باهللا ورسوله«اينجا بايد بگويد: 

  بخاري هر دو آورده اند).
روايت مي كند كه فرمود: شيطان را در  (صلى اهللا عليه وسلم)ابن مسعود از پيغمبر 

است كه وعده شـرّ   الهامي؛ اما وسوسه شيطان آنته را دل آدمي وسوسه اي است وفرش
مي دهد و حق را تكذيب مي نمايد و الهام فرشته آن است كه وعدة خيـر مـي دهـد و    
حق را تصديق مي نمايد. هر كس چنين حالتي در دل خود يافت بداند كه از خداسـت،  
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 ن اسـت و و بايد خدا را بستايد و هر كس حالت اول را در دل يافت بداند كه از شـيطا 
ايـن   ﴾الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشـاءِ ﴿ يد از شيطان به خدا پناه جويد زيـرا اب

  .1امر به كار زشت مي نمايد وعدة فقر مي دهد و بشما شيطان است كه
(رضـي اهللا   بـراي حسـن و حسـين    (صلى اهللا عليه وسلم)روايت است كه پيغمبر 

أُعيذُكُما بِكَلمات اِهللا التامة من كُلِّ شيطَان وهامة، ومن كُـلِّ  «  ا را مي خواند:اين دع عنهما)
ةنٍ الَميحاق چنين تعويذ مـي خوانـد.   سال و و مي فرمود: پدرم ابراهيم براي اسماعي »ع

  . )اين روايت را مسلم و بخاري هر دو آورده اند(
واحد هوام) يعني هر موجودي كه اهتمام به شرّ كند، و ( »هامة«ابن االنباري گويد: 

»ةه« به معني  »الَملم(بد و گنهكار) است، و » م»ةگفته تـا همـراه    »الَم» ـةامو  ه ـةامت «
  سبكتر بر زبان جاري شود. 

هـر   از مطرف نقل است كه گفت: آدميزاده را ديدم در فاصلة خدا و شيطان افتاده،
  گاه خدا نگهش داشت نگه داشته، و اال شيطان آدميزاده را مي برد. 

يكي از گذشتگان به شاگردش گفت: هر گاه شيطان گناهـان را در نظـرت بيارايـد    
ا او جهاد مي كنم. پرسيد: اگر دوباره و سه باره آمد چه مي كنـي؟  ب  چه مي كني؟ گفت:

  كشد، از شر سگ به صاحبش پناه ببر!طول مي اين   هاد مي كنم. استاد گفت:ج  گفت:
يـك بـار    پرهيزگار چنان است كه كسي به سـگش  مؤلف گويد: مثَل شيطان با آدم

نهيب بزند و آن سگ با همان يك نهيب بگذارد و برود، و مَثـل شـيطان بـا آدمـي كـه      
آلودگي دارد چنان است كه هر قدر بر سگي نهيب بزند آن سگ همچنان بر جا بمانـد.  

  دم متقي به ياد خداست و همان در راندن شيطان اثر دارد. زيرا آ
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  باب چهارم

  در معناي فريفتاري و فريفتگي

نـوعي   تلبيس و فريفتاري يعني نماياندن باطل به صورت حـق، و غـرور و فريفتگـي و   
ناداني است كه باعث مي شود نادرست را درست بپنداريم و زشت را زيبـا بينگـاريم و   

اي خواهد بود. شيطان به قدر توان و امكان خود به انسان نزديك مي آن به سبب شبهه 
  ناداني انسان كم و زياد مي شود. فلت و گردد و تسلط او به نسبت بيداري و آگاهي يا غ

ند شـكاف  يواري دارد و آن ديوار چند در و چبدان كه قلب چون دژي است كه د
آمد دارند. در حومه اين دژ شيطان  دارد. عقل ساكن اين دژ است و مالئكه آنجا رفت و

و هوسها ساكن اند و جنگ ميان دژنشينان و حومه نشينان بر پاسـت. شـياطين پيوسـته    
دور دژ مي گردند تا از غفلت نگهبان استفاده كرده از شكافي وارد شوند. پس بر نگهبان 

يـت و  واجب است كه از همة درها وشكافها ديوار دژ مطلع باشد و لحظه اي در مأمور
حراست خود سستي نكند كه دشمن سست و غافـل نيسـت (چنانكـه كسـي از حسـن      
بصري پرسيد: آيا ابليس مي خوابد؟ گفت: اگر مي خوابيد كه راحت بوديم!) باري نـور  
اين دژ از ذكر و ايمان است و در آن آينه اي روشن هست كه تصوير هر چه از پيرامون 

طان در حومـه مـي كنـد ايـن اسـت كـه دود       بگذرد در آن هويداست. اول كاري كه شي
د مي تـوان آن دو فراوان ايجاد كند و ديوارها را سياه و آينه را تيره نمايد. با فكر و ذكر 

گاه داخل دژ مي شود امـا   زنگ را زدود. دشمن را حمالتي است،را برطرف كرد و آن 
و خرابكـاري  نگهبان بر او مي تازد و بيرونش مي كند. گاه هم دشـمن موفـق بـه ورود    

ايـد  سبب غفلت نگهبان، مقيم دژ مي شود. گاه نسـيم كـه ب   و بسا به ،درون دژ مي شود
مي ماند وشيطان بي آنكه متوجه ديوارها سياه وآينه تيره دود را برطرف كند نمي وزد و 

جروح و اسير گردد و از سوي ت، مغفل گردد. چه بسا نگهبان، به سببند داخل مي شو
ه شود و بر سر كاري كه بوده مي ماند و با موافقت و مساعدت هوي من به كار گرفتدش

انكه آورده و هوس حيله ها مي انديشد و كارشناس دانا مي شود البته در طريق شر. (چن
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به مالقات كساني مي رفتم تا شيطنت يادشان دهم حاال بـه   بيشتر :اند شيطان گفته است
  .)چيزي ازيشان بياموزم سراغ همانها ميروم تا

 ار وسزيرك يورش مي برد و عـروس هـوي و هـ   بسا شيطان به شخص هوشيار 
ن هوشيار زيرك سرگرم نظر به آن عروس مـي شـود و اسـير مـي گـردد.      همراه دارد. آ

سـپس هـوي و    مـي بنـدد جهـل اسـت،     محكمترين طنابي كه شيطان اسيرانش را بدان
چاره پذيرتر  ،رد غفلتهوس، آن گاه غفلت؛ كه اين قيد از همه سست تر است (يعني د

ربت ضـ مادام كه زره ايمان بـر تـن مـؤمن اسـت      .است از درد هوس و هوس و جهل)
  دشمن كشنده نخواهد بود. 

خير مي گشايد تـا يـك بـار درِ     گفته اند كه شيطان در پيش روي انسان نودونه درِ
كننـد كـه   نقـل مـي    ،شر بر روي او بگشايد! و نيز از قول كسي كه با اجانين راه داشـته 

تعرض و تسلط ما بر پيروان سنت از همه دشوارتر است اما با پيـروان    اجانين گفته اند:
  گرايشهاي گوناگون (فرقه هاي منحرف) در حقيقت بازي مي كنيم.

  



  

  باب پنجم

   در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها

  در فريفتن ابليس سوفسطاييان را 

عقيدة سوفسطاييان بر اين است  .فسطا ناميده مي شدسواين گروه منسوبند به مردي كه 
كه اشياء را حقيقتي نيست زيرا آنچه مشاهده مي كنيم مي شود كه مطابق واقع باشـد و  

آيـا ايـن     مي شود كه نباشد. و علما بر اين استدالل چنين ايراد كرده اند كه مي پرسـند: 
چگونه به عقيـده    :د، گوييمحرف شما را حقيقتي هست يا نه؟ اگر بگويند: حقيقت ندار

اي دعوت مي كنيد كه حقيقت ندارد و باطل است؟ گويي خود اعتراف داريد كه قولتان 
قابل قبول نيست. و اگر گفتند كه حرف ما حقيقت دارد، پس عقيده خود را ترك كـرده  

  و به حقيقتي قايل شده اند. 
بسـيار از    ويـد: ابومحمد حسن بـن موسـي نـوبختي در كتـاب اآلراء والـديانات گ     

جادلـه  ممتكلمان ديدم كه در امر سوفسطاييان دچار غلط آشكاري شده اند، زيرا با آنان 
الي كه آنـان بـه حقيقـت    و مناظره مي كنند بدين منظور كه حرف آنان را رد كنند در ح

وان با كسي بحث كرد كه مي ت به حس و مشاهده قايل نيستند، چگونه مي ثابت و حتى
انم تو با من سخن مي گوي يا نه!؟ و مدعي است كـه نمـي دانـد خـوش     نمي د :گويد

الم را بـه منزلـه   هست يا نيست!؟ چگونه مي توان كسي را طرف خطاب قرار داد كه كـ 
ره كـرد كـه بـه    ظتـوان منـا  ي و صحيح را به منزله سقيم مي داند؟ بـا كسـي مـ   سكوت 

تـوان وسـيله تصـحيح    د كـه آن را ب ضرورتي قايل باشد يا به مطلب درستي معترف شو
ه انكار مي كند قرار داد، كسي كه بـه ايـن مقـدار اقـرار نيـاورد مجادلـه بـا او دور        آنچ

افكندني است. چرا كه غايت جهد مباحثه گر اين است كه از محسوس به معقول يـا از  
به محسوسات قايل نيستند، پس بر چه اساس  حتىغايب به شاهد استدالل كند و اينها 

  يشان گفتگو كرد؟ مي توان با ا
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اما ابو الوفاء بن عقيل اين سخن را رد مي كند و مي گويد: اين كالمي است ناشي  
 از تنگ حوصلگي. نبايد از معالجه سوفسطاييان مأيوس شد كه آنچه عارض اينان شـده 

ج است. و مثَل ما و ايشان مثَل آن مردي است كه ناشي از انحراف مزا وسواس است كه
ول شد كه ماه را دو تا مي ديد و شك نداشت كه مـاه در آسـمان دو   صاحب پسري اح

شم معيوب را ببند يكي است و عيب از چشم توست؛ آن چ ماه  تاست. پدر به او گفت:
گفـت چـون يـك    همين كار را كرد و تنها يك ماه در آسمان ديد امـا   ،و نگاه كن. پسر

دچار شـبهه اي ديگـر شـد. پـدر      دو ماه را مي بينم بدين گونه چشم را بسته ام يكي از
ون چنـين  را ببند و آن يكي را بگشا. پسر چـ  چشم سالم گفت حال كه چنين است اين

  كرد باز دو ماه در آسمان ديد، و دانست كه پدرش راست مي گويد.
اهش مرد. ابوالهذيل (عـالف) و بـه همـر   آورده اند كه پسر صالح بن عبدالقدوس 

بود براي تسليت نزد صالح رفتند و او را متغير يافتنـد.   نظام كه در آن موقع پسر جواني
دليل براي ناراحتي تو نمي بينم، مگر نـه اينكـه تـو آدميـان را       ابوالهذيل به صالح گفت:

اندوهم از آن  ي شوند)؟ صالح گفت: يده مشت مي داني (كه مي رويند و دروهمچون ك
د: كتاب الشكوك چيسـت؟  يل پرسيرد. ابوالهذمرا نخوانده م است كه او كتاب الشكوك

صالح گفت: آن كتابي است كه هر كس بخواند در انديشه مي شود كه آنچه بوده اسـت  
نبوده است؛ و آنچه را كه نبوده است مي پندارد كه بوده است! در اينجا بـود كـه نظـام    

اكنون تو در مرگ فرزندت شك كن و چنين بينگار كه   و گفت: سخن درآمد نوجوان به
  خوانده است! نمرده است و يا چنين بينگار كه آن كتاب رااو 

ابوالقاسم بلخي حكايت كرده كه مردي سوفسطايي نزد يكي از متكلمان رفـت و   
 آمد داشت، روزي براي منـاظره نـزد مـتكلم آمـد. مـتكلم دسـتور داد كـه بيخبـر از او        

نيافـت،  مركوبش را پنهان نمايند. چون سوفسـطايي خواسـت بـرود مركـوب خـود را      
يقـين دارم    ! گفـت: درست فكر كن  سواره آمده بودم. گفت:  بازگشت و به متكلم گفت:

واي بـر او ايـن     به ياد بيار، سوفسـطايي جـواب داد:    كه سواره آمده بودم؛ متكلم گفت:
پـس چگونـه     جاي به ياد آوردن نيست، شك ندارم كه سواره آمده بودم. متكلم گفـت: 
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حقيقـت نـدارد و حـال آدم بيـدار مثـل آدم خفتـه اسـت.        مدعي هستي كه هـيچ چيـز   
  سوفسطايي درماند كه چه بگويد و از سفسطه گري خود بازگشت. 

نوبختي گويد: مغلطه گران مدعي اند كه اشياء را في نفسه حقيقت واحدي نيست، 
ه بر حسب عقيده آن گروه تفاوت مي كند: كسي كه صفرا دارد عسـل  روبلكه نزد هر گ

خود تلخ مي يابد و آدم سالم عسل را شيرين مي يابـد؛ عـالم نـزد عـده اي      هاندرا در 
قديم است و نزد عده اي حادث، برخي رنگ را جسم مي دانند و بعضي عرض... حال 
     مي شود فرض كنيم كسي نباشد حقيقت اشياء را به نحوي اعتقـاد كنـد، پـس حقيقـت

ياء را تصـور و  اشـ وي حقايق مي شود كه به نح اشياء موقوف بر وجود كسي يا كساني
ان اين طرز فكر سوفسطايي اند و در جواب ايشان گفته مي شود: آيا مدعي .1اعتقاد كنند

است؟ خواهند گفت: نزد ما صحيح است و نـزد مخـالف باطـل     حاين اعتقاد شما صحي
ود است زيرا خود اقرار داريد كـه مخـالف   عوي شما مرددليل د نبه همي  :است. گوييم

را حقيقت مـي   حس سيد: آيا مشاهده ورف آن را اعتقاد دارد! و نيز مي شود پشما خال
دانيد؟ اگر بگويند: آري، از سوفسطاييگري برگشته اند و اگر بگويند حقيقـت مشـاهده   

  بستگي به مشاهده كننده دارد، به بحث قبلي بر مي گرديم.
نكـه عـالم در   نوبختي گويد: عده اي از سوفسطاييان هستند كه قايـل شـدند بـر اي   

ذوب و سيالن است و به يك چيز دوبار نمي توان انديشيد چون همه چيـز پيوسـته در   
به اينها گفته مي شود: چگونه همين مطلب دانسته شـده؟ حـال آنكـه     .حال تغيير است

اشـكال    ي بسا جواب دهندةء را) منكر شده ايد! و انگهثبات موضوع علم را (يعني اشيا
  كرده و غير از آن باشد كه نخست بود. طبق عقيده شما تغيير

  تن ابليس دهريان راففري

ابليس عدة بسياري را به اين پندار افكند كه خدا و صانعي در كار نيسـت و ايـن اشـياء    
د و براي شـناختنش  نترا به حس در نياف بي پديدارنده هست شده اند. اينان چون صانع

                                                 

آورده اند كه كسي از عارفي پرسيد: حقيقت عالم چيست؟ عارف جواب داد: چشـمت را ببنـد و بـاز     -1
 م-كن!.
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نع شك مـي كنـد؟   خردمندي در وجود صا عقل را به كار نگرفتند منكر او شدند. اما آيا
نبيند و در بازگشت، آنجا ديواري بيابـد   كند و در آن ساختماني گذر اگر انسان به زمين

 بـرآورده و  است. پس آيا اين زمين گسـترده وسـقف  مي فهمد كه كسي آن را بنا كرده 
چـه   بنيانهاي شگفت آور و قوانين طبيعي حكيمانه بر وجود صانع داللت نمي كنـد؟ و 

ن يخوش گفت آن عرب كه از پشگل شتر به وجود شتر پي توان برد، آيـا آسـماني بـد   
  لطافت و زمين به اين فشردگي دليل بر وجود خداي لطيف خبير نيست؟

اگر انسان در نفس خود بينديشد دليل كافي مي يابد و قانع مي شود، زيرا در  حتى
دندانهاي پيشين براي بريدن  بدن انسان آن قدر حكمت هست كه در يك كتاب نگنجد:

يده را در دهان مي چرخاند؛ خت؛ زبان لقمة جواست و دندانها آسيا براي ساييدن ستيز 
را مي پزاند؛ و به هر عضوي غذاي مورد نيـازش مـي رسـد. ايـن انگشـتان را       جگر آن

به  ه شود و بتوان با آن كار كرد؛ و چون زيادگونه بند بند است تا باز و بستبنگريد كه چ
بلنـد اسـت امـا     كار مي رود تو خالي نيست تا محكم باشد و از هم بگسلد؛ و كوتـاه و 

وقتي جمعش كني برابر مي ايستد و مشت مي شود و نيز چيزي در بدن نهفته شده كـه  
قوام بدن بدان است و آن نفس انساني است كه چـون نباشـد عقلـي كـه بـه مصـلحت       

 .1﴾أَفي اللَّـه شـك  ﴿  نها به صداي بلند مي گويد:همه اي .رهبري مينمايد از بين مي رود
منكر از آنجا به خبط و خطا افتاده كـه از راه حـس خـدا را     .»آيا در خدا شك است؟!«

مي طلبد؛ و بعضي از آن رو منكر خدا گرديدند كه نخست اجماال وجودش را پذيرفتـه  
بـه همـان    جـود آن را اند، اما چون تفصيل اثبات آن را درك نمي كننـد ثبـوت اصـل و   

اما همين كسان اگر فكر خود را به كـار برَنـد مـي     صورت اجمالي هم منكر مي شوند.
عقـل؛ و   بينند بسا چيزها هست كه فقط به صورت اجمالي قابل درك است مثل نفس و

كسي منكر وجود آنها نيست. غايت اين است كه اصل آفرينش به طـور اجمـال اثبـات    
چگونه است قابل گفتگو نيست كه او از چوني و چناني برتر  وه خدا چيست كشود، اين
  است. 
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اسـت زيـرا از حادثهـا خـالي      كه عالم حـادث  از ادلة قطعي وجود خدا اين است
خواهد و آن خالق سبحان است. و اگر ملحد اعتراض نمايد  نيست و اين هم مسببي مي

ايد موجود و قديم باشد، شما پديد آرندة صور است و ماده بادعاي كه اين صانع مورد 
براي اثبات صانع احتياج به ماده نيست، خـود ايجـاد صـورتهاي بـي      :در جواب گوييم

مصـور الزم   –همچنانكه درتصوير دوالب مشاهد مي كنيم  –سابقه كه نو پديد مي آيد 
  كرده است.  1»اختراع«دارد و همان صانع است كه اشياء را 

  فريفتن ابليس طبايعيان را

گواهي مي  كم اند، چرا كه عقل بر وجود صانع چون ديد كه موافقان انكار صانعابليس 
دهد، عقيده ديگري را در نظر بعضيها آراست كه اين همه كار طبيعت است و هيچ چيز 
پديد نمي آيد اال از گرد آمدن طبايع چهارگانه (سردي و گرمـي و تـري و خشـكي يـا     

گـرد آمـدن     است. در جواب اينها گـوييم: خاك و آتش و آب و باد) پس فاعلْ طبيعت 
 طبايع دليل بر اين نيست كه عمل كنند، وانگهي جز هنگامي كـه گـرد آينـد و بياميزنـد    

خالف اند و همين گـرد آمـدن   معمل نمي كنند و مي دانيم كه چهار طبع سركش با هم 
گرد آورده و  دليل است بر مقهور و مجبور بودن آنها، يعني اراده اي و راي آنها، آنها را

در آميخته است. بعالوه خود طبايعيان نيز قبول دارند كه طبيعت، عـالم و قـادر وزنـده    
  نيايد.  نيست، اما اين ُكنش پيوسته و منظم جز از عالم حكمي پيدا

و اگر گويند كه چنانچه غافل حكيم بود در كارش خلل پديد نمي آمد و اين همه 
ينجا دانسته مي شود كه طبيعت است كه مـؤثر اسـت   جانور زيانكار پيدا نمي شد و از ا

اين دليل بر ضد شما بر مي گردد چرا كـه بـه طـور ضـمني       (نه خداي حكيم)، گوييم:
كه وجود نظم و استوار در امور معلولِ طبيعت نتواند بود. اما آن خللهـا كـه    اقرار داريد

كـه خـود متضـمن     شاره كرديد، مي شود كه براي امتحان يا عقوبت باشد و مـي شـود  ا
                                                 

بگيريم يعنـي  » ابداع« را معادل » اختراع«اختراع يعني پديد آوردن شيء غير مسبوق به مدت؛ و اگر  -1
، 1پديد آوردن شيء غير مسبوق به ماده و مدت. ( رك: فرهنگ معارف اسالمي،سيد جعفر سجادي، ج 

 م.-).104-5ص 
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رها كنـد  اگونه مي تواند در عين حال ككه ما نمي دانيم. وانگهي طبيعت چمنافعي باشد 
در رطوبت افزايـد،    آفتاب نيسان غوره و چوب خالل راكه خالف يكديگر است؟ مثال

رد و آن را بپزاند و بخشكاند، اگر بر حسب طبيعت بود همان حال تري دانه گندم را بگي
ست كه طبـق  ب سازد يا همه را خشك كند. پس فاعل مختاري هورا مرطمي بايد همه 

داخل غـالف اسـت    دب اين است كه آنكه كم كم مي خشكيجاراده عمل مي كند. و ع
كه بر آبش افزوده مي شود مستقيماً در معرض تابش آفتاب مي باشد (خوشة گندم) و آن

 خيره كردن. از يـك آب كـه  (حبة انگور)، اين براي رشد و عمل آوردن و آن به مظور ذ
سرخ مي شود، انگور شيرين و انار  ،ه بستان مي رود گل خشخاش، سفيد و گل شقايقب

  .1﴾ونفَضلُ بعضها علَى بعضٍ في الْأُكُلِ﴿ :آية تترش مي گردد. و اشاره به همين معناس
ز جهـت  شوند! و با اين حال، بعضـى از آنهـا را ا   همه آنها از يك آب سيراب مى«

  .» دهيم ميوه بر ديگرى برترى مى

  فريفتن ابليس ثنويان را

جهان را دو صانع است، يكي نور كه آفريننده خير است ديگر ظلمت كـه   :ثنويان گويند
بصـيرند، در نفـس و    آفريننده شر است، و اين دو ازلي و ابـدي و حسـاس و سـميع و   

ين و زيبا و روشن و صـافي  ند. جوهر نور، بردل و تدبير متضاصورت مختلف و در فع
منظر است و نفس نور، نيكخواه و بـزرگ مـنش و دانـا و     نيكو و پاكيزه و خوشبوي و

زيان وتباهي نزايد؛  و دوستي برآيد و، و از آن خوبي و لذت و شادماني سودرسان است
و بر عكس آن جوهر ظلمت، بدكار و بخيل و نادان و گندناك وزيبانبـار اسـت و از آن   

ـ بعضي از ثنوي  بختي گويد:نواد برآيد. وفس شر و ي ور هميشـه بـر بـاال   ان گفته اند كه ن
بعضي گفته اند كه ايندو در كنار هم اند و اكثـراً بـر آن بودنـد كـه نـور       ظلمت است و

وب فرو مي نشيند و ايـن دو  ال باال مي رود و ظلمت در جانب جنهمواره از سمت شم
  ايي مي گيرند. پيوسته از يكديگر كناره مي جويند و ج
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چهار بـدن ويـك روح. امـا      از اين دو شامل پنج جنس است: هر يك :و نيز گويد
و روح او شـبح اسـت كـه رد     ،باد و خاك و آب چهار بدن نور عبارت است از آتش و

اين چهار عنصر مي گردد؛ و جهار بدن ظلمـت عبـارت اسـت از حريـق و تـاريكي و      
يـده انـد و ابـدان ظلمـت را     ان نور را مالئكـه نام ود است؛ ابدو روح آن د ،مه سموم و

   .شيطان و عفريت
زايد.  زايد و نور مالئكه مي و از جملة ثنويان بعضي گويند كه ظلمت شياطين مي

  روا نيست.  آن نيست و ظلمت نيكي نمي تواند و از اآن رو زتواند و انمي ي نور بد
نقـل مـي كنـد و آيينهـاي      ثنويـان  نوبختي عقايد مختلف راجع به نور و ظلمت از

پوچي از قبيل آنكه: واجب است بيش از قوت يكروزه ذخيره نداشـته باشـد، و بعضـي    
 د روزه باشد و نيز ار دروغ و بخل و جـادوگري و ياب انسان يك هفتم عمرش را :گويند

  بت پرستي و زنا و دزدي كناره جويد و جانداري را نيازارد. 
ياد كرده است به نام ديصانيه، كـه مـي    ثنيان را يحيي بن بشير نهاوندي گروهي از

طينت عالم خشن بود و جسم باري را كه زماني نور بود منعكس مي نمود. باري  :گفتند
ده شد و براي آنكه از خود دورش كند (و زايلش سـازد)  ر(= آفريننده) از اين جهت آز

ز آن لمـاني اسـت ا  ظ –از آن گلي بسرشت و در آن بياميخت و اين عالم را كه نـوراني  
از ناحيـة   است از ناحيه نور است و هر چـه فسـاد   حبساخت. پس هر چه درعالم صال

با اين پندار كه نور شخصِ  1تند و خفه مي كردندت. اينان مردمان را پنهاني مي كشظلم
  ظلمت رهانيده اند!  مقتول را از

الف ديدند واخت رّآنچه ثنويان را به اين گونه عقايد كشانيده آن است كه درعالم ش
اصـل واحـد دو رشـته چيزهـاي مختلـف پيـدا شـده باشـد          و گفتند: نمي شود كـه از 

  همچنانكه از آتش، سرد كردن و گرم كردن با هم نيايد. 

                                                 

اين عمل به ديصانيه از لحاظ بررسي تأثير محتمل ديصانيه بر ُغـالت، بايـد    درصورت صحت انتساب -1
يادآوري كرد كه ميان غالت شيعه در اواخر قـرن اول و اوايـل قـرن دوم گروهـي بـوده انـد بـه نـام         

 م. -كه دشمنان خود را خفه مي كردند.» خناقون«
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قادرند يا هر دو عاجز يـا  علما در رد عقيده ثنويان گفته اند كه: دو صانع يا هر دو 
اخير خالف فرض است زيرا حال  ز است و ديگري قادر، كه از سه حالت دويكي عاج
حاال چنـين   ز است خدا نيست. پس مي ماند اين حالت كه هر دو قادر باشند.آنكه عاج
مي خواهد سـاكن  تكان دهد و آن ديگري نيد كه يكيشان مي خواهد جسمي را تصور ك

ان پيش ببـرد  شكه كارهاي عالم راكد مي ماند و اگر يكي باشند نگهش دارد. اگر همزور
  گري كه عاجز شد خدا نيست! آن دي

مت، علما چنين رد شر از ظل دعوي ثنوييان را كه كارهاي خير از نور است و و آن
د و در ظلمت پنهان شود نجـات ايـن مظلـوم    ريزگاه مظلومي از ظالم بگكرده اند كه هر

گـو از اينـان   ست! به هر حـال صـرف َنَفـس در گفت   خيري است كه از شر صادر شده ا
  ت كه عقايدشان همه خرافات است. شايسته نيس

  

  فريفتن ابليس فلسفيان را

فكر خود تكروي مي  تسلط ابليس بر فيلسوفان از اين راه است كه ايشان با عقل و
وينـد.  گخنها مـي  نـد، طبـق پنـدرهاي خـويش سـ     ايـا آورده  نا به آنچه انبكنند و بي اعت

نـوبختي و غيـر او از   بعضيشان مثل دهريه بـراي عـالم صـانعي قايـل نيسـتند چنانكـه       
  اند.  بعضيشان حكايت كرده

آورده است كه ارسطو و پيروانش پنداشته اند زمين ستاره  ي بن بشير نهاونديييح
و » جداگانه زمين و آسماني است«، و هر كوكب جهاني است و اي است ميان اين فلك

تـي قـديم بـراي    داراي آب وگياه و درختاني؛ اينان صانع را منكرند. بيشتر فيلسوفان، عل
اند كه معلولِ خداست اما همزمـان بـا او؛    قديم شمرده عالم قايلند درعين حال عالم را

همزمانند. تأخير عالم ازخـدا و معلـول از علـت    نورش كه علت و معلول  مثل آفتاب و
به چه سبب منكر مي   گفت: . در پاسخ اينان مي شودتأخير به رتبه است نه تأخر زماني

طبق اراده قديم (خدا) در زماني وجود يافته؟ اگـر   حادث زماني است و شويد كه عالم
» زمـانِ خـالي  «باري قديم و وجود عالم حـادث يـك   بين وجود  كالتان اين است كهاش
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، زمان نبوده »زمان«زيرا زمان مخلوق است و پيش از  باقي مي ماند، اين اشكافي نيست
ع فكر را يك ذراع داوند مي توانست ارتفاز اينان پرسيد كه آيا خاست. و نيز مي توان ا

ز شـمرده انـد؛ و آن   نمي توانست، خدا را عاج  بلند يا كوتاهتر بگيرد يا نه؟ اگر بگونيد:
تغني (مستقل) ب است و مسكوتاهتر يا بلندتر باشد خود واج ه نشود يك ذراعكچيزي 

ـ الوجود نيست. پس در واقع فلسفي، آنجا كه مـي گويـد    از علت، و ممكن راي عـالم  ب
ست، از روي مجاز سخن مي گويد نه حقيقت؛ زيرا صانع آن است كـه فعـلِ   صانعي ه

  مي دانند.  باالراده كند حال آنكه فيلسوفان عالم را ضروري
و نيز از عقايد فيلسوفان است كه جهان پايان ندارد همچنانكـه آغـاز نـدارد، زيـرا     

ول جالينوس آورده اند كه از ق علت است؛ و تي قديم است ومعلول هميشه بالمعلول ع
اين مدت طوالني بايستي عاليم پژمردگي و ضعف از بين رفتني بود در آفتاب  مثال اگر

ناگهاني تباه وخراب مي گاه چيزي  -اوال  از خود نشان ميداد. در جواب مي شود گفت:
ـ    شود و لزومي ندارد كه همه چيز  كـه  از كجـا   -اًبتدريج پژمـرده و پوسـيده گـردد. ثاني

؟ با توجه به اينكه در نظر فلسفيان خورشيد اآلن در حال پژمرده شدن و پالسيدن نباشد
المثل به اندازه كـوهي از آن   و هفتاد برابر زمين است اگر هم فييكصد  ريباًخورشيد تق

 نيز ظاهراً فساد ناپذيرند امـا  نمي آيد. مگر نه اينكه ياقوت و طالكم شده باشد به حس 
فساد مي پذيرند و آن فساد طي ساليان محسوس نيسـت. حقيقـت آن    در مدت طوالني

نيست كردن به ارادة خداي قادر اسـت، و قـادر در ذات خـود     است كه هست كردن و
تغيير نمي پذيرد و صفتي در او پديد نمي آيد بلكـه تغييـر در فعـل اوسـت طبـق ارادة      

  قديم. 
قراط، اصولِ اشياء را سه چيز نوبختي در كتاب اآلراء و الديانات آورده است كه س

علـل   :در نسـخه اي ( صورت. خداي تعالي فعال اسـت  ،دانست: علت فاعله، عنصر مي
است)، و عنصر موضوع اول براي كون و فساد اسـت، وصـورت يعنـي جـوهر جسـم.      
فيلسوف ديگر گفته است: خدا علت فاعله است و عنصر منفعل مي باشد. ديگري گفته 

گفته: طبيعت ايـن كـار را كـرده     به اين ترتيب درآورده؛ ديگري ياء رااست كه عقل، اش
  است.
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يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي از قول بعضي فالسفه نقل كرده است كـه چـون   
لم را مجتمع و متفرق و متحرك وساكن يافتيم، دانستيم كه چيزي است پديد آمده، و اع
رديم آدمي كه شناگري نمي دانـد  ه مشاهده كآن گا دارد، گزير است كه پديد آرنده اينا

در آب مي افتد و به اين صانع استغاثه مي كند. و او به دادش نمي رسد، يا در آتش مي 
اينـان   نيست. و خود انعي موجودصو او نجاتش نمي دهد. پس دريافتيم كه چنان  افتند

م را عده اي گفتند: خدا چون عـال   كه مي گويند صانع مدبري وجود ندارد، سه گروهند:
زيـاد نمايـد و خـرابش كنـد، لـذا خـود را        آفريد خوشش آمد و ترسيد كه در آن كم و

همچنانكـه بـود در     ]قـوانين خلقـت   [رد وعالم از خدا خالي ماند اما احكـام او  كهالك 
كه همة يل برآورد روه دوم گفتند: خداوند ُغده و زگان روان است. گگفريدآ جانواران و

يـل اسـت و نـور خـدا     گارت از همان غـده و ز الم عبقوت و زورش جذب آن شد وع
كاسته شد اما بتدريج نور عالم را جذب خواهد كرد و همچنان خواهد شد كـه بـود، و   

 را ت به اهمال مي گذرد و ظلم همه جـا كه كار مخلوقا اكنون به سبب ضعف خداست
 ي او درخت، اجـزا را اسـتوار بسـا   نچون آفريدگار جها فرا گرفته. گروه سوم گفتند كه

  از جوهر الهوتي است.  قوت خداست و د كه همانيعالم پراكنده گرد
ه اش در نظاميه اسـت و  اينها را از كتاب نهاوندي نقل كردم كه نسخ  مؤلف گويد:

بيست سال پيش از تاريخ تحرير كتاب من است، و اگر نـه آن   ش دويست وتاريخ كتاب
ادآورد فريب ابليس است بـر آدميـان،   است كه چنين مطالبي گفته شده و نقل شده، و ي

اما نظر  صرف نظر كردن از ذكر آن اولي بود، تا نام خداي عزوجل به اين صورت نيايد
   .كرديمفايده اي كه در نقل آن بود ذكر  به

چيزي ندارد وفقـط علـم بـه خـودش     بيشتر فالسفه بر آن رفته اند كه خدا علم به 
و هم علم به خـالق خـود دارد،    ،خودش دارده مخلوق هم علم به دارد و مسلم است ك

  ونتر مي شود!زبدن گونه مرتبه اش از خالق اف
ابل بحث باشد. ببين چگونه ابليس مؤلف گويد: اين سخن رسواتر از آن است كه ق

ن مدعيان عقل را فريفته است. بوعلي سينا با فيلسوفان در اين مسأله مخالفت نموده و آ
دارد و علم به كليات هم دارد، ليكن عالم بـه جزئيـات   ش خود خدا علم به  گفته است:
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سفه گرفته اند. ستايش خدا را كه ما را از كسـاني  يست. معتزله هم اين مذهب را از فلن
أَال يعلَم ﴿قرار داد كه جهل و نقص را از خدا نفي مي كنيم و به اين آيات ايمان داريـم:  

لَقخ نا ﴿ .»آفريده از حال آنها آگاه نيست؟! آيا آن كسى كه موجودات را« .1﴾مم لَمعيو
او آنچـه را در خشـكى و درياسـت    «  ،2﴾يعلَمهـا  في الْبر والْبحرِ وما تسقُطُ من ورقَة إِالَّ

كه اين آيات بـر    .»افتد، مگر اينكه از آن آگاه است هيچ برگى (از درختى) نمى .داند مى
  تأكيد دارد. خدا به جزئيات علم 

و نيز فالسفه منكر رستاخيز جسماني و بازگشت ارواح به ابدان و منكر بهشـت و  
اينها مَثلهايي است كه بـراي مـردم زده شـده تـا ثـواب و       :گويندمي دوزخ مادي اند و 

عقاب روحاني را بفهمد. به نظر فالسفه نفس بعد از جسم جاوداني است: نفوس كامله 
ير و نفوس آلوده گرفتار دردي وصف ناپذير مي شوند. و اين غرق در لذتي وصف ناپذ

درد به نسبت آلودگي متفاوت است و در مواردي ممكن است محو و زايـل گـردد. در   
نفس به » عود«جواب اينان گفته مي شود كه ما منكر بقاي نفس بعد از مرگ نيستيم لذا 

بـاز  «مستقل باقي است كه و يعني نفس به طور جداگانه [ناميده شده است. » اعاده«بدن 
و همچنين منكر نعمت يا نقمت براي نفس نيستيم، اما عالوه بر آن،  ]مي شود» گردانده

را منكـر لـذات و آالم جسـماني در بهشـت و دوزخ     چـ حشر اجسام چه مانعي دارد و 
و شقاوت جسماني و روحاني تـوأم بعـد از    تباشيم؟ ما همچنانكه شرع گفته به سعاد

تلقي مي كنيد بـي دليـل   » دستان زدن«، و اينكه شما حقايق را تمثيالت و مرگ معتقديم
 :مي گـوييم  است. و اگر بگويند كه اجسام از هم مي ريزد و خرده خرده نابود مي شود.

در مقابل قدرت خدا محال نيست كه شخص را همين طور كه هسـت دوبـاره بسـازد؛    
، باز همان انسان است و از حقيقت و را بسازدا بر اينكه اگر از خاك ديگري هم مضاف

به و الغر مي رطول عمر از كوچكي بزرگ مي شود و ف خود خارج نشده، همچنانكه در
ريج ند بدن وقتي موجود مي شود كـه بتـد  گردد (و همان آدم است كه بود). و اگر بگوي

                                                 

 . 14سوره ملك، آيه  -1

   .59انعام، آية   سوره -2
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قدرت خدا متوقف بر مفهوم معهود  :رشد كند و گوشت و رگ و پي عمل بيايد؛ گوييم
مـا   (صلى اهللا عليه وسـلم) حسوس كه شما مشاهده كرده ايد نيست؛ وانگهي پيغمبر و م

 (رضـي اهللا عنـه)   خبر داد كه بدنها پيش از رستاخيز در قبر مي رويند. و نيز از ابوهريره
نفخـه (صـور) چهـل     بـين دو « :فرمـود  (صلى اهللا عليه وسـلم) روايت است: رسول اهللا 

آن گاه باران  ،كه چهل روز، چهل ماه يا چهل سال) مرحله فاصله است (ابوهريره نگفت
انسان در خـاك مـي   همه بدن   نيز گفت:و مثل سبزه مردمان مي رويند؛ و  فرو مي ريزد

خوان كه در نوك دنبالچه است و روز قيامت از آن استخوان آدم را باز پوسد اال يك است
  . »مي آفرينند

را بـه شـبهه افكنـده واز ايـن راه      مـا  1ابليس عده از زيركان و هوشمندان همـدين 
فريفته كه گويا صواب در پيروي فيلسوفان است زيرا در كردار و گفتـار نهايـت زيـرك    

ارسـطو و جـالينوس مـأثور     و افالطـون و  بوده اند؛ آن چنانكه از امثال سقراط و بقراط
ز رازهاي ا است. اينان اند كه علوم هندسي و منطقي و طبيعيان را بنياد نهادند و بسياري

ت رسيدند سخنان درهـم و بـرهم گفتنـد، و بـر     ايآنكه چون به اله نهان را دريافتند، االّ
هندسه و علوم حسي همرأي اند در الهيات متفق القول نيستند وبرخـي   خالف آنكه در

پريشانگوييهايشان را در اين مقوالت ذكر كرديم. علت اين است كه نوع بشر اين گونـه  
  جمال در نيابد و تفصيلش راجع به شرع است. مسائل را جز به ا

اين متأخران از امت ما كه شنيدند حكماي قديم منكـر صـانع بـوده شـرايع را رد     
كرده اند و آن را از مقولة قانون سازي يا حيلت بازي شمرده اند، آنچه از حكما نقل مي 

حرام شـدند و  شد تصديق نموده شعار دين را كنار نهادند و نماز را ترك گفته مرتكب 
حيان حدود شرع را خوار داشتند و ريسمان اسالم را از گردن برداشتند. يهوديان و مسـي 

لتر است زيرا به هر حال تابع شرايعي هستند كه در موقع وبنزد خدا از اينان عذرشان مق

                                                 

ق.) راجع به فالسفه آورده اسـت   618ود با آنچه نجم رازي در مرصاد العباد (تأليف بعد از مقايسه ش -1
الـي   371، ص 1365(مرصاد العباد، به اهتمام دكتر محد امين رياحي، انتشـارات علمـي و فرهنگـي،    

 م.-).394
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خود با معجزه مدلل بوده همچنـين پيـروان بـدعت در مـذاهب نـزد خـدا عذرشـان از        
ست كه دعوي نظر در ادله را دارند (و به هـر حـال داليـل شـرعي را     فلسفيان مقبولتر ا

قبول دارند). اما فلسفيان براي كفر خود مستندي ندارند جز آنكـه پيشينيانشـان حكـيم    
بوده اند، اما مگر نه اينكه پيغمبران هم حكيم بوده اند و چيزي بـيش از حكـيم (يعنـي    

  صاحب وحي بوده اند)؟
 ،ان قديم منكر صانع بوده اند حرفي است دروغ و نشـدني حيكم :و اينكه گفته اند

مان قديم خدا را قبول داشتند و پيغمبران را هم انكـار نمـي كردنـد،    يكچرا كه غالب ح
البته امعان نظر در شرايع نكرده از آن به اهمال گذشته اند. و عدة بسيار كمي از آنان كه 

صانع شـدند. امـا از فلسـفيان ايـن      به دهريان گرويدند و منكر .فهمشان فاسد شده بود
ي امت گروهي را ديده ايم كه از فلسفيدن جز حيرت حاصل نكرده اند. نـه بـه مقتضـا   

كمت عمل مي كنند و نه طبق اسالم. كساني از ايشان هستند كه نمـاز مـي گزارنـد و    ح
مـي نماينـد و در   اعتـراض   (صلى اهللا عليه وسـلم) روزه مي گيرند اما به خدا و پيغمبر 

و لـو آن فقـر    –هر كدامشان كه دچار فقر شود  نكار معاد جسماني سخن مي گويند وا
به تقدير پرخاش مي كند و به خـالق زبـان درازي مـي     -در زمانه عموميت داشته باشد

من جز با آن كه بر فراز آسمانهاسـت خـالف و     نمايد. چنانكه از يكيشان شنيدم گفت:
معنا سروده بود از آن جمله شـعري بـا ايـن پرسـش     نزاع ندارم؛ و اشعار بسيار در اين 

آيا اين هستي صنعتي است بدون صانع و تيري بدون تيـر انـداز و بـي    «  شك انگيز كه:
  »هدف؟

ما بوده و گويي  هستي ما بدون سابقة اختيار و اطالع«و در شعر ديگري مي گويد: 
رهايي نـداريم؛ ظلمتـي   ي مانده ايم كه از آن با تيزهوشي يا تندخويي در تاريكي و كور

الي كـه جهـل   كه از نور خورشيد و ماه و چراغ خالي اسـت؛ سـرگردان و گـيج در حـ    
عمل محسـوب نمـي    اچار از كار و عملي هستيم كهبرگرفته ندر متراكم و عبوسي ما را

  .»گفتاري كه تمامي هوس است و جنون شود، و
ه ه زمان شريعت ما بـود نظر به اينكه دورة رهبانيت نيز مانند فلسفه گري نزديك ب

چنـگ زدنـد بـه     شان ما به فلسفه دست يازيدند و بعضي بـه رهبانيـت  بعضي از همكي
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د كه بسيار از احمقان در اعتقاد به راه فلسفه رفته و در زهـد  وشطوري كه مالحظه مي 
در دين ثابـت بـدارد و از    ورزيدن به رهبانيت گراييده اند. از خداوند مي خواهيم ما را

  ان (شيطان) محفوظ فرمايد. شر دشمن

  فريب ابليس اصحاب هياكل را

نيون علوي را هيكلي اسـت از  هر يك از روحا :ي اند كه مي گوينداصحاب هياكل كسان
ثوابت و سيارات) و با آن جرم آسماني همان نسبت و رابطه اي را دارد ( اجرام سماوي

و چون راهي به روحـانيون  كه روح ما با جسم ما؛ يعني در آن تدبير و تصرف مي كند. 
و بـراي آن   1علومي نيست براي تقرب به آنان بايد هيكل سماويشـان را عبـادت كنـيم   

وي را صـورتي  اقرباني بگذرانيم. بعضي اصحاب هياكل بر آن رفته اند كه هر هيكل سم
  خته اند. ن صورتها (= بتها) بتخانه ها ساجوهر او؛ و براي اي در زير است هم

هفت كوكب يعني زحل و بن بشير نهاوندي عده اي معتقد بودند كه به نقل يحيي 
خ و شمس و زهره و عطارد و قمر مدبران عالم اند و خود مأمور و مصدر مشتري و مري

امر عالم باال؛ و بتهايي به صورت هفت كوكب ساخته براي هر يك حيواني مناسـب آن  
است از سـرب و قربـاني او    چنانكه صورت زحل، پيكر كور بزرگي قرباني مي نمودند.

و روي آن شـبكه اي آهنـي    گاوي است نيكو، بر در عبادتخانة زحل چاله اي مي كندند
نصب كرده گاو را به سوي آن شبكه مي راندند. گاو پيش رفته دست وپايش در شـبكه  

زيرش مـي افروختنـد و گـاو     مي رفت و تنش بر روي آن شبكه مي افتاد، آتش در روف
تو مقدسي اي خداي كور بـد نهـاد   «و قرباني كنندگان چنين مي گفتند: شد  يسوخته م

تقرب به تو قربانيي گذرانديم كه مانند توست، پس  آيد، ما براي نمي كه از تو خيري بر
  ». ما كفايت كن از ما قبول كن و شر خودت و ارواح خبيثه ات را از

                                                 

سلوك منسوب به سير و  لهاين خرافه بين اهل رياضت متأخر از شيعيان هم نفوذ كرده چنانكه در رسا -1
آداب نيايش به عطارد ذكـر   -كه از آن مرحوم نيست و از متصوفه قرن سيزدهم مي باشد –بحر العلوم 
  م. -شده است.
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كنيزي را بـراي معبـد    و براي مشتري يك بچه قرباني مي كردند، به اين ترتيب كه
 هفت سياره مي خريدند وخادمان معبد با وي نزديكي مي كردند تا آبستن مي شد و مي

و روز هشتم كنيز را كه بچه در بغلش بود مي آوردنـد و بچـه را در    بار مي نهاد ماند تا
حالي كه روي دست مادرش مي گريست با جوالدوز وسوزن مي كشـتند وخطـاب بـه    

بدي نمي داني ما قربايي براي تو آورديم كـه   اي پروردگار نيكي كه«  مشتري مي گفتند:
شرّ نمي شناسد و با تو همطبيعت است، قرباني ما را بپـذير و بهتـرين ارواح نيكـت را    

  ». نصيب ما كن
و براي مريخ يك مرد زرد چهرة كك مكي را قرباني مي كردند، به اين ترتيب كـه  

ي داشتند و با طناب به ميخهايي كه بر كف حـوض  وي را آورده بر كف حوضي بر پا م
كوبيده شده بود استوار مي بستند و حوض را تا زير حلق مرد از روغن پر مي سـاختند  

از بين مـي بـرد    گوشت را مي پوسانيد و و و با روغن داروهايي مي آميختند كه پوست
و در ايـن يـك   اما اعصاب را تقويت مي نمود و آن مرد يك سال در آن حال مي مانـد  

اندند پس از يك سـال از  وگوشت را از بين ببرد بدو مي خور تسال غذاهايي كه پوس
سر او گرفته باال مي كشيدند (كه مانند يك كالف از اعصاب شده بود) و همة اعصابش 
 را زير كّله جمع كرده، آن را نزد بتشان كه بر صورت مريخ بود مي آوردند و مي گفتند:

ر و ت برايت قربـاني كـرديم آن را بپـذي   ر پر فتنه، ما كسي كه شبيه توسشرياي خداي  « 
و مي پنداشتند كـه ايـن سـر هفـت     ». ارواح خبيثه ات را از ما كفايت كن شر خودت و

اد برايشـان  د بـد رخ خواهـد   روز زنده مي مانـد و آنچـه را در سـال آينـده از نيـك و     
  پيشگويي مي كند.

 ةبراي مشتري قرباني كردند، خودش را گرد پيكرو آن زن را كه گفتيم بچه اش را 
اي الهة نوراني، ما كسي را كه شبيه توست «يح و تهليل مي گفتند: بسآفتاب گردانيده با ت

براي تو قرباني مي كنيم، پس قرباني ما را بپذير واز خيرت به ما روزي كن و از شـرت  
  ». پناه بدار در

رباني مي كردند، به اين ترتيـب كـه آن   و براي زهره يك كامله زنِ دو موي شوخ ق
دند تا مي سوخت داگردش هيزم مي چيدند و آتش مي ززن را نزد معبد زهره آورده گر



 تلبيس ابليس    62

ي الهة رو سپيد و شـوخ!  ا«روي بت زهره مي پاشيدند و مي گفتند: و خاكسترش را به 
  ». برايت آورديم كه مثل خودت است، پس آن را بپذيرما قرباني 

عطارد جواني گندمگون و اهل حساب و كتاب و ادب پيدا كرده بـا  و براي قرباني 
ببندد، وي را نزد پيكره عطارد مي  حيله و خوراندن داروهايي كه عقل را ببرد و زبان را

بـا الهـام از تـو بـراي      ظرافتي را اي پروردگار با ظرافت، شخص با«آورند و مي گفتند: 
چهار كندة چـوب در   ان را چهار پاره كرده برآن گاه آن جو». قرباني آورديم از ما بپذير

چهار طرف بت قرارمي دادند و آتش مي زدند تا آن چهار پـاره جسـد مـي سـوخت و     
  خاكسترش به روي بت نثار مي كردند. 
ة بزرگ صورت را قرباني مي كردند و خطاب به و براي قمر يك شخص سيه چهر

  ». تارگاناي پيك خدايان و اي سبكبارترين س«ماه مي گفتند: 

  فريب ابليس بت پرستان را

هر شبهه اي كه ابليس مردمان را بدان مي آزمايد و گرفتار مـي سـازد، سـببش عبـارت     
گرايش به حس و دوري جستن از مقتضاي عقل. و چون حس با هماننـد جـويي    است

مأنوس است، ابليس ملعون خلق بسياري را به بت پرستي خوانده و بكلي عقلشان را از 
خدا مي داننـد و بعضـي    ًانداخته است. چنانكه بعضي بت پرستان همان بتها را عينا كار

كه اندك فهمي دارند و نمي توانند چنان چيزي را بپذيرند شيطان رد نظرشان چنين مي 
 ليقَربونا إِلَى اللَّـه  ما نعبدهم إِالَّ﴿آرايد كه پرستش بتان وسيلة نزديكي به پروردگار است: 

  .»پرستيم مگر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند اينها را نمى« .1﴾زلْفَى

  آغاز فريب شيطان بت پرستان را 

فرزندان شيث بن آدم جسدش را  از كلبي نقل است كه چون آدم عليه السالم درگذشت
ا كـه  اي از كوهستان هند، آنجا كه آدم از بهشت فرود آمد، نهادند و آن كـوه ر  در مغاره

و فرزندان شيث براي بزرگداشـت آدم    ]! [گويند» بوذ«ترين نقطه روي زمين است ربارو

                                                 

 . 3 يهسوره زمر، آ -1



 63  در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها                         

  به آن مغاره آمده براي او طلب رحمت مي كردند تا آنكه يكي از فرزندان قابيل گفـت: 
ريم؟ پس بتي براي فرزنـدان قابيـل   ابني شيث بتي دارند كه دورش مي گردند ما چرا ند

  س بود كه چنين كاري كرد. تراشيد و آن نخستين ك
آدمهـاي خـوبي   » ، سواع، يغوث، يعـوق و نسـر  ود«و و نيز از كلبي نقل است كه 

عث اندوه شديد نزديكانشان شدند. يكـي از  ابت كه همگي در يك ماه درگذشتند و اس
نظير آنها برايتان بسازم؛ امـا نمـي    ةاوالد قابيل به ايشان گفت: اگر مي خواهيد پنج پيكر

ن مـرده هـا   در آنها روح بدمم. گفتند: اين كار را بكن. پس پـنج بـت بـه شـكل آ    توانم 
ن آن طايفــه مــي آمدنــد و آن بتهــا را كــه بــه يادگــار نزديكــا بســاخت و هــر كــدام از

بـدين گونـه يـك نسـل      .اف مي كردنـد وط داشت ووخويشاوندانشان ساخته بود بزرگ
ل سوم گفتند: همانا اينان كـه  نس گذشت و در نسلِ دوم آن بزرگداشت بيشتر شد تا در

مورد احترام و تعظيم پيشينان بودند از آن جهت است كه مي توانند نزد خـدا شـفاعت   
را از  كنند، پس شروع به پرستشِ آن مجسمه ها كردند تا آنكه ادريس عليه السالم آنـان 

ـ   نكفر م ه ع فرموده و به خدا پرستي فرا خواند، تكذيبش كردند، و خداونـد ادريـس را ب
 (عليـه السـالم)  و بت پرستي همچنان شدت مي يافت تا دوران نـوح   .1جايگاه بلند برد

سالگي بـه نبـوت مبعـوث شـد و مـدت صـد و       چهار صد و هشتاد  رسيد و او در سن
سال آن قوم را به خدا پرستي خواند. سركشي نمودند. تا خداونـد امـر كـرد كـه      ستبي

سوار شد  تمام كرد و سالگي آن كشتي را كشتي بسازد و در ششصد (عليه السالم)نوح 
 و پنجـاه  سيصـد  (عليه السـالم) ن نوح آ ز و طوفان رخ داد، عده اي غرق شدند و پس ا

سال ميان قوم خويش بزيست (و ميان آدم و نوح دو هزار و دويست ساله فاصله بـود).  
ست آن بتها به جا كرد تا در سر زمين جده افتادند و چون آب فرو نش آن بتها را آب جا

  د رويشان را پوشانيد. اساحل بماندند و ب در
و ثمامه يك بكلبي داستان را چنين ادامه مي دهد كه عمرو بن لحي كاهن مكنّي به ا

به سعادت و سالم زود برو و چند بت در جـده هسـت بـه    »  بار جني داشت بدو گفت:
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كـف   و آن بتهـا را از  عمرو به جـده رفـت  ». به عبادت آنها بخوان عرب را يار وبتهامه 
رودخانه پيدا كرد و در مراسم حج حضور يافته عرب را به عبادت آن بتها فـرا خوانـد.   

را تحويـل   »ود«و او بـرايش   را اجابت كرد وت دعوت عمرعوف بن عذرة بن زيد الال
قرار داد و پسر خـود   دومة الجندلداد و او آن را با خود برد و در وادي قرى در منطقه 

نامگذاري كرد و او اولين شخصي بود به اين اسم ناميده مي شـد و سـپس    »د ودعب«را 
عمرو پسرش (عوف) را نگهبان آن تعيين كرد و اوالدهايش نسل به نسل به آن گرويده 

  بودند تا آنكه اسالم آمد و نابودش كرد.
پدرم مرا با ظرف شـير نـزد آن مـي     ،ديدم را» ود« مي گويد: من مالك بن حارثة 

رستاد و مي گفت: برو خدايت را شير بنوشـان! و خالـد بـن وليـد را ديـدم كـه آن را       ف
بوك خالد را مأمور كرد بعد از جنگ ت (صلى اهللا عليه وسلم)شكست وخرد كرد. پيامبر 

 خالد با آنها جنگيد و بتها را از .را بشكند، اوالد عامر و عبدود مانع بودند» ود«كه برود 
كه قطن بن سـريح نـام داشـت آن روز كشـته شـد و      » ود عبد«الد بين برد و يكي از او

  مادرش نيز خود را روي جسد او انداخت و مرد. 
پيكرة مردي بود   چه جور بود؟ گفت:» ود«از مالك بن حارثه پرسيدم  :كلبي گويد

ش و انگار كرده، با دو حّله كه يكي را ازار كرده بـود و يكـي را   قدرشت اندام، نخيلي 
  دوش افكنده، پيش رويش پرچم و جعبة تيري.  ه و كماني بهتسمر ببه ك شمشيري ردا؛

» سـواع «بت  دعوت عمرو بن لحي را اجابت كردند و او بن نزار و نيز طايفة مضر
 ؛ از مضـريان »رهاط«د و آن بت در زميني بود به نام آن طايفه دا م ازيمرابه حارث بن ت

  ند. مي كرد كساني كه نزديك بودند عبادتش
تحويل انعم بن عمرو  را» يغوث«او  ونيز طايفة مذحج دعوت عمرو را پذيرفتند و

مرادي داد كه به يمن برده در بلندي قرارش دادند، مذحج و وابستگان آن يغوث را مـي  
  پرستيدند. 
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ويل گرفت و در يك آبـادي بـه نـام    را تح» يعوق«از طايفة همدان، مرثدبن جشم 
را » نسـر «يلة همدان و وابستگان آن يعوق را مي پرسـيدند. بـت   جاي داد و قب 1»جوان«

م به نام معدي كرب گرفت و در نقطه اي از سـرزمين سـبا بـه نـا    » ذي رعين«ي از مرد
يهـودي   نـواس يهـودي ايشـان را   قرار داد. حميريان آن را عبادت مي كردند تا ذو بلخع

 را (صلى اهللا عليه وسلم)مد كرد. مع ذلك باز هم بت پرستي ادامه داشت تا خداوند مح
  مأمور نابود ساختن بتان فرمود.  و ث كردومبع

روايت است كه فرمود: جهنم را نـزد   (صلى اهللا عليه وسلم)از پيغمبر  :كلبي گويد
ديدم كه در آتـش كشـيده    سرخ چهره و كبود چشم را آورند، مردي قد كوتاه و من باال

و سائبة و   بحيرة و وصيلة«ن لحي است كه ست؟ گفتتند: عمروبمي شد، پرسيدم اين كي
به بت  اعراب را اسماعيل را تغيير داد و  ]توحيدي[را او اول بار مقرر نمود و دين  »حام

  پرستي خواند. 
و نيز از كلبي نقل است كه چون اوالد اسماعيل در مكه زياد شدند به طـوري كـه   

برايشان تنگ شد و جنگ و خصومت عماليق را آز آنجا راندند، مكه  مكه را پر كردند و
بين خودشان رخ داد و بعضي، بعضي ديگر را بيرون كردند. پس در جسـتجوي معـاش   

مكـه بيـرون مـي رفـت تكـه اي از       به سرزمينها پراكنده شدند و هر كدام از آنها كـه از 
سنگهاي حرم به همراه مي برد تا حرمت مكه را حفظ كرده باشد و هر جـا سـاكن مـي    

به ياد كعبه دور آن طواف مي نمود، و نيز همـه سـاله    گ را نصب مي كرد وشد آن سن
را زيارت مي كردند. تـا آنكـه ديـن اصـلي فرامـوش شـد و بـت پرسـت          مكه و كعبه

گرديدند، با اين حال بقايايي از آيين ابراهيم و اسماعيل از قبيل بزرگداشت خانة كعبه و 
و لبيك بـر كشـيدن    قربانيو اهداي لفه عرفه و مزد توقف در عمره و ،حج طواف آن و

در حج و بلند گفتن نام خدا هنگام ذبـح قربـاني در آيـين جاهليـان بـاقي مانـده بـود،        

                                                 

» خيوان«نام اين محل به صورت ) 1348در كتاب االصنام ابن كلبي، ترجمهء يوسف فضائي (عطائي،  -1
 م.-).93آمده است ( ص 
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شـريكا هـو    اليك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لـك إ لب«جاهليان چنين لبيك مي گفتند: 
  ».لك تملكه وما ملك

= سـنگهاي  ب اوثـان ( اول كسي از عربها كه دين اسماعيل را تغيير داد و بـه نصـ  
پرداخت عمر و بن لحي بن حارثه بـود كـه   » سائبه و وصيله«مقدس جاهليت) و تعيين 

پدر قبيلة خزاعه است. مادر عمرو بن لحي زني بوده است به نام فهيره دختر عـامر بـن   
حارث، و اين حارث متولي امور كعبه بود عمرو بن لحي چون بالغ گرديد با حارث بـر  

 جنگيـد و   ]از اوالد اسـماعيل  [به كشمكش پرداخت و با قبيلـه جـرهم    سر واليت كعبه
  غلبه كرد و آنان را از كعبه و نواحي مكه بيرون راند و متولي امر پرده داري كعبه شد.

  شام چشـمة » بلقاء«بن لحي بشدت بيمار شد. به او گفتند كه در  بعد از آن عمر و
. بـه آنجـا رفـت و اسـتحمام كـرد و      آب گرمي هست اگر آنجا بروي بهبود مـي يـابي  

اينها چيست؟ گفتند: با اينها   بيماريش رفع شد و اهالي آنجا را بت پرست يافت. پرسيد:
طلب باران و طلب پيروزي بر دشمن مي كنيم. گفت: چند تا از اينها بـه مـن بدهيـد؛ و    

ـ       ان دادند. پس آن بتها را آورد و در اطراف كعبه نصـب كـرد و اعـراب بـه پرسـتش بت
  مشغول شدند. 
است كه بر ساحل دريا در قديـد ميـان مكـه و    » مناة«ترين بتهاي عرب  از قديمي

مدينه نصب شده بود و مورد احترام همة اعراب و اوس و خـزرج و سـاكنان مدينـه و    
مكه و اطراف آن بود و براي آن ذبيحه وقرباني مي گذراندند. و آورده انـد كـه اوس و   

مردم يثرب و غيره پس از انجام حج همـراه ديگـر حاجيـان در     خزرج و پيروان آنها از
مواقف توقف مي نمودند اما سرشان را نمي تراشيدند و چون حركت مـي كردنـد نـزد    

آمده آنجا سر مي تراشيدند وتوقف مي نمودند و حج خود را جـز بـدين گونـه     »مناة«

(صـلى اهللا  ود و پيغمبر متعلق به هذيل و خزاعه ب »مناة«كامل و تمام مي انگاشتند. بت 
  را فرستاد كه آن را منهدم كرد.  )رضي اهللا عنه(در سال فتح مكه علي  عليه وسلم)
يـا:  بود در طائف، و آن صـخرة بلنـدي (   »الت«و تازه تر از آن بت  »مناة«بعد از 

چهار گوشي) بوده است و متوليان آن از ثقيف بودند و بنايي باالي آن ساخته بودنـد. و  
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جاهلي به اسـامي   ديگر عربها آن بت را بزرگ مي داشتند، چنانكه ميان اعراب قريش و
بر مي خوريم. و محل آن معبد در جاي منـارة چـپ فعلـي    » تيم الالت«و » زيد الالت«

(صـلى اهللا عليـه   بوده است. پس از اسـالم، پيغمبـر     ]در زمان ابن الكلبي [مسجد طائف 
  را فرستاد بت را شكست و بتخانه را آتش زد.  (رضي اهللا عنه) مغيرة بن شعبه وسلم)

(كه تازه تر از الت بود) باب شد و نخستين كسي كـه آن را   »عزّي«سپس پرستش 
قرار داشت و عربان از  »نخلة الشامية«پرستيد ظالم بن اسعد بود. بتخانة عزي در وادي 

  ميان آن صدا مي شنيدند. 
شيطان مادينه اي بوده كـه   »عزّي«كه  روايت است (رضي اهللا عنهما) از ابن عباس
بعد از فتح  (صلى اهللا عليه وسلم)ظاهر مي شد. پيغمبر » نخلة«وادي  نزد سه درخت در
در آنجا سه درخـت مـي    :را به نخله فرستاد و فرمود (رضي اهللا عنه) مكه خالد بن وليد

صلى اهللا عليـه  (بيني، اولي را قطع كن. او رفت و درخت اول را قطع كرد و آمد پيغمبر 
برو و درخت دوم را قطع كن،  :حضرت فرمود .آيا چيزي ديد؟ گفت: نه  :فرمود وسلم)

فرمود: پس برو سومي را  .نه  رفت و قطع كرد و باز آمد فرمود: آيا چيزي ديدي؟ گفت:
جّنـي  قطع كن خالد به نخله رفت و خواست درخت سوم را قطع كند كه در آنجا ماده 

ريشان دست بر شانه گذاشته دندان بر هم مي سايد و پشت سر آن ماده ا ديد؛ با موي پر
   چنين خواند: (رضي اهللا عنه) جن، ديبه سلمي كه متولي آن بت بود ايستاده، خالد

  تقديس نمي كنم بلكه بر تو كفر مي ورزم،  اي عزي تو را
  كه مي بينم اهللا تو را خوار كرده است. 

شكافت، كـه تبـديل بـه خاكسـتر شـد، سـپس       پس سر آن ماده جن را با شمشير 
 (صلى اهللا عليه وسلم)درخت سوم را قطع كرد و ديبه سلمي را هم كشت و نزد پيغمبر 

اين بود عزي، وعرب بعد از اين عـزي  «بازگشت. ماجرا را گزارش داد حضرت فرمود: 
  .1»نخواهد داشت و نخواهد پرستيد

                                                 

بـوده اسـت.   »... مرگ و قضـا و قـدر  «و مناة خداي » شمس«و الت مظهر » زهر«عزي مظهر ستاره  -1
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 يرون و درون كعبه بتـي بزرگتـر از  و نيز هشام (بن محمد كلبي) گويد: قريش در ب
نداشت، و آن تنديس آدمي بود از عقيق سرخ با دست شكسته كـه قـريش آن را    »هبل«

بـن    خزيمـة و نخستين مردي كه آن را درون كعبه نصب نمود ( با طال ترميم كرده بودند
داشت كه بر يكـي   بن الياس بن مضر بود). و پيش روي آن هفت چوبة تير قرار مدركة

، و هرگـاه در حاللزادگـي نـوزادي شـك     »ملصـق «و بر ديگري » صريح«اشته بودند: نگ
ـ   ه هـاي تيـر قرعـه مـي كشـيدند، اگـر       داشتند هديه اي به هبل تقديم كـرده از آن چوب

مي آمد حرامزاده محسوب مي شـد.  » ملصق«مي آمد بچه از پدرش بود و اگر » صريح«
نيز حل اختالف، فـال مـي گرفتنـد و     امور ديگر، و با چوبه هاي ديگر براي مسافرت و

جنگ احد به نفع آن شعار  بدان عمل مي نمودند. و اين بت همان است كه ابوسفيان در
) و پيغمبـر  !، دين هبل بلنـد مرتبـه بـاد!   عل هبل! (يعني سر بلند باشي اي هبلمي داد: أ

ـ  (صلى اهللا عليه وسلم) چـه    د:به ياران فرمود: چرا جوابش را نمي گوييد؟ عرض كردن
  »جل!أعلي وأاهللا «بگوييد:  :بگوييم؟ فرمود

است كه مي گفتند اساف مردي بوده اسـت   »نائله«و  »اساف«ديگر از بتهاي عرب 
همان قبيله كه همديگر را دوست مي داشـتند و بـراي    از قبيلة جرهم و نائله هم زني از

د، در نتيجـه مسـخ   آنجا فرصت و خلوتي يافته زنا كردن درحج از يمن به مكه آمدند و 
شده تبديل به سنگ گرديدند. پس مردم آن دو پيكره را بيرون آورده يكي را چسبيده به 

عبرت ديگران شوند. و پـس از   كعبه و ديگري را در محل فعلي چاه زمزم قرار دادند تا
و قـريش آن  مدتي كه بت پرستي باب شد آن دو پيكره نيز مورد پرستش واقـع شـدند،   

سبيده به كعبه بود نزد آن ديگري بردنـد و بـراي آن دو شـتر و گوسـفند     پيكره را كه چ
  قرباني مي كردند. 

است از آن قبيلة خثعم و بجيله، كه از سنگ چخماق سـفيد   »ذوالخلصة«ديگر بت 
قرار داشته، به فاصله هفـت شـب از    »تبالة«بود منقوش به شكلي تاجگونه و در محل 
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آن « :فرمـود  (رضي اهللا عنه) به جرير اهللا عليه وسلم) (صلىمكه؛ و آورده اند كه پيغمبر 
و او پس از جنگ با دو قبيلة مذكور بت را سرنگون سـاخت و بنيـادش    ».را نابود سازد

  آن بت سنگ آستانة مسجد تباله است.  ]يعني در زمان ابن الكلبي [ را آتش زد، و اكنون
(صـلى اهللا  دند، پيغمبـر  را داشتند كه چون مسلمان شـ » ذوالكفين«قبيلة دوس بت 

طفيل بن عمرو را فرستاد آن بت را بسوزاند. و قبيلة بني حارث بن يشـكر   عليه وسلم)
عاملة و غطفان دربلنـديهاي   را داشتند؛ و قبايل قضاعة و لخم و جذام و» ذوالشري«بت 

كـه در  » فهـم «را داشتند، و قبيلة مزينه را بتي بـود بـه نـام    » اقيصر«مشرف بر شام، بت 
نام و قبيلـة طـي را   » سعير«قبيلة غزة را بتي بود  ؛ و» فهم عبد«انتساب به آن مي گفتند: 

  نام.» فلس«بتي بود 
اهالي هر وادي از مكه بتي درخانه داشتند كـه مـي پرسـتيد و هـر كـدام كـه مـي        
خواست به سفر برود آخرين كاري كه مي كرد مسح آن بت بود و اولين كـاري كـه در   

مي كرد همچنان مسحِ آن بت بود. و بعضي كه بت نداشـتند، اتـاقي را   بازگشت از سفر 
به عنوان معبد بر مي گزيدند و اگر كسي نه بت داشت و نـه معبـد سـنگي را كـه مـي      

مـي  » انصـاب « پسنديد جايي نصب مي كرد و بر آن طواف مي نمـود (ايـن سـنگها را    
  ناميدند).

ي رسيد آنجا چهار پاره سنگ بر و هر گاه عربي به مسافرت مي رفت و به منزلي م
مي داشت، بهترينش را بت و معبود مي كرد و سه تاي ديگر را پاية ديگ قرار ميـداد و  
چون راه مي افتاد آنجا را جا مي گذاشت و در منزل بعدي همـين عمـل را تكـرار مـي     

  نمود. 
تها پس از فتح مكه داخل مسجد الحرام شد و هنوز ب (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 

در پيرامون كعبه منصوب بودند. حضرت با گوشة كمان به صورت و چشم بتان مـي زد  
حق آمـد، و باطـل نـابود    « .1﴾جاَء الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ الْباطلَ كَانَ زهوقاً﴿ و مي فرمود:
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و از  سپس دستور داد آن بتها را به روي در افكندند .»شد يقيناً باطل نابود شدنى است!
   .1مسجد الحرام بيرون آورده آتش زدند

جاهليـت سـنگ مـي پرسـتيديم و      از ابورجاء عطاردي نقل است كه گفت... ما در
هرگاه سنگ بهتري مي يافتيم اولي را انداخته اين را برداشتيم، واگر سنگ نمـي يـافتيم   

م از او كرده روي آن شير مي دوشانيدم و برگرد آن طواف مي نموديم. هـ خاك را توده 
روايت است كه ريگ جمع كرده روي آن شير مي دوشانيدميم و بر گرد آن طـاف مـي   

  كرديم. و نيز مدتي سنگ سفيدي را پرستيده، پس آن را دور مي افكنديم. 
در جاهليت سنگ مي پرستيديم، يك وقت  :از ابو عثمان نهدي نقل است كه گفت

تـان نيسـت شـده، پروردگـار ديگـري      اي اهل كاروان پروردگار« :منادي ندا مي كرد كه
پس ما اهل كاروان در پست و بلنديها پراكنده مي شديم تا جستجو كنـيم، در   .»بجوييد

همتـاي پروردگارتـان پيـدا    « :يـا  ،»رتان پيدا شدپروردگا«  آن ميان منادي ندا مي كرد كه:
  ، باز مي گشتيم و بر سنگي كه يافته بودند شتر قرباني مي نموديم.»شد

بن عنبسة نقل است كه من از زمرة سنگ پرستان بودم. گاه يك طايفه در  مر واز ع
همراه نداشت، پس همگي به جسـتجو بيـرون شـده چهـار     » خدا« منزل فرود مي آمد و

سنگ پيدا مي كردند، سه تا را براي پاية ديگ نصب مـي كردنـد و بهتـرينش را معبـود     
پـيش از كـوچ كـردن،     حتـى يافـت،  قرار مي دادند. همين طايفه اگر سنگ بهتري مـي  

  قبلي را دور مي انداخت و اين را بر مي داشت. » خداي«
از سفيان بن عيينة پرسيده شد كه عرب چگونه سنگ و بت پرستيد؟ گفت: از آنجا 

ما هر جا سنگي نصـب كنـيم بـه منزلـة كعبـه       :كه خانة كعبه از سنگ است، پس گفتند
ديان به خدا و مالئكه باور دارند، اما اكثر هن  ت:خواهد بود. از ابومعشر نقل است كه گف

خدا را با زيباترين صورت تصور مي نمايند و مالئكـه را دراراي اجسـام نيكـو؛ و مـي     
مالئكه را بـر زمـين    گويند چون خدا و مالئكه در آسمان نهفته اند پس ما پيكرة خدا و
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ديان نقل است كه مالئكه و مي سازيم و بر اينها قرباني مي گذرانيم. و از قول بعضي هن
ـ     ]مشابه تر ين و[ستارگان و افالك  ن رو نزديكترين اجسام هستند بـه خـدا، پـس از اي

  فتند، سپس بت ساخته شد. مورد تعظيم و پرستش قرار گر
بعضي از پيشينيان بتخانه ها ساخته بودند، مثال بتخانه اي باالي كوهي در اصفهان، 

كرد. از آن گونه دو بتخانة ديگـر  » آتشگاه«انه را گستاسب مجوسي شد آن بتخ كه چون
در بلخ، منوچهر ساخته بود كه اهالي بلخ پس از اسالم  هند. و چهارمي را بوده است در

در صنعاء بود كـه ضـحاك سـاخته بـوده      هتد. بتخانة پنجم از آن دسآوردن خراب كردن
و ششـمي را قـابوس    آن را ويران سـاخت.  (رضي اهللا عنه) است بر نام زهره كه عثمان

  شاه بر نام خورشيد در فرغانه ساخته بود كه معتصم ويرانش ساخت. 
ر نهاوندي گويد: شريعت هنديان را مردي برهمي بنياد نهاد ييحيي بن بشير بن عم

لتان ساخت كه از شـهرهاي سـند   ر داد، و بزرگترين بتكده را در مو براي ايشان بتها قرا
اسـت. شـهر    1شان را قرار داد كه به صرت هيـوالي اكبـر  بتكده بت بزرگاست و در آن 

لتان به روزگار حجاج فتح شـد و لشـكرحجاج چـون خواسـتند آن بـت را سـرنگون       م
پوشي كنيد ثلث مالي را كـه بـراي ايـن بـت      اگر از اين كار چشم :سازند هنديان گفتند

ر جـا بمانـد؛ و   گرد مي آيد به شما مي دهيم؛ و عبدالملك بن مروان اجازه داد آن بت ب
آن بت مي آمدند و بر هر زايـر واجـب    (حج) هنديان از دو هزار فرسنگ راه به زيارت

بود كه بين صد درهم تا ده هزار درهم (نه كمتر و نه بيشتر) همراه بياورد و در صندوق 
بتخانه بيندازد و طواف كند تا زيارتش مقبول شود. پس از آنكه هنديان زيارت كرده باز 

د آن مال به سه قسمت مساوي تقسيم مي شد: قسمتي براي خادمان و موليـان  مي گشتن
بتخانه و هزينه هاي ضروري آن، قسمتي براي آبادي شهر و قلعة مربوطه، و قسمتي بـه  

  مي رسيد.   ]است مراد، مأموران حجاج و عبدالملك[مسلمانان 
عقلشان را ربوده  مؤلف گويد: ببينيد شيطان چگونه بت پرستان را به بازي گرفته و

كه آنچه به دست خود مي تراشيدند مي پرستيدند، و قرآن چه نيكو بر بتان عيب گرفته 
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أَلَهم أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها أَم لَهم أَعين يبصرونَ بِها أَم ﴿ آنجا كه مي گويد:
ونَ بِهعمسآذَانٌ ي مآيا پايي دارند كه با آن راه بپويند، يـا دسـتي كـه بـا آن محكـم      « ﴾الَه

اشاره به آدميان است كه  .1»بگيرند يا چشمي كه با آن ببينند يا گوشي كه با آن بشنوند؟
ند، ايـن مواهـب و مزايـا هسـتند مـي پرسـت      همة اينها را دارند و موجوداتي را كه فاقد 
ادت مي كند؟ و اگر نيك مـي انديشـيدند در   چگونه موجود كاملي موجود ناقصي را عب

ايشان سازنده نه ساخته شده، گردآورنده است نه گردآوري شده،   مي يافتند كه آفرينندة
قائم به خود است نه به ديگري؛ و انسان بايد صانع خود را بپرستد نه مصنوع خود را. و 

ه اي نيست كه بدان اينكه بت شفيع انسان نزد خدا شود نيز تصوري است خيالي، و شبه
  چنگ بزنند. 

  تلبيس ابليس بر آتش پرستان و ماه و خورشيدپرستان

ـ      ش پرسـتي را در  مؤلف گويد: ابليس جماعت ديگري را هـم بـه شـبهه انـداخت و آت
يست؛ و با آتش جوهري است كه عالم از آن بي نياز ن  و گفته اند:نظرشان آراسته است 

  در نظر عدة ديگري آراسته است.  تي را نيزه آفتاب پرسهشب نشبيه همي
طبري گويد: وقتي قابيل هابيل را كشت و از پيش پدر به يمـن گريخـت در آنجـا    

قرباني هابيل از آن رو قبـول شـد و آتـش بـه آن در       ابليس به سراغ قابيل آمد و گفت:
آتش را مي پرستيد و به آن خـدمت مـي نمـود. پـس تـو نيـز آتشـي        كه هابيل  2گرفت

خانه اي بـر پـا   شـ ؛ و قابيـل آت دت خودت و بازماندگانت باقي بگذربراي عبابرافروز و 
  كرد، و او نخستين آتش پرست است.

جاحظ گويد: اصل زردتشت از بلخ است و او صاحب آيين مجوس است. مـدعي  
بر او وحي نازل مي شود و اهالي آن منطقة سردسير را به ديانت  3شد كه در كوه سبالن
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مشان داد وخود معترف است كه فقط بر منـاطق  اي بسيار شديد بيد خواند و از سرمخو
جبال مبعوث شده است. پس بر پيروان خويش وضو گرفتن با بول (گاو) و همبسـتري  

 و نيـز از قـول زردشـت    و ديگر كارهاي زشت را تشريع نمودبا مادران و آتش پرستي 
شـه فـرو رفـت و از    يد بـه اندي ا تنها بود و چون تنهاييش طول كشـ آورده است كه خد

انديشه اش ابليس زاده شد و چون پيش رويش حاضر گرديد خواست وي را بكشد اما 
  وي مانع گرديد، چون خدا امتناع وي را ديد تا مدتي مهلتش داد.

مؤلف گويد: آتش پرستان آتشكده هاي بسيار بر پا كردنـد و نخسـتين كسـي كـه     
را سـاخت، و سـپس   ي در بخـا آتشكده ساخت فريدون بود كه يكي در طرسوس و يك

پدر قباد آتشكده اي (ديگر) در بخارا بسـاخت،   سيستان ساخت و بهمن آتشكده اي در
و پس از آن آتشكده هاي بسيار ساختند و زرتشت آتشي بر پا نمود كه قربانيشان را مي 

آسمان است؛ به اين شكل كه خانه اي ساخت و در وسط   اين آتش از :سوزانيد و گفت
د، وقتـي  گـوگرد مـي پاشـي    اي قرار داد دور قرباني هيزم مـي چيـد و روي آن   آن آينه

خورشيد به وسط آسمان مي رسيد و با روزنة باالي خانه مقابل مي شد پرتو آن بر آينه 
منعكس مي شد. هيزم را شعله ور مـي كـرد. وزرتشـت دسـتور داد كـه ايـن آتـش را        

  خاموش نكنيد.
ده اي مـاه پرسـتي و در نظـر عـده اي ديگـر      مؤلف گويد: ابليس ملعون در نظر ع

  ستاره پرستي را آراسته است. 
را مي پرستيدند و شـيفتة  » عبور«در جاهليت جمعي شعراي  ابن قتيبه آورده است:

را بـدو منسـوب    (صلى اهللا عليه وسلم)كه بعدها مشركان پيامبر » ابوكبشة« آن بودند و
اين تنها ستاره اي اسـت كـه     يد و گفت:داشتند، نخستين كسي است كه شعري  را پرست

پهناي آسمان را قطع مي كند و هيچ ستارة ديگري چنين نيست؛ و برخالف نظر قـريش  
مبعوث  (صلى اهللا عليه وسلم)(كه بت پرست بودند) ستاره پرست شد. چون رسول اهللا 

هـذا ابـنُ ابـي    «شد و به عبادت خدا وترك بت پرستي دعوت فرمـود، قـريش گفتنـد:    
به راه خالف قريش مي رود.  »ابو كبشة«مرادشان اين بود كه حضرت هم مثل  ،»شةكب
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كه مقابل آن است و  كه» غميضاء«ديگر شعراي » عبور«و شعري دو تاست يكي شعراي 
   .1»جبهة اسد«در » ذراع مبسوط«كهكشان در فاصلة آن دو تاست بر 

: اينهـا  راسـت و گفتنـد  ابليس معلون در نظر عده اي ديگر پرستش فرشتگان را بيا
ان خدا هستند! و عده اي ديگر را به پرستش گاو و اسب واداشت چنانكه سامري رتدخ

بـز نـري را مـي     ناله را سـاخت، و آورده انـد كـه فرعـو    از گاوپرستان بود كه آن گوس
   پرستيد.

و فكر كند كه اندازد يدا نشد كه عقل خود را به كار بيان آنها كسي پيمتأسفانه در م
  دارند مي كنند! چه

  فريفتن ابليس جاهليان را

پيشتر ديديم كه چگونـه ابلـيس جاهليـان عـرب را بـه بـت پرسـتي افكنـد؛ از فريبهـا          
نظرشـان   در شبهات ناپسند ابليس بر ايشـان آن بـود كـه تقليـد بـي دليـل پـدران را        و

  ده است:آراست، چنانكه در قرآن آم
نزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباَءنا أَولَو كَانَ آباؤهم ال وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَ﴿ 

   .2﴾يعقلُونَ شيئاً وال يهتدونَ
چـه خـدا نـازل كـرده،     ان گفته شـد كـه پيـــروي كنيـد از آن    چون به ايش«يعني: 

يافتـه ايـم؛ اگـر چـه پدرانشـان       نپيروي مـي كنـيم از آنچـه پـدرانمان را بـر آ      : فتندگ
  ».؟يافته نمي بوده اند (آيا باز هم بايد پيرويشان كنند) هاچيزي نمي فهميده و ر

ند. دمعـاد را منكـر شـ    يـه فريفـت و خـدا و   بعضي ديگر را به مذهب دهر ابليس
يا نموت ونحيا حياتنا الدن وقَالُوا ما هي إِالَّ﴿ چنانكه قرآن از قول ايشان حكايت مي نمايـد: 

به غير از زندگاني اين دنيا چيز ديگري نيست و اين دهر اسـت  « .3﴾الدهر وما يهلكُنا إِالَّ
ر نشـدند امـا   كـ نو بعضي ديگر را بدين گونه فريفت كـه خـالق را م   .»ميميراند ار كه ما

                                                 

 م. –.  264و  155و  154صور الكواكب عبدالرحمن صوفي، بنياد فرهنگ، صص  جمهءرك: تر -1

 .170سوره بقره، آيه  -2
 . 24سوره جاثيه، آيه  -3
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شـانيد كـه فرشـتگان    كردند، بعضي ديگر را شيطان به اين پندار ك رنبوت و معاد را انكا
دختران خدا هستند، بعضي ديگر را به كيش يهود گروانيـد و بعضـي را بـه مجوسـيت     

  بن جديس و پسرش حاجب مجوسي بودند.  زرارةفريفت چنانكه از بني تميم 
و خلقت و معـاد و ثـواب و عقـاب     از جمله كساني كه در دوران جاهليت به خدا

اعدة و عامر بن بن عمرو بن نفيل و قس بن س مطلب بن هاشم و زيدلامعتقد بودند عبد
مطلب وقتي ظالمي را مي ديد كه به سزايش نريسده مي گفـت: بـه   لاظرب هستند. عبد

خدا غير از اين دنيا سراي ديگري هست كه در آن نيكوكار و بدكار پاداش مي يابنـد. و  
ا همين جا بـه  باقي مي ماند و ي كه مي گفت:  نيز از اين زمره است زهير بن ابي سلمي

و از اين زمره اسـت زيـد    .1شتاب انتقام مي گيرند. آورده اند كه زهير آخر مسلمان شد
خطبه مي خواند و اعـراب پـس از   اني. او در آستانة كعبه نالفوراس، و قلمس بن اميه ك

خـدا از  «  شنيدن وعظ و خطابة او از حج باز مي گشـتند، روزي ضـمن موعظـه گفـت:    
عربان راضي نيست و پروردگار اين بتان شما همانا خـداي واحـد   چندگانه پرستي شما 

عربان با اين سخن از گرد او پراكنده شدند  .»است كه دوست دارد بتنهايي پرستيده شود
  و ديگر به خطبه اش گوش ندادند. 

 بعضي از اعراب اعتقاد داشتند كه اسب هر مرده اي را باالي قبرش ببندند و آنجـا 
، آن مرده سوار بر آن اسب محشور خواهد شد اما ديگر مردگان پياده بماند تا تلف شود

  بن زيد كلبي است.  محشور مي شوند. از جمله كساني كه اين عقيده را داشت عمرو
به هر حال بيشتر اعراب بت پرست بودند و كم كسي (همچون قس بن سـاعدة و  

   زيد بن عمرو بن نفيل) بتان را رد كرده به توحيد گراييدند.

                                                 

را در مـدح رسـول اهللا   » باَنـت سـعاد...  « آن كه مسلمان شد كعب پسر زهير است كه قصيده معروف  -1
كـه در  » حنفـاء «) سرود نه خود زهير بن ابي سلمي؛ در اين مورد و كال در مورد ى اهللا عليه وسلمصل(

) بين شرك و بت پرستي را مورد انتقاد صلى اهللا عليه وسلمآستانه ظهور اسالم و پيش از بعثت پيغمبر (
يف، ترجمه عليرضـا  و نفي قرار داده بودند، رجوع كنيد به تاريخ ادبي عرب (العصر الجاهلي)، شوقي ش

 م. -.111و  5-106و نيز رك: صص 329و  328، ص 1364ذكاوتي قراگزلو، اميركبير، 
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» نسـيء « و جاهليان همچنان به بدعت سازي ادامه مي دادند كه از آن جمله است 
يعني به تأخير انداختن ماه حرام و در واقع يعني حرام داشتن ماه حالل و حالل داشـتن  

امـا   نـد ماه حرام. توضيح اينكه اعراب از دين ابراهيم چهار ماه حرام را اتخاذ كـرده بود 
كردند ماه محرّم را حـالل كـرده تحـريمش را بـه صـفر مـي       ز پيدا مي ضوعي كه نيامو

  تا سال مي گذشت.  ،انداختند و از صفر به ماه ديگر... و به همين ترتيب
شـريك  لبيـك، ال  «و نيز مراسم تلبيه را به شرك مي آميختند و چنين مي گفتنـد:  

  ». ما ملكلك إال شريكا هو لك، تملكه و
نـاث ارث نمـي   فقط؛ و به ا وردن بود به ذكديگر از بدعت سازيهاي عرب ارث دا

  دادند. ديگر به ارث رسيدن زن شخص متوفي بود به نزديكترين خويشاوندش. 
كه در قـرآن مـورد   » سائبة و وصيلة و حام بحيرة و«ديگر آيين ايشان است دربارة 

   .1تعرض قرار گرفته
ان پنجمي، كـه  يعني شتر يا گوسفندي كه پنج بار زاييده بود يا خود هم »بحيرة« -

  دانستند.  را حرام مي استفاده از شيرش
شتر يا گوسفندي بود نذري خدايان كه در هر آبشخور و چراگاهي آزاد  »سائبة« -
  بود. 

گوسفند يا شتري بود كه هفت شكم زاييده بود اگر هفتمـيش نرينـه    »وصيلة« -
ده مـي مانـد و   ر مادينه بود زنو زن و مرد از آن مي خوردند و اگبود ذبحش مي كردند 

اگر دو قلو زاييده بود، يكي نر و يكي ماده، ذبح آن نر را حرام مي شمردند و مي گفتند: 
  ». خاهاوصلت أ«

                                                 

ـ  ﴿ -1 ه ما جعلَ اللَّه من بحرية وال سائبة وال وصيلَة وال حامٍ ولَكن الَّذين كَفَروا يفْترونَ علَـى اللَّ
بخداوند نه بحيره و نه سائبه و نـه وصـيله و نـه حـامى را قـرار      « .)103(سوره انعام آيه  ﴾.الْكَذ

  .»بندند نداده است. ولى كافران بر خداوند دروغ مى
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 :يعني نره شتري كه ده بار از آن تخم كشي كـرده بودنـد و مـي گفتنـد     »حام« -
ظهـره) و در هـر آبشـخور و     حمـى  سواري و بار نهادن بر پشت آن حـرام اسـت (قـد   

  د بود. چراگاهي آزا
سـورة   143و  139د كه در آيات غير از اينها نيز حالل و حرامهايي بر ساخته بودن

  ه شده است. ارام اشانع
ديگر رسم زنده به گور كردن دختران، يا كشتن دختر و به سگ خورانيدن گوشت 

  وي. 
و نيز از فريبهاي ابليس بر جاهليان اين بود كه مي گفتند: اگر خدا مي خواست مـا  

او را رها » امر«خدا چسبيده » مشيت«ك نباشيم، شرك نمي ورزيديم، بدين گونه به مشر
ار داشتند كـه ذكـر همـة    ن قبيل عقايد و روشهاي سست و ياوه بسيمي كردند... و از اي

  آنها موجب تضييع وقت است و لزومي به زحمت كشيدن براي رد آنها نيست. 

  تلبيس ابليس بر منكران نبوت

هندوان و غير آنان را بدين گونه فريفت كه منكر نبوت شدند. هنديان  و ابليس، براهمه
در عقايد مختلف اند از آن جمله اند دهريان و ثنويان و براهمه؛ كه از اين گروه برخـي  
نبوت آدم و ابراهيم را قبول دارند. ابومحمد نوبختي در كتـاب اآلراء و الـديانات آورده   

خ را قبول دارنـد و مـدعي   و بهشت و دوزران و پيامب ه عده از براهمة هند خالقاست ك
رسانده بي آنكه كتابي  رملكي در صورت بشر از جانب خدا براي ايشان پيامب هستند كه

اسـب و   آورده باشد و آن ملك چهار دست و دوازده سر (از جمله سر انسان و شـير و 
ل از قتموده است و آتش امر ن فيل و خوك...) دارد و آن ملك مردمان را به بزرگداشت

چه براي آتش ذبح مي شود نهي نموده است و همچنين ايشان را حيوانات جز آنبح و ذ
است اما زناكاري را تجويز كرده و گاوپرستي را  گويي و شرابخواري باز داشتهغاز درو

مقرر داشته است. و هر يك از براهمه كه مرتد گرديده باشد و سپس به آيين خـود بـاز   
  كند.  ر وريش و ابرو و مژگان وي را مي تراشند و بايد برود گاو را سجدهگردد موي س
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  ابليس در انكار نبوت شش شبهه بر براهمه القاء نمود: 
اينكه مستبعد بدانند كه بر بشري چيزي آشكار شود كـه بـر ديگـران     – شبهة اول

ان نقل شده باب پيام آور مخفي است (يعني وحي)، چنانكه در قرآن از قول مشركان در
و  » او جـز بشـرى ماننـد شـما نيسـت     « .1﴾بشر مثْلُكُم ما هذَا إِالَّ﴿است كه مي گفتنـد:  

جوابش اين است كه عقل برتري كسي را بر افراد همجنس خود در بعضي خصوصيات 
جايز مي داند چه اشكال دارد كه با آن خصوصيات بتواند دريافت وحي كند؛ بـا توجـه   

س شايستة وحي گرفتن نيسـت. مـي دانـيم كـه خـدا در بعضـي دواهـا        به اينكه همه ك
مي كنند و به بدن نيـز مقاومـت مـي     مقاومت خاصيتي قرار داده كه در مقابل تباه شدن

ـ     چه استبعادي دارد كهبخشند. حال  راي اصـالح  انساني را با حكمـت بالغـة خـويش ب
اين شود كه بعضي انسـانها  اخالق و افعال بشر معين سازد. منكر نبوت نمي تواند منكر 

با موعظه گري براي آرام كردن طبايع شرير پرداخته اند، چگونه منكر مي توان شد كـه  
خدا بعضي انسانها را در اين جهت امداد فرموده باشد تا با رسالت الهي به اصالح عالم 

لنـاسِ  أَكَانَ ل﴿و پاك سازي اخالق آدميان و سر رشته داري زندگاني عالميان بپردازند؟ 
اسرِ النذأَنْ أَن مهنلٍ مجا إِلَى رنيحباً أَنْ أَوجشگفتى اسـت كـه    [ جاى]آيا براى مردم « .2﴾ع

  .»كه مردم را (از عواقب كفر و گناه) بترسان  ايم به مردى از آنان وحى كرده
ـ ؛ بويژه كه مالئكه بـه خـدا نزديكتر  خدا چرا فرشته اي نفرستاد -شبهة دوم د واز ن

تصور اينكه براي رياست طلبي بدروغ دعوي نبوت مي نمايند دورتر. و اين سه جواب 
دارد: يكي آنكه هرگاه فرشته به پيام آوري مبعوث مي شد، هر معجزه اي مي نمود تأثير 

ومندند و هر كار كـه از بشـر   رنفوس نداشت زيرا معلوم است كه مالئكه بسيار ني را در
معجزه بايد بر دست بشر  از ملك خارق عادت تلقي نمي شود.خارق عادت تلقي گردد 

ي داست و دليـل بـر راسـتگويي شـخص مـدع     اري گردد تا بدانند از جانب خناتوان ج
ت پيـام آور  آنكه هر جنسي همجنس خويش را جذب مي كند پس بايس :پيغمبري. دوم

                                                 

  .24سوره مؤمنون، آيهء  -1
 . 2سوره يونس، آيهء  -2
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ي مي فرسـتاد بـاز   اينكه اگر هم فرشته ا :ند و بدو بگروند. سومبشر باشد تا از او نترس
ش نمـي تواننـد   يلدر شكل اص هم بايد به صورت بشر مي فرستاد زيرا آدميان فرشته را

   .1ببينند
آنچه پيامبران به عنوان علم غيب و معجـزه و الهـام گـرفتن مـدعي      – شبهة سوم

كاهنان و ساحران نيز ظاهر مـي شـود و دليلـي وجـود نـدارد كـه        هستند همانند آن از
دروغ كدام است. جواب اين است كـه خداونـد تـا حجـت را روشـن       بفهميم راست و

ساحر نمي تواند   نساخته عقول را به فرق گذاردن ميان حق و باطل مكلف نكرده است:
مرده زنده سازد يا از عصا اژدها پديد آرد (و پيغمبران اين كارهـا را كـرده انـد)، و نيـز     

ال آنكه پيغمبر به هيچ وجـه خطـا   پيشگويي كاهن گاه راست در مي آيد و گاه دروغ ح
  نمي كند. 

انبياء آنچه آورده اند يا موافق عقل است يا مخالف آن؛ اگر مخالف  -شبهة چهارم
عقل است كه قابل قبول نيست و اگر موافق عقل است كه خود عقل كفايت مـي كنـد،   
 جواب اين است كه مالحظه مي كنيم مردم در امور دنيوي محتاج حكيمـان و حاكمـان  

كه در اين مورد به طريق اولـي  احتيـاج بـه راهنمـا      [ هستند تا چه رسد به امور اخروي
  .  ]دارند

در شرايع چيزهايي آمده كه عقل از آنها مـي رمـد مـثال روا داشـتن      – شبهة پنجم
دن حيواني حيوان ديگر را بـد  راب اين است كه عقل ممكن است آزوجآزار حيوانات. 

مر به اين كار كرده باشد جاي اعتراض نيست، زيرا ا اگر خالق ارد و منكر شمارد امانگا
قبـول دارد. وانگهـي    -بـر مـا مجهـول باشـد     –ور كلي حكمـت الهـي را   طكه عقل به 

همچنانكه حيوان برتر از جماد است، انسان نيز برتر از حيوان است و هـيچ چيـز بـراي    
كل و مـأكول در طبيعـت   تقويت آدمي و ترميم قوا جاي گوشت را نمي گيرد و قانون آ

عجيب نيست. حال چه اشكال دارد كه حيوان كم فايـده اي فـداي انسـان كـه موجـود      
ارجمندي است بشود، همچنانكه گاه از بي غذايي در طبيعت مردار مي گردد. اما اينكـه  
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اوداج «دادن بـه قطـع سـريع     رتحمل رنج ميشوند...، شرع با دستوحيوانات موقع ذبح م
پيغمبـر (صـلى اهللا   ا به حداقل رسانيده، چنانكـه  بح درد كشيدن حيوان رهنگام ذ» اربعه

هـر كـدام از   « .»إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليـرح ذبيحتـه  « است: عليه وسلم) فرموده
  ». شما كه ذبح مي كند كاردش را تيز كند و حيوان را زودتر راحت كند

ضي سـنگها و چوبهـا   گفته اند كه چه بسا دين آوران به خاصيت بع –شبهة ششم 
. در جواب گوييم: اين سخن  ]و از آنها براي اظهار معجزه استفاده مي كنند [پي برده اند 

نمانده مگر آنكه خاصيت آن معلوم شده و اگر  شرم آوري است زيرا هيچ گياه و سنگي
وي  ي معجزه نمايـد دانايـان منكـر   سود جستن از خاصيت سنگ يا چوبي دعو كسي با
د خاصيت در اين شيء بوده و مربوط به تو نيسـت. وانگهـي معجـزه هـا     گوين شوند و

ل نوع بوده مانند صخره اي كه ناقة صالح از آن بيرون آمد، و عصاي موسي كـه تبـدي  تم
خره اين قرآن كـه ششصـد   آن چشمه گشوده شد، و باآلو سنگي كه از  به اژدها گرديد،

ا مـي شـنود و انديشـه هـا در آن     و گوشـها آن ر   ]در زمان مؤلف [ سال است نازل شده
تدبر مي كند، و قرآن تحدي نموده و مبارز طلبيده و كسي تا كنون نتوانسته شـبيه و يـا   

  نزديك به آن را بسازد، اين كجا و سحر و جادو كجا؟ حتى
ء از اينكـه  ابوالوفاء علي بن عقيل گويد: ملحداني همچون ابن راونـدي و ابـوالعال  

يع ميان مردم بر پا، و فرمانهاي ديني مورد پيروي اسـت، و  و شرا كلمة حق منتشر است
از طرف ديگر گفتار ايشان تأخير و شهرت قابل مالحظه اي نيافته است، ناراحت بودند. 

تند و بعضـي  اهـل حـديث شـده روايـات جعلـي بـر سـاخ       لذا بعضـي از آنـان داخـل    
 خبـار عجيـب و  ديگرحكايات معجزه آميز از خواص سنگها و چيزهاي خارق العاده و ا

 اهنن و كاهنان و معزّمان بر سر زباغيب از شهرهاي دور و داستانهايي از غيبگويي منجما
انداختند... تا با اين گونه افسانه ها چنين وانمـود كننـد كـه قصـة پيـامبران نيـز چنـين        

ا تدخرونَ في وأُنبئُكُم بِما تأْكُلُونَ وم﴿: مي گويد (عليه السالم) يچيزهايي بوده است: عيس
كُموتيشما را خبر مي دهم از آنچه مي خوريد و در خانـه هايتـان ذخيـره سـاخته     « ﴾.ب
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احليل كره خري نهفته اند خبر مي دهد، بدين گونه و كاهن از دانة گندمي كه در  .1»ايد
سـت  ونده وقعي از عيبگوييها و نيارستنيهاي پيامبران باقي نمي ماند. همچنين اندر دل ش

و بد مانع از كاري مي شوند مثال مي  ساحكام نجوم كه اختر گزاران با اعالم ساعت نح
، آيا نه اين است كه بدين گونـه  »سواري در اين ساعت يا اين روز نيك نيست«گويند: 

رقابت در امر و نهي با پيام آوران مي كنند؟ و قصـد ملحـدان از ايـن همـه اشـارات و      
ن بي زباني مي خواهند بگوينـد: بياييـد كـه آنچـه انبيـــا      تلميحات روشن است، به زبا

زده  ده نيز خود را ميان صوفيان جـا عادت نبوده است. عده اي از مالح آورده اند خرق
ال شد، بدين طفالن صوفي با ظرف خود از دجله آب برداشت و آن ظرف پر از  :گفتند

ي منجمـان يـا بـا خـواص     گونه معجزة پيغمبران را با كرامت نمايي صوفيان و پيشـگوي 
نمايند و  طالع بينان توجيه اشياء از ديدگاه طبايعيان و يا از راه كهانت براي جن گيران و

از جنبة غير عادي بودن عاري سازند. چون وقتي يك  را هن گونه معجزه وخارق عاديبد
  رشته كارها تكرار گردد و زياد باشد ديگر غير عادي نيست بلكه عادي است. 

عاقلي فساد اين گونه دعاوي را باز نمايد صوفي در وسط مي جهد كه آيـا  و چون 
شـياء  اكه آيا منكر خـواص   منكر كرامات اولياء اهللا هستي؟ و طبايعي در وسط مي جهد

هستي؟ مگر نه اينكه شتر مرغ نيز آتش مي خورد؟ و باطنيان و منجمان هم هـر يـك از   
حال پاك و منزه است خدايي كـه ديـن را    سويي اين دعاوي را تقويت مي كنند، با اين

  ر آن نموده است. وهداشته بلكه ديگر گردنها را مق در كمال قوت نگه
و نيز از براهمه كساني هستند كه ابليس، خودسوزي را در نظرشان آراسته بـا ايـن   
پندار كه موجب نزديك به خدا مي شود. چاله اي مي كنند و پر آتش مي كنند. مردم به 

رد مي آيند و شخصي را كه قرار است سوزانيده شود سـراپا معطـر سـاخته، بـا     تماشا گ
 خوشا به حال اين شخص كه معلق به بهشت است،  دف و ساز مي آورند و مي گويند:

واب من بهشت باشد؛ و خـودش  ثو خودش مي گويد: كاش اين قرباني مقبول گردد و 
ر از آتش بگريزد او را طرد و تبعيد و اگ آن چالة پر آتش مي افكند و مي سوزاند، ردرا 
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مي كنند و از او ابراز بيزاري مي نمايند تا بازگشت نمايد. بعضي ديگر خـود را پيوسـته   
به سنگهاي داغ مي چسبانند تا از شدت گرما بميرند. بعضي را آن قدر نزديك آتش نگه 

  مي دارند كه تمام چربي بدنش ذوب شده بيهوش مي افتد. 
ت ساق و ران خود تكه تكه مي برد و در آتـش مـي انـدازد، تـا     بعضيشان از گوش

ميرد، و مردم تعريف و تمجيدش مي كنند و آرزو مي نمايند كه كاش مقام او را داشتيم. 
  بعضيشان روي تودة سرگين خشك شدة گاو مي ايستد و آتشش مي زنند تا بسوزد. 

مه چيز است و بر آن عده اي از براهمه آب پرستند و مي گويند آب ماية حيات ه
ند وقتي بعضيشان تنوري نزديك آب مي َكَند و خود را آنجا آتش مي زسجده مي برَند. 

آب فرو مي رود، سپس به تنور باز مي گردد و ميان آتـش    شعله ور شد بر ميخيزد و در
مي نشيند تا بميرد. و هر گاه در فاصلة آب و آتش بميرد خانواده اش غمگين مي شوند 

بهشت محروم شد و اگر در آب يا آتش بميرد گواهي مي دهند كه به بهشت وارد  كه از
  شد. 

و كساني هستند كه خود را با تشنگي و گرسـنگي مـي كشـند، از شـدت ضـعف      
نخست از راه رفتن عاجز مي شوند سـپس از نشسـتن، سـپس از حـرف زدن، آن گـاه      

يرد. بعضيشان سر بـه  حواس از كار مي افتد، سپس شخص مطلقاً بي حركت شده مي م
 هدف پـيش مـي رود تـا بميـرد. بعضيشـان خـود را در       صحرا مي گذارد و آن قدر بي

رودخانه غرق مي كند. بعضي خويشتن را عمري از معاشرت زنان محـروم مـي دارنـد.    
  را نمي پوشانند.  دبعضي عريانند وجز عورت خو

مردي نشسته و  در هند يك كوه بلند هست و در پاي آن درختي و زير آن درخت
 كتابي مي خواند كه در آن نوشته است: خوشا به حال كسي كه از اين كوه بـاال بـرود و  

بكشد. بعضيشـان پـاره    بيرون د روده هاي خود راشكم خود را پاره كند و به دست خو
سنگها برداشته با آن تن خويش را مي خراشد و مـي كوبـد تـا بميـرد و حاضـران مـي       

و! و نيز دو نهر دارند كه عده اي از عبـادت كننـدگان روز عيـد    گويند: خوشا به حال ت
آنجا مي روند و در آنجا كساني هستند كه جامة عبادت كنندگان را برگرفته ايشان را بر 
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به يكي از دو نهر مي اندازند و مـي گوينـد    روي مي افكنند و دو نيمه كرده هر نيمه را
  هر دو نيمه به بهشت ميرود. 

ان كس باشد كه راهي بيابان شود و جمعي بدرقـه اش كننـد چـون    و از جملة ايش
رش جمـع  ها دوبه ستوه آيد يك جاي نشيند. پرندگان شـكاري و الشـخور   تنها شود و

لخت مي شود و دراز مي كشد  ،كند به كندن لباسهايش مي شوند، و خود او شروع مي
ماعت از دور نـاظر  و پرندگان به خوردن گوشت او مي پردازند و در تمام اين مدت ج

كـار الشـخورها تمـام شـد و پراكنـده شـدند جماعـت مـي آينــد و         او هسـتند. وقتـي   
استخوانهاي آن شخص را مي برند و مي سوزانند و به آن تبرك مـي جوينـد. و از ايـن    

  قبيل كارها ايشان را بسيار است كه ابومحمد نوبختي در كتاب خود ذكر كرده است. 
ي ت از ايشان فراگرفته و دقايق علممي هستند كه حكمجيب اينكه هنديان مردو ع

عملي از ايشان اخذ گرديده؛ اما شيطان ايشان را به اين مسير كشانيده اسـت. بعضـي    و
هنديان معتقدند كه بهشت سي و دو درجه است و اهل بهشت در پـايين تـرين درجـه    

عـدي دو  بيست سال مـي ماننـد، و در درجـة ب    سي و سه هزار وششصد و چهار صد و
برابر و همچنين تا آخر... و نيز جهنم سي دو دو درجه است كه شانزده قسمتش زمهرير 

  است با انواع عذاب آن و شانزده قسمتش آتش است با انواع عذاب آن.

  تلبيس ابليس بر يهود

ابليس يهوديان را در خيلي چيزها فريفته است كه بعضي را به عنـوان نمونـه ذكـر مـي     
 نـد كـه يهـود   ه است تشبيه خالق به خلق. ابوعبداهللا بن حامد نقل مي ككنيم. از آن جمل

د مردي است كه از نور كه بر كرسي نور نشسته و بر سرش تاجي از پندارند، خداون مي
نور است و همة اعضايش مثل آدمي است. ديگر از فريبهاي ابليس بر يهود ايـن اسـت   

نستند كـه حقيقـت فرزنـدي چيسـت و     عزَير فرزند خداست، و اگر مي دا :كه گفته اند
ند داراي اجزاء متعـدد  فرزند در واقع جزئي از پدر و مادر است والزم مي آيد كه خداو

زَير با طعام زنده بوده است در حالي كه خدا چنين نيست و همه چيز قـائم  بوده است ع
مرگ زنده به وجود خداست. و در مورد عزَير از آن رو دچار اشتباه شدند كه او بعد از 
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اينكـه پـس از    ديگر از فريبهـاي ابلـيس بـر يهوديـان     .1شد و تورات را از حفظ خواند
بـاز هـم بـا     (عليه السالم)نجاتشان از چنگ فرعون و ديدن آن همه معجزات از موسي 

تقاضا نمودند كه بـراي مـا    (عليه السالم)مشاهدة اقوامي كه بت مي پرستيدند از موسي 
منعشان كرد آن هوس در  (عليه السالم)، و چون موسي 2قرار بدههم خداياني مثل اينان 

دلشان باقي بود تا به صورت پرستش گوسالة زرين جلوه نمود. و ايـن همـه دو انگيـزه    
بر ايشـان و  » حس«، ديگر غالب بودن 3داشت: يكي جهل ايشان نسبت به عظمت خالق

   .دور بودن از عقل
ت كه معتقدند شرايع نسخ نمي شود، با آنكه ديگر از فريبهاي ابليس بر يهود آن اس

ردن در خودشان مي گويند در شريعت آدم ازدواج با خواهر مجاز بوده همچنانكه كار ك
  ممنوع است.  (عليه السالم)دو در شريعت موسي  هر روز شنبه جايز بوده و

و آن بـه   ،4ديگر آنكه مدعي شده اند كه جهنم جز چند روزي ما را نمـي سـوزاند  
ديگر انكار ايشان است از نشانيها، همچنانكه  اد روزهايي است كه گوساله پرستيدند!تعد

را مـتهم بـه    (عليـه السـالم)  نيز مخالفت مـي ورزيدنـد و داود    (عليه السالم)با موسي 
يك يهودي جـوان   –ص  –روايت است كه پيغمبر ما  .5كردند» اوريا« عشقبازي با زن 
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 ]. 80سورهء بقره، آيهء: [﴾. أَياماً معدودةً وقَالُوا لَن تمسنا النار إِالَّ﴿  -4

 م.  –. 293براي نمونه رك: تحقيق ابوالفتوح رازي، ص  -5
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يا را سوگند داد كه آيا به راستي دعوت من آگاهي داريد، دانشمند به نام عبداهللا بن صور
داسـتانهاي مشـابهي در ايـن مضـمون     گفت: آري، اما حسد نمي گذارد اقرار نماينـد و  

مـي   (صلى اهللا عليه وسـلم) انكار حقاينت پيغمبر  هست كه تسلط شيطان را بر يهود در
عثت مي گفتند: اين او پس از ب ،ر آن حضرت پيش از بعثترساند كه با وجود بشارت ب

  نيست!

  تلبيس ابليس بر نصارى

جـوهر   فريبهاي ابليس بر مسيحيان فراوان است از آن جمله اين پنـدار كـه خداونـد را   
قوبيه و ملكيه و نسطوريه گفته اند: خدا جوهر واحدي اسـت در سـه   انگارد، چنانكه يع

اص است و بعضي گفته اقنوم يعني اب و ابن و روح القدس؛ بعضي گفته اند اقانيم خو
ه اگر خدا جـوهر باشـد   كاز اين و بعضي گفته اند اشخاص است. غافل اند صفات است

 بر جوهر جايز است از قبيل جـاي گـرفتن در مكـان و زمـان و جنـبش و      يكهابايد آنه
دا را همان مسيح و مسيح را آنكه بعضي مسيحيان خبر خدا روا باشد؛ گذشته از  شآرام

  اند.  ا پنداشتههمان خد
و  .خداسـت  ابومحمد نوبختي گويد: ملكيه و يعقوبيـه پندارنـد كـه فرزنـد مـريم،     

گونه فريفته كه وي پسر خداست و بعضي گفته اند مسـيح   بعضي ديگر را شيطان بدين
دو جوهر است يكي قديم و ديگري محدثْ، و با اين حال اقرار دارند كه مسيح محتاج 

و  از خـود رفـع آزار نمايـد،   ليب كشيده انـد و نتوانسـته   به طعام بوده ونيز وي را به ص
گويند اينها مربوط به جنبة ناسوتي مسيح است. مي توان پرسيد كه چرا جنبة الهـوتيش  

  از جنبة ناسوتيش دفاع نكرده؟
(صـلى اهللا  حقانيت پيغمبر  انكار ايشان است ديگر از فريبهاي شيطان بر مسيحيان،

  انجيل بشارت به آن حضرت آمده بوده است.  ما را با آنكه در عليه وسلم)
(صلى اهللا عليـه  ) حقانيت پيغمبر نصارىبايد دانست كه بعضي اهل كتاب (يهود و 

اينكه مي گويند او مبعوث بر عرب بوده است و اين فريـب   ما را قبول دارند االّ وسلم)
(صـلى اهللا   ديگري است از شيطان؛ زيرا اگر حضرت را به پيغمبري قبول دارند پيغمبـر 
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و نيز بر قيصر و كسري و ديگر  »لي الناس كافةبعثت إ«خود فرموده است:  عليه وسلم)
  فرمانروايان عرب نامه نوشته و به اسالم دعوتشان كرده است. 

آنكه خود را فرزندان و دوستان خدا مي  نصارىديگر از فريبهاي ابليس بر يهود و 
ند ما را عذاب نمي فرمايد. پاسخ اين اسـت  به همين سبب خداو :و مي گويند .1خوانند

كه محبت خدا از سنخ محبت بشري نيست، حال آنكه اگر از اين قبيل هم بـود پيغمبـر   
غني عنك مـن اهللا  ال أ«فرمود:  (رضي اهللا عنها) خطاب به فاطمه (صلى اهللا عليه وسلم)

  ».ًشيئا

  تلبيس ابليس بر صابئان

و اگر در مورد ستاره » خَرَج«است به معني  »بأَص«از  »صائبة«مؤلف گويد: اصل كلمة 

يعنـي بيـرون   » صابئون و صابئة«را مي دهد و » ظهور و پديدار شدن«به كار رود معني 
  وعلما را در مورد آيين صابئه ده قول است:  .]به اصطالح: محرفان [دين  رفتگان از
  .و مجوس نصارىصابئه قومي بوده اند بين  –اول 
  .قومي بوده اند بين يهود و مجوسصابئه  –دوم 
. اين سه قول از مجاهد نقل شـده  نصارىصائبه قومي بوده اند بين يهود و  –سوم 

  است. 
با عقايدي ماليمتر. ايـن قـول را از ابـن     نصارىصابئه قومي بوده اند از  –چهارم 

  نقل كرده اند.  (رضي اهللا عنهما) عباس
كه كتاب آسماني نداشته اند. اين قـول از   صابئه قومي بوده اند از مشركان –پنجم 

  مجاهد نقل شده است. 
  صابئه همچون مجوس اند. اين قول از حسن (بصري) است.  –ششم 

                                                 

1- ﴿هاؤبأَحو اُء اللَّهنأَب نحى نارصالنو ودهالْي قَالَتيهـود و نصـارى   «. ]18آيهء:  سورهء مائده،[ ﴾.و

  . »گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هستيم
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لعاليـه  اصابئه فرقه اي از اهل كتابند كه كتابشان زبور است، اين قول از ابو –هفتم 
  است. 

ي گذارنـده انـد و   صابئه فرشتگان را مي پرستيده اند و رو به قبله نمـاز مـ   -هشتم
  زبور مي خوانده اند. اين قول قتاده و مقاتل است. 

  صابئه طايفه اي از اهل كتابند. اين قول از سدي است. –نهم 
ال اله اال اهللا، اما پيام آور و كتاب و اعمال خاصي ندارند. اين  :صابئه گويند –دهم 

  قول ابن زيد است. 
در مورد صابئه گفته هاي گوناگون اسـت از   اين گفتار مفسران بود. اما متكلمان را

شود؛  ي هست و عالم پيوسته و همواره از آن ساخته ميهيوالي  :جمله آنكه اعتقاد دارند
گفته اند كه عالم محدث نيست، و سـتارگان را مالئكـه     ]به نقل متكلمان[اكثر صابئه  و

بـر پاداشـته انـد، و     كواكـب  براي عنوان خدايي داده وعبادتگاههاي ناميده اند و بعضي
گفته مي شود خانة كعبه يكي از همانهاست كه عبادتگاه زحـل بـوده اسـت. بعضـي از     

خـدا    گفته اند خدا جز به نفي وصـف نشـود چنانكـه گـوييم:      ]به نقل متكلمان [صابئه 
  نيفتيم. » تشبيه«محدث و ميرا و نادان و ناتوان نيست، تا در ورطة 

ت با سه سجده است از جمله سه نماز: اولي هشت ركعو صابئه را عبادتهايي بوده 
مي شد، دومي و سـومي هـر كـدام پـنج      هطلوع آفتاب خواند زادر هر ركعت كه پيش 

ركعت. و نيز يك ماه روزه مي گرفتند كه از هشتم ماه آذار شروع مي شد، و هفـت روز  
از هشتم مـاه   كه از نه روز مانده به آخر كانون اول شروع مي شد و هفت روز ديگر كه

 ينمودنـد و مـابق   يرا با صدقه و قربـاني برگـزار مـ   شباط شروع مي شد. خاتمة روزه 
كر كردن ندارد، گوشت قرباني را حرام مي دانستند و نيـز بـر ايـن    خرافاتي كه ارزش ذ

پندار بوند كه ارواح نيكوكار به سوي ستارگان ثابت و نور صـعود مـي نمايـد و ارواح    
مي نمايـد. بعضـي ديگـر عـالم را جاودانـه و       ي و زير زمين نزولبدكار به سوي تاريك

ثواب و عقاب را به صورت تناسخ جلوه گر مي دانستند؛ كه احتياج به رد اين تصورات 
ي كه كمال آدمـي را  صابئه امر را مشتبه نموده به طور نيست. و نيز ابليس بر گروهي از

موجـودات روحـاني از طريـق     سـماني و در برقرار رابطه و تناسب ميان او با روانهاي آ
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و كاربرد دستورهاي خاص پنداشته اند، و به تنجيم (= اخترگزاري) و  پاكيزگي و نيايش
اي اين استدالل كه بايد واسطه اي ميان خدا و خلق باشد رتسخير ستارگان پرداخته اند ب

ان خود اين است كه بيك تناسب قدسي مي و بايد آن واسطه روحاني باشد نه جسماني،
با آن ميانجي آسماني ايجاد مي كنيم تا وسيلة نزديكي به خدا باشد! اينان ضمناً رستاخيز 

  جسماني را هم منكر نيستند. 

  تلبيس ابليس بر مجوس 

  ]كيـومرث  :مشـهور  [يحيي بن بشير نهاوندي گويــد: نخستين پادشاه مجوس كـومرث  
پـي در پـي آمدنـد تـا از آن ميـان      است كه دين آورشان نيز بوده و مدعيان پيـام آوري  

روحاني اسـت كـه    ]ذاتي[خداوند شخصي   تشت شهرت يافت. مجوس مي گفتند:دزر
ديگـري    خود گفت: اند پس خدا با ظهور كرده و با او اشياء كامال روحاني پديدار شده

را نرسد كه چنين چيزها كه من ابداع كردم ابداع كند. و از اين انديشه كه متضمن انكار 
درت غير بود ظلمت زاده شد و ظلمت با خدا به معارضه برخاست. ازجمله سنتها كه ق

نهاد آتش پرستي و نماز بردن بر خورشيد است؛ با اين تأويـل كـه خورشـيد    زردتشت 
است، شب را مي برد و روز مي آرد و گياه و جانور بدان زنـده    ]جهان بانو[ملكة عالم 

  :درآن دفن نمي كردند و مي گفتندمرده را  ،م خاكو گرم مي شوند. زردتشيان به احترا
بـا آن مـرده را    ان است نبايد آلوده اش كرد، همچنين به پـاسِ حرمـت آب  جاندار منشأ

بايد براي  گاني است و پيش از شستشو با آب مياين ماية زند :نمي شستند و مي گفتند
  بركت تر بود.  تبرك با پيشاب گاو شستشو مي نمودند، و هر چه كهنه تر بود با

مادران را جايز مي شمردند،  و همچنين آب دهان در آب نمي افكندند و ازدواج با
ازدواج او تقدم داشت و اگر پسر نداشت از مال مرده  مرد پسرش درو چون شوهر مي 

ري به جاي آرد) و جايز مي دانستند كه يك مرد وهش جير مي نمود (تا وظيفةارا  مردي
ـ تا يكهزار و يكصد  ه آتشـكده مـي   زن بگيرد. و پاك شدن زن از حيض چنين بود كه ب

مي داد و او زن را روي چهار دسـت و پـا مـي ايسـتانيد و بـه       رفت و ديناري به موبذ
  انگشت فرجش را پاك مي كرد. 
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و اباحت در امر زنان را مزدك به روزگار قباد اظهار كرد و هر زني براي هر كـس  
با زنان قباد نكاح كرد تا عامه در مورد ديگر زنان بدو و خود  1كه بخواهدش روا شمرد

او را هم بيرون بيـار   :اقتدا كنند. و چون نوبت مادر انوشيروان رسيد مزدك به قباد گفت
كه اگر مانع شوي معلوم مي شود ايمانت كامل نشده اسـت، و قبـاد خواسـت آن زن را    

ش چشم پدرش بر پاي مـزدك  بيرون آورد و تسليم مزدك كند انوشيروان گريه كنان پي
را نبايد از آنجه » مؤمن«فتي افتاد كه از مادرش در گذرد. قباد به مزدك گفت كه مگر نگ

خواهد منع نمود؟ مزدك گفت: آري، قباد گفت: پـس مـادر انوشـيروان را بـه     ش مي دل
خود او واگذار. مزدك گفت: مادر انوشيروان را به او بخشيدم. و انوشـيروان چـون بـه    

  ت رسيد مزدكيان را نابود كرد. مزدك مردار خواري را هم تجويز كرده بود.حكوم
ديگر از عقايد مجوس اين است كه زمين از سمت پايين نهايـت نـدارد و آسـمان    
راز پوست شياطين است، و رعد نالة عفريتان محبوس در آسمانهاست. اين عفريتان كه 

  جنگ اسير شدند.ابشان است در شكوهها استخوان و درياها خون و پي
ا ربه روزگار انتقال دولت اموي به عباس، از مجوسيان يكي سر بر آورد و خلقـي  

بفريفت بر او ماجراها گذشت كه ذكـرش طـول دارد و او آخـرين كـس اسـت كـه از       
      .2مجوسان برخاسته

                                                 

صرف نظر از اينكه پس از قيام مزدكيان ممكن است افراط كاريها و تجاوزهايي رخ داده باشد، تا آنجا  -1
ي مـزدك  كه از تواريخ موجود بر مي آيد مزدك شخصاً مرد پارسايي بوده و ظاهراً آنچه دشمنانِ طبقات

به عنوان اباحت و اشتراك زنان بدو بسته اند گشودن در حرمسراهاي شـاهان و اشـراف و آزاد كـردن    
زنان و كنيزان احتكار شده براي ازدواج با هر كه خواهند بوده است؛ حرمسراهايي كـه گـاه يكهـزار و    

وان را هـم بـه   يكصد زن و كنيز را شامل مي شده است! سركوبي و كشتار مزدكيـان در زمـان انوشـير   
 خرده حساب شخصي نسبت دادن،  تصفيهء

از كساني كه در حدود زماني مورد اشارهء مؤلف به عنوان احياء و اصالح آيينهـاي گذشـته برخاسـته     -2
 م. –اند، بيافريد و خداش و سنباد واستاذسيس و اسحاق ترك و مقنع... را مي توان نام برد. 
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بعضي علما مجوس را اهل كتاب (آسماني) دانند و گويند چـون در ديـن بـدعت    
  ني برساختند كتابشان به آسمان بازگردانده شد.ورزيده از خود آيي

از طرفه ترين تلبيسهاي ابليس بر آنان اين است كـه چـون در كارهـا خيـر و شـر      
شر   ديدند، شيطان در نظرشان چنين جلوه داد كه آفرينندة خير نمي تواند همان آفرينندة

و سـر نزنـد و   باشد. لذا دو خدا قايل شدند. يكي نور كه حكيم است و جـز نيكـي از ا  
نچـه از  دة (رجوع شود به آه ظلمت است و جز شر از او سر نزديگر شيطان (اهريمن ك

   .)ثنويه گفتيم و جواب داديم
بعضي از ايشان گفتند: از آفريدگار قديم جز خير پديد نيايد و شـيطان (اهـريمن)   

وق را مخلـ اگرشيطان   شرّ است، محدث است. در پاسخ اينان گوييم: كه هر چه مي كند
اسـت؟ بعضـي    يدگار نيكوكار سر همة بـديها را آفريـده  نور قديم مي دانيد، چگونه آفر

نور است و او با خود انديشيد كه بـيم دارم كسـي در ملـك مـن      گفته اند كه آفريدگار،
پديد آيد كه با من ضديت كند؛ از همين انديشة بد اهريمن پديـد آمـد. مؤلـف گويـد:     

  ا شريك خدا بخوانند ولو صفت بد بدو دهند!شيطان راضي است كه او ر
بختي از قول بعضي مجوسان مي آورد كه خالق در چيزي شك كرد و شيطان از نو

شد. بعضي ديگر پنداشته اند كه يزدان و اهريمن دو جسم قديمند كه در  »بود«آن شك 
چـاره   فاصله شان فضايي بود و جهان از آفات پاك و اهريمن از آن دور بود. تا اهريمن

دان از ايشان بگريخت و اهريمن و لشكر زكرد و با لشكريان خود آسمان را شكافت و ي
يانش يزدان را دنبال كردند تا او را محاصـره نمودنـد و سـه هـزار سـال جنگيدنـد نـه        

ر اهريمن بر يزدان دست يافت و نه يزدان توانست بر اهريمن چيره شود. تا به ايـن قـرا  
و يـزدان  هان به اهريمن و لشكريانش واگذار شود ار سال جمصالحه كردند كه هفت هز

سـر آمـدن آن قـرار    مل آزار اهريمن ديد. تا آن شرط به سرآيد و تا به حمصلحت در ت
ايند و پس از آن به بهشت اوليه بر مي گردند وشرط اهريمن اين بـود  مردم گرفتار بديه

ود واهريمن شمشيرهاي خـ و از آن پس يزدان  كه به هرگونه بدي دستش گشاده باشد.
! بيش از يدششده گفتند: هر كس نقض عهد نمود بكرا هر دو به دو معتمد طرفين سپر



 91  در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها                         

اين موجب تضييع وقـت اسـت. اكنـون بـه كشـف بعضـي تلبيسـهاي ابلـيس در ايـن          
  پريشانگوييها مي پردازيم: 

 نـد از او انديشـه زشـتي سـر زد،    نامند آن گاه گوي» خير«شگفت آنكه آفريدگار را 
گونه روا باشد كه از انديشة اهريمن نيز فرشته اي پديد آيد! گذشته از ايـن، مـي    بدين

پرسيم آيا مي شود تصور كرد كه اهريمن به وعدة خود وفا بكند؟ هر گاه بگويند: آري، 
نكند، به وجود  شر ه امري است ستوه، از اهريمن كه جزگوييم: چگونه وفاي به عهد ك

وعدة خود وفا نكند، گـوييم: پـس بـاقي گذاشـتن اهـريمن و       كه به آمد؟ و اگر گويند
دان زسپردن جهان بدو خالف حكمت بوده است؛ وانگهي چگونه اهريمن كه طاعت يـ 

نمي كند از آن دو معتمد فرمان برد؟ و چگونه كشته شدن خدا قابل تصور است؟ و اگر 
نه شيطان بـا عقـول   اننده را سير و تماشا دهيم كه چگونه اين بوده كه مي خواستيم خو

  آدميان بازي كرده، ذكر اينها بي معني و بي فايده بود.

  تلبيس ابليس بر منجمان و فلكيان

ابومحمد نوبختي گويد: جمعي بر آن رفته اند كه فلك قديم است و آفريدگار نـدارد، و  
جالينوس از عده اي نقل مي كند كه تنها زحل را قديم مي دانستند. گروهي بر آنند كـه  
فلك طبيعت محض است يعني حرارت و برودت و تـري و خشـكي در آن راه نـدارد    

. بعضي بر آنند كه فلك جوهري آتشين  ]بي وزن است [سنگين نيست همچنين سبك يا 
بعضـي برآننـد كـه سـتارگان از      است كه به نيروي دوران از زمين بركنده شـده اسـت.  

شـبها   ابر مانندي هسـتند كـه   جسمي سنگ مانند هستند و بعضي گويند ستارگان جسم
خته و مثل زغال مشتعل مي شود و روز خاموش مي گردد. بعضي گفتـه انـد كـه    وربراف

هوا تشكيل شد. بعضي ديگر گفته اند كه فلك كره اي است ساخته  جسم ماه از آتش و
و از مغرب به مشـرق.   ت دارد: از مشرق به مغربكشده از آب و هوا و آتش و دو حر

دو سال و  در مشتري در حدود دوازده سال و مريخ كه زحل در سي سال وو گفته اند 
  زهره وعطارد در يك سال و ماه در سي روز فلك را دور مي زند.  خورشيد و
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به هفت سياره دانسته گفته اند آن فلكي كه در سمت  بعضي ديگر افالك را مربوط
لـك زهـر،   پس فماست و به ما نزديكتر است فلك قمر است، سپس فلـك عطـارد، سـ   

مريخ، سپس فلك مشتري، سپس فلك زحل، آن گـاه  ، سپس فلك يدسپس فلك خورش
جرم كوكب نيز اختالف نظر هست اكثر فالسفه گفته اند   فلك ستارگان ثابت. در اندازة

كه جرم خورشيد از همة ستارگان بزرگتر است و تقريباً يكصد و شصت و شـش برابـر   
برابر زمـين اسـت، مشـتري     ونه ان ثابت حدود چهلو هر يك از ستارگزمين مي باشد 
است. و نيز گفته اند از هـر   نيم برابر زمين يك و دو برابر زمين و مريخ حدود هشتاد و

نقطه باالي فلك شروع كنيم و دور بزنيم تا دوبـاره بـه آن برسـيم يكصـد و يكهـزار و      
ن جانـدار  اسـت و آسـما   شصت و چهار فرسنگ است. بعضي گفته اند كه فلـك زنـده  

  است و هر ستاره اي َنْفسِ خاص خود را دارد.
حسب نحـس يـا سـعد     فيلسوفان پيشين خير وشر را به ستارگان نسبت داده و بر

بودن ستاره اي منع يا عطا را از ناحية آنها مي دانستند و مي گفتند زنده و فعال هسـتند  
       .1و در نفوس تأثير مي گذارند

  تاخيزكران رستلبيس ابليس بر من

ابليس بسياري را فريفته كه منكر رستاخيز شده انـد و از اينكـه بعـد از پوسـيده شـدن      
بازگردانده شويم اظهار دهشت نموده اند. و شيطان براي ايشان دو شـبهه اقامـه نمـوده    
يكي ناتوان بودن و ضعف ماده ازاينكه قابل برگشت باشد، ديگر اختالط اجزاء مختلف 

أَيعدكُم أَنكُم إِذَا متم وكُنتم ترابا ﴿ آن از شبهة اول چنين ياد كرده:قر .بدن در اعماق زمين
آيا پيغمبر شما را وعده مي دهـد  « .2﴾هيهات هيهات لما توعدونَ * وعظَاما أَنكُم مخرجونَ

ون آورده مـي  راز گورتان) بين و جدا شدن استخوانها باز (خاك شدكه پس از مردن و 

                                                 

ششم اين اعتقاد خرافي را منكر گرديدند به طوري كه در رباعيـات  بعضي انديشمندان در قرن پنجم و -1
مـدبر بـودنِ نجـوم و    «منسوب به خيام و حتي در مقامات حميدي (مقامة بين الطبيـب والمـنجم) بـه    

  م.  –مورد تعريض و تمسخر واقع شده است. » كواكب
 .35 -36سوره مؤمنون، آيات  -2
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و به شبهة دوم از قول منكـران چنـين   ».  شويد؟ هيهات از آنچه به شما وعده مي دهند
. 1﴾وقَالُوا أَئذَا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَئنا لَفي خلْقٍ جديد بلْ هم بِلقَاِء ربهِم كَافرونَ﴿ :اشاره نمـوه 

) ا بـه صـورتي   دشـ ء ما پراكنده و بي نشان (و اجزاآيا هنگامي كه در زمين گم شديم «
و مذهب اكثر جاهليان در موضوع رستاخيز همـين بـوده     .»ديگر باز آفريده مي شويم؟
  : تاست، چنانكه شاعر گفته اس

  پيغمبر ما را خبر مي دهد كه بزودي زنده خواهيم شد.«
  »اما حيات مردگان و جمجمه ها چگونه خواهد بود؟

  سروده است:  ]ري ابن الزّبع [و ديگري 
  عمـــرو ام يـا خــرافــة  حديث    بعث ثم مـــوت ثم حيـــاة

اما در پاسخ اشكال اول بايد گفت كه مگر نه خلقت اولية بشـر از نطفـه اسـت، و    
اصل آدميان خاك است؟ و اين قدرت خداسـت كـه از چيزهـاي بـي ارزش و مبتـذل      

يي خالق را در نظر گرفت نه ضعف مـاده  نازيبا و عالي ميسازد، پس بايد توا موجودات
را. و به همين روش شبهة دوم را هم مي توان دفع كـرد و جـواب داد: نمـي بينيـد كـه      
چگونه برداة طال را از ميان خاك با جيوه جمع مي كنند، چگونه خـدايي كـه از نـاچيز    

و چيز آفريده نتواند اجزاء پراكندة آدمـي را فـراهم آرد؟ مضـاف بـر اينكـه شخصـيت       
خصوصيت انسان به نفس است نه بدن، چنانكه چاق و الغر مي شود و از سن كـم بـه   

ديگر از داليل شگفت انگيز قدرت خداوند بـر   .2پيري مي گرايد اما هويتش ثابت است
د كه بر دست پيام آورانش جاري كـرد،  ن معجزاتي است باالتر از بعث اجسابعث مردما

و بيـرون آمـدن شـتر از     (عليه السالم)ت موسي مثل بيرون آمدن اژدها از چوب به دس
(عليـه  و جاندار كردن مرغ گلين بـه دسـت عيسـي     (عليه السالم)سنگ به دست صالح 

  خيز است. اكه اين آخري اظهار حقيقت رست السالم)

                                                 

 . 10سورهء سجده، آيهء  -1

 م. –م نيست اعادهء آدم با همين اجزاء بدن فعليش باشد تا صادق آيد كه اين هموست. يعني الز -2
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شيطان پس از ايجاد ترديد در رستاخيز به شرحي كـه گذشـت شـبهة ديگـري در     
چنانكه در  ،شويم عاقبت خوشي خواهيم داشتاذهان برانگيخت كه به فرض هم زنده 
قطعا به من مال و فرزند « .1﴾لَأُوتين ماالً وولَداً﴿  قرآن از قول عاص بن وائل آمده است:

وما ﴿  شك دارد آمده است:معاد  و از آن صريحتر از قول كسي كه در .»داده خواهد شد
تددر نلَئةً ومةَ قَائاعالس قَلَباً أَظُننا مهنراً مينَّ خي لَأَجِدبگمان نمي كنم كه « :يعني .2﴾إِلَى ر

سرنوشتي بهتر از ايـن   ًقيامت بر پا شود، و اگر هم نزد پروردگارم بازگردانده شوم حتما
داده از  ايـن دنيـا بـه مـا نعمـت      . و استداللشان اين بود كه خدا چون در»خواهم يافت

  .نخواهد ساختآخرت هم محروم مان 
اين تصور غلطي است زيرا چه بسا نعمتهايي كه در اين دنيـا داده از   :مؤلف گويد

باب مهلت دادن و مكر است و دليل حسن نظر خدا با شخص نمي شود و چنانكـه آدم  
  رده اش را در دلخواه وي آزاد بگذارد. بفرزند خود را پرهيز مي دهد اما 

  تلبيس ابليس بر تناسخيان

يـر پـس از خـروج از بـدن وارد     ن را ابليس بدين شبهه افكنده كه ارواح اهل ختناسخيا
خوبي مي شود و آرامش و آسايش مي يابد و ارواح اهل شر پس از خـروج از   بدنهاي

بدن وارد بدنهاي بدي مي شود و به زجر و زحمت مـي افتـد، و ايـن عقيـده در زمـان      
اسخ وقتي ديدند اطفال و حيوانات دچار اهل تن  فرعون پديد آمد. ابوالقاسم بلخي گويد:

درد و رنج مي شود با خود گفتند اين هيچ دليلي نمي تواند داشته باشد جز آنكه اينـان  
قبلي زندگانيشان مرتكب گناهاني شده اند و اكنون مجازات مي شوند. غافـل    مرحلة در

خيـر در  كن است آن براي آزمايش ديگران باشد و بـه خـود اينـان عـوض     ماز اينكه م
  آخرت داده خواهد شد، وانگهي همگي ملك خدايند وهر تصرفي بخواهد مي كند. 

نفـس وقتـي از بـدن    يحيي بن بشير بن عمير نهاوندي از قول هنديان مي آورد كه 
عـالم بسـيط مـي مانـد و از دور      ه نيكوكار است و كامل عيـار در خارج مي شود هر ك
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ت با شعاع آفتاب وارد يك نوع سبزي خوردني رهايي مي يابد، و اگر نيكوكار ناتمام اس
ميشود كه انسان بخوردش، و نفس نيكوكار ناتمام دوباره در بـدني انسـاني متولـد مـي     

نات مي شود و حيوا رد گياهان چريدنيشود تا كمال يابد. اما هرگاه نفس بدكار است وا
دد تقل مي گرنم يگريد مي شود و با مردن آن به دمي خورندش و در بدن حيواني متول

  تا در رأس هزار سال باز انسان گردد اگر نيكوكار باشد نجات يابد.
را در نظرشـان آراسـته    ت بـي دليـل  بنگريد شيطان چگونه اين القاءا :مؤلف گويد

از ابوبكر بن فالس (شيخ امامية بغداد) نقل است كه يكي از اماميه تناسخي  است. و نيز
گربة سياهي نزد اوست و او دست بـر آن گربـه    ادهشده بود، روزي نزد او رفتم ديدم م

مي كشيد و پيشاني آن را مي خارانيد و آن گربه همچنانكه گربه ها عادتاً عكس العمـل  
مـي گريسـت.    و آن تناسـخي نيـز بشـدت    داشك شـده بـو   نشان ميدهند چشمانش پر

دسـت   سـرش  واي بر تو نمي بيني كه اين گربه وقتي به :چرا مي گريي؟ گفت :پرسيدم
يـد. و  ين است كه به من مـي نگـرد و مـي گر   ا مي كشم مي گريد؟ اين مادر من است،

شروع كرد با آن ماده گربه صحبت كردن به نحوي كه گويي آن ميفهمد كه اين چه مـي  
 :از آن شخص تناسـخي پرسـيدم    گويد و آن گربه هم آهسته صدا مي كرد. راوي گويد:

تو مي فهمي كه او چه  :آري. پرسيدم :ويي؟ گفتآيا اين گربه مي فهمد كه تو چه مي گ
  در اين صورت او انسان است و تو مسخ شده اي! :نه. گفتم :خُرخُر مي كند؟ گفت

  تلبيس ابليس بر امت ما در عقايد و آيينها

شان به تقليـد   ابليس در عقايد اين امت از دو راه دخل و تصرف مي كند. يكي واداشتن
ــه   فتن درفــرور گذشــتگان ديگــر تعمــق و ــزي كــه قابــل درك نيســت و منجــر ب چي

  پريشانگوييها شده است. 
م معلـو  يلْ شبهه ناك انـد و حقيقـت  ل را ابليس چنين مي فريبد كه دالاما گروه او

تقليد سالمتر است؛ پيداست كه بيشتر عاميان از اين راه هالك مي شوند. يهود نيست و 
د (واز ايمان آوردن به اسالم بازماندنـد)  از پدرانشان و عالمانشان تقليد نمودن نصارىو 

همچنين جاهليان؛ و خداوند مذمتشان كرده است كه هرگاه آنچه پيغمبـر آورده بهتـر از   
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جـاي ديگـر    1يروي مي نماييد؟آن يافته ايد، باز از پدرانتان پآن باشد كه پدرانتان را بر 
آنان پدرانشـان را  »  .2﴾فَهم علَى َآثَارِهم يهرعونَ *إِنهم أَلْفَوا َآباَءهم ضالِّني ﴿ فرموده است:

  .»جاي پاهاي ايشان به سرعت روانندگمراهي يافته اند و بر  در
 ت و تقليد اطمينان بخش نيسـت. در بدان كه در تقليد گري، ابطال منفعت عقل اس

ل ه شخصي را بزرگ مي دارنـد و از گفتـه هـاي او بـي تأمـ     كموم مذاهب اين هست ع
در جواب كسي  (رضي اهللا عنه)پيروي مي كنند و اين عين گمراهي است. چنانكه علي 

تـو در  «  فرمـود:  بير بر باطل باشـند؟ آيا مي شود كه طلحه و ز :كه با شگفتي مي پرسيد
بدان كه حق را با اشخاص نمي شناسند. خود حق را بشـناس تـا اهـل     ،شبهه افتاده اي
در محـدوديت دانـش   «بل نقل است كه گفـت:  بن حن مداح امام و از». حق را بشناسي

(رضي  در مسأله اي قول زيد و او». تقليد كند بس كه در اعتقادات از ديگران مرد همين
  را كنار نهاد.  صديق (رضي اهللا عنه) را گرفت و قول ابوبكر اهللا عنه)

نـد؟  ن دليل نيستند چگونه تقليـد نكن تو اگر كسي اعتراض كند كه عوام اهل شناخ
داليل اعتقاد واضح است و بر هيچ عاقلي پوشيده نيست (آنچنانكـه در   :در پاسخ گوييم

ت آن برسد و بايد تقليد در فروع پيدا كه عامي نمي تواند به شناخ اام گفتيم)،رد دهريه 

                                                 

قَبلك في  وكَذَلك ما أَرسلْنا من * بلْ قَالُوا إِنا وجدنا َآباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى َآثَارِهم مهتدونَ﴿ -1
قَـالَ أَولَـو    *قَالَ مترفُوها إِنا وجدنا َآباَءنا علَى أُمة وإِنا علَى َآثَارِهم مقْتدونَ  قَرية من نذيرٍ إِالَّ

(سورهء زخـرف، آيـات   . ﴾ه كَافرونَجِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه َآباَءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِ

گويند: ما نياكان خود را بر آئينى يافتيم، و مـا نيـز بـه پيـروى آنـان هـدايت        بلكه آنها مى«). 24-22
اى نفرسـتاديم مگـر اينكـه     و اين گونه در هيچ شهر و ديارى پـيش از تـو پيـامبر انذاركننـده    . ايم يافته

 . كنـيم  ران خود را بر آئينى يافتيم و به آثـار آنـان اقتـدا مـى    ثروتمندان مست و مغرور آن گفتند: ما پد
تر از آنچه پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشـم (بـاز    بخش (پيامبرشان) گفت: آيا اگر من آيينى هدايت

  .»ايد كافريم! گفتند: (آرى،) ما به آنچه شما به آن فرستاده شده» كنيد)؟! هم انكار مى
 . 69-70ت سورهء صاّفات، آيا -2
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اجتهاد كند (عيني خود تقليد هم بايـد   ينكه مقلد در انتخاب مرجع تقليد بايد انمايد اال
  . تحقيق باشد)

ن ن را در ورطة تقليد افكنـد و همچـو  ابليس پس از آنكه گروهي از گوالن و نادانا
مند و زيرك يافت و از ايـن  گلة حيوانات بدان سو كه خواست راند، برخي را هم هوش

شت است و هر يك را به گونه اي گمراه ساخت. ارد شد كه باقي ماندن بر تقليد زو راه
د؛ و اينان را بـه طريـق   اينظاهر شرع توقف و درنگ نم ن گونه كه نبايد درابعضي را بد

 .كـرديم  پيشتر قول آنان را ردفالسفه كشانيد تا آنجا كه از اصل اسالم خارج شدند، كه 
بدانچـه حـس دريابنـد اعتقادنكننـد.     لوه داد كه جز جدر نظر عدة ديگري اين سخن را 

فته ايـد؟ اگـر بگوينـد:    قول را به حس دريا نخطاب به اينان بايدگفت: آيا صحت همي
در ادراك حـس   امـري را ادراك نكـرده و  ن حـواس مـا چنـي    زيـرا  آري، مكابره است؛

ل را با وسيله اي غير حواس دريافته ايـم،  صحت اين قو  و اگر بگويند: اختالف نيست.
  خالف قول خود را گفته اند.

نهـاده انـد    چه فالسفهبعضي را هم ابليس با فرو رفتن در مباحث كالم و مطالعه آن
ن گونه عيب تقليد از تو بر مي خيـزد و از ردة عـوام خـارج مـي شـوي.      يدفريفته كه ب

احوال متكلمان گونه گون هاست، كار اثرشان به شكاكي و بعضيشان بـه الحـاد كشـيده    
لمانِ نخستين وارد مباحث كالم نمي شده اند نه از ناتواني بوده، اينكه فقيهان و عا .است

به ناخوشي گرفتار مـي   رفع تشنگي نمي كند بلكه بر عكس تندرست راه مي ديدند بلك
شافعي گذشته امام بلكه ديگران را هم منع نمودند.  اري كردند.دسازد اين است كه خود

هر گـاه بشـنوم كسـي مـي      « از همة بالها بدتر ميدانست و مي گفت: كالم را ،از شرك
 هم كه از اهـل كـالم اسـت و بـي    گواهي مي د گويد: اسم عين مسمي است يا غير آن؟

فتواي من در مورد اهل كالم اين است كه چوب زده شوند و آنـان  «  و مي گفت: .»دين!
 .»را ميان مردمان بگردانند و بگويند: اين است جزاي آنكه كتاب و سنت را تـرك كـرده  

  .»علماي كالم زنديق اند، و متكلم رستگار نشود « حنبل گويد: بن داحم امام
ويد: چگونه كالم مذموم نباشد در حالي كه معتزله را به آنجا كشانيده كـه  مؤلف گ

و  علـم   بگويند: خدا كليات را مي داند و جزئيات را نمي داند. جهم بن صفوان گويـد: 



 تلبيس ابليس    98

قل مي كند كـه خـداي   ابومحمد نوبختي از جهم ن . واست قدرت و حيات خدا محدث
م (جبائي) و پيروان بصري ايشان گفته اند: . ابوعلي جبائي و ابوهاشستني» شيء« تعالي

معدوم شيء است خداوند ذات را ذات نكرده و عـرض را عـرض وجـوهر را جـوهر     
  .1نكرده

نعـيم اهـل   قاضي ابويعلي در كتاب المقتبس از قول عالف معتزلي آورده است كه 
خ چيـزي نيسـت كـه خـدا بتوانـد آن را بـردارد (زيـرا در آن        بهشت و عذاب اهل دوز

ت نه بهشت ماية اُميد بود و نه دوزخ بيم انگيز)، هر چيز نهايتي دارد كه بايد به آن صور
  نهايت برسد و بعد از آن چيزي نيست!

ابوالقاسم بلخي در كتاب المقاالت نيز از قول ابوالهذيل عالف بصري (موالي قبيلة 
به نهايـت  عبدالقيس) اين قول منحصر به فرد را آورده است كه: اهل بهشت حركاتشان 

مي رسد و به سكون و سكوت دائم مي رسند و خداي هم كاري براي آنها نمـي توانـد   
  عين ذات اوست. بكند. همو گويد: علم و قدرت خدا

يـك جرعـه    همة گناهان توبه كرده باشد و فقـط  هر كس از«ابوهاشم گفته است: 
در بـر  دا قـا خـ «. نّظام گويد: »شراب بنوشد همچون كفار دچار عذاب ابدي خواهد شد

علـم   « . هشام فوطي گويد:»شر هر دو هست بر خير و هيچ شري نيست اما شيطان قادر
هرگز نگفته  كذب بر خدا جايز است هر چند :. بعضي معتزله گفته اند»خدا قديم نيست

انسان مثل جماد بي اختيار است. مرجئـه گفتـه انـد كـه هـر كـس        :است. مجبره گويند
گناهان را مرتكب شده باشـد وارد آتـش نمـي شـود؛ و ايـن       همة اوشهادتين گويد، و 

به نظر مي آيـد  » ارجاء«بنيانگذار عقيدة «خالف احاديث صحيح است. ابن عقيل گويد: 
زنديق بوده است زيرا نظام اجتماع و مصلحت عـالم در عقيـدة بـه سـزا و جزاسـت و      

ايدة اثبات خدا را از مرجئه چون نتوانستند بر خالف فطرت و عقل خدا را انكار كنند، ف
بين بردند يعني خدا ترسي را نفي كردند و سياست شرع را فرو ريختند؛ و آنان بدترين 

  . »طايفه اند عليه اسالم
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اما محمد بن كرام از هر مذهبي بدترين عقايـدش را همـراه ضـعيفترين احاديـث     
را در  برگزيد و مذهب كراميه را بساخت كه متمايل به تشبيه اسـت و حلـول حـوادث   

واند اجسام و جوهر ها را برگرداند ليكن مـي  تخدا نمي « :ذات باري روا شمرد و گفت
  .»تواند ابتدائاً به وجود آرد

اند: خداوند روز قيامت بر هر چيز همان گونه ظاهر شود: بر آدميـان    سالمينه گفته
ت كه اگر به حالت جني. و نيز گفته اند: خداي را سرّي اسجنيان  به صورت آدمي و بر

  آشكار شود تدبير باطل گردد. 
پناه مي بريم از تفكر و دانشي كه موجـب ايـن اقـوال زشـت      مؤلف گويد: به خدا

اهل كالم مدعي شده اند كه ايمان جز با شناخت مطـالبي كـه آنـان تنظـيم      ًگردد. ضمنا
ود و امـر بـه ايمـان فرمـ     (صلى اهللا عليه وسلم) ربه اند كامل نگردد، حال آنكه پيغمكرد

ي پيغمبـر  حابه با آن درجة ايمان كه بـه گـواه  اشاره به بحث كالمي ننمود همچنانكه ص
بهترينانِ اين امت بوده اند علم كـالم نمـي شـناختند. گذشـته از      (صلى اهللا عليه وسلم)

ه كالم داريم. مثال از احمد بن سنان نقـل اسـت كـه    ينقوالتي علمتكلمان م خودآنكه از 
يـا  آ  فرزنـدانش گفـت:   كرابيسي متكلم دايي من بود، موقع مگـر بـه  گفت: وليد بن ابان 

آيا مرا امين مي   شناسيد كه داناتر از من به فن كالم باشد؟ گفتند: نه. گفت: كسي را مي
بر شما بـاد    گفت: اگر وصيتي كنم قبول مي كنيد؟ گفتند: بلي. گفت: .دانيد؟ گفتند: آري

ست. و از ابوالمعـالي جـويني   من حق با آنها آنچه اصحاب حديث مي گويند كه به نظر
مذاهب اهل اسالم جوالي كردم و وارد درياي بزرگ دانش شدم  در  ت كه گفت:نقل اس

؛ و اين همه در جستجوي حقيقـت و گريـز از   مو در گرداب عقايد ممنوعه سر فرو برد
 .»العجـائز عليكم بـدين  «تقليد و تبعيت دست و پا زدم اكنون به اين رسيده ام كه كلمة 

همـو   حق است و اگر خدا به لطف خود مرا بر دين حق نميراند واي بر حال من است.
ه اينجا كه رسيد مرا به مي دانستممشغول علم كالم مباشيد كه اگر  :ييارانش مي گفت به

  ام مي رساند، بدان نمي پرداختم.
ردند در به مابو الوفاء بن عقيل به يكي از شاگردانش گفت: من يقين دارم كه صحا

دانستند چيست، اگر مي خواهي مثل آنها باش و اگر مي  ينم» جوهر وعرض«حالي كه 
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سـت، زيـرا   شيخين بهتر است، اين نظر ناپسـندي ا   پنداري كه طريقة متكلمان از طريقة
زبانشان جسته است و علـتش ايـن   كشانده كه گاه كفريات از  كالم، متكلمان را به آنجا

قانع است قناعت نكردند و دنبال حقايقي گشتند كـه درك آن در  است كه بدانچه شرع 
به بندگان عطـا نكـرده اسـت. و     چه بعضي حكمتها خاص خداست و توان عقل نيست

مـذهب  «علم كالم داشتم تا از آن برگشتم و بـه   من در آغاز عمر بسيار مبالغه در  افزود:
ائز سالمتر است و از غور عج پاي بند شدم كه دين  ]يعني عقايد اصحاب حديث[» كتب

تعليلهاي عقلي و تأويلهاي عقل ناپذير بر كنارند، مراسم شرع را تعبداً  سي در نظرررب و
پذيرفته اند با اين توجيه كه عقل اقرار دارد كه حكمت خداوندي برتر از آن است، كـه  

  هر جا تعليل ممكن نباشد تسليم اولي  است. 
حـس حمـل    يث) توقف كرده آن را بر مقتضايعده اي نيز در ظواهر (قرآن و حد

خدا جسم است و اين مـذهب هشـام بـن حكـم و علـي بـن         ند لذا بعضي گفتند:دنمو
خـدا نـور    :بعضي گفتـه انـد   .1رحمن استلبن خليل و يونس بن عبدا منصور و محمد

 :مثل شمش نقره است (و اين قول هشام است). همو مي گفت :است و بعضي گفته اند
ت وجب است به وجب خودش؛ و زير زمين را بر پرتوي كه از او تا جسـم  خداوند هف

بار  پنج راجع به خدا يكسال درمي رسد مي بيند. جاحظ از نظام نقل مي كند كه هشام 
بـه   :انـد به وجب خودش. بعضي گفتـه   فت وجب استه :خر گفتآتا  تغير عقيده داد

 است گفته ا يكسان بيني. حشامر بنگري او بدان سو رهكه از  شكل گويي بلورين است
از خدا بزرگتر است، اما ماهيت خدا را فقط  كوه است و مثال يك هيذاتش متنا كه خدا

از اشـياء همجـنس آن    آن اسـت كـه شـيء را   » ماهيـت «خودش مي داند. مؤلف گويد: 
. و تصـور كـرد  » ماهيـت «بتوان براي او  مشخص نمايد وخدا همجنس و نظير ندارد كه

خدا متناهي است نه به اين معنا كـه ذاتـش از هـر طـرف ادامـه دارد و       نمي شود گفت
نامتناهي است بلكه بدين معنا كه خدا جسم و جوهر نيست كه متناهي باشـد. نـوبختي   
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اند كـه مقاتـل بـن سـليمان و نعـيم بـن حمـاد و داود         بيشتر متكلمان نقل كرده :گويد
  ته اند. الحواري خداوند را عبارت از صورت و اعضاء ميدانس

مؤلف گويد: حال كه خدا را به آدميان تشبيه كرده اند چرا مرض و مرگ را بـراي  
  او روا ندارند و چرا بر خالف آدميان قديمش انگارند؟

به هـر دليـل كـه اجسـام عـالم را       :و نيز خطاب به معتقدان تجسيم مي توان گفت
ث مي دانيد خدايي را كه شما مي گوييد جسم است بايد مدحث دانسـت. بعضـي   مدح

خدا را تمي توان حس و لمس نمود. مـي شـود    :گفته اند مجسمه (معتقدان به تجسيم)
  ». و بغل كرد!«...گفت: 

خدا همان فضاست كه همة اعضايش از بين مي رود اال  :مي گفت بيان بن سمعان
ت كه او را كشت. مغيرة بن سعيد عجلي مي پنداش  ]قسري[هللا و خالد بن عبدا ..وجهش

خدا مردي است از نور بر سرش تاجي از نور با اندامهايي به شكل حروف هجا و قلبي 
معقتد به امامت محمد بـن عبـداهللا بـن الحسـن بـن        مغيرةكه از آن حكمت مي ترواد؛ 

كمتر كتـابي هسـت كـه    كي از راويان بسيار معتبر شيعه است(الحسن بود. زرارة بن اعين
حـي  كه خداوند در ازل عـالم و قـادر و   عقيده داشت   م )روايت از زراره نداشته باشي

   .ي خويش آفريدابر نبوده بلكه اين صفات را
 است و گوشت و خون و اعضاء و جوارحداود الحواري گفته است كه خدا جسم 

يقـول   تعـالي اهللا عمـا   .از دهان تا سينه تو خالي است و بـاقي ُتـو پـر    پيكر خدادارد و 
  الظالمون.

 :لة آنان كه در حس توقف و درنگ كرده اند كسـاني هسـتند كـه گفتنـد    باز از جم
چون فـرود آيـد از عـرش منتقـل شـود و       خداوند به ذات خود برعرش مماس است و

اند و به اين حديث استناد  بجنبد. بدين گونه براي خدا اندازه و مقدار متناهي قايل شده
خداوند هر شب به آسمان «ده است: نقل ش (صلى اهللا عليه وسلم) مي كنند كه از پيغمبر

دنيا فرود مي آيد تا در سه يك آخر شب مي گويد: كيست مرا بخواند تا استجابت كنم، 
» كيست از من چيزي بخواهد تا بدو عطا كنم، كيست طلب آمرزش كند تا بيـامرزمش؟ 
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جز از باال به پايين صورت نمي گيرد و آن را بـه معنـاي حسـي و    » نزول«و مي گويند 
سماني گرفته اند. ما عموم اقوال مشبهه را كه معني صفات الهي را به مقتضـاي حـس   ج

  م. ذكر كرده اي )صول(منهاج الوصول إلي علم األكتابمان به نام  حمل مي كنند در
كـه خداونـد در   بعضي مشبهه رؤيت حق در قيامت را بدين گونه تصور مي كننـد  

د؛ و از شوق آن صورت خيالي و مثـالي  روز قيامت ظاهر مي شو زيباترين شكل انساني
خود نشان مي دهند و با پندار كنار رفتن پرده بيتاب مي شوند  از آه مي كشند و اشتياق

و با ياد آوردن وعدة ديدار غش مي كنند. و چون در حديث مـي خواننـد كـه خداونـد     
ايند بندة مومن را به خود نزديك مي كند، تصور قرب ذاتي و همنشيني جسماني مي نم

 نـه كـه  وبايـد آن گ  واين همه ناشي از جهل ايشان است به موصوف (كـه صـفت او را  
   سزاوار اوست فهميد

ميت در قبر مي  :است كه گفته اند» سالميه«قول » ظاهريه«از عجيب ترين حرفهاي 
 شنيده اند و» نعيم«خورد و مي آشامد و (با حوريان) هماغوشي مي كند؛ اينان چيزي از 

اخبـاري مـي    فهمند و اگر قناعت به نمي» نعيم«از  نوشيدن و جماع چيز ز خوردن وج
ينه دان مرغاني است كه از درخـت (بهشـت)   چارواح مؤمنان در «نمودند كه مي گويد: 

ي در قبـر نسـبت دادنـد؛ و ايـن     ، سالم بودند اما نعيم را به جسم انسان»ميوه مي خورند
و بايد با صاحبان اين نحـوة عقايـد    .1»يهام و صد«است در مورد  عقيدة جاهليان شبيه

مبتني بر حس، به ماليمت بحث نمود زيرا كه شـيطان اينـان را از طريـق بـر     » ظاهري«
از تأويل فريفته، تا آنجا كه تأويل مطابق دليل عقلـي و شـرعي را     ]افراطي[حذر داشتن 

ر قبـر را بـه   نعيم يـا عـذاب د   نيز ترك گفته اند؛ حال آنكه در اين مورد بخصوص بايد

                                                 

او خـارج مـي شـود و اگـر      جاهليان معتقد بودند كه مرده وقتي پوسيد پرندهء كـوچكي از جمجمـهء    -1
و همچنان فرياد تشنگي » اسقوني!«ه آن پرنده بانگ مي زند آنمرده، كشته اي باشد انتقام گرفته نشده ب

به نوعي پرندهء كوچـك مـأنوس بـه    » صدي«و » هامة«مي كشد تا از خون قاتل سيرابش كنند. ونيز 
قبرستانها (شب پره، بوم، جغد...) اطالق مي شده است (با استفاده از لسان العرب و لغت نامهء دهخدا). 

 م.–
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معني نعيم يا عذاب روحِ آن جسدي كه در آن قبر به خاك سپرده شده فهميد نـه خـود   
  آن جسد. 

در اصـول عقايـد    اگر كسي بگويد كه مؤلف طريقة مقلدان و طريقـة متكلمـان را  
(صـلى اهللا عليـه   ايراد قرار داد پس راه درست كدام است، گوييم همان كه پيغمبر  مورد

و در   ]مراد تأويل است [تابعين بر آن بوده اند بي آنكه تفسيرش كنيم  وصحابه و وسلم)
آنچه بشر نمي تواند بفهمد كاوش نماييم. و نيز بايد اعتقاد داشت به اينكه قـرآن كـالم   

، ًواهللا ما حكّمـت مخلوقـا  «چنانچه علي (رضي اهللا عنه) فرمودند:  ،اهللا غير مخلوق است
و نيز طبق مفاد  .قرآن را حكم قرار دادم نه مخلوقي را)من   (يعني: .»نما حكمت القرآنإ

و از مضمون آيات نمي گذريم و  .1است، و در مصحف قرار دارد» مسموع«آيات، قرآن 
تلفظ « :حنبل از اينكه كسي بگويد بن احمدامام  از رأي خود چيزي نمي گوييم چنانكه

اين بيرون رفـتن از   :گفتود و منع نم» من از الفاظ قرآن مخلوق است يا مخلوق نيست
 :مالك بن انس نقل است كه هر كس بگويد امام بدعت است. و از سلف است و تبعيت

  چنانكه توبه نكرد گردنش زده مي شود. قرآن مخلوق است، بايد توبه اش داد 
هي را ببينـي  هر گاه گرو :نقل است كه گفت (رضي اهللا عنه) از عمر بن عبدالعزيز

  صحبت مي كنند بدان كه ضاللتي بنيان مي نهند.  درگوشي كه با هم جدا از عام
كنم به تقـواي  تو را سفارش مي «هم از او نقل است كه به يكي از عمالش نوشت: 

و ترك آنچـه بـدعت    سلم)آله وصحبه و(صلى اهللا عليه وت رسول الهي و پيروي از سن
  ».سازان پس از او پديد آوردند

بر شما بـاد عقايـد زنـان خانـه دار و كودكـان      از سفيان ثوري نقل است كه گفت: 
  مكتبي و حماالن بازار.

  
  

                                                 

1- ﴿عمسى يتح اللَّه ورٍ﴿)، 6سورهء توبه، آيـهء  . (»تا كالم خداوند را بشنود« ﴾.كَالمشنم قي رف ﴾
  ). 3(سورهء طور، آيهء  .» در ورقى گشوده«
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  تلبيس ابليس بر خوارج

است و داسـتان او چنـين اسـت كـه      ذوالخويصرةنخستين كس از خوارج و بدترينشان 
پر از خاكـه طـالي تصـفيه نشـده      تاز يمن يك پوس مبربراي پيغ )رضي اهللا عنه(علي 

طال را بين چهارتن: زيدالخيل، اقرع بن حـابس، عيينـة   فرستاده بود و حضرت آن خاكه 
شك از راوي اسـت) تقسـيم نمـود.     –بن حصن و علقمة بن عالثة (يا: عامر بن طفيل 

آيا به من اعتمـاد و  «بعضي اصحاب و انصار از اين كار ناراحت شدند. حضرت فرمود: 
ح و شـام خبـر   اطمينان نمي كنيد؟ منم كه در آسمان امين محسوب مي شوم و هر صـب 

چشم فرو رفته و پيشاني پيش آمده و  مردي با گونة برجسته و». آسمان به من مي رسد
دامن برچيده برخاست و گفـت: از خـدا بتـرس اي     ريش مجعد و انبوه وسرتراشيده و

واي بر تـو! آيـا مـن از همـه كـس      «رسول خدا! پيغمبر به سوي او نگريست و فرمود: 
 :مر) گفـت عو از او روي گردانيد. خالد (يا » دا ترس باشم؟سزاوارتر نيستم به اينكه خ

باشـد، و بسـا نمـاز     شايد او نماز خوان« رسول اهللا گردنش را بزنم؟ حضرت فرمود: يا
من مأمور نيستم كـه  «آن گاه فرمود: ». دلش آن نباشد بر زبان آرد كه درخوان كه چيزي 

زان به سوي آن مرد كه متشنج و لر سپس». ميان دل مردم را بكاوم و باطنشان را بشكافم
د كه از اين ريشه قومي پديد مي آيند كه قرآن مي خواننـد  بداني«بود نگاه كرد و فرمود: 

و از دين چنان   ]يعني به زبان قرآن مي خوانند نه از دل[اما از گلويشان تجاوز نمي كند 
تميمـي    خويصـرة ذوال نام آن شخص :مؤلف گويد». خارج مي شوند كه تير از تنِ شكار

 (صلى اهللا عليه وسـلم) بود و در صورت ديگري از اين روايت آمده است كه به پيغمبر 
گر من عدالت نكنم چه كسي عـدالت  اواي بر تو!   گفت: عدالت كن! و حضرت فرمود:

مي كند؟ و او اول خارجي است كه در اسالم خروج نمود و آفتش از آنجا بـود كـه بـه    
 يافت كه رأيي بـاالتر از رأي رسـول  گاه تأمل مي كرد در مي رأي خود راضي شد و هر

 )رضـي اهللا عنـه  (علـي   نيست. و پيروان اين آدم بودند كه بر (صلى اهللا عليه وسلم)اهللا 
 و معاويه علي (رضي اهللا عنه)نگ ميان جخروج كردند. و داستان آن چنان بود كه چون 

علي را دعوت بـه  آن برافراشتند و ياران به طول انجاميد ياران معاويه قر (رضي اهللا عنه)
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ه قرآن بگويد كردند، و گفتند شما يكي را بفرستيد و ما يكي را، از آن دو عهد مـي  آنچ
ه كتاب خدا بگويد عمل كننـد. لشـكريان پذيرفتنـد. از سـمت معاويـه      چگيريم كه به آن

ـ     ؛ لشـكر  شد بن عاص فرستاده عمرو ي را د ابوموسـ علـي (رضـي اهللا عنـه) بـه او گفتن
او از  :نظر من بر ابوموسي نيست ابن عباس را بفرستيد. گفتنـد   بفرست. حضرت فرمود:

قوم تو محسوب مي شود. او را نمي خـواهيم و ابوموسـي فرسـتاده شـد و قضـاوت و      
ميان عروة بن اذنيه گفـت: اشـخاص را در    أخير افتاد. در آنحكميت تا ماه رمضان به ت

صفين بـه كوفـه    از علي (رضي اهللا عنه)م االّ هللا! و كح ؟ الدين خدا حكَم قرار داده ايد
راء (كه يك آبادي نزديـك  او داخل كوفه نشدند بلكه به حرو بازگشت و خوارج همراه
مـي دادنـد و   » ال للـه ال حكـم إ « هزار تـن بونـد كـه شـعار      كوفه بود) رفتند و دوازده

ت و پيشنماز عبداهللا بن كـواء  دا داد كه امير حرب شبيب بن ربعي تميمي اسنمناديشان 
دانـاتر مـي    علـي (رضـي اهللا عنـه)   را از  ديشكري. خوارج عبادت پيشه بودند امـا خـو  

  پنداشتند. 
 علي (رضي اهللا عنـه) نقل است كه چون خوارج از  (رضي اهللا عنهما) از ابن عباس

(رضـي  علي كناره گرفتند شش هزار تن بودند، انجمن كردند و متفق شدند بر اينكه بر 
رسـيد كـه يـا     خبـر مـي   علـي (رضـي اهللا عنـه)   خروج كنند. و پيوسته بـراي   اهللا عنه)

ولشان كنيد، تا با مـن نجنگنـد     رالمؤمنين اينها بر تو خروج كرده اند. حضرت فرمود:يما
  من با ايشان نمي جنگم، و بزودي خواهند جنگيد. 

ـ روزي نزد حضرت رفتم و اجازه خ :ابن عباس گويد زد خـوارج بـراي   واستم كه ن
 ، و باألخره اجازه داد. نيمـروزي بـر  : من بر جان تو بيم دارمروم حضرت فرمودگفتگو ب

ار و دستان پينه بسته از سـجود بسـيار،   با پيشانيهاي داغد ايشان وارد شدم گروهي ديدم
گي از شدت شب زنده داري الغـر و  و پاكيزه و دامنهاي برچيده، و هم جامه هاي كهنه

ين و انصـار  ربراي چه آمده اي؟ گفتم: از طرف مهاج :سالم دادم، پرسيدند رنگ پريده.
ميان آنان قرآن نازل شـده و بـه معنـاي آن     كه در (صلى اهللا عليه وسلم)داماد پيغمبر  و

با قريش بحث ومجادله نكنيد كه خداوند  :م. بعضي از آنان گفتنداداناترند نزد شما آمده 
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بلكـه ايشـان قـومى خصـومت     «  ،1﴾م قَـوم خصـمونَ  بلْ ه﴿در وصف آنان فرمـوده:  
 به هر حال اگر دو سه كلمه باشد با او حرف مـي زنـيم. ابـن عبـاس گويـد:      .»اند كننده

غمبر و مهاجرين انصار كه قرآن در ميان ايشـان نـازل   پرسيدم سبب كينة شما با داماد پي
امـر   در ينكه او اشـخاص را شده و به تأويل آن داناترند چيست؟ گفتند: سه چيز: يكي ا

حكم و فرمان، تنها از « ؛2﴾للَّه إِن الْحكْم إِالَّ﴿ :خدا حكميت داد حال آنكه در قرآن آمده
و از آنـان بسـياري را   اينكه (در جنگ جمـل) بـا عـده اي جنگيـد      :دوم .»آنِ خداست!

تن از ايشان و غنيمت نگرفت، اگر آنان مؤمن بودند و غنيمت و اسير گرف كشت اما اسير
» اميرالمـؤمنين «اينكه او از خود عنـوان   :چگونه كشتنشان حالل است؟ سومحرام است 

 را برداشت پس اميرالكافرين خواهد بود! ابن عباس گويد: پرسيدم غيـر از ايـن مطلبـي   
امـا جـواب اشـكال اول اينكـه حَكـم قـرار دادن        :همي بس است. گفتم :؟ گفتندداريد

شده، اگر آيه اش را نشان بـدهم از حرفتـان بـر مـي گرديـد؟      اشخاص در قرآن تجويز 
دو عـادل  » حكـم «گفتند: آري، گفتم: هر گاه محرم شكاري را عمداً بكشـد بايـد طبـق    

؛ و نيز در اختالف زن و شوهر بايد حكمـي از سـوي طايفـة     3قربانيي برابر آن بگذارند
شما را به خـدا سـوگند    . حال4زن وحكمي از سوي طايفة مرد بين آن دو داوري نمايد

                                                 

  .58سوره زخرف، آيه:  -1
 .57سوره انعام، آيهء  -2

3-  ﴿ مرح متأَنو ديلُوا الصقْتوا لَا تنَآم ينا الَّذها أَيي  ـنلَ ما قَتثْلُ ماٌء مزا فَجدمعتم كُمنم لَهقَت نمو
كُمنلٍ مدا عذَو بِه كُمحمِ يعايد! در حـال   اى كسانى كه ايمان آورده«). 95سورهء مائده، آيهء ( ﴾.الن

ه كشـته اسـت، از   احرام، شكار نكنيد، و هر كس از شما عمداً آن را به قتل برساند، جزايى ماننـد آنچـ  

 .»كنند ] آن دو دادگر از ميان شما حكم مى كه به [همانند بودن -چهارپايان [بر او] واجب است.
قِ اللَّـه  وإِنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها إِنْ يرِيدا إِصالحاً يوفِّ﴿ -4

و اگر از جـدايى و شـكاف ميـان آن دو (همسـر) بـيم داشـته       «. )35: آية ، نساءسورهء ( ﴾بينهما
باشيد، يك داور از خانواده شوهر، و يـك داور از خـانواده زن انتخـاب كنيـد (تـا بـه كـار آنـان         

] خواهند، اصالح [كنند] خداوند بين آن دو سازگارى برقرار خواهـد   اگر [داوران رسيدگى كنند).

  .»كرد
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البتـه ايـن بـاالتر      مي دهم آيا اين دو مورد مهمتر است يا اصالح اختالف امت؟ گفتند:
آيا ازعهدة اولي بيرون آمدم؟ گفتند: آري. گفتم: امـا در مـورد دوم، آيـا     :است. پرسيدم

ن نيالمؤم را كه ام (صلى اهللا عليه وسلم)كدام از شما حاضر بوديد عايشه همسر پيغمبر 
است اسير كنيد و معاملة زن اسير در جنگ با او بنماييد؟ آيا از عهدة دومي هم برآمدم؟ 

(صلى صلح نامة حديبيه پيغمبر  مورد سوم، آيا مي دانيد كه در آري. گفتم: اما در  گفتند:
  را بنا به اصرار مشركان از نام خود محو كرد؟» رسول اهللا«ن عنوا اهللا عليه وسلم)

علـي   يه بـا بر اثر اين گفتگو دو هزار تن از خوارج برگشتند و بق :يدابن عباس گو
  نگيدند و كشته شدند. ج (رضي اهللا عنه)

د يروايت است كه از اردوگاه خـوارج صـداي قرائـت قـرآن بـه گـوش مـي رسـ        
  همچنانكه همهمة زنبوران از كندو به گوش مي رسد. 

البـرج طـائي و    بن زرعةنام آورده اند كه پس از قضية تحكيم دو تن از خوارج به 
» ال حكم اال لّله«وارد شدند و گفتند:  علي (رضي اهللا عنه)حرقوص بن زهير سعدي بر 

بيـا از خطـايي كـه      حرقـوص گفـت:  ».  لّلهال حكم اال«نيز فرمود:  علي (رضي اهللا عنه)
 ان بيرون ببر كه تـا توبه كن و ما را به جنگ دشمن –يعني رضايت به حكميت  –كردي 

سرحد مرگ جهاد كنيم؛ و اگر از قضية تحكيم نگـذري و بـر آن پافشـاري كنـي بـراي      
 منزل عبداهللا بن وهب راسـبي جمـع   تو مي جنگم! و همة خوارج در رضاي خدا من با
حمد و ثناي الهي براي ايشان چنين سخن گفت: مؤمنان نبايد دنيا را  شدند و او پس از

در نامـه اي بـه ايشـان     علي (رضـي اهللا عنـه)  . هنددبر امر معروف و نهي منكر ترجيح 
اين دو مرد كه به عنوان حكم برگزيده شده بودند بر خالف قرآن و طبق هواي «نوشت: 

تو براي «  آنان در جواب نوشتند:». نفس خود داوري كردند و ما بر امر اول خود هستيم
ذيري كه بـا  دين خدا خشمگين نيستي بلكه براي نفس خود خشمگين هستي؛ اگر مي پ

رابطة بين خودمان و تـو تجديـد نظـر مـي      قبول حكميت كافر شدي و توبه ميكني، در
  ». مي شويم با تو از راه جنگ وارد كنيم و اال
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از او پرسيدند كه  ديدند و را  ]بن ارت[ضمن مسير خود عبداهللا بن خباب  خوارج
ري از پدرم شـنيدم كـه   آ :آيا از پدر خود حديث يه ياد داري كه براي ما بگويي؟ گفت

ـ  شاز فتنه اي در آينده ياد كرد كه در آن حـالِ ن  (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر  ه از سـته ِب
ـ  ايستاده است و حالِ ايستاده ِب   ه از دونـده؛ و فرمـود:  ه از راه رونده و حالِ راه رونـده ِب

ـ  :يدنده از آنكه قاتـل باشـي. خـوارج پرسـ    هرگاه آن زمان را دريافتي مقتول باشي ِب ا آي
 :براي تو نقل كـرد؟ گفـت   (صلى اهللا عليه وسلم)براستي پدرت اين سخن را از پيغمبر 

آري. خوارج عبداهللا بن خباب را كنار نهري بردند و گردنش را زدند و شكم كنيزش را 
كه از او آبستن بود شكافتند. سپس همينها به زير نخلي رسيدند كـه رطبـي از آن افتـاد    

بـدون قيمـت    آيـا بـدون حـق و    :ا در دهن گذاشت، ديگري گفـت يكيشان آن رطب ر
دهـان بيـرون انـداخت. و ديگـري      ن خرمـا را از آي؟ و اولي خرماي مردم را مي خور

» فساد فـي االرض « :محض امتحان شمشيرش خوك يكي از اهل ذمه را زخم زد گفتند
نـزد   ه)علي (رضـي اهللا عنـ  ش را راضي كرد. بمرتكب شدي، بهاي خوك را داد و صاح

همة ما قاتـل   :بن خباب را به ما تسليم كنيد. گفتند ي را فرستاد كه قاتل عبداهللاآنان كس
بـه لشـكريانش    علي (رضي اهللا عنه)بدل شد.  عبداهللا هستيم، و سه بار اين حرف رد و

فرمود: اينك شما و اين جماعت! كه تا نفر آخر در اندك مدتي كشـته شـدند و هنگـام    
  گر مي گفتند: آمادة ديدار پروردگار باش و به سوي بهشت بشتاب!كشته شدن به يكدي

علـي (رضـي   خروج كردند و  علي (رضي اهللا عنه)سپس گروهي ديگر از اينان بر 
عبـدالرحمن بـن    ]از بقايـاي اينـان  [و بـاألخره   لشكري به جنگ ايشان فرستاد اهللا عنه)

ما بعـد از   :ستادند و گفتندملجم و يارانش با هم انجمن كرده بر اهل نهروان رحمت فر
آنان به ماندن در دنيا قانع نيستيم و خوب است كه از جان خود در راه انتقـام ايشـان و   

 ريم. و اينـان سـه تـن بودنـد:    ن ضـالل و رهانيـدن بنـدگان خـدا، بگـذ     شتن پيشـوايا ك
عبدالرحمن بن ملجم و برك بن عبداهللا و عمرو بن بكر تميمي، كه در مكه جمـع شـده    

معاويه   گفت: ركبه عهدة من، ب قرار بستند كه عبد الرحمن بن ملجم گفت: علي عهد و
علي (رضـي اهللا  عمروعاص به عهدة من. ابن ملجم  :به عهدة من، و عمرو بن بكر گفت

فه هنگامي كه براي نماز صبح به مسجد آمـده بـود ضـربت زد. حضـرت     ودر ك را عنه)
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اي دشـمن    ند. ام كلثوم به ابن ملجم گفـت: نگذاريد فرار كند، و دستگيرش كرد  فرمود:
يعنـي او را بـه اميرالمـؤمنيني    [و را ر تخدا اميرالمؤمنين را كشتي؟ گفت: نكشتم مگر پد

پـس    ام كلثوم گفت: اميدوارم اميرالمؤمنين باكيش نباشد. ابن ملجم گفت: . ]نمي شناسم
بودم، اگـر كـاري را كـه    چرا گريه مي كني؟ اما بدان كه آن شمشير را يك ماه زهر داده 

علي (رضـي  مي خواستم نكرده باشد براي لعنت و عذاب خوب است! پس از شهادت 
علـي  ده و دامـاد  ابـرادرز  [عبداهللا بن جعفـر   .ردندورا براي قصاص آابن ملجم  اهللا عنه)

دو دست و دو پاي ابن ملجم را بريد، آخ نگفت و نيز دو چشـمش را    ](رضي اهللا عنه)
دند آخ نگفت و شروع كرد به قرآن خوانـدن. خواسـتند زبـانش را ببرنـد     ميل داغ كشي

شـم ذكـر   خوشم نمي آيد تا زنـده با  :شروع به البه و التماس كرد، سبب پرسيدند گفت
ون آدمي بود گندمگون و در پيشانيش اثـر سـجده مشـهود    خدا نگويم! و ابن ملجم ملع

  بود. 
ي خواست با معاويه صلح كند يكـي  م حسن (رضي اهللا عنه)و نيز هنگامي كه امام 

از خوارج به نام جراح بن سنان به آن حضرت حمله كرد كـه همچـون پـدرت شـرك     
خوارج پيوسته بر فرمانروايان خروج مـي  و در بيخ ران حضرت ضربتي زد. و  ورزيدي!

دران نافع بـن ازرق  از آن جمله طرف .كردند، و داراي عقايد و شعبه هاي مختلف شدند
هسـتيم   ] يعنـي در حكومـت و قلمـرو غيـر خـوارج     [گفتند: تا در دارالشرك كه  دبودن

را در مذهب مشرك مي  مشركيم و چون از آنجا بيرون آمديم مسلمانيم و مخالفان خود
مراه مـا پـاي   دانستند و نيز مرتكبان گناهان كبيره را؛ و مي گفتند هر كس از جنگيدن ه

كودكـان و زنـان مسـلمان را كـه      قتـل  ند كـافر اسـت. اينـان   يشپس بكشد و در خانه ن
  دند. مشرك مي نامي يشان نبودند جايز مي شمردند و آنان راهمرا

خـون    نجدة بن عامر بن ثقفي نيز از خوارج بود كه با نافع مخالفت كـرد و گفـت:  
ريزي مسلمانان و گرفتن اموالشان حرام است، و نيز مي پنداشـت گناهكـاران خـوارج    

نخعي،  [جهنم؛ و جهنم خاص عذاب مخالفان اوست. ابراهيم  رد عذاب مي شوند اما نه
خوارج كفارند، وزن گرفتن و دادن وارث بردن ودادن به ايشان جـايز   :گويد ]فقيه كوفه

است همچنانكه در آغاز اسالم اين نحوه رفتار با كفار جايز بود. بعضي خـوارج معتقـد   
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زيرا در قرآن اشاره شده، امـا اگـر   بودند خوردن دو فلس از مال يتيم عذاب جهنم دارد 
  همان يتيم را بكشند يا دست ببرند و شكم بدرند قاتل عذاب جهنم ندارد. 

جيب و داستانهاي غريـب هسـت و نمـي خـواهيم     مؤلف گويد: خوارج را آراء ع
حيله هاي ابليس بنگرد كه چگونه اين  سخن دراز كنيم، مقصود آن است كه خواننده در

را و  علـي (رضـي اهللا عنـه)    به آنچه در دلشان افتـد عمـل كنـد، و   احمقان را واداشت 
بودند بر خطا بپندارند و خـويش را   علي (رضي اهللا عنه)مهاجران و انصار را كه همراه 

بر راه صواب انگارند. خون كودكان را بريزند و در عـين حـال از خـوردن يـك خرمـا      
ن شمشير بكشند و در عين حـال  نابدون پرداخت بهاي آن پرهيز نمايند؛ به روي مسلما

علـي (رضـي اهللا   را با عبادت و شب زنده داري رنج دهند؛ و ابن ملجم كه خـون   دخو
واند ذكر خدا بگويد! و عجب الد از اينكه زبانش را ببرند و نترا مباح دانسته، مي ن عنه)

وشـان  مي پنداشتند مگـر نـه پيشر   علي (رضي اهللا عنه)نيست كه اينان خود را داناتر از 
عدالت كن، كه عـدالت نكـردي! و     گفت: (صلى اهللا عليه وسلم)يغمبر پذوالخويصرة به 

مسـلمانان   ميان شما«ود: مرروايت است كه پيش بيني ف (صلى اهللا عليه وسلم)مبر از پيغ
عبـادات   برابـر نمـاز و روزه و   كه نماز و روزه وعبـادت خـود را در   كساني پيدا شوند

 آن مي خوانند اما از حنجره شان تجاوز نمي كند. آنـان از ديـن  ايشان حقير شماريد، قر
ايـن روايـت در   ». ن شكار بيرون كشيده مـي شـود  خارج مي شوند همچنانكه تير از بد

  خوارج سگان دوزخ اند.  :صحيحين آمده است و نيز روايت است كه
 م و زهد باشد و بـا از نظريات خوارج اين است كه امام بايد داراي خصوصيت عل

  ول َنبطي باشد شايستگي امامت دارد.اصفت داشتن اين دو 
معتزله در نظريه حسن و قبح عقلي، و اينكه عدالت بـر مقتضـاي عقلـي اسـت، و     

به  [به راه خوارج رفته اند، و نيز مرجئه   ]در اينجا يعني اختيار[در عقيده به قدر  1قدريه
معصيت مؤمن  :دا شدند و گفتنددر همان زمان پي ]خوارج فكر عليهعنوان عكس العمل 

                                                 

واصل بن   مؤلف، از سران قدريه غيالن دمشقي و جعد بن درهم و معبد جهني را نام برده، و مي افزايد: -1
 م.». بر همان منوالِ معبد جهني بافته است« -بنيانگذار معتزله-عطا
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را زيان نرساند همچنانكه طاعت كافر را سود نرساند. و بعد از آن بود كه سران معتزلـه  
(ابوالهذيل عالف و ابراهيم نظام و غير آن دو) كتب فالسفه را خواندنـد و چيزهـايي از   

ـ   ءاول مسأله آن برداشته با مصطلحات شرع بياميختند و ه خلـق  كه اظهار كردند قـول ب
ناميده شد. آن گـاه ابوالحسـن اشـعري    » علم كالم«قرآن (كالم اهللا) بود لذا مباحث آنان 

ظهور كرد كه نخست بر مذهب جبائي معتزلي بود و نفي صفات از ذات خدا مـي كـرد   
  سپس از استاد خود جدا شد. 

   1)شيعيانتلبيس ابليس بر رافضيان (

 »خـوارج «نسـت حقيقـت را از چشـمان    نويسنده مي گويد: همانگونه كـه شـيطان توا  
-بپوشاند وآنانرا چنان گمراه كند كه شمشير بر امير مؤمنان حضرت علي بن ابي طالب 

غلو در حق ايـن   بركشند, توانست برخي ديگر را با نيرنگ زياده روي و -رضي اهللا عنه
  بزرگوار فريب دهد.

                                                 

كتابي است بسيار ارجمند كه در آن مؤلـف گرانقـدر عالمـه ابـن الجـوزي       »تلبيس ابليس«كتاب  -1
هاي شيطان لعنتي را بر مال كرده است. وپرده از نيرنگهـاي او كشـيده, سـعي     بغدادي مكر وحيله

نموده بگونه اي دسيسه هاي او را براي مؤمنان روشـن سـازد مبـادا كـه در دام او افتنـد. متـرجم       
گرامي با ترجمه اين كتاب به فارسي منتي بس بزرگ بر شـانه كتابخانـه فارسـي وفارسـي زبانـان      

وشايد هم تاريخ آينده بشريت دارد. ما با ايشان در طول سـفر ايـن كتـاب    وفارسي خوانان جهان 
همگام قدم زديم واز دقت در ترجمه تعجب كرديم, چه كه تجربه بما آموخته بود كه بسـياري از  
مترجمين محترم اين مرز وبوم ومذهب به خود اجازه مي دهند تا آنچه را مطابق با ايده وخواسـته  

ن كج كنند تا مطابق ميلشان برقصد! كه خوشبختانه اين مورد مصداق اين وباورهايشان نيست گرد
ترجمه نيست. مگر در اين مبحث مختصر كه گويا مترجم محتـرم نخواسـته نزاهـت خـود را بـه      

  !»تلبيس ابليس بر شيعيان«نمايش بگذارد. وشايد اين برگردد به 
ـ     ا برخـي تعليقـات وايضـاحات در    الزم ديديم كه اين مبحث مختصر را دوبـاره بـازخواني كـرده ب

پاورقي تقديم خواننده گرامي كنيم تا كار زيباي مترجم گرانقدر زيباتر جلوه كند. اميد آن داريم كـه  
قلـب متـرجم را شـاد كـرده باشـيم.       موفقيت ياري ما كرده باشد وبا اين اجتهاد خود روح مؤلف و

  .(ناشر)
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رخي از آنها او را ـ العيـاذ   اينان در حق امير مؤمنان غلوها وتعريفهاي بيجا بافتند؛ ب
باهللا ـ پروردگار خود شمردند. وبرخي او را بر پيامبران برتري دادند. وبرخي را شـيطان   
بر آن داشت تا ابوبكر وعمر دو يار رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم را دشنام داده ناسزا 

ته از ديـن  گويند. واين دسيسه اخير بدانجا رسيد كه برخي ابوبكر وعمـر را كـافر دانسـ   
  مبين اسالم خارج ساختند.

وافكار وانديشه هاي پوك وتوخالي بسياري از زير اين حماقتها سر برآورد كه قلم 
زدن در باره آنها وريشه يابي وپرده كشيدن از پشت صـحنه حكايتهايشـان ارزش تلـف    

  د.كردن وقت را ندارد. با اينوجود شايد اشاره به برخي از آنها خالي از لطافت نباش
كه به عبد الواحد فرزنـد علـي االسـدي مـي      1عبد الرحمن فرزند محمد با سندي

رسد از زبان او نقل مي كند كه اسحاق فرزند محمد نخعي األحمر عقيده بر آن داشـت  
كه؛ علي پروردگار اوست! ـ خداوند از هر آنچه اين نادانـان بـدو روا مـي دارنـد پـاك       

  ومبرا ومنزه است ـ.
 »اسـحاقيه «رخي از غاليان وتندروان پيرو او بسر مي برند كه به ودر شهر مدائن ب

  معروفند.
در رد تنـدروان   2خطيب گفته است كه كتابي از نوشته هاي ابـو محمـد النـوبختي   

وغاليان را ديده است كه در آن پس از بر شمردن گفتـه هـا وعقائـد مختلـف تنـدروان      
ين راه در زمان ما ديوانـه وار پـيش   واز جمله كساني كه در ا« وغاليان چنين گفته است:

ـ سرخ ـ شـهرت يافتـه      »األحمر«تاخته اند شخصي است بنام اسحاق بن محمد كه به 
است, واو بر اين اعتقاد است كه؛ علي خدا وپروردگار عالميان است. ودر هر زماني بـه  

                                                 

را عبد الرحمن بن محمد كـه ابـوبكر احمـد فرزنـد      سند اين روايت از اين قرار است: خبر داد ما -1
علي فرزند ثابت بدو گفته بود كه ابو يعقوب اسحاق فرزند محمد النخعي از عبيد اهللا فرزند محمـد  
فرزند عائشه وابو عثمان المازني وديگران شنيد كه آنها از عبد الواحـد فرزنـد علـي فرزنـد برهـان      

  ».پرودگار تنها علي است«د النخعي األحمر مي گفت: األسدي شنيده اند كه اسحاق فرزند محم
نام كامل او : ابو محمد الحسن فرزند يحيي النوبختي است كه يكي از متكلمان برجسته وسرشناس  -2

  شيعيان امامي به شمار مي آيد.
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 شكلي ظاهر مي گردد, در زماني شكل امام حسن بخود مي گيرد واحيانا به شـكل امـام  
حسين ظهور مي كند. واوست كه حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم را بسوي بشريت 

  ».فرستاد
نويسنده مي گويد: مي گويم: برخي از شيعيان بر اين اعتقادند كه ابوبكر وعمر هر 
دو كافر بودند. وگروهي ديگر بر اين باورند كه آندو پس از وفات پيامبر اكرم صلي اهللا 

از اسالم بدر آمدند. وبرخي از آنان از همه ياران رسول اهللا صلي عليه وسلم مرتد گشته 
  اهللا عليه وسلم بجز علي اظهار بيزاري ونفرت مي كنند.

ودر تاريخ آمده است كه شيعيان از زيد بن علي خواستند كه از همه كساني كه بـا  
ـ امامت حضرت علي موافـق نبـوده انـد اظهـار بـراءت وبيـزاري كن       د, ايشـان از ايـن   ن

رخواست آنها سرباز زدند. اين بود كه شيعيان او را انكـار كـرده از خـود راندنـد, واز     د
  ـ انكار كننده ها ـ شهرت يافتند. »رافضه«اينجا بود كه شيعيان به 

معروفند. وآنهـا   »هالجناحي«واز جمله گروهها ومذاهب شيعه كساني هستند كه به 
اعتقاد دارند كه: روح پروردگـار در پيكـر    اند »ذوالجناحين« 1پيروان عبد اهللا بن معاويه

پيامبران وأولياء انتقال يافت تا نهايتا به پيكر عبد اهللا رسيد, واو نمرده وجاويدان اسـت.  
  وبايد در انتظار ظهور او بود. 

مي گويند وآنها بر ايـن باورنـد    »غرابيهال« اواز جمله آنان گروهي هستند كه بدانه
  نبوت شريك بود.كه علي با پيامبر اكرم در 

معروفند, وبر اين باورنـد كـه خداونـد متعـال      »المفوضه«وگروهي ديگرند كه به 
  حضرت محمد صلي اهللا عليه وسلم را آفريد, سپس آفرينش جهان را بدو سپرد.

ـ بد گويان ـ مشهورند. وآنها به جبريل بد وبيراه »الذماميه«وگروهي ديگرند كه به 
رند كه او در ابالغ رسالت خيانت نموده است. چرا كـه او  وناسزا مي گويند, وبدين باو

مأموريت داشته نبوت وپيامبري را به علي بسپارد ولي خيانت كرده امامت را به محمـد  
  داده است.

                                                 

  نام كامل او: عبد اهللا بن معاويه بن عبد اهللا بن جعفر ذي الجناحين است. -1
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. 1وبرخي بر اين اعتقادند كه ابوبكر ميراث فاطمه را تصاحب نموده بدو ظلم كـرد 
نبر خطبـه مـي خوانـد كـه مـردي از      خليفه عباسي بر م »السفاح«وآورده اند كه روزي 

خانواده حضرت علي برخواست وبانگ برآورد كه: اي امير مؤمنان, بداد من برس كه بر 
من ظلم شده است. خليفه گفت: وچه كسي بتو ظلم ورزيـده؟ آنمـرد جوابـداد: مـن از     
فرزندان حضرت علي رضي اهللا عنه هستم. وابوبكر با گرفتن فدك از فاطمه به من ظلم 

ه است. سفاح با اظهار تعجب پرسيد: وتا آخر عمر بر ظلمش ماند وحقتان را نداد؟ كرد
مرد در پاسخ گفت: آري. سفاح پرسيد: وچه كسي پس از او خليفـه شـد؟ مـرد گفـت:     
عمر ـ رضي اهللا عنه ـ. سفاح پرسيد: واو نيز حقتان را به شما بـاز پـس نـداد؟ مـرد در       

جوابـداد:   و چـه كسـي روي كـار آمـد؟ مـرد     جواب گفت: آري. سفاح پرسيد: پس از ا
. سفاح پرسيد: و او نيز حقتان را به شما نداد وهمچنان بـر ظلـم   -رضي اهللا عنه-عثمان 

اصرار ورزيد؟ مرد در جواب گفت: آري. سفاح پرسيد: وپس از او چه كسي به خالفت 
ي رسيد؟ مرد با شنيدن اين سؤال دست وپايش را گم كرده, چپ وراسـتش را نگـاه مـ   

  !!2كرد شايد راهي براي فرار از آنجا پيدا كند

                                                 

مشهور است ودر كتابهاي شيعه به تفصيل در  »فدك«يخ مذهب تشيع به ماجراي اين قضيه در تار -1
مورد آن سخن رفته است. عالمه نواب محسن الملك سيد مهدي علي خان عالم ودانشـمند شـيعه   

آيـات  «ميالدي چشم از جهان بربست در شـاهكار علمـي اش    1907بزرگ هندوستان كه در سال 

ورد بحث وپژوهش قرار داده است ونهايتا بـدين نتيجـه دسـت    اين موضوع را به تفصيل م »بينات
يافته كه حكايت افك اسطوره ساخته وپرداخته پيروان عبد اهللا بـن سـبأ يهـودي اسـت و كـامال از      
حقيقت بدور است. به خوانندگان محترم توصيه مي شود به اين كتاب مراجعه كننـد. البتـه الزم بـه    

پس از سالها بحث وتحقيق وشـبانه روزي بـه حقيقـت دسـت     تذكر است كه اين دانشمند بزرگوار 
يافت وكتابش تا كنون راهگشاي هزاران سالك گمراه گرديده است. خداوند به نويسنده آن پـاداش  

  نيكو داده, در بهشت برين جاي دهاد!
آري, پس از داماد پيامبر خدا حضرت عثمان, پسر عمويشان حضرت علي بعنـوان خليفـه چهـارم     -2

ان انتخاب شدند. واگر حادثه افك حقيقت ميداشـت, چـرا حضـرت علـي آنـرا بـه وارثـان        مسلمان
  حضرت فاطمه زهرا تحويل ندادند. آيا او نيز حق فاطمه را باال كشيد؟!
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ابن عقيل مي گويد: از قرائن چنين بر مي آيد كه هدف بنيانگذار مذهب شـيعه در  
حقيقت زير سؤال بردن اصل دين ورسالت بوده است. چرا كه آنچه پيامبر اكـرم صـلي   

راه دست يافتن ما  اهللا عليه وسلم براي ما آورده است امروز از ديد ما پنهان است. وتنها
به تعاليم واالي پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسـلم همـان يـاران وپيـروان او هسـتند كـه       
دانشمندان با ديدي عميق در آنچه روايت كرده انـد تصـويري از حقيقـت را بـراي مـا      
روشن ساخته اند. وما با ديدن تصويري كه ياران پيامبر اكرم وسپس شـاگردان راسـتگو   

ان مسلسل وار برايمان رسم كرده اند گويا كه زندگي آنحضـرت صـلي اهللا   ودرستكار آن
عليه وسلم را از نزديك نظاره گر هستيم. حال اگر كسي ادعا كند كـه بـا وفـات پيـامبر     
اكرم ياران او بدو خيانت كرده خانواده اش را مورد ظلم وستم قرار دادند, خالفت را از 

ه تاراج بردند. اين خود دليلي اسـت واضـح   دامادش غصب كردند, ميراث دخترش را ب
وروشن بر فساد دين واعتقاد آنها, چرا كه از عالمتها ونشانه هاي اعتقاد درست ووايمان 
راستين بر پيامبران آنست كه دين وآيين ومقررات آنها را مو به موي بـه اجـرا در آوري   

  .وخانواده وفرزندان آنها را مورد احترام واكرام خويش قرار دهي
وحال كه شيعه ادعا دارند؛ ياران پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم همه اين مسـائل  
را زير پا نهاده اند پس بايد كه از ديني كه از راه آنها بما رسيده دست شست. آنهايي كه 
تنها رابطه وواسطه ما با پيامبرند ومي بايستي سخنهاي او را به ما برسانند چنين خائناني 

  دند. آيا مي توان پس از اين بحرفهايشان ايمان آورد؟!از آب در آم
اگر اين ثمره رسالت پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم باشد پس هر آنچه از او به ما 
نقل شده است پوچ وبـي اسـاس اسـت. وهمچنـين هـر آنچـه از عقلهـاي دانشـمندان         

ن منسـوب بـه   وبزرگان دين تراوش كرده چون پايه واساس آنها همان منقوالت وسخنا
  خدا ورسولش است نيز بي ارزش است.

ومي توان گفت كه ياران پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم كـه سـالياني دراز بـا او    
بوده اند شايد در طول اين مدت دراز چيزي از آنحضرت نديده اند كه بدو ايمان راسخ 

دند. وچون از دنيا آورند. وتنها از روي ترس ووحشتي كه از او داشتند پيروي او مي كر
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رفت وآنهمه ترس وواهمه برطرف گشت از ديـن او سـر كشـيدند وتنهـا چنـد تـن از       
  خانواده او بر دينش ماندند.

وبدينگونه همه اعتقادات وباورها محو بر آب مي شود. وهمه ايمانها در دلها سـرد  
وبي روح مي گردد. وهمه روايتها واحاديث بي اسـاس گشـته زيـر سـؤال مـي رونـد,       
وحكايت معجزه ها وقصه رسالت آن جناب عاليمقام صلي اهللا عليـه وسـلم پـوچ وبـي     

  مايه شده, كمر دين مبين اسالم درهم مي شكند...
مؤلف مي گويد: تندروي شيعيان در اظهار محبت ودوستي حضرت علي آنانرا بـر  
 آن داشت كه خروارها حديث دروغين در بيان خوبيها ومقـام ومرتبـت او بتراشـند كـه    
متأسفانه ـ چون دوستيشان دوستي نادان خالـه خرسـه (!) بـود ـ بيشـتر ايـن احاديـث         

  وروايات دروغين حاوي اهانتهايي در حق اوست!
خود تعدادي از اين احاديـث را برشـمرده ام. از انجملـه     »الموضوعات«در كتاب 

ه است حديثي كه در آن ادعا مي كنند؛ خورشيد غروب كرد وحضرت علي رضي اهللا عن
نماز عصرش قضا شد, پس بدستور الهي خورشيد بازگشت تا او نمازش را بجاي آورد! 

وروايت حـديثي اسـت دروغـين, چـرا كـه راويـان آن ثقـه         "نقل"اين حديث از نگاه 
ودرست نيستند. وهمچنين از نگاه معني روايتي است پوچ وبي اساس, چـرا كـه وقـت    

ديد بشمار مي آيد ووقتي ديگر, قضا شده وگذشته است وبازگشت خورشيد طلوعي ج
  نه بازگشت وقت از دست رفته اول!

واز آنجمله است روايتي كه در حق حضرت فاطمه الزهراء رضي اهللا عنها بافته اند 
كه ايشان قبل از وفاتشان غسل نمودند ووصيت كردند كـه پـس از وفاتشـان غسلشـان     

  ندهند وبه همين غسل قبل از وفات اكتفا كنند! 
وروايت دروغ است. واز نگاه معنـا ومفهـوم داللـت     »نقل«يت نيز از نگاه اين روا

دارد بر ناداني وجهالت! چرا كه غسل ميت با حـدوث مـرگ واجـب مـي گـردد, پـس       
  چگونه قبل از مرگ غسل ميت صورت مي گيرد؟!
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واز اينگونه خرافات وقصه هاي خيالي شيعيان خروارها مي تواني بيابي كـه هـيچ   
  مدركي ندارند.پايه واساسي و

وبراي خود مذهب فقهي مخصوصي براساس خرافات اختـراع كـرده انـد كـه بـا      
اجماع مسلمانان در تضاد است. ومن نمونه اي از اين مسائل را از كتـابي بـا خـط ابـن     
عقيل نقل كرده ام. كه او خود آنها را از كتاب المرتضي در آنچه شيعيه اماميه بـا ديگـر   

  :1كرده است. از آنجمله است مسلمانان در تضادند نقل

                                                 

نمونه اي از اختالفات فقهي را در اينجا آورده است تا اشـاره كنـد بـه اينكـه      رحمة اهللا عليهمؤلف  -1
عيان را بر آن داشت تا نصوص واضح وروشن قرآن كريم وسخنان تلبيس ومكر شيطان چگونه شي

گهربار پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم را كنار نهاده از سوي خود قـوانين ومقـررات فقهـي اي را    
وضع كرده عرصه زندگي را بر خود وپيروان خويش تنـگ نماينـد. وايـن بـدان معنـا نيسـت كـه        

اينگونه مسائل فقهي خالصـه مـي شـود. بلكـه اختالفـات       اختالفات شيعيان با ساير مسلمانان در
عمده ي تشيع با اجماع مسلمين در موارد اعتقادي است نه در مسائل فقهي! همانگونه كه مؤلـف  
مختصرا در ابتدا اشاره كرده اند. نقطه اول اختالف از آنجا شروع مي شود كه شيعيان ادعا كردنـد  

امير مؤمنان علي بن ابي طالب را بدستور خداوند متعـال  پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم حضرت 
خليفه بر حق پس از خود تعيين فرمودند, اما ياران پيامبر اكرم پس از وفات آنحضرت  پيـام او را  
ناديده گرفته ابوبكر را بعنوان خليفه انتخاب كردند. اين نقطـه ناخـداگاه باعـث شـد كـه شـيعيان       

مرتد وكافر بدانند, چونكه در مقابل ايـن تصـاحب حـق الهـي      مجبور شدند همه صحابه پيامبر را
وامر آسماني سكوت اختيار كردند! وبدينصورت با آيات بسياري از كالم اهللا مجيد كـه صـحابه را   
تمجيد وستايش مي كند در ستيز شدند. واينجا مجبور شدند كه آن آيات را به گونه اي كه موافـق  

حتي برخي از آنها وقتـي مجـال تأويـل را جلويشـان بسـته       مذهبشان باشد تحريف وتفسير كنند.
ديدند مجبور شدند آيات مزبور را انكار كرده وقرآني كه بوسيله صحابه كـافر (!) جمـع وترتيـب    

  داده شده بود را انكار كنند وادعا كنند كه قرآن اصلي در پيش امام غائب است!
خدا صلي اهللا عليه وسلم  روبرو شـد. چگونـه   با تكفير صحابه شيعه با مشكل قطع رابطه با پيامبر 

احكام خدا را از زبان كافران ومرتدان بگيرند؟!! اينجا بود كه نياز به خلق پديده اي ديگـر بـه نـام    
امامت پيش آمد. آنها با اختراع امامت همه احكام وقوانين شريعت را بر زبـان آنهـا گذاشـتند. امـا     

را نديـده بودنـد, ايـن مشـكل را بـا ادعـاي اينكـه امامـان          مشكل اينجا بود كه امامان پيامبر خـدا 
معصومند وبه آنها وحي مي شود وبه آنها علم لدني وعلم باطني وعلم غيب داده شده اسـت حـل   
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سجده بر چيزي كه از زمين ويا گياهان روي زمين نيست جايز نمي باشد. يعني بر 
پنبه وپوست وپشم وپارچه و... سجده درست نيست. استجمار ـ پـاك كـردن خـود بـا      
سنگ وكلوخ پس از قضاي حاجت ـ براي ادرار درست نيست وآن مخصوص مدفوع ـ   

بايد سر را با دست تر از شستن عضو پيشين مسح كـرد, واگـر   غائط ـ است. در وضوء  
چنانچه در مسح تأخير افتاد ودست خشك شد بايد از سر نـو وضـوء را شـروع كـرد,     
واگر براي مسح كردن سر آب تازه به دست خود زد وبه تر بودن دست از شستن عضو 

  پيشين اكتفا نكرد وضوء درست نيست. 
ي با زني محصن ـ متأهل ـ زنـا كنـد آن زن بـراي      وهمچنين گفته اند كه: اگر كس

هميشه بر او حرام مي شود, وحتي اگر شوهرش او را طالق دهد مـردي كـه بـا او زنـا     
كرده هرگز نمي تواند او را به نكـاح شـرعي خـود درآورد. وازدواج بـا اهـل كتـاب ـ        

                                                                                                                           

كردند. البته اين مرحله ساختاري مذهب وپخته شـدن آن در طـول تـاريخ باعـث انشـقاقات بـي       
ع چون علف از چپ وراست سبز شدند, كه شماري در آن شد ومذاهب بسيار زيادي در فكر تشي

نهايتا شيعه اماميه اثنا عشريه با تكفير همه مذاهب ديگر نمونه صيقل يافته وشسته رفته همـه آنهـا   
پس از تاريخي طوالني از ساختار است. اما چون درغگو حافظه ندارد مـذهب شـيعه امـامي اثنـا     

هاي فقهي وعقيدتي. علمـاي مـذهب در    عشري دنيايي است از تضادها واختالفات در همه زمينه
ـ دروغ دينـي! ـ     "تقيـه "طول تاريخ سعي بر آن داشتند تا بـا سـاختن باورهـاي جديـدي چـون      

مشكالت تضادي مـذهب را بـه گونـه اي ماسـت مـالي كننـد. كـه متأسـفانه ايـن همـه تالشـها            
از مـنجالب   وكوششهاي شبانه روزي آنها باز هم نتوانست مذهب را آنچنان كـه شايسـته اوسـت   

  دگرگوني وتضاد نجات دهد.
خالصه اينكه دانشمندان تشيع پس از تالش بسيار توانستند مذهبي با رنگ وبوي اسالم بسازند كـه بـا   
ديواري بتن آرمه شده از احساسات وعواطف بدور از چالشهاي عقلي مردم را در چهـار چوبـه اي   

فكـر بازگشـت بـه اسـالم مبـين قـرآن كـريم         از تكفير با دشنام وناسزا گويي خمار كنند تا نشـايد 
وسخنان پيامبر خدا صلي اهللا عليه وآله وصحبه وسلم باشند. مذهبي آغشته خرافـات وپـر از قصـه    
هاي خيالي وساختگي عاطفه بر انگيز گريه آور در پي انتظار رسيدن امـام مهـدي موعـود, مسـكن     

شـكم بـزرگ عالمـان مـذهب      »خمـس «عقلهاي خواب آلود!! تا بازاري كه از راه مزارهـا ودروغ  
  ساختگي را سير مي كند همواره پر رونق بماند!
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بـا بـرآورده   يهوديان ومسيحيان ـ را حرام دانسته اند. وگفته اند كه طالق مشروط حتي  
شدن شرط واقع نمي شود. وگفته اند كه؛ طالق بدون وجود دو شاهد عادل واقع نمـي  
شود. وگفته اند؛ اگر كسي بخوابد ونماز عشايش قضا شود اگر پس از نيمه شب بيـدار  
شود بايد كه قضاي نمازش را ادا كند وبايد كه روز بعـد را روزه بگيـرد تـا كفـاره بـي      

ء شود. وزني كه موهايش را كوتاه مي كند بايد كفاره اي برابر بـا  اهتماميش به نماز عشا
كفاره قتل اشتباهي ـ قتل خطا ـ پرداخت كند. وكسي كه پيرهنش را در غم واندوه مرگ 
پسرش ويا خانمش پاره مي كند بايد كفاره اي مساوي با كفاره قسـم خـوردن بپـردازد.    

ديگري داشت بايد پنج درهـم صـدقه    واگر كسي نادانسته با زني ازدواج كرد كه شوهر
  بدهد.

كسي كه دوبار حد شراب بر او اجرا شده است اگر براي بار سـوم شـراب خـورد    
  مي نوشد برابر است با حد شراب خوار. 1»فقاع«كشته مي شود. حد كسي كه 

مجازات دزد قطع كردن انگشتان از ته است, نبايد كه كف دست او را قطع كننـد.  
زدي كرد پاي چپش قطع مي شود. واگر براي بار سوم دزدي كرد تا دم واگر بار ديگر د

را حرام قرار داده انـد. وذبـائح اهـل كتـاب ـ       »جري«مرگ بايد در زندان بماند. ماهي 
  اند. يهوديان ومسيحيان ـ را نيز حرام قرار داده اند. ودر ذبح استقبال قبله را شرط دانسته

ا اجماع مسلمانان مخالفـت نمـوده انـد. ودر    ودر بسياري از قضاياي فقهي ديگر ب
همه اين موارد شيطان توانسته آنها را به گونه اي فريب دهـد كـه همـه ايـن قـوانين را      
بدون در دست بودن هيچ گونه مدرك واساسي از قرآن مجيد ويـا دسـتورات وفـرامين    

دان اسـتناد  پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم ويا حتي قياس وضع كنند. وتنها چيزي كه ب
  كرده اند وقائع ساختگي خود شيعيان است.

  وخالصه اينكه اشكاالت شيعيان بي شمار است.

                                                 

  فقاع: شرابي كه از موز يا جو يا برنج گرفته شود, آبجو. -1
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از عبادت بزرگ نماز چون پاهايشان را در وضوء نمي شويند محـروم مانـده انـد.    
نيز تا آمدن امام معصومشان (!) بي بهره اند. وبه گناه بزرگ  1واز عبادت بزرگ جماعت

  به ياران رسول اكرم صلي اهللا عليه وسلم مبتال شده اند. دشنام وناسزا گفتن
ودر صحيح بخاري وصحيح مسلم از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم روايت شده 

اگر كسي از شما  ،2ياران مرا فحش وناسزا مگوييد« است كه آن مقام واال عرض نمودند:
                                                 

گمان مي رود كه اشتباه اماليي صورت گرفته باشد, ومنظور نماز جمعه يـا نمـاز جماعـت جمعـه      -1
  باشد.

امبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم برتـري نمـي دهـيم, هـر كـه      وما هيچ كس از اين امت را بر ياران پي -2
باشد وهرچند مقام ومنزلت وجايگاهش واال وباال باشد. جالـب اينجاسـت كـه در كتابهـاي خـود      
شيعه نيز رواياتي در مدح وستايش ياران پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم آمـده اسـت! از آنجملـه    

از امام رضا عليه السالم كه شخصي از ايشان در مـورد   »عيون اخبار الرضا«است؛  حديثي كه در 

ياران من چون ستارگان آسمانند, از هـر كسـي از   « دو حديث پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم كه

يـاران مـرا بحـال خـود     « :وسخن آنحضـرت كـه فرمودنـد    .»آنها كه پيروي نموديد راه يافته ايد

سيدند. امام در جواب فرمودند كه اينها صحيح است. پر .»بگذاريد, وبه آنها فحش وناسزا مگوييد
واز آنجمله است دعاء امام سـجاد عليـه السـالم در صـحيفه سـجاديه ـ صـحيفه كاملـه ـ كـه آن           
حضرت براي ياران پيامبر اكرم دعاي مغفرت وآمرزش كرده ودر دعاهايشـان بـا جمـالت بسـيار     

گهربار امام حسن عسكري عليـه السـالم   ارزنده اي مدح ايشان گفته اند. واز آنجمله است سخن 
خداوند به آدم عليه السالم وحي كردند كه پروردگـارت بـر   « در تفسير آنحضرت كه فرموده اند: 

هر يك از دوستداران محمد وآل محمد وياران محمد آنقدر مغفرت مي فرستد كـه اگـر آنـرا بـر     
ر باشند باعـث ايمـان همـه آنهـا     همه جهانيان از روز خلقت تا آخرين روز تقسيم كنند وهمه كاف

شده وهمه را مستحق بهشت مي گرداند. وكسي كه با محمـد وآل محمـد ويـاران محمـد بغـض      
ورزد خداوند او را به عذابي گرفتار خواهد كرد كه اگر بر همه جهانيان فرود آيد همـه را نيسـت   

آورده  »معاني األخبـار «واز آنجمله حديثي است كه ابن بابويه قمي در كتاب ». ونابود مي گرداند
كه حضرت امام موسي الرضا عليه السالم از پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم روايت مي كننـد كـه   

ابوبكر چون حس شنوايي براي من است. وعمر چـون حـس بينـايي بـرايم.     « آنحضرت فرمودند:
علـي بـن    ـ اثر  "كشف الغمه"وحديث امام جعفر صادق در كتاب ». وعثمان چون قلب من است

آندو امامان عدل وانصـاف بودنـد كـه    « عيسي أردبيلي ـ كه ايشان در مورد ابوبكر وعمر فرمودند: 
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بدهـد, بـه انـدازه يـك     طال در راه خدا صـدقه   »كوه احد«به اندازه كوهي بزرگ چون 
  مشت ـ ويا حتي نيمي از آن ـ از آنچه آنان در راه خدا داده اند نخواهد بود.

از رسـول اهللا صـلي اهللا عليـه     1ومحمد بن عبد الملك ويحيي بن علي با سندشان
وسلم روايت كرده اند كه ايشان فرمودند: خداوند متعال مرا برگزيـد, وبـراي مـن نيـز     

واز بين آنها برايم وزيران ومشـاوران وانصـاريان ودامادهـا اختيـار     ياراني انتخاب نمود 
نمود. پس لعنت خداوند وفرشتگان وهمه جهانيان بر كسي اسـت كـه بـه آنـان دشـنام      
وناسزا گويد. وخداوند روز قيامت از آن شخص نه واجبات وفرايضـش را مـي پـذيرد    

  ».ونه مندوبات ونوافل وخيراتش را

                                                                                                                           

هميشه بر حق پايدار زيستند وبر حق وفات كردند, رحمت خداوند بـر ايشـان تـا روز رسـتاخيز     
ودر همين كتاب از امام جعفـر صـادق اسـت كـه در حـق ابـوبكر صـديق در رد مخالفـان         »! بادا
بله او صديق است. بله او صديق است. بله او صـديق اسـت. وهـر كـس او را صـديق      « ودند:فرم

و دهها احاديث وروايات ديگر كه داللـت  ». نداند خداوند سخنش را در دنيا وآخرت از او نپذيرد
  مي كند بر مثل مشهور : درغگو حافظه ندارد!

بوبكر وعمر از يك طـرف, وبـين   چگونه شيعه مي تواند بين تكفير ياران رسول خدا وبخصوص ا
سـوره توبـه,    100وآيـه   40تـا   38سوره مباركه آل عمران, وآيات  195و 110آيه هايي چون آيه 

سوره انفال, وصدها آيه ديگر... ودهها احاديث ائمه كـرام,   74تا 68سوره فتح, و 21تا  18وآيات 
تابهاي شيعيان ثابت اسـت و... از  وقضيه ازدواج عمر با ام كلثوم دختر علي وفاطمه زهراء كه در ك

  طرف ديگر توافق ايجاد كند؟!
  حقا كه چنين كاري كه از حضرت فيل بر نمي آيد از علماء ودانشمندان شيعه بر آمده است!!..

سند روايت چنين است: محمد بن عبد الملك ويحيي بن علي به ما گفتند كـه آنهـا از محمـد بـن      -1
او از ابو ظاهر المخلص روايت كرده كه او از بغوي شنيده كه او از احمد بن المسلمه شنيده اند كه 

محمد بن عباد المكي روايت كرده كه او را محمد بن طلحه المديني از عبد الرحمن بـن سـالم بـن    
عبد اهللا بن عويم بن مساعده از پدرش واو از پدر بزرگ سالم شنيده كه او گفت: پيامبر اكرم صـلي  

  ... .نداهللا عليه وسلم فرمود



 تلبيس ابليس    122

از سويد بـن غفلـه آورده اسـت كـه ايشـان       1بزار با سندشابو البركات بن علي ال
از كنار گروهي از شيعيان رد مي شدم كه از ابوبكر وعمر رضـي اهللا عنهمـا بـه    « گفتند:

بدي ياد مي كردند واز مقام ومنزلتشان مي كاستند, وقتي به مجلس امير المؤمنين علـي  
از كنار برخـي از يارانـت رد   بن ابي طالب وارد شدم بدانحضرت گفتم: اي امير مؤمنان 

مي شدم, وشنيدم كه ابوبكر وعمر رضي اهللا عنهما را بدانچه در مقام آندو نيست ياد مي 
كردند. واگر آنها گمان نمي بردند كه شما در دلتان آنچه را آنهـا بـر زبـان مـي آوردنـد      

  پنهان مي داري, هرگز جرأت نمي كردند چنين سخنهايي بر زبان آورند.
رضي اهللا عنه فرمودند: پناه بر خدا, پناه مي برم بر خـدايم از اينكـه    حضرت علي

در دلم جز آن باشد كه رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم به من آموخت. لعنـت خداونـد   
بر آن كسي باد كه در دلش جز خير ونيكي آن دو يار رسـول خداسـت, آنـان بـرادران     

  رحمت خداوند بر ايشان بادا! پيامبر اكرم وياران ووزيران ومشيران او بودند.
سپس با چشماني پر از اشك برخواست ودست مرا گرفته گريـان داخـل مسـجد    
شد. وباالي منبر رفت وآرام نشسته محاسن سفيد وزيبايش را در مشت خود گرفته بـه  
آنها خيره شد تا مردم جمع شدند. سپس بلند شد وبا تشهد مختصر وبليغانه واديبانه اي 

زدن نموده فرمودند: چـه شـده برخـي را كـه سـادات قـريش وپـدران        شروع به حرف 
مسلمانان را به آنچه من از آن پاكم ياد مي كنند؟ بدانيـد كـه مـن از آنچـه مـي گوينـد       
بيزارم. وكسي را كه بدانها بد گويد را مجازات خواهم كرد. قسم بدانكه زمين وزمان را 

ز مؤمن متقي دوست نمـي دارد. وجـز   آفريد ودر كالبدها جان دميد, ابوبكر وعمر را ج
فاجر وفاسق وبدبخت آندو را بد نمي پندارد. با درستي وراستي ووفاداري با پيامبر اكرم 
صلي اهللا عليه وسلم همراه بودند وپس از او قدم به قدم  پيرو دسـتورات رسـول خـدا    
وامر ونهي وخشم وغضـب وعقـاب وبازخواسـت او بودنـد وهرگـز در هـيچ مـوردي        

                                                 

سند كامل او اينست: مؤلف مي گويد: روايـت كـرد مـرا ابـو البركـات بـن علـي البـزار از ابـوبكر           -1
الطريثيثي از هبة اهللا بن الحسن الطبري از عبيد اهللا بن محمد بن احمد از علي بن محمد بـن احمـد   

غفلـه كـه ايشـان    بن يزيد الرياحي از ابي ثنا الحسن بن عماره از المنهال بـن عمـرو از سـويد بـن     
  ... .فرمودند
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ت رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم از آنها سر نـزد. وهرگـز رأي وفرمـان رسـول     مخالف
خدا صلي اهللا عليه وسلم را بزمين نزدند. وهرگز رسول خدا صـلي اهللا عليـه وسـلم بـا     
رأي آندو مخالفت نفرمودند. ورسول خدا صلي اهللا عليـه وسـلم كسـي را چـون آنـدو      

لم در حاليكـه از آنـدو راضـي    دوست نمي داشت. ورسـول خـدا صـلي اهللا عليـه وسـ     
وخشنود بود از اين ديار به ديار باقي شتافتند. ودر حاليكه همه مؤمنان از آنـدو راضـي   

  وخشنود بودند از دنيا رفتند.
ابوبكر رضي اهللا عنه بدستور پيامبر خدا صلي اهللا عليه وسلم در آخـرين روزهـاي   

اندند. وآنگاه كه خداوند پيامبر عمر مبارك آنحضرت ُنه روز كامل بر مسلمانان نماز خو
خويش را بسوي خود خواست واو را بسوي بهشتهاي برين برد مؤمنـان ابـوبكر را بـه    
عنوان ولي وخليفه رسول اهللا براي خود انتخاب نمودند. وبا اختيـار كامـل خـود بـا او     

  بيعت كرده زكات را بدو محول ساختند.
ودم كـه بـا او بيعـت كـردم, واو از     ومن از بين فرزندان عبد المطلب اولين كسي ب

قبول خالفت سرباز مي زد وآرزو داشـت كسـي از مـا ايـن مسـئوليت را از شـانه اش       
بردارد. وقسم بخدا كه بهترين كسي بود كه پيامبر خدا صلي اهللا عليـه وسـلم بـر جـاي     
گذاشت. در مهر وعطوفت ودر لطافت ونرم خويي ودر تقـوا وپرهيزكـاري از همـه بـه     

نزديكتر بود. ودر عمر واسالم از همه پيشتر بود. پيامبر خدا صـلي اهللا عليـه    رسول خدا
وسلم او را در مهر وعطوفت به فرشته آسمان ميكائيـل, ودر بخشـايش ووقـار وهيبـت     
وبزرگمنشي به پيامبر خدا ابراهيم عليه السالم شباهت مي داد. ودر تمام زنـدگيش قـدم   

اهللا عليه وسـلم پـيش رفـت تـا بـه او پيوسـت.        به قدم بر راه وروش پيامبر اكرم صلي
  رحمت الهي بر او بادا!

پس از او واليت مسلمانان به عمر محول گشت. ومن از جمله كسـاني بـودم كـه    
اعالن رضايت كردم. واو نيز چون رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم ويارش نيكو سيرت 

نيز قـدم بـه قـدم راه    پيش رفت. وچون بچه شتري كه دنبال مادرش حركت مي كند او 
ورسم رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم ويار با وفايش را ادامه داد. وقسم بخـدا كـه بـا    
ضعيفان وتنگدستان  بسيار مهربان وبا عطوفت بود. مظلومان ومستمندان را ياري مي داد 
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وپوزه ظالمان را بزمين مي ماليد. ودر راه خدا از هيچ كس وهيچ چيزي تـرس وواهمـه   
وخداوند حق وحقيقت را بر زبـانش جريـان مـي داد. ودرسـتي وصـداقت را       نداشت.

عالمت ونشانه اي براي او ساخته بود, تا جايي كه ما گمـان مـي بـرديم فرشـته اي بـر      
زبانش سخن مي گويد. خداوند با ايمان آوردن واسالم او دينش را عزت ونيرو بخشيد. 

هـاي منافقـان رعـب ووحشـت او را     وهجرتش را سبب قيام دين خود قرار داد. ودر دل
  انداخت.و قلبهاي مؤمنان را آكنده محبت وعشق بدو ساخت.

رسول خدا صلي اهللا عليه وسلم او را در شدت وتندي بر دشمنان به فرشته آسمان 
جبريل شباهت داد. آيا كسي را سـراغ داريـد كـه مقـام ومنزلـت ايشـان را دارا باشـد؟        

خداوند متعـال مـي خـواهيم كـه مـا را در پيـروي        رحمت خدا بر آن دو بزرگوار. واز
راهشان ياري دهد. كسي كه مرا دوست دارد بايد كه آندو را دوست داشته باشد. وكسي 

  كه آندو را دوست ندارد در واقع مرا دوست نمي دارد, ومن از او بيزارم.
و را واگر قبل از اين اطالع مي يافتم كه كسي در مورد آن دو زبان درازي مي كند ا

به بدترين وجه مجازات مي كردم. اما از امروز به بعد اگر كسي را دستگير كـرده پـيش   
من آورند كه به حضرت ابوبكر ويا حضرت عمر رضي اهللا عنهما تـوهين كـرده اسـت,    

  مجازات افتراء زننده واهانت كننده را بر او اجرا مي كنم.
امبر اكرم صلي اهللا عليه وسلم اي مؤمنان آگاه باشيد كه؛ بهترين اين امت پس از پي

ابوبكر صديق وعمر فاروق رضي اهللا عنهما بودند. پس از آندو خداوند آگـاهتر ودانـاتر   
است كه بهترينان چه كسانيند. اين بود سخن من, ومغفرت وپوزش مي طلبم از خـداي  

  .1»خويش براي خود وبراي شما

                                                 

ودر نهج البالغه خطبه اي از حضرت علي مرتضي آورده اند كه ايشان در مـورد حضـرت ابـوبكر     -1
خدا جزاي خير دهد فالن ـ يعني ابوبكر ـ را , راست نمود كجي را,   « رضي اهللا عنه چنين فرمودند:

شت انداخت بدعت را, رفت از دنيـا  ودوا كرد امراض روحانيه را, قائم كرد سنت پيغمبر را, وپس پ
پاك دامن كم عيب, يافت محاسن خالفت را ورحلت كرد قبل از فساد آن, ادا كرد اطاعت خـدا را  
واز وي تقود گزيد چنانكه حق تقوي است. رفت از دنيا وگذاشت مردمان را در راههـاي شـاخ در   
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ه روايت كرده است كه از حضرت علي كرم اهللا وجه 1سعد اهللا بن علي به سندش
گروهي در آخر زمان مي آيند كه بدانها رافضه مـي گوينـد, ادعـا مـي     « ايشان فرمودند:

كنند كه از مايند وآنها از ما نيستند. ونشانه وعالمتشان اينست كه ابوبكر وعمر را دشنام 
مي دهند. هر كجا كه آنها را يافتيد به بدترين صـورت آنهـا را بكشـيد, چـرا كـه آنهـا       

  ».مشركند

  تلبيس ابليس بر باطنيان

مؤلف گويد: بدان كه باطنيان گروهي هستند در پوشش اسالم و متمايل به رفض، اما در 
اين است كه بود و نبود خـالق   عقايد و اعمال بكلي مخالف با اسالم. و حاصل قولشان

 عبادات بيهوده است و رستاخيزي در كار نيسـت، امـا   يكي است و نبوت باطل است و
اينها را در اول كار آشكار نمي كنند بلكه ابتدا مدعي مي شوند خدا و پيغمبـر بـر حـق    

ـ  بـدين است و دين صحيح است اما در وراي ظاهر رازي نهان هسـت. و شـيطان    ه گون
ههاي مختلـف باطنيـه   ايشان را بازي داده وعقايد گوناگون را در نظرشان آراسته و گرو

   :هشت نام دارند بدين شرح
از اين جهت بدين عنوان ناميده شده اند كـه مـدعي شـدند ظـواهر      – اطنيهاول: ب

قرآن و حديث باطني دارد همان طور كه در وراي پوست مغزي هسـت. نـادان نقـوش    
ظاهر مي بيند و دانا رموز و اشارت و سرّ خفي را در مي يابد و هر كس در بند ظـواهر  

هر كس به دانش ارتقـاء يابـد    بماند زنجير تكاليف شرعي همچنان بر گردنش هست و
از سـورة   157تكليف از او ساقط شود و از رنج و تعب برهد و اشاره كرده اند به آيـة  

                                                                                                                           

(ر.ك. ». ايت خود هدايت يافتهشاخ كه در آن هدايت نمي يابد گمراه ويقين حاصل نمي كند به هد

  .ترجمه عالمه عبد الشكور لكنوي) »آيات بينات«به 
سند كاملش چنين است: از سعد اهللا بن علي از الطريثيثـي از هبـة اهللا الطبـري از محمـد بـن عبـد        -1

الرحمن از البغوي از سويد بن سعيد از محمـد بـن حـازم از ابـي خبـاب الكلبـي از ابـي سـليمان         
  . ه ما رسيده است كه حضرت علي كرم اهللا وجهه فرمودند:...الهمداني ب
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و بارهـاى سـنگين، و   « .﴾ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْاللَ الَّتـي كَانـت علَـيهِم   ﴿: اعـراف 
  .»دارد زنجيرهايى را كه بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى

از آن روي بدين عنوان ناميده مي شوند كه خود را به محمد بن  – دوم: اسماعيليه
اسماعيل بن جعفر (صادق) منسوب مي دارنـد كـه بـه گمـان ايشـان امـام هفـتم بـود         
(اسماعيل در زمان پدر وفات يافت). و از آنجا كه آسمان هفت تاسـت و زمـين هفـت    

بايد باشـد؛ چنانكـه در بـاب     امامت نيز هفت روز است، دورة طبقه است و هفته هفت
عباسيان هم چنين سلسلة هفت تايي ساخته بودند: عباس (عموي پيغمبر)، عبـداهللا بـن   
عباس، علي بن عبداهللا، محمد بن علي ابراهيم (مشهور به امام)، سفاح، و هفتمي منصور 

  ة عباسي).(خليف
سي بودنـد) آورده اسـت كـه    كه شيعيان غالي عبابه راونديه (و طبري مورخ راجع 

و از او بـه ائمـه    )رضي اهللا عنـه (معتقد بودند روح عيسي بن مريم به علي بن ابيطالب 
نـاموس خـود را از    حتـى ه اباحي بودند و وررسيده. اين گ منتقل شده تا به ابراهيم امام

داشتند. اسد بن عبداهللا (قسري) ايشان را كشت و مصلوب نمـود، امـا   مي مهمان دريغ ن
 عقيده شان باقي ماند چنانكه ابوجعفر منصور (خليفـه عباسـي) را مـي پرسـتيدند، و از    

ده مي كشتند، و نيز مسلحانه بيرون آمباال كشيده ازآنجا پايين پريده خود را  الخضراء قبة
يعني تو همـاني كـه    [يعني اي منصور تو تويي » نتأباجعفر أنت أيا « :فرياد مي زندند

  .]!خود داني، تو خدايي
از دو جهت بدين عنوان ناميده شـدند يكـي اينكـه دور امامـت را      – سوم: سبعيه

همچنانكه بيان شد هفت هفت مي دانستند كه هر دوره با هفتمي به پايان مـي رسـيد و   
قيامت هر دور همان هفتمي است دوم اينكه تدبير عالم زيـرين (يعنـي دنيـاي مـادي و     

مـي   1شتري، مريخ، زهره، شمس، عطارد، قمر)خاكي) را منوط به هفت سياره (زحل، م
  دانستند.

                                                 

   ترتيب مشهور چنين است: -1
 م. –قمر است و عطارد و زهره          شمس و مريخ و مشتري و زحل. 



 127  در بيان تلبيس ابليس در عقايد و كيشها                         

اينان پيروان مردي بودند از باطنيه به نام بابك خرمي كه بـه سـال    -چهارم: بابكيه
تانهاي آذربايجان ظهور كرد و خلق بسياري پيرويش كردند و سدر يكي از كوه هـ 201

گر كسـي دختـر يـا    كارش عظمت يافت. آورده اند كه او محرمات را مباح ميداشت و ا
 آنبـود و در   ين گونـه بيسـت سـال   خواهر زيبايي داشت به زور از او مي گرفت، و بد

كومت با او جنگيـد  مدت هشتاد هزار يا پنجاه و پنج هزار و پانصد كس را بكشت و ح
افشـين، بابـك و    هـ223كريان حكومتي را شكست داد تا آنكه به سال و او بسيار از لش

كـاري كـردي كـه     :بابك به وي گفت رد و نزد معتصم آورد. برادرتگير كبرادرش را دس
كس نكرد اكنون شكيبايي و استقامتي از خود نشان بده كه كس نشان نداده باشد، بابك 

خواهي ديد. معتصم فرمان داد دست و پاهاي بابك را بريدند و از خون به چهرة   گفت:
از آن ترسيدم   مرگ ترسيد؟ گفت:آن دعوي شجاعت از  با  خويش ماليد، معتصم پرسيد:

كه چون خون از تنم برود و رنگم زرد شود، گمان كنند كه از بيم مرگ رنگم دگرگـون  
شده است، پس چهره به خون گلگونه كردم كه مرا زرد چهـره نبيننـد. پـس بـه فرمـان      

معامله با برادرش نيز  نمعتصم گردن بابك را قطع كردند و پيكرش را آتش زدند و همي
بابكيان جماعتي باقي ماندند كه گفته ميشـود   زرت گرفته و هيچ يك آخ نگفتند. و اصو

سوي زنان بـر   سالي يك شب زن و مرد باهم گرد مي آيند و چراغ مي ُكشند ومردان به
مي خيزند و هر مردي در زني مي آويزد و با او در مي آميـزد و بـر ايـن پندارندكـه آن     

   وب مي شود.حالل است چرا كه نوعي شكار محس
بابـك جامـه    ايـام  بدين مناسبت كه باطنيان در –(= سرخ جامگان)  محمره :پنجم

   .1هاي خود را سرخ كردند و پوشيدند
  مورخان در سبب تسميه باطنيان به قرمطي دو قول دارند:  – ششم: قرامطه

پارسايي نمود و مـردم  نجا اظهار يكي كه مردي از خوزستان به سواد كوفه آمد و آ
مي خواند. ايـن مـرد نـزد     (صلى اهللا عليه وسلم)اهل بيت پيغمبر  به پيروي امامي از را

زبان نبطيان به معني تيز چشم است، و  اين كلمه درنزل كرد (شخصي ملقب به كرميته م

                                                 

 م.-پيش از ظهور بابك هم وجود داشته است.» محمره«ظاهراً گروهي تحت عنوان  -1
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ليـد  س نمـود و ك محبو ناحيه آن مرد را دستگير و نكرميته چشمش سرخ بود) و امير آ
بر زنداني بسوخت، كليـد برداشـت و   خفت. كنيز امير را دل زندانش را زير سر نهاد و ب

زير بالش امير گذاشت.  محبس بگشود و زنداني را رها ساخت و در را بسته كليد را درِ
چون زنداني را جستند و نيافتند شيفتگي مردم بدو بيشتر شد و بـه اسـم ميزبـانش كـه     

گفتنـد و جايگـاه او بـه    » طقـرم «فيـف داده  را تخ بود شهرت يافت و آن كلمه» كرميته«
  اوالدش به ارث رسيد. 

آنكه قرمطيان منسوبند به حمدان قرمط كه از نخستين داعيان ايشان بود و در  :دوم
انتساب بدو قرامطه و قرمطيه ناميده شدند. و حمدان قرمط مردي بود از اهـل كوفـه بـا    

گـاوي در پـيش   گرايش به پارسايي. روزي در راه ده خود به مريـد برخـورد كـه گلـة     
يكـي از    يكي از داعيان باطني بود) گفت: كهانداخته بود و مي رفت حمدان به آن مرد (

 .من دسـتور ايـن كـار را نـدارم     :آن مرد گفت .اين گاوها را سوار شو كه خسته نشوي
بـه امـر چـه     :حمدان پرسيد آري. :مگر تو كار به دستور مي كني؟ گفت :حمدان پرسيد
در اين  :به امر مالك من و تو و دنيا و آخرت. حمدان گفت :فتكني؟ گ كسي عمل مي

در اين ده كه مي  :درست است. حمدان پرسيدت ي: رأصورت منظورت خداست. گفت
اللت به ردم اين ده را از جهل به علم از ضدستور دارم كه م  روي چه كار داري؟ گفت:

ا و نداري برهانم وايشان ر هدايت و از بدبختي به نيكبختي فراخوانم و از ورطة خواري
مـرا نجـات     به بي نيازي و خالصي از رنج و رحمت رهنمايي كنم. حمدان بدو گفـت: 

و با افاضة علمي مـرا زنـده كـن كـه بسـيار بـدان        فرمايد تبده كه خدايت نجات عناي
بر هر كس آشكار كنم مگر بعـد   نهفته را من مجاز نيستم كه سرّ  محتاجم آن مرد گفت:

بايد   بگو چگونه بايد عهد كنم؟ آن مرد گفت:  ان و گرفتن پيمان، حمدان گفت:از اطمين
ن ا. حمدراز من و راز امام را فاش نسازي. امام پيمان كني و بر عهده بگيري كه با من و

عهد بست و آن مرد شروع كرد به القاء تعاليم فريب آميز به حمدان، و حمدان اجـابتش  
ه عنوان يكي از داعيان ايشـان برگزيـده شـد و از عناصـر     كرد و پذيرفت تا آنكه خود ب

قرمطيه و قرامطه مـي نامنـد، و    -بودندكه از باطنيان  –اصلي آنان گرديد و اتباع وي را 
ميـان   خاندان و فرزندانش جايگاه وي را به ارث برده كـارش را ادامـه دادنـد. و در آن   
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ظهور كرد و  هـ 286به سال  شدت و صالبت داشت ابوسعيد بودكه آنكه از همه بيشتر
ويـران سـاخت و    را مسـجدها  گرفـت و بسـيار از مسـلمانان را بكشـت و     كارش بـاال 

جيان كشـتار كـرد و بـراي اصـحاب و اتبـاعش سـنتها بنهـاد        امصحفها سوزانيد و از ح
وعـدة   هم اكنون از غيب :وخبرهاي دروغ و نشدني بداد. چنانكه هنگام جنگ مي گفت

هر گاه  :كه مرد پرنده اي گچين بر قبرش نشاندند وگفتندهنگامي نصرت به من رسيد. و
اين پرندة گچين بپرد ابوسعيد از گور خويش بيـرون آيـد و خـروج نمايـد، و در كنـار      

داشتند (كه چون از گـور بيـرون    ن كرده و جامه و سالح حاضر نگه ميقبرش اسبي زي
ه محشور سبي حاضر باشد سواركنار قبرش ا آيد سوار شود). و معتقد بودند هر كس در

نـام او  محشور شود. و اصحاب ابوسعيد چون نباشد پياده  شود و هر كه را اسب حاضر
لوات نمـي  صـ  (صلى اهللا عليه وسلم)رستادند اما بر رسول اهللا فمي شنيدند صلوات مي 

صلوات مـي فرسـتاد مـي     (صلى اهللا عليه وسلم)ادند و به هر كس كه براي محمد تسفر
نان ابوسعيد مي خوري و بر ابوالقاسم صلوات مـي فرسـتي؟ بعـد از او پسـرش     گفتند: 

يس ابوطاهر به جايش نشست وكارهاي پدر را دنبال كرد و به كعبه تاخت و آنچـه نفـا  
دار فرا خوانـد  پنمردمان را بدين  بود و به ديار خود برد ودر آنجا بود با حجر االسود ر

  كه ابوطاهر خداست. 
اطنيان را از آن خرّمي خوانند كـه مردمـان را بـه لـذت جـويي و      ب – هفتم: خرميه

شهوت پرستي خوانند از هرگونه كه باشد، و بار تكليف شرع از گردن بيفكننـد، و ايـن   
به روزگار قبـاد سـر بـر آورده، اعـالم      عنوان مزدكيان بوده است كه مباحيان مجوسند و

شـابهت در نتيجـة مذهبشـان بـا     اباحة محرمات و محارم نمودند. و باطنيان از جهـت م 
  مزدكيان (هر چند در مقدمات مخالف يكديگرند) به نام ايشان ناميده شدند. 

نامند كه اصل مذهبشان بـر نفـي   » تعليمي«باطنيان را از آن روي  – هشتم: تعليميه
اسـت و دعـوت بـه آمـوزش گـرفتن از امـام         ]محض[رأي و نظر و عدم كفايت عقل 

  ست جز با تعليم. نيعلوم ممكن درك  :و اينكه معصوم؛
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 ييم:اكنون اگر كسي بپرسد كه به چه انگيزه اي باطنيان وارد اين بدعت شدند، گـو 
روند پس با جمـاعتي از مجوسـيان ومزدكيـان و ثنويـان و     اينان خواستند از دين به در  

فلسفه گرايان ملحد مشورت كردند و چاره جويي نمودند كه چگونه از سـنگيني فشـار   
دين كه اينان را از بيان عقايد ملحدانه و المذهبانه خود الل كرده بودند، بكاهنـد و   اهل

راه شان آنست كـه عقيـده   در برابر اسالم مقاومت نمايند. پس به اين نتيجه رسيدند كه 
فرقه اي از آنانرا كه از همه بي شعورتر و بي درايت تـر اسـت، و بـيش از همـه تـوان      

ها را داراست، وبيش از همه دروغها را پذيراست ـ كه آنها  پذيرش مستحيالت و ناممكن
برگزينند و در آن پناه گيرند و با اظهار اندوه بر مصـايب آل  را   را روافض مي گويند ـ 

دوسـتي شـيعيان    و ه بر ايشـان گذشـته  ك اهانتي و جور و (صلى اهللا عليه وسلم)محمد 
بـوده انـد    مسـلمانان ناقل شريعت به  به آن بهانه توانند آن پيشينيان را كهو  جلب كنند

و بـي تـوجهي    شدند منقوالتشان مورد بـي التفـاتي  دشنام دهند. و چون پيشينيان خوار 
  گردد، آن گاه بتدريج مي توان از مسلمانان كساني را فريفت و بيدين ساخت.

اخبار باشد به ايـن پنـدار    و هر گاه كسي باشد كه هنوز متمسك به ظواهر قرآن و
هر كه از باطن بـه ظـاهر سـرگرم گـردد احمـق       ش كه آن ظواهر بواطني است وافكنيم

باشد و زيرك آن است كه به باطن قرآن و اخبار بگرايـد. آن گـاه عقايـد خـويش رابـه      
انيـدن جمعـي از   ي قرآن و اخبار به خورد ايشان دهيم و چون بـا گرو عنوان معاني باطن

ق آسان است. و راه كار ما افراد ديگر فرَ زايش يافت فريفتنمان افد رافضه به خود تعدا
مذهب برگزينيم و او مدعي شود كه  به عنوان يار و كمك كار اين اين است كه كسي را

ر و معصوم از خطـا و مؤيـد   منصوص پيامب از اهل بيت است و واجب االطاعه و خليفة
زيـرا   اي نباشد كـه آن مـدعي سـاكن اسـت،     هقانب خدا؛ و نيز بايد دعوت در منطازج

ـ  نزديكي خانه اسـت، امـا هـر گـاه راه دور باشـد       هموجب بي پرده شدن راز نزد بيگان
را وارسي نمايد و بـر حقيقـت   » امام«چگونه كسي كه دعوت را پذيرفته مي تواند حال 

  امر او اطالع يابد؟
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 اين همه تمهيد و تدبير باطنيان براي سلطه يافتن بر حكومت واموال مردم است و
كه در گذشته خون اينان را ريختند واموالشان را بردند. اين بـود   تن از كسانيفانتقام گر

  آغاز كار و هدف باطنيان. 
نخست اينكه بايد تشخيص داده اينان حيله هايي براي سلطه جويي بر مردم دارند. 

كسي قابل فريفتن و تلقين هست يا نه؟ اگر مستعد تبليغ است هرگاه طبعش مايل شود 
است وي را به امانت و راستي و ترك شهوت مي خوانند و اگر به هرزگـي  به پارسايي 

خاطر نشانش مي كنند كه عبادت ابلهـي اسـت و    ينو عنان گسيختگي گرايش دارد چن
وزه بـه دنبـال لـذت    آن است كه آدم در اين دنياي دو ر پاكدامني حماقت، و زيركي در

يند و مناسـب او باشـد   خوشا ترتيب نزد صاحب هر مذهبي حرفي كه برود؛ و به همين
در معتقداتي كه دارد به شك اندازند. و كسي دعوت اينـان را مـي   گويند. سپس وي را 

فرزندان مجوسان باشـد كـه دولـت     و نشد؛ و يا از اوالد خسرواپذيرد كه يا كم خرد با
طلبي باشـد كـه روزگـار بـراي نيـل بـه        مدن اسالم برافتاد؛ و يا آدم جاهپيشينيانش با آ

باطنيان بدو وعدة پيروزي مي دهند؛ يا كسي كه مي خواهـد از   صود ياريش نكرده ومق
سطح عامه باالتر رود و به خيال خود به حقايقي دست يابد؛ يا رافضي مذهبي باشد كه 

حدي فلسفي مشرب و ثنوي مذهب وحيرتزده ؛ يا ملبه صحابه است دادن آيينش دشنام
  و تكليف را خوش ندارد. وست دارد اي در عقايد كه لذايذ را د

طوسي گويد: باطنيـان گروهـي انـد     ]غزالي[اينك بعضي از عقايد ايشان. ابوحامد 
مدعي اسالم، متمايل به رفض، كه عقايد و اعمالشان با اسالم مباين است. از آن جملـه  
است اعتقاد به دو خداي قديم كه هر دو ازلي اند اال اينكـه يكـي مخلـوق آن ديگـري     

. پـس اولـي را    ]براي دومي، حدوث ذاتي قايل شده اند نه حـدوث زمـاني  يعني [است 
 لسابق و دومي را ثاني ناميده اند. سابق را به وصف وجود و عدم يـا معلـوم و مجهـو   

. ثـاني از سـابق    ]= تعطيـل صـفات   [نتوان ستود و موصوف يا غير موصوف نتوان ناميد 
پيدا شـده. در نظـر باطنيـان پيغمبـر     » نفس كليه«او مبدع اول است، سپس  پديد آمده و

يك قوة قدسية پاك به » ثاني«توسط » سابق«شخصي است كه از  (صلى اهللا عليه وسلم)
(صلى اهللا عليـه  وي افاضه گرديده است و جبريل عبارت از عقل افاضه شده به پيغمبر 
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دوره نه اينكه نام شخصي باشد. و نيز باطنيان همرأي اند بر اينكـه در هـر    است وسلم)
هم  امام معصومي بايد باشد كه براي تأويل ظواهر بدو مراجعه مي شود. باطنيان معاد را

نفس به اصل آن. در باب تكليف نيز از ايشـان   مي گيرند يعني بازگشت» عود«معني به 
 اباحة مطلق منقول است، هر چند در گفتگو منكر اين معنا شوند و گويند هر انسـاني را 

ون از ظواهر به بواطن پي برد تكليف برخيـزد. چـون   چاما گويند  ناچار تكليفي هست،
آن را با حيلـه هـاي    نتوانسته اند مردم را از قرآن و سنت برگردانند، هدف و مقصود از

قتل آيند. مثال گفته انـد: جنابـت    خوش ظاهر نفي مي كنند كه اگر صريحاً نفي كنند به
 علم در نفس كسي كـه  يعني انداختن نطفةيعني افشاء سر، غسل يعني تجديد پيمان، زنا 

يعني خودداري از افشاء سر، كعبه يعني شـخص پيغمبـر،    عهد بيعت نبسته است، روزه
باب يعني علي، طوفان يعني طوفان علمي كه متمسكان به شبهه را غرق نمايـد، سـفينه   

مـي شـود، آتـش ابـراهيم آتـش       نيعني پناهگاهي كه آدم مستجاب الدعوه بدان متحص
استين نبود بلكه (آتش) غضب نمرود بود كه به ابراهيم آسيبي نرسانيد، و ذبح اسحاق ر

عهد از او، عصاي موسي يعنـي حجـت او، يـأجوج ومـأجوج يعنـي اهـل        نيعني گرفت
.. و نيز آورده اند كه خدا پس از آفريدن ارواح همچون روحي بـر ايشـان ظهـور    .ظاهر

ت تـا آنكـه بعضـي شـناختندش؛ و اولـين      كه يكي از ايشان اسـ  نمود، و شك نداشتند
خطاب بود كه ابليس  بن شناسندگان سلمان و ابوذر و مقداد بودند و اولين منكران عمر

  ناميده مي شود... و از اين قبيل خرافات كه حيف از تضييع وقت در نقل آنهاست.
ـ باطنيان به شبهه اي متمسك نشده اند كه قابل بحث و منـاظره باشـد، بلكـه ط    ق ب

 چه در دلشان افتاده چيزهايي برساخته اند. و اگر با يكي از اين جماعت مناظره اي پيآن
هي است يا نظري و يا نقـل از امـام معصـوم    يبد :ه مي گوييدآيا اينها ك  آمد بايد پرسيد:

است؟ بديهي نيست، زيرا صاحبان عقل سليم آن را قبول ندارند؛ و اگر بگوييـد نظـري   
چگونه نظر را كه عبارت اسـت از قضـاياي   » عقل بس نيست«است، شما كه مي گوييد 

اينهـا نقـل قـول از امـام      :عقلي و حاصل تصرفات عقل است مي پذيريد؟ و اگر گوييد
(صـلى اهللا  قول پيغمبر  بدون معجزه پذيرفتيد و چگونه قول او را :گوييم .معصوم است
همين  اطمينان داريدترك كرديد؟ واز كجا بوده است  هرا كه صاحب معجز عليه وسلم)
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باشد؟ و نيز مي پرسـيم كـه آيـا آشـكار      نيز باطني غير ظاهر نداشته» امام معصوم«قول 
واجـب   :كردن اين تأويالت و بواطن كه شما مي گوييد واجب است يا نه؟ اگر گوينـد 

آن را پنهان داشت، و اگـر گوينـد پنهـان     (صلى اهللا عليه وسلم)است گوييم چرا محمد 
  اظهار مي كنيد؟ جب است گوييم شما چراداشتن آن وا

ابن عقيل گويد: اسالم به دست دو گروه ظاهري و باطني از بين مي رود، زيرا اهل 
دليل ظواهر شرع را به تعطيل كشانيدند اما اهل ظاهر آنچـه را هـم    باطن با تأويالت بي

ـ    مع كه الزم به تأويل است به ر همـان  اني ظاهري گرفتند و اسـماء و صـفات الهـي را ب
دو تاسـت، يعنـي بايـد    كردند. حال آنكه حقيقت در بين اين  معاني كه مي فهمند حمل

گريم مگر آنكه دليلي بر خالف آن باشد و هـر معنـاي بـاطني را كـه داليـل      ظاهر را بن
  شرعي تأييد ننمايد رد كنيم. 

م، نمـي شـو   من پيشواي باطنيان را ببينم با او از طريق علـم وارد  مؤلف گويد: اگر
پيروانش را به باد نكوهش مي گيـرم زيـرا آرزوي تبـاه سـاختن اسـالم       بلكه عقل او و

فتـه  هآرزويي احمقانه است؛ اين مسلمانان اند كه ساليانه مجمعي در عرفه دارند و هـر  
روز اجتماعي در مسجد هر محـل، چگونـه بـا    هر اجتماعي در مسجد جامع هر شهر و 

گل آلود نماييد يـا نقـش اسـالم را    دياري عميق را  توانيد آب اين خود مي انديشيد كه
أشـهد أن ال إلـه إال اهللا وأشـهد أن    « بزداييد؟ مؤذنان مسلمان هر روزه از فراز مناره هـا 

و از آنِ شما نهايـت ايـن اسـت كـه يكـي درگوشـة        ؟فرياد مي زنند» محمدا رسول اهللا
شـتاب ورزد و كلمـه اي    هموخلوتي نجوا كند يا درقلعه اي قدم نهد و فرا رود كه اگر 

از دهانش بجهد سرش از گردن مي افكنند و مثل سگ مي كشـندش. كـدام عـاقلي بـا     
غلبـه  مر عمومي كـه ممالـك را فـرا گرفتـه     امر نهان شما بر آن ا نخود مي گويد كه اي

  نمايد، پس از شما احمقتري نمي شناسم.
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و سلطان جالل الدولـه  شعله ور شد  494مؤلف گويد: فتنة باطنيان متأخر به سال 
جمعي از ايشان را پس از آنكه ثابت شد مذهب باطني دارند بكشت، و عـدد   1بركيارق

كشتگان به سيصد و اندي رسيد. و از اموالشان كاوش كردند و از يكيشان هفتاد اتاق پر 
به خليفه نوشت و در تعقيب اشخاص مظنون بـه   را بركيارق ماجرا .گوهر به دست آمد

ت. وعوام نيز در تفتيش امر اشـخاص  شپيشتر رفت و كس زهرة شفاعت نداباطنيگري 
اسماعيلي است؛ و هر كس   زياده روي كرده هر كس را مي خواستند بيازارند مي گفتند:

  ميانه دور كرده مالش را مي برد.  با ديگري عنادي داشت متهمش مي كرد و او را از
ه امر باطنيان ظهور يافت آن بـود كـه   پيش از آن به روزگار ملكشاه، نخستين بار ك

 و سـپس آزادش  آنان در ساوه نماز عيد خواندند، شخنه خبر يافت و دستگيرشان كـرد 
كه مي خواستند بـه خـود بگرواننـد و او     –ساخت. باطنيان بعداً يك مؤذن ساوه اي را 

ـ    به قتل رساندند. خبر به خواجه نظام –نپذيرفته بود  ل را الملك رسـيد دسـتور داد قات
كه  نخستين كسي را بود، او را گرفته كشتند. و ايشان بگيرند، نجاري متهم به قتل مؤذن

در عـوض او نظـام    شما از ما نجاري را كشتيد ما  ترور كردند نظام الملك بود و گفتند:
  الملك را كشتيم!

ـ     وت گرفـت تـا آنجـا كـه     مخصوصاً بعد از مرگ ملكشـاه كارشـان در اصـفهان ق
انداختند. و چنـان شـد    ربودند و مي كشتند و جسدشان را در چاه مياشخاصي را مي 

ش قطع اميـد مـي شـد. و خـود     نقع عصر به خانه باز نمي آمد از بازگشتكه هر كس مو
مردم به تفتيش پرداختند و باألخره در خانه اي زني را يافتند كه دائم بـر حصـيري مـي    

كرده حصـير را برداشـتتندو زيـر    نشست و از روي آن تكان نمي خورد، آن زن را بلند 
آنچهل جسد مقتول را يافتند، آن زن را كشته خانه و محّلـه اش را بـه آتـش كشـيدند.     

ت و چون كسـي از آنجـا مـي    بود كه مرد كوري بر در آن كوچه مي نشس نداستان چني
ون آن ور خواهش مي نمود كه چند قدم در كوچه راهنمـاييش كنـد، و چـ   گذشت آن ك

                                                 

بركيـارق  « يان، چاپ دانش پژوه و زنجاني) آمده است كه برعكس در جامع التواريخ (قسمت اسماعيل -1
 م. –. 120ص ». دوستدار رفيقان (= اسماعيليه) بودي و عقيدت ايشان را منكر نه
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كه كمين كرده بودند او را مي گرفتنـد و مـي كشـتند.     ه مي شد كسانيعابر داخل كوچ
بعد از اين واقعه مسلمانان اصفهان بجد در جسـتجوي باطنيـان برآمدنـد و بسـياري از     

  قتل رسانيدند. ه يشان را با
بود از نـواحي ديلـم؛ و ايـن     1و نخستين قلعه كه به تصرف باطنيان درآمد روز باد

يكــي از متهمــان بــه  483د مصــاحب ملكشــاه، بــه ســال نخســت قمــاح را بــو قلعــه
يست دينار بدو داد و حفاظت قلعه گرفت. پيشرو باطنيـان و  دواسماعيليگري يكهزار و 

كاتـب رئـيس   و در كـودكي م  2ز مروسـت ماعيليان حسن صـباح بـود كـه اصـلش ا    اس
گرفت تا  ااز داعيان، مذهب اسماعيلي را فر عبدالرزاق بن بهرام بود، سپس به مصر افتاد

شد و اين قلعـه را    ]دعوت جديده [جا كه به عنوان داعي (به ايران) بازگشت و رئيس نآ
  به دست آورد. 

و شيوة حسن صباح و داعيانش چنين بود كه جز گول ناداني را كه دست راست و 
چپ از هم نشناسد دعوت نكنند، و شخصي را كه دعوت پذرفته بود گردو و عسـل و  

داندند تا دماغش منبسـط شـود آن گـاه مصـايب خانـدان رسـول اهللا       سياهدانه مي خور
بر او فـرو مـي خواندنـد، سـپس مـي گفتنـد ازارقـه و خـوارج          (صلى اهللا عليه وسلم)

از جان دريغ كني؟  مي نمودند تو چرا بايد در ياري امام در جنك عليه امويان جانبازيها
انـد  سـاختند. چنانكـه آورده    شمشير و آماده فـداكاري مـي    و بدين گونه وي را طعمة

علمـاء و   او را تهديد نمود كه دسـت از تـرور   يكي نزد حسن صباح فرستاد وپملكشاه 
بردارد و اطاعت نمايد. حسن به پيك گفت اينكه جواب را بيني. آن گاه از فداييان  امراء

                                                 

مـي  » لميشه«يا » لمشر«يا » لمسر«رودبار همان  قعلهءو » رودبار«پيداست كه صورت صحيح كلمه  -1
) ضمناً نخسـتين قلعـه   391، ص 3محمد قزويني، ج باشد (رك: تاريخ جهانگشاي جويني، با تعليقات 

 م.–كه به دست حسن صباح افتاد بنابر مشهور الموت است. 

حسن صباح نوشته اند كه در اصل كوفي بوده و پدرش از كوفه به قم آمده و آنجا سـاكن شـده    درباره -2
صباح اصلش از مرو  ) در اينكه حسن99وحسن صباح در قم تولد يافته (جامع التواريخ، پيشگفته، ص 

  م.–باشد بايد بيشتر تحقيق كرد. 
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حاضر پرسيد كدام يك از شما حاضريد كه براي امر موال به مأموريتي برويـد؟ همگـي   
دند و پيك پنداشت كه ميخواهد نامه اي به دستشان بدهد كه برسـانند،  براز اشتياق نموا

كشـيد و   دپس حسن به جواني از فداييان اشاره كرد كه خودت را بكش! آن جوان كـار 
حلق خود را بريد؛ حسن به ديگري اشاره نمود كه خود را از بلندي قلعه پايين بينـداز،  

ه پايين انداخت و تنش پاره پاره شد. حسن آن گاه روي بـه  آن فدايي خو را از ارتفاع ب
به سلطان بگوي بيست هزار تن از اينان نـزد مـن هسـت كـه درجـة        وگفت: دپيك كر

جواب اين است! پيك نزد سلطان بازگشت و آنچه ديده بـود خبـر    ي،داطاعتشان را دي
س از آن دژهاي و پ .1داد، سلطان در شگفتي فرو رفت و دست از جدال ايشان برداشت

ايشان را حـاالت غريـب   بسيار به دست ايشان افتاد و اميران و وزيران بسيار بكشتند، و 
  ايم واينجا سخن كوتاه مي كنيم.  آورده  ]المنتظم [تاريخ  است كه در

بسا زنديقان كينه ور با اسالم كه بادعاوي ظاهر فريب خروج كـرده و هـدفي جـز    
، همچون بابك خرمي (كه ياد كرديم) و صاحب الزنج و دنيويات نداشته اند لذت جوي

نگيري مي داد و تحريك مي كرد. اينان در قتل وغارت اان را وعدة آزادي و جهگكه برد
دستگير شده به بدترين عواقب و عقوبتها رسيدند بـه طـوري كـه     زياده روي كردند اما

از زنـديقان بـه ايـن    شكنجه و عذابشان بر لذتي كه برده بودند مي چربيد. بعضي ديگر 
شـدند  » خسـر الـدنيا واآلخـره   «افتنـد و مصـداق   ينازه از دنيويات و لذايذ نيز دست اند

همچون ابن راوندي وابوالعالء معري. آورده اند كه ابن راوندي با رافضـيان و ملحـدان   
مـي خـواهم بـا      همراهي و مصاحبت مي كرد و چون سر زنشش مي نمودنـد ميگفـت:  

. اما سپس پرده از روي كار برداشـت و بـه منـاظره برخاسـت و از     عقايدشان آشنا شوم
وند او را در ا نوشت كه شريعت را بكوبد، و خداملحدان بزرگ گرديد و كتاب الدامغ ر

                                                 

مشهور است كه ميان ترور نظام الملك و مرگ ملكشاه حدود يك ماه (يا چهل روز) فاصـله بـوده و    -1
بعيد است كه اين پيك و پيام از طرف ملكشاه بوده شايد مربوط به سنجر يا يكي ديگـر از جانشـينان   

اينكه بعضي محققان ملكشاه را در ترور نظام الملك  با اسماعيليان،  ملكشاه بوده است. و نكتهء جالب 
 م. –همدست دانسته اند؛ و اهللا اعلم. 
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آغاز جواني سركوب كرد. آورده اند كه ابن راوندي به قرآن اعتراض مـي نمـود و مـي    
نيز در اشعارش آشـكارا ملحـد   ابوالعالء  .1تي داردحتناقض است و عيب فصا پر :گفت

او در لغزشهاي خويش سرگردان به سـر   .2مي ورزد مبالغه است و در دشمني پيغمبران
تا زيانكار بمـرد. و هـيچ زمـاني از وجـود      رد و همواره بر جان خويش بيم داشتمي ب

هللا آتششان فرو نشسـته واكنـون   ي خالي نبوده است جز اينكه بحمدچنين اشخاصي بكل
يا باطنيي پنهانكار است يا فلسفه مشربي سـرّ نگهـدار؛ و اينـان خـوارترين و     اگر باشد 

احوال جمعي از ايشان را آورده ايـم   ]المنتظم[پريشانحال ترين مردمانند و ما در كتاب 
  و اينجا سخن دراز نمي كنيم. 

  

                                                 

به نظر مي آيد بعضي مطالب مذكور راجع به اين راوندي تهمت بي اسـاس بـوده اسـت دربـارهء ابـن       -1
 م.–. 228الي  191راوندي، رك: بيست گفتار، دكتر مهدي محقق، صص 

ملحد بودن ابوالعالء نيز عقايد مختلف است و بعضي انتساب الحاد را بدو افترا دانسته اند، رك:  درباره -2
 م.–. 1986ابوالعالء المعري، الزاهد المفتري عليه، دكتر عبدالمجيد دياب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 



  

  اب ششمب

  در بيان تلبيس ابليس از راه علم بر عالم

از راههايي وارد مي شود، از آن جملـه چيزهـايي   بدان كه ابليس براي فريب مردم 
است كه جنبة ظاهر امر دارد و آشكار است اما غلبة نفس بر انسان ديدگانش را از آنچه 
معلوم است پوشيده مي دارد و به ذلتش مي كشاند. اما بعضي فريبهـاي شـيطاني چنـان    

نجا به نمونه هـايي از  پيچيده است كه بر بيشتر دانشمندان هم نهفته مي باشد و ما در اي
  فريبهاي شيطان اشاره مي كنيم تا از آنچه گفته ايم به آنچه نگفته ايم نيز راه برند. 

  تلبيس ابليس بر قاريان

مي دارد كه بيشتر  وا شيطان بعضي از قاريان را به جستجو كردن و آموختن قرائات شاذّ
بسا پيشنماز كـه   انند.شناخت فرايض و واجبات بازم از ن نمايند وعمر خويش صرف آ

واجبات نماز را نمي داند و مبطالت آن را نمي شناسد و عالقه شديدي كه  ،بجز قرائت
به پيش افتادن و رياست دارد نمي گذارد كه نزد علما بـرود و مسـائل بيـاموزد. و اگـر     

درسـت خوانـدن    تفكر مي كردند درمي يافتند كه هدف بايد يادگرفتن و به يادداشتن و
اشد، سپس فهم آن، سپس عمل بدان، سپس روي كردن بدانچه نفس را به اصالح قرآن ب

آرد و اخالق را پاكيزه سازد، آن گاه پرداختن به آن رشـته از علـوم شـرعي كـه مهمتـر      
  است. 

حسن بصري گويد: قرآن براي عمل كردن نازل شـده، امـا عـده اي تـالوت آن را     
ه اند بعضيشان در محراب از قرائت متواتر عملي پنداشته اند و به تالوت قرآن بس كرد

كه علما نمـاز را بـه قرائـت شـاذّ     نمشهور صرف نظر نموده قرائت شاذّ مي كنند. حال آ
صحيح نمي دانند؛ و مقصود از آن اظهار معلومات كمياب و جلب سـتايش و رويكـرد   

ه در مردم است، و چنين مي انگارد كه مشتغل به قرآن است. بعضي هر دو سه قرائت ك



 139    س از راه علم بر عالم         در بيان تلبيس ابلي

و » الـدين  يوم –مالك  –مالك  -ملك«مورد يك آيه هست مي خوانند، مثال مي گويند: 
  بيرون مي برد. اين درست نيست زيرا قرآن را از نظم خودش 

و اخيراً چنان شده است كه در ختم قرآن مراسم آتش افروزي بر پا مـي كننـد كـه    
زنان و مـردان اسـت، كـه     عالوه برتشبه به مجوس موجب تضييع مال، و باعث اجتماع

مي نمايد كه اين ماية اعزاز دين است و مي شود، و شيطان به ايشان چنين  انگيزة فساد
ع نشـايد. بعضـي قاريـان    را گراميداشت شرع جز با امر مشرواين فريبي است بزرگ زي

نكه او را نديده و از نحوة قرائت آدعوي مي كند كه نزد فالن استاد قرائت آموخته حال 
روايت شنيده، و اين را بي اشكال مي پندارد حال آنكه دروغ اسـت وحـرام. بعضـي     او

قاريان مانند مسابقة دو به تندخواني مي نازند، مثال در يك روز طوالني سـه بـار قـرآن    
ختم مي كنند و مردم بر ايشان گرد آمده تحسين مي نمايند. و شيطان چنين وانمود مـي  

در حالي كه قرائت براي خدا بايد باشد و نه تحسـين   كند كه در خواندن فضيلتي است.
لتقْرأَه علَى الناسِ علَى ﴿مردم، و نيز قرائت بايد با تأني باشد چنانكه در قرآن آمده اسـت:  

كْثيالً ﴿و   »تا آن را با درنگ بر مردم بخـوانى «  ،1﴾متـرآنَ تلِ الْقُرترو قـرآن را  « .2﴾و
بعضي قاريان نيز قرائت به آواز را ابداع كرده انـد    .»ه و شيوا بخوانچنان كه بايد شمرد

كه احمد حنبل مكروه مي داند هر چند شافعي مكروه نداشته است، همچنانكـه شـنيدن   
  حدي  و نشيد اعراب را هم بالاشكال دانسته است.

مؤلف گويد: شافعي نظر به زمان خودش دارد كه جزئي لحن و آهنـگ در قرائـت   
ميختند اما امروزه كه قرائت را بر دستور سرودها و تصنيفها گردانيده اند هر انـدازه  آمي 

به غنا شبيه تر شود كراهتش شرعاً افزوده خواهد شد واگر قرائت از وضع قرآن خـارج  
  شود كه حرام خواهد بود. 

بعضي قاريان از غيبت همگنان يا گناهي بزرگتر از آن باكي ندارند. و مـي پندارنـد   
اگر اين قرآن در «ه ثواب قرائت و حفظ قرآن آن را مي پوشاند و روايتي مي آورند كه ك
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و اين نيز از فريبهاي شـيطاني اسـت زيـرا    ». پوستي بگذارند و به آتش اندازند نميسوزد
عذاب آن كس كه مي داند از آن كس كه نمي داند بيشتر است چون هر چه بيشتر بداند 

به ياد دارد نگه  نكه قاري قرآن و حافظ آن حرمت آنچه راحجت بر او تمامتر است و اي
أَفَمن يعلَم أَنما أُنزِلَ إِلَيك ﴿نمي دارد خود گناهي ديگر است. چنانكه در قرآن آمده است: 

داند آنچه از طرف پروردگارت بـر تـو    آيا كسى كه مى« .1﴾من ربك الْحق كَمن هو أَعمى
و نيز عذاب هر يـك از زنـان    .»ق است، همانند كسى است كه نابيناست؟!نازل شده ح

و  .2هرگاه گناه آشكاري كند دو برابر اعالم كرده اسـت  را (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 
در روايتي آمده است كه در جهنم يك وادي هست كه جهنم روزي هفت بـار از هـول   

چاهي هسـت كـه روزي هفـت بـار آن     آن وادي به خدا پناه مي جويد، و در آن وادي 
كـه آن  وادي و جهنم از هول آن چاه به خدا پناه مي جويند، و در آن چاه ماري هسـت  

چاه و آن وادي و جهنم روزي هفت بار از هول آن مار به خدا پناه مي جويند، و آن مار 
 خدايا مـا را بـر بـت    :پيش از همه كس به قرآن خوانان فاسق حمله مي برد؛ مي گويند

كه نمي داند برابـر   مي رسد: كسي كه مي داند با آن پرستان هم مقدم داشته اي! خطاب
  نباشد. 

  تلبيس ابليس بر اصحاب حديث

عده اي از اهل حديث عمر خويش را يكسره و بتمامي بـه شـنيدن حـديث و سـفر در     
اسانيد عالي (سلسله اي زودتـر   جستجوي حديث و گردآوري طرق مختلف مخصوصاً

خـود دو   ننـد، و اينهـا  ابرسد) و متون غريب مي گذر صلى اهللا عليه وسلماهللا  به رسول
  قسم اند:

عده اي با شناخت احاديث صحيح مقصودشان حفظ شرع اسـت، اينـان سعيشـان    
مشكور است اال اينكه ابليس هم اينان را مشغول واجـب كفـايي كـرده از اداي واجـب     

ه اي بگويد كه كساني چون چون يحيي بن گويندو نيز فقاهت باز مي دارد. و اگر عيني 
                                                 

 .19سورة رعد، آية  -1

  .3سورة احزاب، آية  -2



 141    س از راه علم بر عالم         در بيان تلبيس ابلي

و بخاري و مسلم به اين كار پرداخته، گوييم: آنان جنبة فقاهـت را   يمعين و ابن المدين
با جمع آوري حديث يكجا داشته اند و چون فاصله تا زمان پيغمبر كمتر بوده لذا اسناد 

ه لذا عمرشان به هـر  كوتاهتر بوده و تعداد احايث هم به اين اندازه كه اكنون هست نبود
با طوالني شدن ُطـرُق حـديث و     ]يعني زمان مؤلف  [دو كار كفاف مي داده، اما امروزه 

فراواني تصانيف در اين رشته نادر افتد كه كسي جمع بين دو جهت فقاهت و محـدثي  
كند، و كس باشد كه پنجاه سال حديث مي نويسد و كتاب گرد مي آورد و نمي داند در 

ج يك فقيه جوان مي شود كـه نـزد   ت و گاه براي يك مسألة نماز محتاهسآن كتب چه 
رازي مـي كننـد و   ! و چنين است كه طعنه ورزان زبـان د او براي حديث شنيدن مي آيد

و بـه فـرض محـدثي    ». بسا حامل كتاب كه از محتواي كتاب بيخبـر اسـت  «مي گويند: 
ز خود بيابد از كجـا كـه آن   موفق شود و در كتب خود حديثي مربوط به مسأله مورد نيا

حديث منسوخ نباشد، يا آن را به طرز عاميانه در نيابد؟ چنانكـه در مجلسـي از پيغمبـر    
مرد نبايد با آب خود كشت ديگري را آبيـاري  «روايت كردند كه  (صلى اهللا عليه وسلم)

 عده اي از حاضران گفتند: بسيار پيش آمده كه ما آب اضافي بسـتان خـود را بـه   » نمايد
زمين همسايه رها كرده ايم، پس استغفار مي كنيم! اما حديث گو و حـديث شـنو هـيچ    
كدام متوجه نشدند كه مراد از اين حديث آن بوده كه با زنان اسير آبستن نزديكي كردن 

  روا نيست.
خطابي از حاالت يكي از مشايخ خود نقل مي كند كـه ايـن حـديث را از پيغمبـر     

ماز منع قبل از ن» حلق«بودند كه حضرت از ما روايت كرده  براي (صلى اهللا عليه وسلم)
معني سرتراشيدن پنداشته بودم و چهل سال پيش از به » حلْق«فرمود، و من اين كلمه را 

است جمع » لَقح«نماز سر نمي تراشيدم. خطابي گويد: بدو گفتم صورت صحيح كلمه، 
فرقه يا مذاكرة علمي و دينـي  يعني پيغمبر از حلقه زدن اشخاص براي صحبت مت حلقه؛

فرمود تا ساكت بنشينند و خطبة نماز را گوش كنند. گفت: خيـر ببينـي    قبل از نماز منع
  كه مرا آسوده كردي!

ابن الصاعد نزد محدثان بلند قدر بود اما چون با فقيهـان كمتـر نشسـته بـود نمـي      
جلـس او آمـد و   توانست جواب مسأله اي را بدهد. چنانكه آورده اند روزي زنـي بـه م  
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   چاهي كه مرغي در آن افتاده ومرده؟ ابن الصاعد گفت:  يا شيخ، چه گويي دربارة  پرسيد:
مـرغ افتـاده. ابـن الصـاعد      چاه باز بـوده  زن پاسخ داد: درِ مرغ چطوري توي چاه افتاد؟

د!؟ كسي آنجا حاضر بود خطاب ا نمي پوشاني كه چيزي در آن نيفتچرا درِ چاه ر  گفت:
نجس اسـت و   ]و رنگ و طعم ازجهت بو[گفت: اگر آب تغيير حالت پيدا كرده به زن 

  اال پاك است. 
مؤلف گويد: ابن شاهين در حديث تأليفات فـراوان داشـت كمتـرينش يـك جـزء      
وبزرگترينش كه در تفسير بود هزار جزء، اما از فقه هيچ نمي دانسـت. بعضـي محـدثان    

ي  به غلط مي دهند و اسباب خنده مـي شـوند،   براي آنكه در نظر مردم جاهل نيابند فتو
طبـق فـرائض (= واجبـات) الهـي       پرسيدند گفـت:  1»فرائض«چنانكه از محدثي دربارة 

  تقسيم مي شود!
ه ام كـه  ردقسـم خـو    د و پرسـيد: مزني آ  آورده اند علي بن داود مجلس مي گفت:

 خريـده اي؟ گفـت:  آن را چنـد    ازارم را صدقه كنم (تكليف چيست؟) ابن داود پرسيد:
بيست و دو درهم. گفت: برو بيست و دو روز روزه بگير! پـس از آنكـه زن رفـت ابـن      

را براي او گفتيم! مؤلف گويـد: دو  » ظهار«واي كه غلط جواب داديم، كفارة   داود گفت:
  رسوايي را با هم ببينيد، ندانستن و به غلط فتوي  دادن.

دربارة صفات باري آمده بـر مقتضـاي    بيشتر اصحاب حديث ظواهر كلماتي را كه
حس حمل مي كنند، با فقيهان ننشسته اند تا بدانند كه متشابه را به مقتضاي محكم بايد 
حمل كرد. و در زمان خودمان بسياري از اهل حديث ديده ايم كه حديث بسيار شـنيده  

كـه   هل حـديث كـس هسـت   او كتابها گرد آورده اما از آن همه چيزي نفهميده اند واز 
قرآن در ياد ندارد و اركان نماز را نمي داند و به قول خودش به واجب كفايي پرداختـه  
اما واجب عيني را پشت گوش انداخته و مهم را از غير مهـم نشـناخته اسـت و ايـن از     

  فريبهاي شيطاني است. 

                                                 

در اينجا مقصود، فرائضِ ارث است، رك: فرهنگ معارف اسالمي، سيد جعفر سـجادي، ج سـوم، ص    -1
 م. –ببعد.  428
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اما گروه دوم از محدثان از گـردآوري حـديث مقصـود صـحيحي ندارنـد و نمـي       
غلط باز شناسند، صرفاً دنبال اساتيد عالي و متون غريـب هسـتند تـا     خواهند درست از

ديده ام، يا اين حديث را كس ديگر روايت نكرده، يا از اين طريق بگويند: فالن كس را 
اد ديـديم كـه شـيخي را در    ددر بغ نكرده. مؤلف گويد: ما خود بعضي طالبان حديث را

و حديث مي خوانـد، همـو در مجموعـه    رقه (بستاني در ساحل دجله) مي نشاند و بر ا
و خواننـده گمـان مـي    » حدثني فالن... بالرقـة... «هاي حديث كه گردآورده مي نويسد: 

شام است. يا همان شيخ را بين نهر عيسي و فرات نشانيده و بـر او حـديث   » رقه«كند: 
د در تا گمان كننـ » حدثني فالن من وراء النهر...«خوانده، در مجموعه هايش مي نويسد: 

در سفر دوم يـا  «ماوراء النهر استماع حديث كرده است! و هستند از محدثان كه گويند: 
كه بدانند چقدر در تحصيل حديث رنج برده و چند سـفر كـرده   » سومم چنين شنيدم...

ياست طلبي و فخر كـردن بـر   راست. و اين همه بر كنار از اخالص است و مراد از آن 
نين آدمي هرگاه به جزوه اي چشاذّ و غريب مي گردند؛  ديگران است. لذا دنبال حديث

يابد كه يكي از احاديث غريب او را شامل مي شود، جزوه را  نوشتة محدثي ديگر دست
پنهان مي دارد تا خودش متفرّد به نقـل آن حـديث باشـد! بعضـي از ايـن محـدثان بـه        

» كـاف «يا » قاف«شان سفرهاي دور و دراز مي روند تا همة راوياني را كه مثال اول اسم
است ببينند واز ايشان حديث بشنوند! و او را جزء مشيخه (= سلسلة استادان و مشـايخ  

  روايت) خود به حساب آورند. 
ديگر از فريبهاي شيطان به محدثان برانگيختن ايشان اسـت بـه بـدگويي يكـديگر     

قـدما آن را   مـي نهنـد. امـا   » جـرح و تعـديل  «براي دل خنك كردن؛ اما اسم اين كار را 
محض دفاع از شرع به كار مي گرفتند و مالحظه يا عرض ورزي نمي كردنـد، چنانكـه   
  علي بن المديني از پدرش حديث نقل مي كند و تصريح مي نمايد كه او ضعيف است. 

از آن حذر كن كه بدترين عمـل    از حارث محاسبي راجع به غيبت پرسيدند گفت:
اند يا از سـيئات او بـه حسـاب تـو مـي آرد! و      است، حسنات تو را به خصمت مي رس
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متوجه منبع غيبت باش كه از اوباش و نادان است براي دل خنك كردن و تعصب نمايي 
  بيهوده و حسادت و بدگماني ورزيدن، و اين همه پيداست و بر كسي پوشيده نيست.

داري نصـيحت و خيرخـواهي    :اما غيبت كردن علما منشأش فريب نفس است كه
غيبت فاجر رواست تـا مـردم از وي حـذر    «و بر آن حديث تكيه مي كنند كه  !مي كني

اما به فرض اين حديث راست باشد مجوز آن نيست كه عيب و زشـتي بـرادر   ». نمايند
مسلمان را ظاهر سازي بي آنكه از تو پرسـيده باشـند، و هـر گـاه كسـي بـراي كسـب        

ه فالن كس بدهم؛ و تو ميداني كـه  نزد تو آيد و بگويد: مي خواهم دخترم را براهنمايي 
آن آدم اهل بدعت است يا قابل اطمينان نيست بايد به شايسته ترين شكل، پدر دختر را 
منصرف سازي، همچنين اگر ديگري بيايد و بگويد مـي خـواهم مـالي بـه فـالن كـس       

صـورت او را منصـرف   بسپارم و تو مي داني وي آدم اميني نيست بايد به شايسته ترين 
  نه اينكه با غيبت آن شخص نفس خود را تشفي دهي.  سازي

قاريان و پارسانمايان چنين غيبت مي كنند كه عيب بـرادر مسـلماني را بـه عنـوان     
تعجب ياد مي كنند آن وقت تظاهر به دعا براي او مي نمايند! اما پيشوايان و مدرسان با 

گرفتار فالن عـادت شـده،   بيچار فالن كس   ابراز ترحم غيبت مي نمايند مثال مي گويند:
ار آمده، از رسوايي و خواري به خدا پناه مـي  چبدبخت بهمان كس به بهمان آزمايش د

دعا كنيد! اما غيبـت   اين همه را گفتيم تا شما حاضران آن شخص را  بريم و مي افزايند:
ديني يا نوعي) (به تصريح يا تعريض حرام است و قرآن از آن به خوردن گوشت برادر 

روايـات بسـيار در منـع غيبـت      (صلى اهللا عليه وسلم)، و از پيغمبر 1ر فرموده استتعبي
  داريم.

ديگر از فريبهاي شيطان بر محدثان روايت كردن حديث مجعول اسـت بـي آنكـه    
تصريح كنند كه حديث مجعول است و اين جنايتي است بر شرع؛ مـي خواهنـد بـدين    

                                                 

1- ﴿وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحضاً أَيعب كُمضعب بتغال يسورة حجرات، ﴾و) .

و هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت بـرادر  «). 12آية 

 .»مرده خود را بخورد؟! (به يقين) همه شما از اين امر كراهت داريد
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(صـلى اهللا عليـه   د، حـال آنكـه از پيغمبـر    ار دانيشان شياع يابيگونه محدثي ايشان و بس
وغـي از مـن روايـت كنـد، يكـي از و      هر كس دانسته حديث در«روايت است:  وسلم)

  ». غساز استدرو
فـالن عـن   «  از تقلبات محدثان يكي هم آن است كـه روايـت منقطـع مـي آورنـد:     

د محدث آن و اين گمان را در شنونده (يا خواننده) پديد مي آورند كه گويا خو» فالن...
نيست. » متصل«در تراز روايت » منقطع«روايت را شنيده، و اين زشت است زيرا روايت 

بعضي محدثان از راوي ضعيف و كذاب روايت مي آرند اما نامش را نمي برنـد يـا بـه    
ُكنيه يا انتساب به جد (به جاي انتساب به پدر) از وي ياد مي كنند تا شناخته نشـود، و  

است بر شرع؛ زيرا بر آن حديث حكمي بار مي شود كه نبايد بشود. امـا  اين نيز جنايتي 
ثقه اي روايت كند و محض اينكه نگويند چقدر از اين يـك نفـر   اگر محديث از راوي 

حديث نقل كرده است، يا به لحاظ اينكه خودش را از وي باالتر مي داند، وي را به نام 
ساب به جد از وي يـاد نمايـد؛ اگـر راوي ثقـه     و نام پدر ذكر نكند بلكه به كنيه يا با انت

  باشد، اين حرام نيست ليكن به كراهت نزديك است. 

  تلبيس ابليس بر فقيهان

مؤلف گويد: فقهاي پيشين اهل قرآن و حديث بودند و به مرور حالشان رو بـه نقصـان   
كتـب  نهاد تا نوبت متأخران رسيد واينان گفتند: آيات احكام از قـرآن مـا را بـس، و از    

حديث آنچه مشهور است مثل سنن ابي داود ما را كفايت است، تا آنكـه همـين را هـم    
مورد كم اعتنايي قرار دادند و سست گرفتند. تا آنجا كه فقيهي به آيه اي اسـتدالل مـي   

نمي داند و به حديثي استناد مـي كنـد بـي آنكـه بدانـد      نمايد در حالي كه معناي آن را 
به حديثي تكيه مي نمايد كـه حـديث صـحيحي معـارض آن     صحيح است يا نه؛ و گاه 

داريم و آن فقيه روي بي توجهي به نقليات، از اين حديث معـارض بـي اطـالع اسـت.     
پس اگر فقه عبارت باشد از استخراج حكم از كتاب و سنت، چگونه از آنچه نمي دانـد  

ت اسـت يـا   حكم استخراج نمايد؟ و اين زشت است كه بر حديثي كه نمي دانـد درسـ  
غلط، استناد كند. و شناخت درست و غلط حديث در قديم به سفرهاي طوالني و رنـج  
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بسيار نياز داشت تا آنكه كتابهاي در اين معنا تصينف شد و صحيح و سقيم از هـم بـاز   
شناخته شده است، اما تنبلي متأخران را از مطالعة علم حديث مانع مي شود، تا آنجا كه 

را منكـر   (صلى اهللا عليه وسلم)ديده ام روايت صحيح از پيغمبر  ار بعضي فقيهان بزرگ
ي و بـرا » چنـين گفتـه باشـد!    (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   نيست پيغمبر  روا«مي شود كه: 

است كه از قول رسـول   اين موضوع چيزي دليل ما در«احتجاج به نفع خود مي نويسد: 
ـ    .»آورده اند (صلى اهللا عليه وسلم)اهللا  ه حـديث صـحيحي عليـه وي    و چـون خصـم ب

و اين هم جنايتي است » اين حديث شناخته نيست!«متمسك شود در جواب مي گويد: 
  بر اسالم.

بـر تحصـيل    ًو از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان آن است كه تأكيد و تكيه شان عمدتا
علم جدل است كه به گمان خود از اين راه بر پيدا كردن دليل درسـت بـراي احكـام و    

 يابند، اما اگر راست مي گفتند مي نكات شرعي قادر شوند و علل احكام را در استنباط
كه فقط به مسائل مهم كه ميدان سـخن در آن فـراخ   ايد به همة مسائل بپردازند حال آنب

م در نظـر مـردم پـيش افتنـد و     است مي پردازند تا مناظره كننده با چيره شدن بر خصـ 
لة مفاخره و مباهاتي بـراي خـويش بيابـد، امـا     تواند با تناقض جويي در حرف او وسيب

چه بسا در يك مسألة كوچك مبتال به عموم در مي ماند و  همين مناظره كنندة زبردست
  حكم آن را نمي داند. 

ن فلسـفه اسـت در جـدل و اعتمــاد    تآميخـ  و از تلبيسـهاي ابلـيس بـر فقيهـان در    
ـ  ،بر اين چيزهاي ساختگي ورزيدنشان ر حـديث. چنانكـه اگـر    و ترجيح نهادن قياس ب

رند و زشت شمارند حال آنكه ولو به مقتضـاي  ييكيشان بر حديث استدالل كند عيب گ
يعني اهل جـدل و  (نان يادب بايستي حديث را مقدم آرند. ديگر از تلبيسهاي ابليس بر ا

آن را بـه قرائـت   آنكه  آن است كه اكثراً به علم نظر (و مناظره) مي پردازند بي 1خالف)
كه دلها را رّقـت مـي   و اصحابش  (صلى اهللا عليه وسلم) پيامبر ءحديث و سيره قرآن و

                                                 

 مقدمـة علمِ بحث در رد و قبول مذاهب فقهي مختلف است در مسائل شـرعي (رك:  » جدل و خالف« -1
 م. –). 929 – 932ص  ،2ابن خلدون، ترجمه هفارسي، ج 
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بخشد بياميزند و معلوم است كه دل با مسألة نجاست و طهارت حالت خشوع پيدا نمي 
» مسـائل خـالف  «كند بلكه نياز به پند و يادآوري دارد تا به طلـب آخـرت برخيـزد، و    

ت. و آن كـه مّطلـع بـر اسـرار سـيرت      گرچه جزء علم شرع است اما كلّ مطلوب نيسـ 
نباشـد   ]مقصود ائمة مذاهب اهـل سـنت اسـت   [و نيز صاحبان مذاهب فقهي  گذشتگان

كه طبيعت، دزد است و هر كـس را   نمي تواند پيروي رفتار ايشان نمايد. و بايد دانست
مي دزدد و همانند آنـان مـي   ند طبيعتش از عادات و طبايع آنان با اهل اين زمان واگذار

شود، و هر كس سيرت سلف صالح را مطالعه كند مي كوشد مانند آنها شـود و اخـالق   
  ايشان بياموزد. 

از بعضي گذشتگان نقل است كه مي گفت: يك حـديث را كـه بـه دل مـن رّقـت      
داوري) شريح دوست تر دارم. اين را بدان جهت گفته اسـت كـه   از صد قضيه (بخشد 

  اصل مقصود رقيق شدن دل است. 
ز تلبيسهاي ابليس آنكه اينان به مناظره اكتفا كرده از حفـظ اصـلِ مـذهب و    ديگر ا

گـاه معنـي    ديگر علوم شرعي روي گردانده اند. فقيه فتوي دهنده اي را مـي بينـي كـه   
د، كه اين عينِ غبن اسـت. پـس آن مناعـت و حميـت در     ندانحديث يا آيه اي را نمي 

دا كردن درست از غلط وضع شـده و  مقابل تقصير كجاست!؟ ديگر اينكه جدل براي پي
مقصود پيشينيان ازآن خير خواهي و نصيحت غير بوده با پديد كردن حق. اين است كه 

رف خـودش نبـود، طـرف    از دو مناظره كنندة قديم اگر يكيشان متوجه جنبة درست ح
نمود؛ حال آنكه مناظره كنندة كنوني هـر گـاه بدانـد كـه تمـام حـرف        يمقابل متوجه م

د آن حق مـي كوشـد. و ايـن    نمي نمايد بلكه در ر يز حق است بدان اعترافخصمش ن
چه به ظاهر مغلوب نيست اما در واقع و از ديدگاه حق ملزم است، زيـرا منـاظره   آدم گر

براي پيدا كردن حق وضع شده است و چـه از ايـن زشـت تـر كـه در رد كـردن حـق        
ه منكر حجت شد از چشمم افتـاد  با هر كس مناظره كردم هر گا  بكوشند! شافعي گويد:

و اگر حجت را پذيرفت در نظرم هيبت و شكوه يافت. و نيز گويد: هرگاه بـا كسـي در   
  ش بر حق است، به سوي او گراييدم. بودم و توجه كردم به اينكه دليل حال مناظره
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علم جدل و خالف آن است كه به سبب حـب غلبـة،    ديگر از فريبهاي شيطاني در
د كه در جويي نيز در نفس شخص برانگيخته مي شود و تا احساس نمايحالت رياست 

ن است موجب غلبـة خصـم شـود بـه مكـابره مـي       كمكالم خودش ضعفي هست كه م
پردازد، و اگر ببيند كه خصم در يك كلمه بدو زبانـدرازي مـي كنـد حميـت كبـر مـي       

ديگـر از  گيردش و دشنام مي دهد و بحث و جدل به رسواگري وتوهين مـي انجامـد.   
وان حكايت و نقل منـاظره  فريبهاي شيطان بر مناظره كنندة حرفه اي اين است كه به عن

را خنك كند از او ياد مـي   غيبت طرف را مي كند و به الفاظي كه دل خويشهاي خود 
نمايد. و نيز شيطان فريبش مي دهد كه پندارد علم شرع همـين علـم (خالفيـات) فقـه     

دانـد! و فرامـوش   ي محدثي نزد او آرند گويد: او چيزي نمـ  است و بس، و مثال اگر نام
 مي كند كه اصلْ حديث است و حديثْ اصل است. و اگر كالمـي كـه دل را نـرم كنـد    

رسـيده   اين كالم واعظان است. و نيز بي آنكـه بـه مرتبـة فتـوي دادن      نود مي گويد:شب
مـوارد مشـكل    در آنكـه  در دلشان افتد حكم كنند حـال  باشند فتوي گويند و به هرچه

  توقف سزاوارتر است. 
از عبدالرحمن بن ابي ليلي نقل است كه گفـت: يكصـد و بيسـت تـن از صـحابة      

را ديدم كه هرگاه از يكيشان مسأله اي سؤال مي شـد   (صلى اهللا عليه وسلم)رسول اهللا 
در ايـن مسـجد يكصـد و      ت:نمود؛ و نيز از همو نقل است كه گفبه ديگري ارجاع مي 

ا ديدم كه يكيشـان سـخن نمـي    ر (صلى اهللا عليه وسلم)تن از صحابة رسول اهللا بيست 
گـاه  رش به جاي وي سـخن گفتـه بـود، و هر   اينكه دوست داشت كاش براد گفت مگر

  فتوايي از او مي پرسيدند آرزو مي نمود كه كاش از برادرش پرسيده بودند. 
آيـا كسـي    گفـت:  او .و نيز نقل است كه كسي از ابراهيم نخعي مسـأله اي پرسـيد  

امام مالك بن انـس (رضـي    ردي كه از او اين مسأله را بپرسي؟!ديگر غير از من پيدا نك
رسـيدم كـه   پ اهللا عنه) مي گفت: من به فتوى دادن شروع نكردم تا اينكه از هفتـاد عـالم  

. كسي برايش گفت: اگر آنها تو را از فتوى دادن منـع  گفتند: آريفتوى بدهم يا نه. همه 
شخصي به امام احمـد بـن حنبـل     كردند آيا سخن شان قبول مي كردي؟ گفت: آري.مي

 نمي دانم چگونه بـوده اسـت، تكليـف چيسـت؟ احمـد      و من سوگند خورده ام گفت:
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سوگند خوردي، بداني كـه مـن نيـز چگونـه     كاش هر وقت فهميدي چگونه  :اسخ دادپ
ان به خاطر ترسـي كـه از   جواب تو را بدهم. مؤلف گويد: اين چنين بوده شيوة گذشتگ

  خدا داشتند، و هر كس در سيرت ايشان بنگرد ادب آموزد.
تملـق گـويي    ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان آميزش بـا شـاهان و حاكمـان و   

بـه سـبب اسـتفادة دنيـوي      حتىات است با وجود قدرت، و ترك نهي از منكر ايشان و
يكي آنكه امير با خـود مـي     :اد داردرخصت كار خالف به قدرتمندان داد. و اين سه فس

ي نمود و اگر مال من حرام بود اين فقيه از كار من خالف بود اين فقيه نهي م گويد اگر
امـور فـالن اميـر     مال من نمي خورد. دوم آنكه عامي مي گويد: اگـر كارهـا و امـوال و   

آن فقيه با اشكالي داشت فالن فقيه همنشين نمي بود (و تأييدش نمي نمود). سوم، خود 
  معاشرت آن امير دينش تباه مي شود. 

و شيطان فقيهان را براي رفتن نزد حكومتيان چنين مي فريبد كه تـو مـي روي بـه    
سود يك مسلمان شفاعت كني. راه كشف اين فريب اين است كه گر شـخص ديگـري   

اد براي آن شفاعت و وساطت اقدام نمايد اولي را خوش نمي آيد بلكه از اين يكي انتقـ 
  مي كند كه حكومتي شده است!

ت اسـت بـا ايـن    ديگر از تلبيسهاي شيطان بر فقيهان تجويز گرفتن پول از حكومـ 
آن مال حقي داري! در حالي كه آن مال اگر حرام باشد پيداسـت   توجيه كه: تو خود در

كه گرفتني نيست و اگر شبهه ناك باشد هم نگرفتنش اولي  است و تنها اگر از راه حالل 
شايستگيش و منزلتي كه  اي حكومت حاصل شده باشد فقيه مي تواند بگيرد به اندازةبر

به هر  -1شؤونات خويش را باال ببرد و خرج خودنمايي كندنه براي آنكه  -در دين دارد
حال عوام مقلد فقيهانند و ممكن است با تأسي به ظاهرِ فعل فقيه (كه مباح است) عمل 

  خالفي را جايز انگارند. 

                                                 

 م. –خواننده توجه دارد كه مطلب مربوط به بغداد قرن ششم هجري است.  -1
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علما را هم از اين راه مـي فريبـد كـه محـض ديانـت و عبـادت        يطان بعضي ازش
پيشگي خود نزد حكومتيان نمي روند اما غيبت عالماني را كه با حكومت راه دارند مـي  

  كنند، و بدين گونه خودستايي وغيبت غير را يكجا جمع مي كنند! 
ابتدا نيت خيـر باشـد   دارد، زيرا هر چند در  اجماال رابطه با حكومتيان خطر بزرگ

انعام امير يا طمع فقيه آن نيت خراب مي شود و نمي تواند تملق نكنـد   با بزرگداشت و
از اهانـت سـلطان بـر      نين موردي گفتـه اسـت:  چن ثوري در بكند. سفيايا نهي از منكر 

  خويش باك ندارم بلكه از اكرامش باك دارم مبادا دلم بدان سو گرايش يابد. 
مراء به سبب جورشان دوري مي جسته اند در حالي كه امراء بـه  علماي سلف از ا

لمان كه به فتاوي عالمان داشتند در جستجوي آنان بودند، تا جمعي ميان عا علت نيازي
ويات شديد بـود، علـومي كـه بـه درد امـراء مـي خـورد        پيدا شدند كه رغبتشان به دني

ه برنـد. بـدين نشـان كـه هرگـاه      آموختند و بديشان هديه برند تا از دنيويات ايشان بهر
م كالم آشكار شده، گرايش به شنيدن استدالالت عقلي جهت عقايد داشته اند عل امراي

ل به مناظرات فقهي داشته اند علم جدل مورد توجه واقع شده، و هر گـاه  و هر گاه تماي
اميران موعظت دوست بوده اند بسياري از طالب علوم واعظ شده اند، و هر گاه مـردم  

  ايل شده اند قصاص فراوان گرديده و فقيه كم شده است. مبه قصص گويان 
ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان اينكه بعضي عمري از وقف مدارس مي خورند 

ر علـم  يا هيچ پيشرفتي در درس حاصل نمي كنند و سالها همان هستند كه بودند و يا د
علم بايد بخورد استفاده مي كنند، زيرا  كه طالب راهي  زبه كمال مي رسند و باز هم  ا 

 1»معيـد « آن وقف مخصوص كساني است كه درس مي خوانند يا احيانـاً مـردس و يـا    
هستند. ديگر از فريبهاي شيطاني دست يازيدن بعضي فقيهان جوان اسـت بـه منهيـات    

 آن بـه  مانند حرير پوشيدن و زيور زرين به كاربردن يا از عوارض و مظالم خـوردن؛ و 
انگيزه هاي گونه گون مي تواند باشد؛ يا در اصل فاسد العقيـده اسـت و محـض پـرده     

ياي مال وقف خوردن و رياست كـردن و بـا   بر حال كار خود و استفاده از مزاپوشيدن 

                                                 

 م. -كسي است كه درس استاد را تكرار مي كند.» معيد« -1
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مناظره برتري جستن به فقاهت روي آورده است، و يا عقيده اش سالم است ليكن اسير 
ندارد، بويژه كـه  دروني قوي كه وي را باز دارد هوي و شهرت مي باشد و مانع و رادع 

ي كشـاند و انسـان جـز بـا رياضـت      نفسِ جدل و مناظره آدمي را به تكبر و عجـب مـ  
سيرة نيكان طبيعتش راست نمي شود و فقيهان (اهل جدل و مناظره)  ع) و مطالعةور(مش

دارد توشه اي از اين معنا بسيار دورند پس بجز آنچه طبع را به سركشي وبلند پروازي و
هستي  ي فريبد كه تو عالم و فقيه و مفتيهمراه ندارند. بعضي را نيز شيطان از اين راه م

كه چنين نيست بلكه بـر عـالم حجـت    عالم حفاظت و دفاع مي كند؛ حال آن و علم از 
تمامتر است وعالم گنهكار عذابش دو چندان است (همچنانكه دربـارة قاريـان گفتـيم).    

از ابن عقيل نقل است كـه فقيهـي    است كه خداترس باشد. فقيه آن  بصري گويد: حسن
يسـت؟  چاينهـا   :خراساني را ديد حرير پوشيده و انگشتري طال به دست كـرده. پرسـيد  

اگر مسلماني اينها   شم كور كن دشمنان! ابن عقيل گفت:خلعت سلطان است و چ  گفت:
طان است كـه دشـمن بـزرگ    شي ماية شماتت دشمنان است بر تو، و نيز مايسة شماتت

توست. اي بيچاره! چگونه خلعت سلطان با نهي رحمان بـر تـو گـوارا اسـت؟ سـلطان      
چيزي بر تو پوشانيده كه از ايمان عريانت ساخته... چون امر خدا را خوار داشتيد، خـدا  

  نيز بدن گونه شما را هدف رسوايي قرار داد.
ن است و در مجلس ايشان حاضر ديگر از تلبيسهاي ابليس بر فقيهان تحقير واعظا

نشدن؛ شيطان وسوسه شان مي كند كه اينان قصص گويان اند! ومرادش اين اسـت كـه   
فقيه در آنجا حاضر نشود و موعظه و حكايتي نشنود كه دلش نرم شود و بـه خشـوع و   

چنانچـه   رقّت آيد. و بايد دانست كه قصص گويـان نـه از بـاب اسمشـان مـذموم انـد      
ما حكايت ميكنيم بر تو « .1﴾نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ﴿: فرمايد خداوند متعال مي
اين داستانها را (بـراى آنهـا)   « . 2﴾فَاقْصصِ الْقَصص﴿ فرموده:و .»ها را نيكوترين حكايت

به هم مي آميزنـد بلكـه داسـتانهاي     راست و دروغ را آنان بلكه چون غالباً». بازگو كن

                                                 

  ).3سورهء يوسف، آيه: . (»گوئيمما بهترين حكايات را به وحي اين قرآن بر تو مي « -1

  ).176. (سورهء أعراف، آيه: »ايت كنپس اين داستان را براي آنان حك... «  -2
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مي آرند مورد نكوهش اند، و هر گاه قصص گويي جز راست نگويد و دروغ و نشدني 
 مـردم «آنچه الزمة پند است بگويد ستوده است، چنانكه احمد بن حنبـل گفتـه اسـت:    

  ».چقدر محتاج اند به قصص گوي صادق

  تلبيس ابليس بر واعظان و قصص گويان

ـ   بـن  س وعـظ عبيـد  واعظان نخستين عبارت بودند از عالمان و فقيهان، چنانكه در مجل
حضـور مـي يافتنـد، و نيـز عمـر بـن        (رضـي اهللا عنهمـا)   عمير، امثال عبداهللا بن عمـر 

در مجلس قصص گويي حاضر مي شد. تا آنكه بتـدريج ايـن    (رضي اهللا عنه) عبدالعزيز
اهل تشـخيص از حضـور در مجـالس     حرفه پست شد و به دست آدمهاي نادان افتاد و

ض زنان وعاميان به مجالس وعظ چسـبيدند و واعظـان   اينان خودداري كردند و در عو
عوام پسند علم را رها كرده به قصص گويي كه نادانان را خوش مـي آمـد پرداختنـد و    

  بدعتهاي گونه گون در اين فن راه يافت. 
ياد كرده ايم و اينجا به  )القصاص و المذكرون(ما آفات قصص گويان را در كتاب 

از اينان احاديث دروغين در تشويق نيكوكاري يا تهديـد  اجمالي بسنده مي كنيم بعضي 
مي سازند و ابليس آن را در نظرشـان چنـين توجيـه مـي نمايـد كـه مقصـود        بد كاري 

برانگيختن مردم به خوبي وبازداشتن مردم از بدي است؛ گويي شريعت ناقص اسـت و  
را فراموش كرده  (صلى اهللا عليه وسلم)تكميل آنان را مي طلبد! اينان آن حديث پيغمبر 

هر كس دانسته بر من دروغ « ».النارِ من مقْعده فَلْيتبوأْ متعمدا علَي كَذَب من« اند كه فرمود:
  ». ببندد جايگاه خويش را در آتش آماده سازد

عار محـرك و شـوق انگيـز عاشـقانه     ديگر از تلبيسهاي ابليس بر اينان خواندن اش
رتهاي گونه گون در محبت سخن راندن؛ و شيطان چنين امر را بر ايشـان  ت و به عبااس

مشتبه ساخته كه مقصود ما محبت الهي است، حال آنكه مستمعان عامي مردمـان آلـوده   
  مراه مي شوند. گاي هستند با دلهاي پرهوس؛ بدين گونه گوينده و شنونده 

نمايي ظاهري فـزون   ديگر از تلبيسهاي ابليس بر اينان وجد نمودن است و خشوع
به » نفس«باطن هست؛ و مالحظة جمعيت موجب افزودن تصنع مي شود و  بر آنچه در



 153    س از راه علم بر عالم         در بيان تلبيس ابلي

گريه و خشوع زيادي دست مي گشايد، كه اگر دروغين باشد به آخرت زيان مي رساند 
  و اگر راستين باشد باز از ريا و تكلف عاري نيست. 

ات خود مي دهند بـه  بعضي قصص گويان و واعظان وزن و ضرب به صدا و حرك
طوري كه مشابهت به غنا پيدا مي كند و همان طور كه در مورد قاريان گفتيم اين مكروه 

  بلكه حرام است. 
تگان و ناراحتيهاي مرگ و غربت بعضيشان نيز اشعاري در مصيبت و مرثية درگذش

ن نند و زنان را مي گريانند و مجلس را ماتمكده مي سازند حـال آنكـه در چنـي   واخمي 
  ت نه آنچه موجب بيتابي گردد. سموردي توصيه به صبر شايسته ا

بعضي در دقايق زهد و محبت الهي سخن مي راننـد و شـيطان امـر را بـر ايشـان      
مشتبه مي سازد كه مگر خود صاحب آن حاالت هستند كـه تـا كسـي صـاحب حـالتي      

م اسـت و  ه گوييم سلوك غيـر علـ  هن شبيامي تواند وصفش نمايد؛ و در پاسخ نباشد ن
 شرع مـي گوينـد و   ]ظاهر [حال با قال فرق دارد. بعضي در منبر شطح و طامات خالف 

اشعار عاشقانه مي خوانند تا به هر ترتيب كسي صـيحه اي بـر كشـد و آهـي بـرآرد و      
مجلس رونق گيرد ولو با سخن تباه وبيراهي باشد. بعضي نيز عبارات آراستة بي محتوي 

(عليـه  ي زمان مؤلف) اكثر كـالم قَصاصـان داسـتان موسـي     مي آرند. و اين روزها (يعن
خبري نيسـت.   دركوه، و يوسف و زليخاست و از ذكر واجبات و منع محرمات السالم)

 ود بكشـند و نابكاري خـ  به وعظ چنين قصص گويي چگونه زناكار و رباخوار دست از
اعظان شـرع را  را بشناسد و نماز بهنگام بخواند. اين گونه و زن چگونه حقوق شوهرش

پس پشت انداخته اند تا كااليشان رواج يابد و پيداست كه حق سنگين و تلـخ اسـت و   
  باطل سبك و شيرين. 

بعضي نيز آن قدر زهد و نمازِ شب خواني را مي ستايند كه عامي بدون توجـه بـه   
ره نشين مي شود! بعضـي  زندگي وعيالش را رها ساخته گوشه گير يا مغا مقصود، كار و

ا و رحمت مي گويند بي آنكه از موجبات خوف نيز سخن در ميان آرنـد  همه از رجنيز 
بينـد   بر معاصي گستاخ مي گردانند، بويژه كـه شـنونده مـي    و بدين گونه شنوندگان را
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خود قصص گوي مركوبهاي عالي سوار مي شود و جامه هاي فاخر مـي پوشـد. چنـين    
  د.مردم را فاسد مي ساز ،كردار واعظي با گفتار و

از واعظان كس باشد كه راستگوي است و نيـت نصـيحت و خيرخـواهي دارد اال    
م مـي  حب رياست سيراب مي شـود و خواسـتار تكـريم و تعظـي     زاينكه كم كم دلش ا

 نمي خواهد واعظ ديگـري بـه جـاي وي وعـظ بگويـد و      گردد. و نشانش آن است كه
د بدش نخواهد آمد كه باري از دوشش بردارد حال آنكه اگر نيت خالص و درست باش

  امر خير كمكش كند.  كسي در
  »وجـد «مردانه است و زنان از روي بـه اصـطالح    –مجلس بعضي قصاصان زنانه 

صيحه هاي شوقمندانه بر مي كشند و قصص گوي محض آنكه دلها را از خـود نرمانـد   
ي اشـتياق  كه همان ناله ها  [بلكه قلوب را به خود متمايل سازد نهي از منكر نمي نمايد 

  .  ]دهد ميآميز زنانه جاذبة ديگري به مجلس 
بعضي قصاصـان هسـتند كـه      ]يعني مؤلف [اين از تلبيسهاي ابليس؛ اما در زمان ما 

ب امر بر ايشان مشتبه نشده بلكه دانسته و تعمداً قصص گويي را وسـيلة معـاش و جلـ   
. بعضي قصاصان بر سـر  ران و ظلمه براي خود كرده اندانعام اميران ستم پيشه و باج گي

گورها حاضر مي شوند و با ذكر مصيبت و مرثية فراق و داغ عزيزان زنان را مي گريانند 
  حال آنكه آنجا محل توصيه به صبر است.

گاهي هم ابليس بر كسي كه لياقت وعظ دارد وسوسه مي كند كه تو شايسـتة ايـن   
بدين گونه او را به خاموشـي وا   كار نيستي بلكه يك آدم بيدار دل اين كار را بايد بكند،

مي دارد و مانع خير مي گردد، و مي گويد كه تو از اين كار لذت مي بري و آسايش مي 
يابي و ممكن است عملت آلودة ريا باشد، پس وحدت به سالمت نزديكتر اسـت. نقـل   

صـحبت شـد،   » سـخن گفـتن  «است كه نزد حسن بصري راجع به مسؤوليت و تبعـات  
خواهد كه شما ساكت باشيد و كسي امر به معـروف و نهـي از منكـر    شيطان مي  :گفت
  نكند!
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  تلبيس ابليس بر اهل لغت و ادب

 شيطان عموم اينان را فريفته و عمري مشغول نحو و لغت ساخته و از واجبات عينـي و 
از شناخت آنچه در باب عبادات بايد دانست و آنچه به كار تأديب نفس و اصالح قلب 

فهـم چيـز     اشته است. علوم ادبي في نفسه مطلـوب نيسـت بلكـه وسـيلة    مي آيد، باز د
ديگري است (مثالً تفسير و فقه و حديث) و بر انسان رواست كه چون كلمه اي فهميد 

 يز آداب شريعت و فقـه چيـز قـابلي نمـ    به عمل بپردازد. از اهل ادب كسان باشند كه ا
مر را چنين مشتبه ساخته كه مگـر از  دانند مع ذلك كبر عظيم دارند. و ابليس بر ايشان ا

ايـن صـحيح    ،علماي اسالم اند زيرا كه قرآن را جز به نحو و لغت نتـوان فهميـد؛ آري  
ـ   نحو و ل ست و در حد لزوم دانستنا يش از آن زايـد  غت شايسته و بايسته اسـت امـا ب

زد. البتـه اگـر عمـر بسـيار     ست وبه صرف وقت و اتالف عمر نيريناست و نيازي بدان 
و بايد آنچه را برتـر  چيز خوب بود اما عمر كوتاه است  ترده دامن بود آموختن همهگس

  و مهمتر است ترجيح نهاد و مقدم داشت. 
بعضي اهل لغت به گونة بازيچه و چيستان گويي مسائل شرع را مطرح مي سـازند  

چند  و هنر مي پندارند، و اين نه از سر دانايي كه محصول كم دانشي است زيرا از دو يا
ظـاهر  فقيه به معناي قريب به ذهـن اسـت (  ارع يا شنظر  معنا كه براي يك لغت هست

جـايز  » ُقـرء «و طي زن در حـال    از چنانكه از كسي پرسند:در لفظ) نه احتماالت دور و
بـه  » قـرء «كـه   اهم تواند گفت نه؛ زير آري و :است يا نه؟ به قول لغوي هم تواند گفت

ناي ُطهر، اما در نظر فقيه فقـط جـواب از معنـاي قريـب     معناي حيض آمده و هم به مع
  .1صحيح است

                                                 

هل يجب علـي  «بازيهاي لفظي در مسائل فقهي را در مقامة الفرضية حريري ببينيد، مثال، سؤال:  نمونة -1
كه در اينجا معناي دور از ذهن فروة (پوست سر) و ». أجلْ وغسل ابرته«جواب: » الجنب غسل فورته؟

ي قريب را در نظر بگيريم سؤال و جواب،  هر دو خنـده دار  ابرة (استخوان آرنج) مراد است و اگر معنا
و نيـز رك:  »! آيا بر جنب واجب است كه پوستينش را بشـويد؟ بلـي، و  سـوزنش را نيـز    «مي شود: 

 م.  -».المقامة في المسائل الفقهيه«مقامات حميدي: 
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نظر به آنكه اديبان و لغويان عموماً اشتغال ذهنيشان به اشعار جاهليـت اسـت و از راه     
نيكان در طبعشان مانعي بر هوس انگيزي آن اشعار پديد نيامـده،    مطالعه حديث و سيرة

د. نحويان غالباً بـه حكومتيـان   يحتياط كار مي بينلذا كمتر بين اينان آدمي تقوي پيشه و ا
دسـتگاه   ند، همچنانكه ابوعلي فارسـي در واز اموال حرام سلطانيان مي خور مي گرايند

ذيال داستان زجاج نحوي را با قاسم بن عبـداهللا وزيـر مـي آوريـم تـا       .عضد الدوله بود
حـالل نيسـت روا مـي     دانسته شود چگونه نحويان به سبب كم اطالعي از فقه آنچه را

  شمارند. 
ي پـدرت  اگر به جا  زجاج گويد: من معلم قاسم بن عبداهللا بودم و به او مي گفتم:

من چه كار خواهي كرد؟ او مي پرسيد: دوسـت داري چـه كـار     ابنشيني و وزير شوي ب
مي خواهم كه بيست هزار دينار به من بدهي، و اين منتهاي آرزوي   بكنم؟ من مي گفتم:

نديم وزير  ،مصاحبت او بودم ركه د سالي گذشت و قاسم وزير شد و من بود. چندمن 
  وز سوم وزارت گفـت: ر تا آنكه در .شدم اما باك داشتم كه آن وعده را به يادش بياورم

 –رعايت وزيـر   ديدم كه آن وعده را به ياد من آورده باشي. گفتم: آن را به مالحظه ون
بارة اين خادم را الزم به يـادآوري   شته ام و مراعات درواگذا –كه خدايش مؤيد بدارد 

كه خليفه معتضد است و اگر جز او كس ديگري بود پرداخت  مي داني  نمي بينم. گفت:
اما مي ترسم اين مايـة حرفـي ميـان     آن مبلغ را به تو در يك قلم و يكجا هم مهم نبود،

سانم. گفتم: همين كار را بكـن.  به تو رد پس اجازه بده آن را به تفاريق و خليفه شو من
گفت: در جايي بنشين و رقعه هاي مردم را كه در حوايج خود به ما نمي نويسند بگيـر،  

بجـا   –و به نسبت درخواستي كه كسي دارد پولي از وي بستان، و حاجت هر چه باشد 
نـاع  دادن قول مساعد از جانب من تأمل به خود راه مده و امت ن نامه واز گرفت –يا بيجا 

من آن كار را شـروع كـردم    :ل شود. زجاج گويدصمنماي تا آن مبلغ معهود براي تو حا
. و گـاه مـي    ]امضـا مـي كـرد    [نامه هايي نزد او مي بردم و او توقيع مي نهـاد   وهر روز

  : فالن مبلغ. مـي گفـت:   براي انجام اين درخواست چه مبلغ قول داده؟ مي گفتم :پرسيد
ست، بيشتر مي ارزد، بيشتر بگير! و من با طرف چك و چانه مي مغبونت كرده، اين كم ا

 :زدم تا به مبلغي كه مي ارزيد (و وزير معين كرده بود) راضي مي شدند. زجـاج گويـد  



 157    س از راه علم بر عالم         در بيان تلبيس ابلي

بدين گونه نامه هاي فراواني به توقيع او رساندم و پولي كه دريافـت كـردم بـه بيسـت     
من پرسـيد: مبلـغ موعـد اسـتيفا      چند ماه از هزار دينار رسيد و از آن درگذشت. پس از

نه! هيچ نگفت و من همچنان نامه هارا به عرض او مي رساندم و هر ماه مي  :شد؟ گفتم
پرسيد: به مبلغ معهود رسيد؟ و من از بيم آنكه مباد آن ممرّ درآمد بسته شود، مي گفتم: 

بـه    فتـتم: مبلغ معهود كامل شد؟ من اين بار شرم كـردم و گ  :نه! تا آنكه يك روز پرسيد
اده راحتم كردي كه من دلمشغول وعده اي بـودم كـه بـه تـو د      سالمي وزير بلي! گفت:

رگرفت و سه هزار دينار نيـز از خزانـة خـود بـراي مـن      بودم كه وفا شود. آن گاه قلم ب
كـه بـه    نامه هاي حوايج مردم را نگرفتمهم دريافت نمودم و ديگر  حواله نوشت آن را

اي آن روز كه بر مسند نشسـت و  نه اي براي آن كار نداشتم فردعرض او برسانم كه بها
نامـه از كسـي     هان بيـار تـا چـه داري! گفـتم:     :نيز به خدمت رسيدم اشاره نمود كهمن 

نگرفته ام زيرا آن عهد وفا شد و من به مبلغي كه خواسته بودم رسيدم، ديگر بهانة مـن  
ممر مستمر تو را قطع مي  تو من اين سبحان اهللا! به نظر :گفت نزد شما چه خواهد بود؟

حاجتروايي از جانب مـا شـناخته انـد و      كنم، درحالي كه اكنون همة مردم تو را واسطة
اين د؛ حال اگر مقام و موقعيتي از اين راه يافته اي و صبح و شام به در خانه ات مي آين
ه ات سـقوط  رتبشيوة جاري تو قطع شود مي پندارند كه نزد ما كم حرمت شده اي و م

ز دستش را بوسيدم و ا :خود ادامه بده و بي حساب بگير! زجاج گويدنموده؛ برو به كار 
است مردم نزدش رفتم و او همچنان توقيع مي نهـاد تـا   رقعه اي درخو فردا صبح باز با

  مرد؛ و اين ثروت از آنجا حاصل كردم.
يانت كم اطـالع اسـت   مؤلف گويد: ببينيد اين مرد عالم در نحو چگونه از فقه و د

افتخار حكايتش نمي كـرد، زيـرا پـس از     كه اگر مي دانست كارش خالف شرع بوده با
ن شغل منصوبش كرد رساندن نامه ها و شكايات مـردم بـه وزيـر بـر او     آآنكه وزير به 

واجب بوده است و گرفتن رشوت باب آن حرام. و ترجيح فقه بر ساير علوم از همـين  
  جا معلوم مي شود. 
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  تلبيس ابليس بر شاعران

فريفته به اينكه از اهل ادب اند و به هوشمندي ازديگران برترنـد و   شيطان اين گروه را
آن كه اين استعداد خاص را به شما داده از گناهانتان نيز در مي «چنين وسوسه مي كند: 

زنـي   بافي و تهمت دروغ و به .1هر بيابان سرگردانند بدين گونه مي بيني كه در»! گذرد
ار به رسوايي بزهكاري خويش مي پردازنـد، و كمتـرين   رو هجوگويي و پرده دري و اق

ـ    يمـدح مـ   ين مي تواند باشد كه كسي راا ،گناه شاعر گروهـي  ان گويـد و آن كـس مي
ترس هجو چيزي به او مي دهد و اين چيزي نيست جـز   مأخوذ به حيا مي شود و يا از

عران را مي بيني كه از حريـر پوشـي و اغـراق و    مصادره و اّخاذي. و نيز عده اي از شا
زياده روي بي اندازه در مدح و نيز توصيف مجالس فسق و فجور خود و يارانشان باكي 

، حال آنكه ادب بايد با تقوي همـراه باشـد و   د نقلها دارندند و از بدكاريگيهاي خورندا
ري تـوأم نباشـد   پرهيزكـا  هوشمندي محض ارزشي ندارد و شيوايي عبارت نيز وقتي با

از  خوشايند خدا نيست. و نيز عمـوم شـاعران هنگـام تنگدسـتي، ناخرسـندي خـود را      
مي » زمانة پر كين و روزگار ستمكار«سرنوشت و تقدير آشكار مي سازند و به سرزنش 

، و فرامـوش مـي   »با علو قدر خاك نشينشان كرده و نـا شادشـان مـي دارد   «پردازند كه 
گويي خود را مستوجب سالمت از بال »! نگ عيشيها ز فسق استهمة اين ت« نمايند كه: 

و شايستة نعمتها مي دانند بي آنكه مكلف به تكاليف شرع باشند؛ آن هوشمنديشـان در  
  اينجا غرق غفلت شده است. 

  تلبيس ابليس بر عالمان كامل

بعضي صاحبان همتهاي عالي كه تحصيل همه گونه علوم شرعي و ادبي كرده اند ابليس 
يلي آنچه آموخته اند و به ديگران مـي آموزاننـد   لبدين حيلة پنهان مي فريبدشان كه به د

دچار خود بزرگ بين مي شوند، به بعضيشان مي گويد: تو رنج بسيار كشيده اي اكنـون  
وقت لذت بردن است، و اگر هم لغزشي روي دهد چون تو عـالمي عقوبتـت نكننـد! و    

د و اگر اين وسوسه را بپذيرد هالك است. امـا  حديث فضل را به گوشش فرو مي خوان
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فضـيلت عالمـان بـه    ا اوال  اگر قرين توفيق خير باشد در جواب ابليس مي تواند بگويد:
اطعام نمايد خودش سير مي شود؟  عمل است، آيا كسي كه طعام گرد آورد و ديگران را

كـوهش عالمـان بـي    مقابل، احاديثي نيز در ن مگر اينكه خودش هم غذا بخورد؛ ثانياً در
نمودند و خودشـان   يسودي نبرده اند، امر به معروف م عمل داريم كه از دانش خويش

كار نيك نمي كردند و نهي از منكر مي نمودند اما خودشـان از كارهـاي زشـت دسـت     
سرگذشت و سرنوشت آنان كه مي دانستند و به دانستة خـود   : با ايننمي كشيدند؛ ثالثاً

بليس و بلعام رابه ياد داشت و فراموش نكـرد كـه بـه مفـاد آيـة      عمل نكردند همچون ا
   : ]اند كه به نظم در آورده [ 1قرآني
  ناداني  يستــن تو عمل در ونـچ    خواني بيشتر چندانكه علم«

  چنـــد  كتابي او بر ارپاييـچ   دانشمند نه بود محقق  نه
  »فتـــرد يا است هيزم او بر كه   و خبر را چه علم مغز تهي آن

لمان ديگر بعضي عالمان را كه اهل عمل نيز هستند شيطان از راه حسد بردن بر عا
و رياكاري محض رياست طلبـي مـي فريبـد، مخصوصـاً در      زيدن بر ديگرانرو تكبر و

نـان  آ! و حب رياست را در دل تمورد رياست چنين وسوسه مي كند كه اين حق توس
غلط بودن آن نمي توانند تركش كنند، عالج اين تقويت مي كند به طوري كه با علم به 

محـض   [گناه تكبر و حسد و رياكاري  ،آفتها اين است كه با خود بينديشد فضيلت علم
را نمي پوشاند بلكه حجت بر عالم تمامتر است و عذابش دو برابر! و هر   ]طلبي ترياس

مـي انگاشـتند و    كس در سيرة عالمان عاملِ سلَف بنگرد مي بيند كـه خـويش را خـرد   
بزرگ نمي پنداشتند و تكبر نداشتند، و نيز هر كس خدا را بشناسد ريا نورزد و هر كس 

  سد به دل راه ندهد.يرد بر آنچه براي ديگران خواسته حتقدير الهي را در نظر گ
 شيطان بر عالمان جاه طلب امر را بدين گونه مشتبه مي سازد كه شما مقام عالي را

اهيد بلكه براي رفعت قدر شرع مي خواهيد كه شما نايبان شرع ايد؛ براي خود نمي خو
عزت شما پيروزي شريعت است و شكست اهل بدعت؛ و بدگوييتان در حق حاسـدان  
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خاطر خدا مايه مي گيرد چون آن كه شما را نكوهيده، كسي را نكوهيده نيز از غضب به 
گريه نيز ريا نيست بلكه بـراي  كه به امر دين قيام كرده است؛ و اين تظاهر به خشوع و 

يب خودش پرهيـز كنـد، ايـن علمـش     بآن است كه عوام تقليد نمايند، همچنانكه اگر ط
  مريض مؤثرتر از قول اوست كه پرهيز كن! يبرا

اما كشف اين حيلتگريهاي ابليس چنين است كه هر گاه عالمي بـراي عـالم ديگـر    
كه تعصب نايبان شرع را دارد همچنان خشمگين شود كه براي خودش، معلوم مي شود 

توان ريا را روا  يمتبليغ و آموزش مردم به هيچ وجه ننه تعصب خودش را! اما به بهانة 
شمرد چنانكه از ايوب سختياني نقل است كه هر گاه ضمن سخن گفتن و حديث كردن 

يدي! تـا اشـكين شـدن    چه زكـام شـد    حالت رقت و گريه بدو دست مي داد مي گفت:
 االعمـال «كـه  پندارند و ريا به اشكش نياميزد. و نيـز بايـد دانسـت     زكام چشمش را از

، و خداوند ارزياب بيناست. بسا كسي كه به زبان غيبت مسلمانان نمي نمايد اما »بالنيات
يكـي اينكـه بـه      در دل از غيبت شنيدن خشنود مي شود كه همين از سه راه گناه است:

اينكـه از بـي آبرويـي مسـلماني      :! دومگناه كردن شخص مـورد غيبـت شـادمان شـده    
  اينكه آن منكر را شنيده و نهي نكرده است! :خوشحال شده! سوم

ديگر از فريبهاي ابليس بر عالمان آن است كه با سختكوشيِ شبانه روزي كتابها مي 
نشر دين اسـت، حـال آنكـه در نهـان هـدفي جـز نـام         حضور كه مصنويسند با اين ت

اگـر   ،دستها ندارد. آري شاگرد از دور ب مريد ولت يافتن و جبرآوردن و مقام و موقعي
برند شادمان باشد معلوم مي شـود  از اينكه بدون مراجعه به خود وي از مصنفاتش بهره 

كه مرادش نشر علم است چنانكه از بعضي پيشينيان نقل است كـه گفـت: تـرجيح مـي     
  ن بيايد.دهم كه مردم از علم من سود ببرند بي آنكه نام من در ميا

و نيز از عالمان كس باشد كه به تلبيس ابليس از فراواني پيروان شـادمان باشـد بـا    
كـه مـرادش در بـاطن پـر     ناين گمان كه از فراواني طالب علمان شادمان اسـت حـال آ  

طرفداري و نامداري است. ديگر از تلبيسهاي ابلـيس خودپسـندي و تحسـين دانـش و     
يكـي از خـود    سخن نيست، چنانكه اگـر  لم وگفتار خويشتن است كه محض تعظيم ع

بينـد   دانشمندتر و سخنورتر بيند بر او گران آيد! كه اگر طبيبي به خاطر خدا كار كنـد و 
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طبيب ديگري بيماري را شفا بخشيده خوشحال گردد (نه اينكه آرزو كند بيمار بر دست 
ست تن از اصـحاب  يكصد و بي  فالن طبيب بهبود نيابد!) عبدالرحمن بن ابي ليلي گويد:

أله اي يا حديثي سؤال مي شد، دوست داشت كه چون از هر يكشان مسپيغمبر را ديدم 
  . دآرزو مي كرد كه كاش از صحابي ديگر سؤال شده بو و

مؤلف گويد: باشد كه عالمي كامل از تلبيسات آشكار ابليس برهد. اما ابليس از راه 
و نشـد و درو نشـد   ز تو به راههـاي بيـر  ي را آگاهتر اكس :مخفي تر مي آيد و مي گويد

عالم به اين وسوسه آرامش و آسـايش يابـد و دجـار عجـب      نخويش نديدم! هر گاه آ
اگـر مـردي وارد     گردد هالك شده است. چنانكه از سري سقطي نقل است كـه گفـت:  

هر درخت از هر گونه مرغان باشند  بر بستاني شود كه در آن از هر گونه درخت باشد و
و او بـدين  » السـالم عليـك يـا ولـي اهللا!    « يك از آن مرغان به زبان فصيح گويد: و هر 

  سخن آرام يابد، اسير نفس باشد! و تنها رهنما خداوند است كه جز او خدايي نيست. 



  

  باب هفتم

  در تلبيس ابليس بر حاكمان و شاهان

  

را ياد مـي   ابليس حاكمان و شاهان را از جهات گوناگون فريفته كه ما مهمترين آن
  كنيم: 

به ايشان چنين مي نماياند كه خدا آنان را دوسـت دارد كـه بـه سـلطنت و      – اول
حكومت گماشته و نايب خود بر بندگان قرار داده، و كشف اين تلبيس چنين است كـه  
اگر براستي نايب خدا هستند بايد حكم طبق شرع كنند وتابع رضاي خدا باشـند در آن  

عتي كه بكنند دوستشان خواهد داشت. اما ظـاهر پادشـاهي و   صورت خدا به خاطر اطا
بـه دشـمنان خـود     حتـى حكومت كه خدا به بسياري از اشخاص غير قابل توجه و يـا  

بخشيده و آنان را بر بعضي از اولياي خود مسّلط نموده است تا دشمنان خـدا دوسـتان   
وي خدا به چنين خدا را مقهور و مقتول سازند، اين پادشاهي و حكومت بخشيدن از س

كساني عليه آنان است نه له آنان، و بـه مضـمون آيـة قرآنـي مهلتشـان مـي داد تـا بـر         
   .1گنهكاري بيفزايند

هيبت دارد، از اين روي شيطان چنين فريبشان مي دهد كه حكومت نياز به  – دوم
ند و با عالمان نمي نشينند و طبق آراء دلخواه خويش عمل كرده دين نك طلب علم نمي

و معلـوم  دنيا پرستان بي خبر از ديـن در مـي آميزنـد.     را تباه مي سازند، و بر عكس با
يوبي كه خود دارند عيوب آن معاشران نيز در ه طبيعت دزد است، لذا عالوه بر عاست ك

نفسشان اثر مي گذارد و بي هيچ مانع و مقاومتي هر چه خواهند مي كنند كه منجـر بـه   
  هالك مي گردد.

                                                 

1- ﴿وا إِثْماًإِناددزيل مي لَهلما ندهـيم فقـط    ما به آنان مهلـت مـى  «). 178سورة آل عمران، آية ( ﴾.م

 . »براى اينكه بر گناهان خود بيفزايند
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دشمن مي ترساند و بر حجاب مي افزاينـد،   شاهان را از حاكمان و شيطان –سوم 
به طوري كه دست شاكي به ايشان نمي رسد و آن كس كه بدين كار گماشـته انـد نيـز    

هر كس كه متصدي يكي «شوند كه فرمود:  سستي مي ورزد، و مصداق روايت نبوي مي
گيرد و پـرده و مـانع    بحجااز امور مسلمانان شده باشد و در برابر حاجت و نياز آنان 
نيـازش پـرده و مـانع ايجـاد      ميان خودش و آنان قرار دهد خداوند ميان او و حاجت و

  ». فرمايد
شخاص بي صالحيت و جاهل و بي تقوي را به كار مي گمارند وسـتم  ا –چهارم 

اينان باعث مي شود كه مردم شاه و حاكم را نفـرين نماينـد. و هـم اينـان بـا معـامالت       
سـت حـد   رع به حاكم حرام مي خوراند و بر كسي كه حـد و مجـازات روا ني  خالف ش

كه چون كار به ديگري سپرده شـده ديگـر بـراي اولـي      جاري مي سازند، با اين تصور
مسؤوليتي نيست حال آنكه اين تصور بيراهي است. اگر عامـل زكـات تبهكـاران را بـه     

  امن است. تقسيم آن بگمارد و آنان خيانت كنند خود عامل زكات ض
ديگر از فريبهاي شيطان بر حاكمان و شاهان اين اسـت كـه ايشـان را روا     –پنجم 

كه اينها از مقولة رند و گردن بزنند با اين پندار مي دارد به ناروا طبق رأي خود دست بب
است، معني ضمنيش اين مي شود كه گويا شريعت ناقص است و ما بـا رأي  » سياست«

شريعت، سياست الهي است  او اين از بدترين تلبيسهاست زير خود تكميلش مي نماييم.
و محال است كه خلل داشته باشد و محتاج رأي مخلوق باشـد چنانكـه در قـرآن مـي     

هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گـذار  « ؛1﴾ما فَرطْنا في الْكتابِ من ﴿خوانيم: 
ريعت است در واقع شريعت را خلل پذير و آنكه مدعي سياست باالتر از ش .» ايم نكرده

كينزي بـود   ءـهتنقل كرده اند كه شيف مي داند و به كفر نزديك مي شود. از عضد الدوله
و هميشه دلش بدو مشغول؛ دستور داد آن كنيز را غرق كردند تا دلمشغولي بدو از كـار  

ه كشـتن  سلطنت بازش ندارد. واين ديوانگي احمقانه اسـت زيـرا مسـلماني را بـي گنـا     
گناهي است نابخشودني؛ و هر كس بپندار كه اين كار رواسـت كـافر مـي شـود و اگـر      

                                                 

 .38سورة انعام، آية  -1
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بگويد كه شرعاً روا نيست اما طبق مصلحت است، مصـلحت را در خـالف شـرع مـي     
  داند.

شيطان دست درازي و گشاد بازي در اموال عمومي را در نظر حاكمـان و   – ششم
، و كشـف ايـن   حكم خويش مي پندارنـد همه را در  نشاهان خوب جلوه مي دهد و آ

بايد محجور كرد   اسرافكار در مال خودش را هم شرعاً نيم آدمتلبيس چنان است كه بدا
 مـال جـز بـه انـدازة     ناند واز آ ش كردهراموال غير اجي  چه رسد به كسي كه براي ادارة

زيـد  اجرت عملش حقي ندارد، پس چه جاي گشاد بازي است؟ آورده اند كه وليد بن ي 
و دو كنيز صـله داد،    ]ظاهراً درهم [ روايت چند بيت پنجاه هزار تباب از به حماد راويه

اين كار را بر وجه مدح نقل كرده اند حال آنكه بـاالترين قـدح اسـت      :ابن عقيل گويد
در نظر بعضي حاكمـان و شـاهان   زيرا تبذير در اموال مسلمانان است در مقابل، شيطان 

   .1خوب جلوه مي دهد كه اين عمل در بدي همانند تبذير است راندن مستحقان را
ابليس بر شاهان و حاكمان آزادي در گناه ورزيدن را نيكو جلوه مي دهـد   –هفتم 

و بدين گونه امر را مشتبه مي سازد كه شما نظم و امنيت برقرار ساخته ايد و بـه ثـواب   
ب ايـن اسـت كـه اساسـاً بـر      گناهان مجازات نخواهند كرد. جوا اين عمل شما را بابت

اين بر ايشـان واجـب    گماشتن شاهان و حاكمان براي امنيت راهها و نظم شهرهاست و
  است و عقابِ اعمال منهي عنه را بر نمي دارد. 

ابليس بر بيشتر شاهان و حاكمان امر را چنين مشتبه مي سـازد كـه شـما     –هشتم 
ظاهر كارشان سر راست است امـا اگـر   وظيفة خود را كامل انجام داده ايد. اينان گر چه 

حقيقتاً نظر كنند اختالل بسيار ببينند. فرمانروايان قديم در ايـن بـاب دقتهـا مـي كردنـد      
چنانكه علي بن عيسي وزير مأموري بر سبزه ميدان گماشته بود كه انگور بـراي شـراب   

برايـالع   [انداختن فروخته نشود، و نيز در گذشته منجمـان را از نشسـتن در گـذرگاهها    

                                                 

اصوال اگر صاحب حقان را محروم ندارند نمي توانند آن گشادبازيها را بكنند. افراط و تفريط دو روي  -1
 م. –سكه است. يك 
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منع مي كردند، و مواظب بودند كه ميان لشكريان پسر بـي ريـش و زلفـي نباشـد       ]بيني
  .بود تا عجم مسلط شدند ينواين چن

امـوال و نيـز   در بيرون كشيدن اموال از  شيطان، به كار بردن زور و فشار را –نهم 
د، حـال  خائن در نظر شاهان و حاكمان نيكو جلوه مي دهـ  يخصمصادرة تمام اموال ش

اند غالم عمر بـن عبـدالعزيز بـدو     . چنانكه آوردهدآنكه بايد طبق بيّنه شرعي رفتار نمو
ا ند و جز بـه شـكنجه نمـي تـوان      نوشت اشخاصي هستند كه در مال اهللا خيانت كرده

اموال را از ايشان پس گرفت. عمر بن عبدالعزيز در پاسخ نوشت: اگر به مالقـات خـدا   
  ايشان در اموال، بهتر است از اينكه خون آنان به گردنم باشد. بروم با مسؤليت خيانت 

از اموال غصبي را در نظر حاكمان و شـاهان مـي    و صدقه شيطان، بخشش –دهم 
آرايد و چنين مي نمايد كه اين ثواب آن گناه را مي پوشاند و يك درهم صـدقه اثـر ده   

خود بـاقي اسـت و آن    درهم غصب را محو مي كند! غافل از اينكه گناه غصب به جاي
اگر صدقه از مال حالل نيز باشد گناه غصب  حتىصدقه از مال حرام را ثوابي نيست و 

  بريء الذّمه نمي كند.  را را رفع نمي كند و انسان
و نيز شيطان مالقات نيكان و التماس دعا از ايشان را در نظـر شـاهان و    – يازدهم

هانشان است، سبك شدن گنا  د كه اين مايةمي نماي نمي آرايد و چني حاكمان خطا پيشه
انـد كـه بـاج گيـران كشـتي       ن شرّي را نمي پوشـاند. آورده اچنحال آنكه چنين خيري 

بن دينار شكوه بـرد، مالـك همـراه او نـزد      كتاجري را توقيف كردند، آن تاجر نزد مال
عشار (= متصدي باج گيري) آمد. عشار عرض ادب نمـود كـه هـر فرمايشـي داشـتيد      

التمـاس   كشتي اين مرد را رها كنيد. آن كار كردند و :ارش مي فرموديد. مالك گفتسف
داريد، دعـاي مـن چگونـه بـراي شـما       هشما هزار نفرين كنند  دعا نمودند. مالك گفت:

كند! و اشاره اش به كوزه اي بـود   نمستجاب مي شود؟ از اين كوزه بخواهيد كه دعايتا
  مي انداختند.  در آن چه پول بابت باج مي گرفتند كه هر

بعضي حاكمان هستند كه زير دست فرمانرواي باالتري كار مي كننـد و   -دوازدهم
ابليس امر را بر ايشان مشتبه مي نمايد كه گناه به گردن  مافوق ستم مي رانند و به حكم
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اين غلط است زيرا كمك كار و دستيار به ظلم  اما كسي است كه از باال فرمان مي دهد،
شراب ده كس  ددر مور (صلى اهللا عليه وسلم)هم گناهكار است. چنانكه پيغمبر  و ظالم

را لعنت كرده است (شرابخوار و ساقي و فروشنده و خريدار و شراب سـاز و حمـال و   
بر  ز موكلو ني ر و نويسنده و گواه سندش راآنكه از پولش بخورد...) و همچنين رباخوا

دست جمع  ست كسي كه زكات و ماليات براي باالا نربا را لعنت فرموده است. همچني
آوري مي نمايد و مي داند كه او اسرافكار است، اين هم كمك به ظلم نموده و شـريك  

در خيانت يك آدم همـين  « :در اين باب نيكو گفته است كه گناه اوست. مالك بن دينار
  »!بس كه خائنان وي را امين دانند



  

  باب هشتم

  ادت پيشگاندر تلبيس ابليس بر عب

  

 جهـل اسـت، شـيطان بـر     بزرگترين راهي كه شيطان از آن بر مردم وارد مي شـود 
ور دزديده وارد مي شود. طشود حال آنكه بر عالم به  يجاهل با آسودگي خيال داخل م

 ًشان فريفته است زيـرا عمومـا   ابليس بسياري از عبادت پيشگان را به سبب كمي دانش
ت نمي آموزند. ربيع بن خيثم در اين مورد گفتـه اسـت:   مشغول عبادتند و علم را درس

  ». فقه بياموز آن گاه عزلت گزين«
پيشگي است بـر علـم؛    تپس نخستين تلبيس ابليس عابدان را ترجيح نهادن عباد

كرده كه مقصـود از  حال آنكه علم برتر از مستحبات است. شيطان به آنان چنين وانمود 
شمرده اند و اين ندانسته اند كه عمل  حمل جوارمل را منحصر به ععلم عمل است وع

  در حقيقت عمل قلب است كه برتر است از عمل جوارح و اعضاء.
مطرف بن عبداهللا گويد: فضيلت علم برتر از عبادت است، و يوسـف بـن اسـباط    

اگر بابي از علم بياموزي بهتر از هفتاد سفر جهاد است، و معافي بن عمران گويد:   گويد:
  حديث را دوست تر دارم از نماز شب وشب زنده داري به نماز. نوشتن يك

  اكنون به بيان تلبيس شيطان در مورد اقسام عبادات مي پردازيم:

  وسواس در طهارت گرفتن

اندن در مستراح امر مي كند حال آنكه اين بـراي كبـد   شيطان عابد وسواسي را به دير م
پيشگان براي اطمينان از اسـتبراي بـول    . بعضي از عبادو بايد به اندازه باشداست  مضر

خـود   يتنحنح مي كند و روي ايـن پـا و آن پـا    بلند مي شود و چند قدم را مي رود و
خارج شود. اما هر چه از  د بيايد وهر چه بول در مجرا باقي مانده فروتكان مي دهد تا 

تبرا نمايد كـافي  چه را در ذكر مانده اسبول تازه خواهد آمد، و هر گاه آن اين كارها بكند
شيطان در نظر بعضي عبادت پيشگان استعمال آب  است، سپس آب بريزد و تطهير كند.

طبق سخت ترين فتواها كه هفت آب ريخـتن بعـد از ازالـة     ان را نيكو جلوه داده ووفرا
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مي كنند، همچنين است در كاربرد سنگ براي استنجا، كه سـه   عين نجاست است عمل
  آن بدعت خواهد بود. ازپاك مي كند و بيش قطعه سنگ كافي است و 

  وسواس در وضو گرفتن 

نـد بـار   چنكه اشيطان بر بعضي عبادت پيشگان در ترتيب نيت كردن تلبيس مي كند چن
سـت و  ينقلب است و تلفـظ آن الزم   ت بهمي آورند، حال آنكه نيان نيت نماز را بر زب

كه از كجا اين آبـي كـه   ه مي كند تكرار لفظ معني ندارد. بعضي را هم از اين راه وسوس
مي خواهي وضو بسازي پاك باشد؟ و هر احتمال دوري را در نظر او ظاهر مي سـازد،  

و كثرت استعمال آب را هم چهار  .گويد در آب اصل بر پاكي است حال آنكه شرع مي
عيب هست: اسراف، وقت تلف كردن، فضولي در كار شـرع كـه كـاربرد انـدكي آب را     

بگذرد نهـي شـده    رمي داند، و باالخره اگر شستشوي هر عضو از سه با بس ضووبراي 
ست كم فضـيلت  طول مي دهد كه وقت نماز مي گذرد يا د است. و بسا آنقدر وضو را

  ازدست مي دهد.  دن به نماز جماعت رااول وقت يا فضيلت رسي
و شيطان در اينجا چنين وسوسه مي كند كه وضو مقدمـة نمـاز اسـت اگـر وضـو      

كه بعضي از همين آدمها را ديده ايم در مـورد  آنت نشود نماز درست نيست، حال درس
خود اين اندازه مقيد نيستند و زبـان در غيبـت    الل يا حرام بودن خوراك و نوشيدنيح

روايت است  (صلى اهللا عليه وسلم)دراز مي كنند. كاش كارشان برعكس بود! از پيغمبر 
اين اسـراف بـراي    ،وضو مي گيرد فرمود: يا سعد ]با آب زياد[كه بر سعد گذشت ديد 

بلي، ولو كنـار آب روان    چيست؟ سعد پرسيد: مگر در وضو هم اسراف هست؟ فرمود:
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   و نيز از پيغمبر  .]بايد به اندازه آب مصرف كني[نشسته باشي 

. »حذر باشـيد نام موكل است از آن بر» ولهان«بر وضو شيطاني « :روايت است كه فرمود
ولهان در وضو گرفتن بر مردم مي خندد و مسـخره شـان مـي    « :در روايت ديگر فرمود

ود كه در دعا و در در اين امت اشخاصي خواهند ب«. و نيز روايت است كه فرمود: »كند
ارزشمندترين چيزها وقـت اسـت،    « . ابوالوفاء بن عقيل مي گفت:»كنند وضو افراط مي

  . »كمتر مي توان عبادت كرد وخدا را با آب (بازي)
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كـه در  [روايت است كه براي تطهير بول اعرابـي   (صلى اهللا عليه وسلم)از پيغمبر 
؛ و دربارة ازالة مني »آب كفايت است  ]نوعي دلو [يك ذَنوب «د: فرمو  ]مسجد ادرار كرد

 يده وو دربارة دامن بلند زنان كه بر زمـين سـاي   »پاك كن!» إذخر«آن را با برگ «فرمود: 
سـر بچـه   پ؛ و دربـاره ادرار  »با دنباله اش پاك مـي گـردد  « :فرموداحياناً نجس مي شود 

ـ »بـر آن آب بريزيـد  « :ر بچه فرمـود ادار دخت  و دربارة »آبي بر آن بپاشيد« :فرمود ز . و ني
از  [دختر ابوالعاص بـن ربيـع   » اُمامه«روايت است كه آن حضرت يك وقت، حين نماز 

را در بغل داشت و مـوقعي كـه سـجده مـي      ]صلى اهللا عليه وسلم)(دختر پيغمر  زينب
 است بچه را هم بر مي داشت. و نيـز ورفت او را بر زمين مي گذاشت و چون بر مي خ

به يك اعرابـي خبـر داد كـه حيوانـات درنـده در       (رضي اهللا عنه) روايت است كه عمر
نيـز آن حضـرت    ظرف آبش زبان زده از آن پـاك اسـت و پـاك كننـده و نوشـيدني. و     

و نيـز اينكـه عـرق االغ نجـس      بي تكلف بـود  يعني [چارپاي بدون پاالن سوار مي شد 
ودر اخالق و عادت آن حضرت استعمال آب زياد بـه عنـوان عبـادت و قصـد       ]نيست

مسجد وضو مـي سـاخت و پيداسـت كـه       ه اند. آن حضرت از سنگابةدنشان ندا بثوا
مسـجد   در چه مي كردند؟ نشنيده اي كه آن اعرابـي اعرابيان حيوان صفت با آن سنگابه 

طهـارت   بياموزيم كه در آب اصل بـر  ادرار كرد. اين همه براي آن است كه ما بدانيم و
به رنگ حنا شده بود وضو ساخت  است. و نيز آورده اند كه حضرت از آب گودالي كه

؛ بايـد  »ا مـن البـول  تنزهـو «يـا  » من البول استنزهوا«ايت كرده اند كه فرمود: اينكه روو 
را حد معلومي است. يعني بايد غافل از آن نبود كه رطوبـت بـول تـا    » تنزه«دانست كه 

كجا رسيده، آن را تطهير نمود؛ اما كاوش و دنبال كردن، اتالف وقت است و شرع آن را 
  نخواسته. 

و نيز آورده اند كه اسود بن سالم (از صالحان بزرگ) در وضو آب بسـيار بـه كـار    
شـبي خفتـه بـودم      برد پس از چندي آن عادت را ترك نمود. سبب پرسيدند گفت: مي

در وضـو    ت:گفـ منع كرد، چنانكه از سعيد بن مسيب نقـل اسـت كـه     د و مرامندايي آ
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ديگر به   نمي رود. اسود افزود: شستشوي هر عضو چون از سه بار بگذرد، آن وضو باال
  كفايت است.  ب وضوي مرااز نمي گردم و يك كف آآن عادت آب بازي ب

  وسوسة ابليس در اذان گفتن

ازجمله فريبهاي شيطاني اذان گفتن با لحن و آهنگ آواز خواني اسـت، مالـك و ديگـر    
اكراه داشته اند، و ديگر آميختن اذان با دعاها و اذكار و مـواعظ اسـت    ازآن ًعلما شديدا

ه چيزي به اذان افزوده شـود.  اند ك اين را نيز ناخوش داشتهز آن، كه علما پيش و پس ا
كنـد يـا    ساعات شب را باالي مناره موعظه مي و نيز بسيار كس ديده ايم كه بسياري از

مـردم را مـي    سوره هايي از قرآن را به صداي بلند قرائت مي نمايد. بدين گونه خواب
 گيرد و حواس شب زنده داران را پرت مي كند و قرائتشان بهم مي زند، كه اين همه از

  رات است. كمن

  فريب شيطان در نماز

ديگر وسوسة شيطان است در لباس نمازگزار، كه بعضي چند بـار آن را مـي شـويند، و    
نمي دانند و  بخورد باز مي شويند. بعضي شستن لباس را در خانه كافيآن  به ستاگر د

ة خانه باشد بعضي هم لبـاس را در دلـو گذاشـته بـه شـيو     ددر رو حتماً بايد :مي گويند
شـان  ين نكردند، ايفرو مي برند. اصحاب كرام (رضي اهللا عنهم) چن يهوديان در چاه آب

 ايشان را رخت نماز خواندند و فرش و انيكه فارس را فتح كردند با لباس فارسيهنگام
ند. بعضي از وسواسيان چنانكه قطره اي آب بر لباسش بچكد تمام آن را مـي  دكار بربه 

ماعت جا مي مانند، بعضـي هـم در روز بـاراني محـض     جز شويند و بدين سبب از نما
  آب باران به مسجد نمي روند. » ترشح«پرهيز از 

االحرام بستن و بـاز شكسـتن    ز و تكبيرةانيز از وسوسه هاي شيطاني تكرار نيت نم
است. بعضي وسواسيان هستند كه سوگند به سه طالق مي خورند كه اين نيـت آخـري   

و  (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ما سهله و سمحه است وپيغمبر است! در حالي كه شريعت 
وحازم نقل است كـه وارد مسـجد شـد ناگهـان شـيطان      بيارانش چنين نمي كردند. از ا
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تو ايـن قـدر    ]لعين! [ وسوسه اش كرد كه وضو نداري بي وضو نماز مي گزاري؟ گفت:
  خواه من نبودي! رخي

 ته شود همين قدر كـه تـو بـه   و چارة اين وسواس آن است كه به آدم وسواسي گف
هـم گفتـي ودرسـت گفتـي؛      نماز برخاسته اي نيت است و لفظ الزم نيست، تازه آن را

  اعاده براي چيست؟
از ابن عقيل نقل است كه كسي از او پرسيد من چه كنم؟ وضو مي گيرم، سپس بـا  

عقيـل   گرفته ام، تكبير مي گويم و با خود ميانديشم كه نگفتـه ام. ابـن   انديشم يمخود 
نماز بر چنين آدمي واجب نيست! چرا كه مجنون است و قلم از مجنون برداشـته   :گفت

  شده تا به عقل باز آيد. 
وسوسه در نيت نماز ناشي از مسأله ندانستن و كم عقلي خواهد بود.  :مؤلف گويد

گر كسي في المثل زير پاي عالمي محض احترام بخواهد برخيزد بـه لفـظ   اپيداست كه 
بلكـه همـان   » زير پاي اين عالم محض احترام به علمش بر مي خيـزم... «د كه گوينمي 

نيت بالفاصله و باز هـم درنفـس    برخاستن نيت او را نشان مي دهد. در نماز هم قيام و
م كـه نيـت را فسـخ نكـرده اگـر      متصور ميشود و صورت وقوع خارجي مي يابد و مادا

ه الزم باشـد نيـت و تكبيـر بـا هـم      را بگويد صحيح عمل كرده و چنان نيست كـ  تكبير
بـر خـرده بينـان     (صلى اهللا عليـه وسـلم)  باشد... آورده اند كه هيچ كس بيش از پيغمبر 
بـر حـال و عاقبـت     (رضـي اهللا عنهمـا)   وسواسي سختگير نبود، همچنين ابوبكر و عمر

  وسواسيان بسيار نگران بودند. 
ز غافل اديگر از بقية نم از وسواسيان كساني هستند كه چون نيت را درست كردند

فريب شيطاني است كه دخول االحرام مي دانند و بس؛ و اين  نماز را همان تكيبرةاند و 
متر وانمود مي كند و آدم را از اصل خانه به در آن مشـغول  ت را از خود آن مهدر عباد

  مي دارد.
وقـت   و از وسواسيان كساني هستند كه در اواخر ركعت به جماعت مـي رسـند و  

تلف مي كنند تا امام به ركوع مي رود و در وسط ركـوع  » استفتاح و استعاذه«خود را به 
كه بعضي علما قرائـت را بـر مـأموم    آنبا عجله تكيبر گفته به نماز ملحق ميشوند، حال 
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تحب، بدين گونه احتيـاط در  سسنت است و م» استفتاح و استعاذه«الزم شمرده اند ولي 
ت است بگذرد و حين قدري از قرائت نكه س» استفتاح«از آن است كه در چنين موردي 

به نماز ملحق گردد واين نكته اي اسـت كـه    ]كه در نظر بعضي بر مأموم واجب است [
  تذكر داد. –هنگامي كه نوجوان بود  -شيخ ابوبكر دينوري به مؤلف كتاب 

سـه  برخي عبادت پيشگان را هم شيطان از اين راه فريفته كه به سبب بعضـي وسو 
ها سنتها را به جاي نمي آورند، مثال به صف اول نمي روند و مي گويند اصل بـر ايـن   

از دست روي دست نمي گذارند به ايـن عنـوان كـه    نماست كه دل نزديك باشد، و در 
كـه ايـن دو سـنت از بعضـي      خويش بنمايانم كه در دل ندارم. نمي خواهم خشوعي از

بهترين صفهاي « (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر  صالحان بزرگ روايت است، مثالً از قول
(رضـي اهللا   ودعسـ ، و نيز آورده اند كه ابن م»آنهاهاست و بدترين آخرين ناولين آ مردان
(صـلى اهللا  ي دست راست گذارده بود، پيغمبر رونماز مي خواند دست چپ را بر  عنه)

  بر او گذشت و دست راستش را بر چپش گذاشت.  عليه وسلم)
بعضي نمـازگزاران را از راه زيـاده روي در غلـيظ ادا كـردن حـروف از       و شيطان

مكرري راه مي اندازند  پر سر وصدا و» مغضوب«و » الحمد«نان چمخارج مي فريبد، و 
كه از آيين نماز بيرون مي رود و به سبب تكلف در تحقق مخرج از تدبر و فهـم معنـي   

و نماز ا و شد وارد (رضي اهللا عنه) كاست كه كسي بر انس بن مالباز مي مانند. روايت 
همان نماز خدايت بيامرزاد، آيا اين   سبك مثل نماز مسافر مي خواند، آن شخص پرسيد:

اي ي بـه جـ  مي خوانـد يـا نمـاز مسـتحب     (صلى اهللا عليه وسلم)واجب است كه پيغمبر 
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   واجب است كه رسول اهللا  اين همان نماز :آوردي؟ انس گفت

بر خود سخت نگيريد كه خدا بـر شـما سـخن مـي     «مي خواند، و حضرت مي فرمود: 
عده اي بر خود سخت گرفتند و خدا بر ايشان سخت گرفـت    ]پيش از شما [گيرد، كه 

و نيز روايت است كه عثمان ». كه اين راهبان دير و صومعه نشينان بقاياي آنان هستند...
شيطان ميان من و نماز من «  عرض كرد: ليه وسلم)(صلى اهللا عبن ابي العاص به پيغمبر 

آن شيطاني است به «حضرت فرمود: ». تباه مياندازدايل مي شود و در قرائت مرا به اشح
نام خنزب، هر گاه احساس كردي كه وسوسه ات مي نمايد، از او سه بار به خدا پناه ببر 
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آن وسوسـه را   دم و خـدا اين كار را كر :عثمان گويد». و به سمت چپ آب دهان بينداز
  ور كرد. از من د

ن بسياري از عبادت پيشگان جاهل را مي فريبد و مي پندارد كه عبادت همين شيطا
است و بس؛ و بر اين عادت خود نادانسـته ادامـه مـي دهنـد، مـثال هنـوز        قيام و قعود

ز دهد اينها هم سـالم مـي دهنـد و از نمـا     ميتشهدشان را تمام نكرده چون امام سالم 
از اينـان كفايـت    مكه از تشهدشان قدري باقي مانده وتشهد امـا شوند حال آن خارج مي
  نمي كند. 

 (در روز) بـا  هشگان وارد شـدم، داشـت نمـاز مسـتحبي    روزي بر يكي از عبادت پي
دارم ايـن جـوري    :ز مكروه است، گفـت ونماز ر جهر در :صداي بلند مي خواند، گفتم

اب آلودگي تو تـرك نمـي شـود،    وسنت به سبب خ :تمخواب را از خود مي رانم،... گف
هـم بـر تـو حقـي اسـت. و از       وانگهي هر زمان خوابت مي آيد بخواب كه نفس تو را

روايت داريم كه هر كس نماز روز را به جهر بخوانـد بـا    (صلى اهللا عليه وسلم)بر مپيغ
  .1پشگل بزنيدش!

ز شب زياد مي خوانند و يطان بعضي عبادت پيشگان را بدين گونه فريفته كه نماش
بيش از اداي فرايض شـادمانند، شـب   مستحب روز  از شب زنده داري و نيز اداي نماز

شان قضا مي شود! يـا   بيدار مي مانند و سپيده كه مي زند خوابشان مي برد و نماز صبح
به نماز جماعت صبح نمي رسند، يا روز خرد و خسته و خواب آلوده اند و نمي توانند 

ئله شان كسب روزي نمايند. عباد پيشة پيري به نام حسين قزويني را ديـدم كـه   براي عا
براي آنكه چرتم نگيرد!   د، سبب پرسيدم. گفت:ر جامع منصور (بغداد) زياد قدم مي زد

نفس تو را هم بر تو « فرمايد:  (صلى اهللا عليه وسلم) اما شرع اين را نخواسته، و پيغمبر
بـر  «، و جـاي ديگـر فرمـود:    »بهـم بخـوا   برخيـز و براي عبادت  حقي است هم شب

شماست يك قرباني متوسط، هر كس دراين دين بر خود سخت بگيـرد، آن سـختگيري   
وارد مسجد شـد و   (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز آورده اند كه پيغمبر ». مغلوبش مي كند

                                                 

 م. -مصحح كتاب نوشته است كه اين روايت را به اين لفظ جايي نيافتم. -1
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ينـب  ز نِاز آ :مالحظه كرد كه طنابي بين دو ستون بسته اند، پرسيد اين چيست؟ گفتنـد 
و هر گاه خسته مي شود يا سست مي گردد دسـت بـه    است كه به نماز دراز مي ايستد

هر يك از شـما بـا نشـاط نمـاز     « :اب را باز كنيد، و فرموداين طن :مي گيرد. فرمود اين
(يعني براي نماز مستحب الزم نيست كسي  »بخواند، هر گاه سست و خسته شد بنشيند

 د:وروايت است كـه حضـرت فرمـ    (رضي اهللا عنها) عايشهخود را شكنجه بدهد). و از 
گرفت، بخوابد تا خوابش بپرد، زيرا كه بسا اگـر بـه حـال     وقتي كسي از شما را چرت «

(اين حديث  ».را دعا كند به خود دشنام بدهد! نكه خودشآچرت نماز بخواند به جاي 
  خاري نموده است).را بخاري و مسلم هردو روايت نموده اند و حديث قبلي را تنها ب

بيخوابي در عقل و بدن سوء اثر دارد زيرا تجديد قوا الزم است، و اگر گوينـده اي  
كه از برخي گذشتگان شب زنده داري منقول است، جوابش اين است كـه آنـان   بگويد 

اطمينـان   در بـه شـب زنـده داري شـده بودنـد و     دند تا قابتدريج به اين كار پرداخته بو
ند، و از خواب قيلوله سر ميبح مهم صشب بيداري به نماز جماعت  داشتند كه در عين

تند و خوراك كم مـي خوردنـد (تـا كـم     ف(خواب روز در حدود ظهر) هم كمك مي گر
(صـلى اهللا عليـه   خواب شوند). پس از اين همه، روايت صحيحي نـداريم كـه پيغمبـر    

(صـلى اهللا  نت پيغمبـر  تمام شب را بيدار مانده و هيچ نخوابيده باشد؛ و تنها سـ  وسلم)
  است كه قابل پيروي است.  عليه وسلم)

شب بيداري خود را  شيطان بعضي شب زنده داراي را هم بدين گونه مي فريبد كه
فالن مؤذن به هنگـام اذان    براي مردم حكايت مي كند، مثال به اين صورت كه ميگويند:

به خرج نداده باشد دست كـم   ريايي هم گفت! تا بدانند در آن موقع بيدار بوده؛ كه اگر
  نقل مي دهند.» ديوان عالنيه«به » ديوان سرّ«از  ثواب خود را كم كرده زيرا عملش را

ابليس بعضيها را چنين فريفته كه در مساجد براي عبادت مستحب تنها مي مانند تا 
 نقـل اسـت كـه    (صلى اهللا عليه وسلم)به مردم بشناسانند. از پيغمبر  بدين گونه خود را

(ايـن حـديث را    ».فـرض بهترين نماز مرد آن است كه در خانة خود بخواند اال نمـاز  «
و آورده اند كه عامر بن قيس اكراه داشـت از آنكـه او    بخاري و مسلم هردو آورده اند).

كه درمنزل روزي هزار ركعت نماز مستحبي خواندن ببينند حال آنحال  را در مسجد در
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لي هرگاه مشغول نماز مي بود و كسي بر او وارد مـي شـد،   نماز مي گزارد، و ابن ابي لي
  دراز مي كشيد. ]به عنوان استراحت[او 

بعضي عابدان را شيطان چني فريفته كه ميان مردم به گريه تظاهر مـي كننـد. البتـه    
نتواند خود را نگاه دارد اما اگر از كسي كه مي تواند خودداري   ممكن است كسي واقعاً

معرض رياست. از ابووائل نقل است كه در خانه حين نماز آهسته مي  كند ديده شود در
گريست اما اگر دنيا را به وي مي دانند در حضور كسي آن كار را نمـي كـرد. از ايـوب    

  سختياني نقل است كه هر گاه گريه بر او غلبه مي نمود از ميان جمع بر مي خاست. 
تبه كرده كه شـب و روز نمـاز   شيطان بر بعضي از عبادت پيشگان امر را چنين مش

مي خوانند اما در اصالح يك عيب نهان يا درست كردن راه معيشت خود نظـري نمـي   
  كنند، حال آنكه رعايت اينها از مستحبات فراوان اولي  تر است. 

شيطان قاريان قرآن را با تند خواني مي فريبد كه شايسته نيست، و اينكه از بعضـي  
انـد نـادر    تـالوت مـي كـرده    روز يا در يك ركعت قرآن كه درهر گذشتگان نقل است

ترتيل كند و آرام  گر چه خالفي نكرده اما اگرااست. و هر كه بر اين كار مداومت نمايد 
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   و با تأني بخواند در نظر علما خوشتر است چنانكه از پيغمبـر  

  ».ند آن را نمي فهمدهر كس در كمتر از سه روز قرآني بخوا«روايت كرده اند: 
و نيز شيطان بعضي قاريان را مي فريبد كه شبها بر مناره صدا در صدا بيندازند و به 
آواز قرآن بخوانند اين كار گذشته از مردم آزاري و خواب ديگران را گرفتن در معرض 
ريا هم هست، برخي هم قرآن خواندنشان را براي موقع اذان و هنگـامي كـه مـردم بـه     

از چيزهـاي عجيـب كـه ديـدم      :آيند مي گذارند كه ببينندشان. مؤلف گويـد  مسجد مي
آخر قـرآن) را خوانـد وسـپس     اينكه امام جماعتي بعد از نماز صبح، معوذّتين (دو سورة

ش اند تا بپندارند يا بدانند قرآن ختم كرده است. حـال آنكـه رو  دعاي ختم قرآن را خو
نهفته مي داشتند. مثال ربيع بن خيثم اعمـالش  پيشينيان اين نبود، آنان عبادات خويش را 

همه پنهاني بود واگر كسي وارد مي شد و او مشغول قرائت بود پارچـه اي روي قـرآن   
حنبل قرآن زيـاد مـي خوانـد امـا      بن احمد مي افكند و آن را مي پوشانيد و و همچنين

  علوم نمي شد كي ختم كرده است. م
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  هدر روزتلبيس شيطان عبادت پيشگان را 

وزهايي را كه افطار واجب است رمي فريبد كه البته اگر » صوم ابد«شيطان عده اي را با 
ه، اما از دو عيب خالي نيسـت يكـي آنكـه    روزه نگيرد، كار خالفي نكرد ]مثل عيد فطر [

و دو واجب  د و از كسب معيشت و اداي وظيفة زناشويي عاجز مي ماندضعيف مي شو
فضيلت روزة مستحب را هم از دسـت مـي    [يگر اينكه را فداي يك مستحب مي كند، د

بهتـرين  «كـه فرمـود:    انـد  روايت كـرده  (صلى اهللا عليه وسلم)چرا كه از پيغمبر  .]دهد
و در روايـت  ». ان روز مـي گرفـت  ميـ  روزه، روزة داود عليه السالم بود كه يك روز در

يـك روز بگيـر و   «ر آمده است به يك صحابي كه اصرار داشت روزه بگيرد فرمود: ديگ
بيش از ايـن و بهتـر از ايـن را هـم دارم.      من قدرت :آن صحابي گفت». يك روز بخور

اين روايت در صحيح مسـلم و صـحيح بخـاري    (. »بهتر از اين روزه اي نيست« :فرمود
  . )آمده است

بسا آنان  و اگر گفته شود كه بعضي پيشينيان دائم روزه بودند، جواب اين است كه
ضمن اين كار به وظايف خانوادگي خود نيز برسند و يا خود خـانواده اي   مي توانستند

اين كار را براي آخر عمر گذاشته بودنـد؛ بـه هـر     تند و نيازشان به كسب نبود و يانداش
روز درميـان   روزه اي بـاالتر از يـك  «كـه   (صلى اهللا عليه وسلم)حال آن سخن پيغمبر 

 از قـدما كسـاني بـا كـم     .]و بريـده اسـت  حرف را تمام كرده [كالم فصل است » نيست
مغزشـان اثـر گذاشـت، كـه      خوراكي و بدخوراكي روزة مدام گرفتند و آن در چشـم و 

  ر در حق نفس است و تحميل فوق طاقت نفس كه جايز نيست. نوعي تقصي
گاه شايع مي شود كه فالن عبادت پيشه هميشه روزه دار است، و او از اين شـايعه  

دا آن جـاه بشـكند. و ايـن نـوعي     جلو چشم مردم افطار نمي كند مبااطالع يافته، ديگر 
جلو چشم  ي پنهان است و اگر نظرش به اخالص باشد و پوشيدن احوال خود، بايدريا

اگر خواست بـه روزه داري   مي داند افطار كند و روزهاي بعد،كسي كه او را روزه دار 
  .  ]ي منتفي گرددشايعة صوم ابد وتا آن  [اعالم ننمايد  ادامه دهد و

  بعضي را شيطان وا مي دارد كه روزه داري خود را اعالم نمايند، مـثال مـي گويـد:   
بيست سال است كه روزه نشكسته ام، با اين تصور فريب آميز كه مقصود من راهنمايي 
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نيت ومقصـود همگـان بهتـر آگـاه      نمايند. اما خدا از ان است تا آنان نيز بمن اقتداديگر
مـي پـردازد    ك در نهاننقل است كه بنده به اعمال ني (رحمه اهللا) وريان ثاست! از سفي

شيطان آن قدر وسوسه اش مي نمايد تا اظهار كند و عملش از ديوان سر بـه ديـوان    اام
پيشگان في المثل دوشنبه و پنجشنبه را روزه مي گيرند و   تعالنيه نقل يابد. بعضي عباد

امروز كه پنجشنبه است! ومي خواهد برسـاند كـه     :گر به سفره دعوتشان كنند ميگويندا
و اگر به طور ساده بگويد امـروز روزه ام، ايـن را مصـيبتي     هر پنجشنبه روزه مي گيرم،

خواري مي نگرنـد كـه   تلقي مي كند! و هم از اينان كساني هستند كه ديگران را به ديدة 
ما مقيد افطـار نيسـت   ست او اينان نيستند. بعضيشان در قيد روزة دائم ه ما روزه داريم

است، ومواظب نگاه حرام و سخن بيهوده كه از او سر مي زند نيسـت و   يكه از چه نان
  مي پوشاند.  تو گناهت را  شيطان چنين مي پنداراندش كه ثواب روزة

  تلبيس شيطان عبادت پيشگان را در حج 

مي  ن دوبارهيدمي كند. گاه كسي بدون رضايت وال يك بار حج واجب تكليف را ساقط
مظالم بـر گـردن دارد، يـا     است، گاه به حج مي رود در حالي كه ديون وخطرود و اين 

براي تفريح و گردش مي رود، بعضي هم براي آنكه بگويند فالن كس حـاجي شـده. و   
مي آيد و بـا دلهـاي چـركين و     شان كاستيها پديد تااكثراً ضمن راه در فرائض و طهار

مي دهد  ظاهري از حج نشانشان ،ند و ابليسور كعبه گرد مي آيپليد و باطنهاي ناپاك د
بدان مي فريبدشان؛ حال آنكه مراد از حج فقط اعمال بدني نيست بلكـه نزديـك دل    و

است به خداوند، و آن جز به قيام به تقوي شدني نيست. بسا كسا به مكـه مـي رود تـا    
داشته ام. بسا كسان » وقوف«ر من بيست با :گويدبيفزايد و مثال مي  دفعات حج خود را

پرداخته باشند، و همة همتشـان  پاكيزگي باطن خود  كه مجاور مكه مي مانند بي آنكه به
سـت سـال   بي  باشد، و گهگاهي بگويند: ه فتوحي برسد ازهر جا كهك :ف آن استمصرو

د ديدم حج رواني كه در راه همديگر مؤلف گويد: و من خو است كه مجاور بيت اهللا ام.
  اي آب كتك مي زدند و بر يكديگر راه مي بستند. ا برر
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و شيطان جمعي حج روان را بدين گونه فريفته كه نمازشان فوت مي شود و موقع 
د؛ و جمعـي  معامله كم فروشي مي كند به اين گمان كه ثواب حج اين همه را مي پوشان

 حرام يك دوش راعمل به بدعت مي كنند مثال در ا ،مناسك را بدين گونه فريفته كه در
ايـن را وسـيلة    ارد ودآفتاب در سر و صورت و پوست آنان اثـري   برهنه مي گذارند تا

ديـد   (صلى اهللا عليـه وسـلم)  است كه پيغمبر  بخاري آمده خودنمايي سازند. در روايت
ختـه وي را طـواف ميدهـد، حضـرت آن ريسـمان      ابه گردن ديگري اند كسي ريسماني

طواف هـدايت مـي    ي را دراست كسي ديگر روايت ديگر آمدهافسار مانند را بريد. در 
او را  :كرد به اين صورت كه رشته اي در بيني وارة او افكنده مي كشيد. حضرت فرمود

ي از بـدعت آوري در  من نهـ متضـ مؤلف گويد: اين دو حديث  دستت راهنمايي كن. با
  ن است ولو به قصد طاعت باشد. دي

 حنبـل  بـن  احمد امام هبه شبهه انداخته. كسي ب» لتوك«شيطان بعضي را هم از راه 
كالنه بي زاد وتوشه قدم در راه مكه گـذارم. احمـد   گفت كه مي خواهم متو (رحمه اهللا)

پـس تـو بـر     :نه، همراه قافله خواهم رفت. احمد گفت  خارج از قافله برو. گفت:  گفت:
  خرجين همسفران توكل كرده اي!

  تلبيس ابليس بر غازيان

يتشـان ريـا و   نكـه  آندة زيادي را فريفته كه به نام جهاد بيرون مي روند حـال  شيطان ع
يا دالور اسـت،   ]جنگجوي در راه خدا [خودستايي است كه گفته شود فالن كس غازي 

مـي پرسـيد كـه     (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   يا قصدش غنيمت مي باشد. مردي از پيغمبر 
يفـه و قبيلـه و   ل و طاحميـت اهـ   ي بهبراي شجاعت نمايي مي جنگند و گروهكساني 

آن   محسوب اسـت؟ فرمـود:  » در راه خدا«براي نظر مردم)، كدام از اينها بعضي به ريا (
(ايـن حـديث را   راه خداست.  اهللا برترين باشد، اين جهاد در  كس كه مي رزمد تا كلمة

  بخاري و مسلم روايت كرده اند).
بر شما باد كه عنـوان   :اند كه گفت آورده (رضي اهللا عنه) و نيز از قول ابن مسعود

ردن، كـ  غنيمت كشـته شـده وبسـا بـراي اسـم درك      شهيد به هر كس ندهيد، بسا براي
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(صـلى اهللا  وبعضي براي آنكه ديده شوند و مقام مورد توجه مـردم بيابنـد. و از پيغمبـر    
 كننـد:  امت سه كـس را پـيش از همـه داوري مـي    روز قي«روايت است كه  عليه وسلم)

نعمتهـايش را بـدو بـر مـي      را كه كشته شده و شهادت يافتـه و خداونـد   كسينخست  
درراه تو جنگيدم تا كشته شـدم، خطـاب    :در دنيا چه كردي؟ گويد :شمارد و مي پرسد

؛ و فرمان رسد كه بر دآيد كه دروغ مي گويي، تو جنگيدي تا بگويند دلير است، و گفتن
پـيش مـي آورنـد وخداونـد      صورت به سوي آتش بكشـندش. سـپس عـالم قـاري را    

علم فرا گرفتم و  :در دنيا چه كردي؟ گويد :نعمتهايش را بدو بر مي شمارد و مي پرسد
به ديگران آموختم، خطاب آيد كه دروغ مي گويي، تو علم آمـوختي تـا    قرآن خواندم و

بگويند عالم و قاري است، و گفتند؛ و فرمـان رسـد كـه بـر صـورت بـه سـوي آتـش         
نعمتهايش را بدو بر مـي   دآورند و خداون وتمند دنيادار را پيش ميبكشندش. سپس ثر
در هر راهي كه مطابق رضاي تو بـود   :در دنيا چه كردي؟ مي گويد :شمارد و مي پرسد

 ، خطاب آيد كه دروغ مي گويي، تو آن كارهـا را كـردي كـه   مزيدرخرج كردم وانفاق و
رسد كه بر صورت به سوي آتش  بگويند سخاوتمند و نيكوكار است، و گفتند؛ و فرمان

  . »بكشندش
جهاد شركت مي كرد و دالورانه مي  و در احوال عبداهللا بن مبارك آورده اند كه در

اخالصـش خدشـه اي وارد نيايـد؛ همچنـين      جنگيد بي آنكه كسي بشناسـدش، تـا در  
نيمت چيزي نمي گرفت تا اجرش زيـاده  جهاد شركت مي كرد اما از غ دهم درابراهيم ا

  د. باش
 بر مي انگيزد كه چيـزي كـه بـدو    ابليس مجاهد را در باب غنايم مي فريبد و او را

فر را هـر كـس   نمي رسد بردارد، بويژه كه كم دانش باشد و چنين بينگارد كـه مـال كـا   
(رضـي اهللا   و نداند كه خيانت در غنيمت چه باليي است. از ابوهريره برگيرد و رواست

ا فتح كرديم به سيم و زر دسـت نيـافتيم امـا اثاثـه و     روايت است كه چون خيبر ر عنه)
اهللا غـالم رسـول    جامه و خوراكي غنيمت گرفتيم، چـون بـه سـوي وادي روان شـديم    

قسم به آن «  شهادت مباركش باد! فرمود: ،يا رسول اهللا :ناگهان به تيري كشته شد، گفتيم
برداشته بـر تـن او    كه جان محمد در دست اوست، آن چادر باالپوشي كه ازغنايم خيبر
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نالـه برداشـتند و مـردي دو تسـمة      حاضران اين را كه شنيدند صدا به »شعله مي كشد!
تسمه كفشي از «جنگ خيبر برداشتم، حضرت فرمود:  من اين را در :كفش آورد و گفت

  ».تش! آتش، يا دو تسمة كفش از آ
د حـرام  گاه غازي مي داند كه برداشتن غنيمت بي آنكه داخل حساب تقسـيم شـو  

است، اما چيز زيادي است و نمي تواند از آن صرف نظر نمايد، و بسا مـي پنـدارد كـه    
 واينجاست كه ارزش و  ]حالي كه چنين نيست در [ثواب جهادش آن گناه را مي پوشاند 

  ايمان پديد مي آيد.  اثر علم و
نايم آورده اند كه در جنگ مداين مسلماني چيز بسيار ارزشمندي را آورد و روي غ

ال اگر خدا را ناظر نمي دانستم اص  خت. پرسيدند: سهمي براي خود برداشتي؟ گفت:ااند
ام، اگر مي خواستم همـه   اين است كه چيزي برنداشته آن را نزد شما نمي آوردم (مراد

پايه اي اسـت، نـامش را پرسـيدند،     اش را مي بردم). از جوابش فهميدند كه مرد گران
مبادا ستايشم كنيد؛ و خود من خدا را مي ستايم و به ثوابي كه گفت: به خدا نمي گويم 

  . تدنبالش كردند و دانستند كه عامر بن عبدقيس اس :بدهد خشنودم. گويند

  تلبيس ابليس در امر به معروف و نهي از منكر

هل، اگر عـالم اسـت   كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند يا عالم است تا جا
 در چشم وي مي آرايد و دچار عجب و نـامجويي مـي سـازدش. از    اشيطان آن عمل ر

ت، مـرا خشـم فـرو    روزي منصور خليفه درخطبه مي گريس  زاهدي نقل است كه گويد:
شيدم كه چون از منبر فرود آمد كارهاي خالف كه از او مـي دانـم   يدگرفت و با خود ان

 موعظـه كـنم و مـرا    را يك يك بر شمارم و پندش دهم، اما از اينكه ميان مـردم خليفـه  
و دچار عجب شوم، يا براي عملي (ريايي) كه صحيح نيست كشته شوم، خوشـم   ببينند

  نيامد و خاموش بر جا ماندم. 
و نيز شيطان عالمي را كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند ممكن است از اين 

د، چنانكه عمـر بـن   راه بفريبد كه خشمش از ابتداي كار يا در اثناي كار براي خدا نباش
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از ، يعنـي ترسـيدم   »ر خشمناك نبودم مجازاتت مي كـردم گا«  عبدالعزيز به مردي گفت:
  بم براي خودم درآميخته باشد. با غض ااينكه غضبم براي خد

كه امر به معروف ونهي از منكر كند بازيچة شيطان است و بيش از آنكه اما جاهلي 
جماع جايز است و بسـا  ي مي نمايد كه باالسا از چيزي نهست كند خراب مي كند، برد

توجيه دارد و يـا طبـق بعضـي مـذاهب      شمارد كه صاحبش براي آن چيزي را منكر مي
د يـا  منكر بسا درِ خانة مردم را مي شكناز باب نهي از  ي) و فتاوي رواست. و نيزي(فقه

هنـد از  از ديوارها باال مي كشد و مردم را كتك ميزند و فحش مي دهد واگر جـوابش د 
باب خودخواهي خشمگين مي شود، و بسا چيزها را افشا مي نمايد كه شرع امر به ستر 

  آن كرده. 
اگر با كساني چيزهاي منكر مثـل سـاز و شـراب      احمد بن حنبل پرسيدند: امام از
اگر رو پوشيده است نبايد آن   شيده باشند حكمش چيست؟ گفت:ا رويش را پوباشد ام

ه پوشش ضخيم باشد و از رو معلوم نباشد كه در زير چيست). را شكست (به شرط آنك
و درمورد صدايي كه به گوش مي رسد اما محل بزم ساز و آواز معلوم نيست كجاست، 

غايب جستجو كني، تفتـيش مكـن. و نيـز     گفت: وظيفة تو نيست كه از پرسيدند. احمد
د، منكر را به اطالع احمد فتوي داده است هر گاه بداني كه حكومت اقامة حدود مي كن

  حكومت برسان. 
جمعـي   و از فريبهاي شيطان يكي هم اين است كه نهي از منكـر كننـده وقتـي در   

ن دهـد، امـا بسـا در آ    اهل منكر را مي نكوهد و دشنام مي تايد ومي س مينشيند خود را
حال كه او سخن مي گويد آن اشخاص توبه كرده باشند و بسـا از خـود او بهتـر شـده     

مسلمانان خـوب   اين متكبر است؛ گذشته از اينكه پرده دري از كه آنان نادم اند و باشند
نيست و پرده پوشي تا بتوان واجب است. گاهي جاهالن به خيال آنكه عده اي مشغول 

ـ    به سرشـان  -بي آنكه محقق باشد -فعل منكر هستند ك مـي زننـد و   مـي ريزنـد و كت
م كـه گمـان منكـري ببـرد از شـرش      حالي كه عالم به فـرض هـ   ظروف مي شكنند در

بـن   صـلة و لطف به خرج مي دادند مثال  كاري منكر نازك گذشتگان در نهي از .درماني
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خدا شما دو تـن را مـي بينـد، ان    «  مردي را ديد كه با زني صحبت مي كند، گفت: اشيم
لغـو  و بر عده اي از مردان گذشت كه به بـازي و كـار   » شاء اهللا ما را و شما را بپوشاند!

برادران چه مي گوييد دربارة كسي كـه قصـد سـفري دارد و شـب       سرگرم بودند گفت:
ود؟ يكـي از  همه شب بخوابد و در طول روز بازي كند، آيا اين آدم راهي تواند طي نمـ 

دوسـتان! مقصـودش مـاييم؛ و توبـه كـرد و مصـاحب آن        ت:آن ميان متنبه شـد و گفـ  
  نصيحتگر شد. 

نهي از منكر اميران و فرمانروايـان از همـه    دادن در و نازك كاري و لطف به خرج
را بـا تشـكر    ت خداي را بدانيد، و نعمتبايسته تر است، بايد به آنان گفت كه قدر نعم
  تداوم بدهيد نه اينكه با معاصي استقبال كنيد. 

گاه ابليس عبادت پيشه اي را از اين راه مي فريبد كه نهي از منكر نكنـد و بگويـد   
گان است و من خود صالح نيسـتم چگونـه بـه    تروف و نهي از منكر كار شايسامر به مع

يم. و اين غلط است زيرا امر به معـروف و نهـي ازمنكـر واجـب     اديگري امر و نهي نم
باشد. البته ايـن هسـت كـه هـر گـاه آدم      لو همان صفت بد در اين شخص بوده است و

آلـوده باشـد سـخنش را     د و اگـر پيراسته و بيگناهي نهي از منكر كند مؤثرتر خواهد بو
ي نهي از منكر قيام ابوبكر اقفالي برا در ايام القائم  عقيل گويد: توان گفت اثر نيست. ابن

دند همچون دسترنج خود مي خور هي از مشايخ همراه او شدند كه همگي ازكرد و گرو
آدم صدقه  رده به آتش نگريسته بود كور شده بود...كسر در تنور ابوبكر خباز كه از بس 

و بد آميخته دارد همـراه   نكرد و آدمي كه اعمال نيك بگير و مستمري بگير همراه بخود
هر گاه با لشكري مواجـه شـويم آدمـي كـه ناخالصـي دارد باعـث        :نكرد و گفت خود

  هزيمت مي شود. 



  

  باب نهم

  در تلبيس ابليس بر زاهدان

د و بر آن مي رود كه حديث مي شنو شخص عامي نكوهش دنيا را از زبان قرآن و
دنياست و نمي داند آن دنياي مـورد نكـوهش چيسـت و كـدام اسـت،      نجات در ترك 

ترك دنيا. پس شخص عـامي   اهي رست جز باوآخرت نخ ابليس او را مي فريبد كه در
از جمعه و جماعات و دانـش دينـي آمـوختن محـروم      سر به كوه و بيابان مي گذارد و

كه زهد راستين همـين اسـت؛ مگـر نـه      د با اين تصوروحش مي گرد ميگردد و همانند
اينكه فالن كس ديوانه و آواره شد و آن ديگري كوه نشين شده و آنجا مشـغل عبـادت   
است؟ اين شخص عامي بسا خانواده اي هم دارد كه رها مي سازد يا مادري كه گريـان  

ي بـر گـردنش   قوقبه جامي گذارد. همو بسا چنانكه بايد نمي داند نماز چيست و چه ح
راضي بودن شيطان بر او مسـلط مـي گـردد. هـر گـاه       از خود هست، به سبب ناداني و

نيست. نعمتي اسـت   در مي يافت فقيه به او ميفهمانيد كه دنيا بذاته بد صحبت فقيهي را
آدمي است و تحصيل علـم و   كه خدا به سبب آن بر ما منت نهاده و ماية ضروري بقاي

سر نگردد، دنياي مذموم آن است كه به ناروا به دست آرنـد  يجز به آن مصول عبادت ح
اما تنها سر به كوه  بر آورند. آرزوهاي نامشروع نفس را و بيجا خرج كنند و خواستها و

تن مـرد  فتنها خ (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر  حتىو بيابان گذاشتن شرعاً ممنوع است، 
ن از عالمان همه زيان است و هـيچ  را منع فرموده، و ترك جمعه و جماعات و دور شد

در  سودي ندارد؛ عالوه بر عاق والدين شدن كه از گناهان كبيره است. و اينكـه بعضـي  
ه اند بسا خانواده اي نداشته اند و دسته جمعي رفته اند، در چنين شد گذشته كوه نشين

رفتند،  حالتي هم كارشان موردتأييد نبوده، چنانكه نقل است جمعي براي عبادت به كوه
  سفيان ثوري به سراغشان رفت و بازشان گردانيد. 
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ن يگـردا ور از فريبهاي شيطان زاهدان را يكي هم اين است كـه آنـان را از علـم و   
ميدارد، حال آنكه علم برتر است زيرا كه زاهد نفعش از آسـتانة   لوساخته به زهد مشغ

  درش نمي گذرد اما وجود عالم براي ديگران سودمند است. 
ر از فريبهاي شيطان آن است كه به زاهد چنين مي باوراند كـه زهـد در تـرك    ديگ

يزي جز نان جو نخورد و عمري ميـوه نچشـد و يـا آن    چباشد كه  مباحات است. زاهد
  ]در هواي گـرم [بكشد كه تنش خشك شود و خودرا با پشمينه پوشي  خوراكي قدر كم

و صـحابه و    عليـه وسـلم)  (صـلى اهللا و آب خنك نخوردن شكنجه دهد. روش پيـامبر  
(صلى اهللا نبوده است، زيرا كه هر گاه چيزي مي يافتند مي خوردند پيغمبر  نتابعين چني

شـيريني   گوشت ميل مي كرد و آن را دوست داشت، گاه مرغ مي خـورد و  عليه وسلم)
تصـفيه  [را تهيه مي كردنـد و آب شـب مانـده    ادوست داشت و برايش آب خنك و گو

ن (گل آلود) معده را ترجيح مي داد و مي فرمود آب روا  ]كوزه شده درشده و ته نشين 
من خبـيص   :را مي آزارد و نمي گوارد و رفع تشنگي نمي كند. آورده اند كه يكي گفت

حسن بصري اين سـخن   .نخوردم كه شكر آن نتوانم گزارد  ]از خرما و روغن خوراكي [
به جاي تواني آورد؟ سفيان ثوري در  شكر آب خنك رزهي نادانان! مگ  شنيد و گفت:ا ر

انسان بايد بداند كه بدن باركش اوست و ج مي برد. سفرة سفرش گوشت بريان و فالوذ
 به مقصد برسد و لذا بايـد از دو جانـب افـراط و تفـريط پرهيـز      آن مدارا كند تا بايد با

  داشت. 
 و شير تنها و بايد دانست كه طبايع انساني گونه گون است، عرب با پشمينه پوشي

از بابـت   اند اهـل سـواد و روسـتاييان، اينـان را     نخوردن مي تواند تاب بياورد، همچني
پرورده را به سختي انداختن و آزردن جاي  چنين زندگاني مالمت نمي كنيم. اما بدن ناز

در خـوردن بـه اسـراف نكشـد و      مالمت است. زهد و پارسايي اين در حدي است كه
اين است كه بداند كـه تـرك مشـتهيات     نبلي نشود؛ و الزمة آندچار خواب آلودگي و ت

نيـازارد.   (حالل) تا چه حد بي ضرر است، همان قدرِ معتدل را در پيش گيرد و خود را
تضـاي  كه بدن به اقناند كه نان تهي براي حفظ بدن كفايت است، حال آ بعضي پنداشته

اج دارد، و نبايد قول امثـال  شرايط به ترش و شيرين و گرم وسرد و قابض و ملين احتي
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مكي را در تقليل طعام و ترك مباحات شنيد زيـرا شـارع و    ابوطالب حارث محاسبي و
ز است كـار  يگدر شگفت انقچ  ابن عقيل گويد: صحابه اش چنان نگفته اند و نكرده اند.

بـازي و   ن آورده؛ يـا در راهبي از خود دي و پر هوس هستيد ياتدين شما، يا هواپرست 
واه دامنكشان و به ناز خرامـان، يـا در گوشـة مسـاجد دسـت شسـته از زنـدگي و        دلخ

  خانمان؛ چرا طبق عقل و شرع خدا را نمي پرستيد؟
بـه پسـت تـرين     تاز فريبهاي ابليس اين است كه زهد عبـارت اسـت از قناعـ    و

بس؛ اما همين متزهدانْ جاه طلب و رياست جوي انـد و خواهـان    خوراك و پوشاك و
بر ندار تـرجيح مـي    بند، و همينان هنگام ديدار توانگر رااتشان بشتايران به مالقاينكه ام

رد مي كننـد   بوسي دهند و اگر هم اموال اهدايي را رد كنند به خاطر حب جاه و دست
  غايت دنيا پرستان و دنيا پرستي تواند بود.  اين كه

ون الغـر داشـتن   و از فريبهاي ابليس رياكاري نهان است. رياكاريهاي آشكار همچ
ـ   نمـاز و نيـاز فـراوان     زان سـاختن و رتن و زرد جهرگي و ژوليدگي وصدا را نـازك ول

نمودن... نهفتني نيست اما شيطان به خفي تر از اين اشارت مي كند و فرمان مي دهـد و  
و مالك بن دينار براي چنـين مـوردي    ،»عمال بالنياتإنّما األ«نيت است كه  يا در آن را

و يوسـف بـن اسـباط    » بيهـوده ميـازارا!   هر كه صادق نيست گو خود را«  گفته است كه
 و از ابـراهيم ». بيـاموختم  صدق عمل بياموزيد كه من در بيست و دو سال آن را«گفت: 

دهم نقل است كه راهبي سمعان نام در ديري ديدم كه خوراكش شبي يك دانه نخود  بن
 چگونه با اين يك نخود زنده مي ماني؟ آن دير زيسته. از او پرسيدم فتاد سال درابود و 
ام مي آيند و هر  بار به زيارت و طواف صومعه به دلخوشي مرداني كه سالي يك :گفت

نمـي   يـابم و سـتوه   نشاطي مي ياد آنساعت گاه از عبادت و رياضت خسته مي شوم با
ار خريدند هر دانه نخود او را ترسايان از باب تبرك از من به يك دين :آيم. ابراهيم گويد

آن پيـر ترسـا    :اگر چانه ميزدي به هزار دينار هم مي خريدنـد! ابـراهيم گويـد    :او گفت
نمي پرستم، پس بنگر باعزت اين عزت من است كه براستي خدا را  :سپس به من گفت
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پرسـتيش چگونـه خـواهي بـود و بـه كجـا خـواهي برسـيد! اي مسـلمان بـه            آنكه مي
  پروردگارت روي كن! 

بـر   حتىبوده است كه صالحان اعمال خويش پنهان مي داشته اند و  و از ترس ريا
خالف وانموده اند، چنانكه ابن سيرين روزها مي خنديد وشبها مي گريسـت، و ايـوب   
سختياني بر خالف پارسايان آن عصر كه دامن جامه شان كوتاه بود، جامه اي بـا دامـن   

ك زمان سالمتش را مي نهادند... بلند مي پوشيد، و نزد ابن ادهم موقع مريضي هم خورا
ـ    و از يزيد بن مرثد نقل است كه چون شـنيد  لملك واليـتش بدهـد   ادابوالوليـد بـن عب

استخواني به دست گرفته و سر و پا برهنه بيرون آمده  پوستي پشت و رو پوشيد ونان و
ده خبر به ابوالوليد دادند كه يزيد بن مرثد ديوانه شـ  كوچه به خوردن مشغول شد، تا در
  داشت! و امثال اين داستان زياد است. ردست از او ب و

 ساست اما همان قدر كه زن و فرزندظاهر و باطن پار از زاهدان كس هست كه در
بر او گوارا مي سـازد؛ پـس    پارسايي از او مطلعند سختيهاي رياضت را يا دوستانش از

ياضتكش نشناسند نزد به خاطر اخالص بايد به اندازه اي كه نزديكترش كسانش او را ر
نقل است كه بيست سال روزه مي گرفت وخانواده  آنان غذا بخورد. از داود بن ابي هند

جا صدقه به بازار مي برد و آن اش نمي دانستند زيرا خوراك چاشتش را از منزل با خود
خانه مي پنداشـتند كـه در    ميداد، اهل بازار مي پنداشتند كه در منزل غذا خورده و اهل

  ت كرده است. ار چاشباز
زهدورزان كس باشد كه از لذت انزوا گزيدن و عزلت جستن در مسجد يا رباط  از

يا كوه قوت گيرد، و گويد ترسم كه اگر از گوشته گيري به در آيم منكرات بيـنم، و در  
زيدن وتحقير مردم، ديگـر اينكـه بـيم دارد آن    مله كبر ورجمقاصدي دارد از اين سخن 

ردم حيثيـت  بـر كنـار بـودن از مـ     بـا  ر دارد خدمتش نكنند، ديگـر اينكـه  گونه كه انتظا
رود، و د و به مردم در آميزد آن شكوه و هيبت بآي يتش محفوظ است و اگر با ديدعموق

ن ا سبب روي نهفتش آن است كه ناداني و عيبهاي خـويش از چشـم خلـق نهـا    چه بس
  دارد. 
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ادت مريض و تشييع كند و به عي مي آيند و بازديد نميبه ديدارش  چنين آدمي را
جنازه نمي رود، و اميران به مالقاتش مي شتابند و عوام بر او گرد مي آيند ودستش مي 
بوسند و مريدانش به آن متعذر مي شوند كه عادت شيخ ما بـر ايـن اسـت، معـذورش     
داريد! اين چه عادت است كه خالف ديانت است؟ اين شخص اگر نيازي برايش پيش 

نباشد كه براي خريد بفرستد به مالحظة نام و مانوسي  رسنه باشد و كس پيششآيد يا گ
ـ  د وبـه بـازار   كه به هم زده براي آنكه مردم نيايد و شكوه و هيبتش نرود گرسنه مي مان

شخصاً بـه بـازار مـي رفـت و      (صلى اهللا عليه وسلم)ه پيغمبر وارد نمي شود، حال آنك
روي  (رضـي اهللا عنـه)   رانه مي برد، و ابـوبك يد و خود به خمايحتاج خويش را مي خر

دوش خود جامه مي فروخت. و از عبداهللا بن سالم نقل است كه روي سرش پشـته اي  
مي خواهم كبـر خـود    :تو كه از اين كار بي نيازي، پاسخ داد :هيزم حمل مي كرد گفتند

به اندازة  كه را هر«شنيدم مي فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)با اين دفع كنم كه از پيغمبر 
  ». شد دل است وارد بهشت نمي يك ذره كبر در

 (صلى اهللا عليه وسـلم) مؤلف گويد: آنچه در باب خريد از بازار نوشتم كه پيغمبر 
است كه همچون لباس و غيره تغيير كرده و امروز  و صحابه بدان عمل مي كردند عادتي

كـه تعظـيم    ا نزد جاهالن كم كنـد نبايد براي خريد برود و رونق علم رنظر من عالم  به
ريا نتوان ناميد كه از بابت حفـظ هيبـت علمـا در     اين اندازه را علم از واجبات است و

مـي   مـا پيشـتر مـزاح مـي كـرديم و     »  قلوب عامه است و مانعي ندارد. اوزاعـي گويـد:  
ديگـر آن شـوخي و خنـده بـر مـا روا       نيده ايم به نظر مـ دخنديديم، حال كه مقتدا گر

براهيم ادهم نقل است كـه بـا يـارانش نشسـته بـود و مـي گفتنـد و مـي         او از  .»نيست
ما را ريا مي آموزي؟  :خاموش و آرام باشيد! گفتند :خنديدند، كسي در زد. ابراهيم گفت

را  ايعنـي غيبـت شـم    [خوش ندارم كه به سبب شما جمعي در معصـيت بيفتنـد     گفت:
  .  ]ه تبع شما رفتار هميشگي خود كنندشوخي و اتالف وقت را ب بكنند، يا خنده و

نرم نپوشد تـا آبـروي زهـدش محفـوظ     از اين متزهدان كس باشد كه هرگز جامة 
بـاز  به جهد از لبخنـد زنـدن    ماند، و اگر جان بسپرد نزد مردم نان نخورد، و خويش را

كه اين اصالح اخالق است، حال  چنين باوراند طان بدودارد تا به خنده چه رسد. و شي
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خلوت  نمايد در يفكنده است و محزون مسرا نكه چيزي نيست جز رياكاري؛ همو كهآ
  شير درنده است.

بود از خود دفع مي كردند تا مورد توجه و پيشينيان آنچه ماية انگشت نشان شدن 
نباشند و از جاي كه چنين وضعي برايشان پيش مي آمـد مـي گريختنـد. چنانكـه     اشاره 

صه (شام) شناختند، شهر را به سـرعت تـرك كـرد و    ير مصوقتي يوسف بن اسباط را د
  گفت: دل من با اين حال چگونه بر جاي مي ماند؟

از متزهدان كساني لباس ژنده مي پوشـند و آن را نمـي دوزنـد و عمامـة خـود را      
دنيا نصيبي نيست و نمـي   صاف نمي كنند و ريش خود را شانه نمي زنند، يعني ما را از

و اصحابش چنين  (صلى اهللا عليه وسلم)ابواب رياست، زيرا پيغمبر  خواهيم. اين نيز از
ينه مي نگريست، بـر  آكرد و در  يت ريش خود را شانه مي زد و صاف منبودند. حضر

و پيداست كه از همـه بيشـتر بـه     موي سرش روغن مي ماليد، و عطر استعمال مي كرد،
مي كردند و هـر  خضاب  ا)(رضي اهللا عنهم توجه داشت. همچنين ابوبكر و عمر ترآخ

باالتر ببـرد   اية ادعا راپو رفتار بزرگان صحابه  (صلى اهللا عليه وسلم)كه از سنت پيغمبر
  قابل اعتنا نيست. 

بـا اهـل خانـه     شميزيو نيز از زاهدان كسان باشند كه خاموشي پيش گيرند و از آ
(صـلى اهللا  يغمبـر  س و گرفتگي روح آنان را بيازارنـد، و گفتـار پ  دوري گزينند و با عبو

خـود حضـرت   ». خانوداه ات را بـر تـو حقـي اسـت    «را فراموش كنند كه  عليه وسلم)
اند كه با  شوخي مي كرد و با اطفال بازي مي كرد و با زنانش گفتگو مي نمود، و آورده

لطيف بسيار داشت اما اين مسابقه گذاشت و بدين گونه اخالق  (رضي اهللا عنها) عايشه
ان زنش گويي بيوه است و بچگانش هم در زندگي او يتيم اند، و اين شروي نادزاهد تر

را دلمشغولي به آخرت مي نامد و نمي داند كه روگشادگي با اهل خانـه عمـل آخرتـي    
  بر فرمـود: ابه ج (صلى اهللا عليه وسلم)است. و روايت صحيح است كه حضرت رسول 

كنيـد؟ خشـكي ايـن گونـه      بازي چرا با دختر بكري ازدواج نكردي كه با هم شوخي و
زهدورزان به جايي مي رسد كه همبستري با عيال را هم ترك مي كنند و امر واجبـي را  

  به خاطر اعمال ناواجب و خالف رضاي خدا مهمل مي گذارند.
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از زاهدان كس باشد كه از اعمال خود گرفتار عجب شود واگر بگوينـد كـه تـو از    
اشد كه منتظر ظهـور كرامـت اسـت از خـودش؛     اوتادي، باور كند. و هم از اينان كس ب

در اي امري دعا كند و مسـتجاب نشـود   ود. و اگر بريمچنانكه پندارد تواند بر آب راه پ
باطن برآشفته گردد؛ گويي اجيري بوده كه مزد مي طلبد. واگر فهم داشت مـي دانسـت   

 عمـل بايـد   كه بنده را بابت عملي كه مي كند بر مالكش منتي نيست و تازه بابت توفيق
آيا عملي كرده اي   واهد. چنانكه از رابعه پرسيدند:شكر هم بگزارد و عذر تقصير هم بخ

از آن بيمناكم كـه عملـم را بـر مـن      :كه به نظر خودت مقبول درگاه افتاده باشد؟ گفت
  برگردانند. 

و هم از كم دانشي بعضي زاهدان اسـت كـه شـيطان وادارشـان مـي كنـد كـه بـه         
ز ابواسـحاق خـرّا   :ارند. ابن عقيل گفـت مل كنند و گوش به فقيه نسپخود ع »واقعات«

ت كه كالم خدا را به من آموخت، او عادت داشت سمرد صالحي بود و نخستين كسي ا
آيات قرآن استفاده مي كرد و هر چه مي پرسيدند بـا آيـه اي   كه در گفتگوي روزمره از 

، مقصودش 1﴾من بقْلها وقثَّائها﴿ مي گفت: داد. مثال عصر ماه رمضان به پسرشپاسخ مي 
اين كار را نكن كـه   :بدو گفتم :آن بود كه براي افطارش سبزي بخرند... ابن عقيل گويد

توهين به قرآن است و گناه است و بدان مي ماند كه در ورق قرآن سدر و اشنان بريزند 
  ترك آشنايي گفت.  و بپيچند؛ اما نشنيد و از من رنجيد و

زاهدان كم دانش بر اساس بعضي مسموعات فتوا دهد. ابوحكيم ابراهيم بـن   و نيز
دينار فقيه براي مؤلف حكايت كرد كه كسي پرسيد اگر زني پس از طالق سوم پسـري  

نامدار نـزد   نه؛ زاهدي عامه پسند و :بر شوهرش حالل است؟ گفتم ]بدون محلل [بزايد 
ـ ايـن ف  :محالل است! گفت :من نشسته بود، گفت از اينجـا   :وي را كسـي نـداده، گفـت   ت

  فتوي داده ام.  نبغداد) تا بصره از من مسأله پرسيده اند چني(
چـه بـر سـر آدم    » نمـي دانـد  «  مؤلف گويد: ببين حب جاه و خوف اينكه بگويند:

دان كم دانش را از فتوا دادن منع مـي كردنـد، اگـر امـروز     هز جاهل مي آورد! پيشينيانْ
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زاهدان فتوا داده مـي شـود.   » واقعات«دند چه مي گفتند كه طبق ا مي دير ]زمان مؤلف[
  بن حرب زاهد مخالف بود.  ت كه احمد بن حنبل با فتوا دادن احمدنقل اس

از جملة فريبهاي ابليس بر زاهدان يكي هم اين اسـت كـه اينـان عالمـان را نمـي      
دل است و هـر   نكوهند كه مراد از علم عمل است، و اين ندانسته اند كه علم روشنايي

نـد خـود را در   دشـناخته بو  تالي مقام انبيـا اسـت   حفظ شريعت گاه مقام عالم را كه در
كور در برابر بينا مـي شـمردند. و در صـحيح     برابر گويا و قياس با عالمان چون الل در

 علـي (رضـي اهللا عنـه)   بـه   (صلى اهللا عليه وسلم)مسلم و بخاري آمده است كه پيغمبر 
ا به توسط تو تنه يك تن را هدايت كند براي تو از چارپايان سرخ موي اگر خد« :فرمود

  ». بهتر است
و از عيبها كه زاهدان بر عالمان مي نهند استفاده از مباحات است كـه عـالم بـا آن    
 خود را تقويت مي نمايد تا تحصيل و تدريس علم كند همچنين بر عالمـان ايـراد مـال   

كه مباح يعني چه، جاي ايراد نبود. نهايت ايـن اسـت    اندوزي مي گيرند، و اگر دانستند
است، كسي كه نماز شب مي خواند نمي تواند به ديگري  كه فالن عالم ترك اولي كرده

  بگويد تو چرا تنها فريضه گزاردي و خفتي. 
چنانكه از حاتم اصم بلخي نقل است كه همراه سيصد و بيست مريد به حـج مـي   

امي همراه داشته باشند، وقتي به ري رسيد گفتنـدش  رفت بي آنكه خرجين توشه و طع
كه فالن عالم مريض است، به عيادت رفت و چون خانة آن عالم را آراسـته و بـزرگ و   

مريضتر شد. حاتم از آنجـا بـه قـزوين     ضپر كاال ديد، چندان بر وي طعنه راند كه مري
ينه رسيد و آن خانه رفت و با عالم آن شهر نيز شبيه همان ماجرا را داشت و چون به مد

كجاسـت كـه دو    (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ديد پرسيد قصر رسـول اهللا   هاي پرشكوه را
قصر نداشـت و در كـوخ    (صلى اهللا عليه وسلم)رسول اهللا  :ركعت نماز بخوانم؟ گفتند

آنها نيز كـوخ نشـين بودنـد.     :نشان بدهيد. گفتند پس قصر يارانش را :مي نشست گفت
، مگر نـه اينكـه   (صلى اهللا عليه وسلم)رعون است نه شهر پيغمبر پس اين شهر ف :گفت
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اما شما به فرعون تأسـي   ؟1﴾لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ﴿ :خدا فرموده است
  ايد نه به پيغمبر.  كرده ايد و كاخها بركشيده

ت را فريضـه مـي   مؤلف گويد: واي بر حال عالمان از دست زاهد جاهل، كه فضيل
كـه  ارد و بر امر مباح كه شرع مجاز دانسته تعريض مي كنـد. مگـر او نشـنيده بـود     گان

مسعود چه ميراثهـاي هنگفـت بـاقي     و عبداهللا بن عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام
گذاردند و تميم داري حله اي به هزار درهم خريده بود كه با آن شب زنـده داري مـي   

  ه از عالم بياموزد. و مالك بـن دينـار در ايـن مـورد گفتـه اسـت:      كرد؟ بر زاهد است ك
عنـوان  » ءقـرا «ان با گردو بازي مي كنند، و شيطان با قراء بازي مي كند همچنانكه كودك

  است. » زهاد« قديم

                                                 

 . » يقيناً براى شما در [روش و رفتار] پيامبر خدا الگوى نيكويى است« .21سورة احزاب، آية  -1
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يان بـه  صوفيه از جملة زهادند و تلبيس ابليس بر زاهدان را شرح داديم، امـا صـوف  
صفات و احوال و نشانه هايي مخصوص اند و نياز است كه جداگانه ياد كـرده شـوند.   
تصوف طريقه اي است كه آغاز آن زهد مطلق بود تا آنكه به منتسبان تصوف در اواخـر  

نمـايي   جهت پارسـا  رخصت سماع و رقص نيز داده شد، اين است كه آخرت طلبان از
 ش و تفريحي كـه در تصـوف هسـت بـدان متمايـل     صوفيان و دنياطلبان به خاطر آساي

شود جز  فشا كنيم و آن ممكن نميشدند. پس بايد حيله هاي شيطان را در اين طريقه ا
  به بيان اصل و فرع و شؤون اين طريقه.

مردم را به ايمان واسالم نسبت مي دادند  (صلى اهللا عليه وسلم)در زمان رسول اهللا 
نوان زاهد و عابد پيـدا شـد، بعـد گروههـايي پيـدا      مسلم مي گفتند، سپس ع مؤمن و و

براي عبادت پرداختند و شدند و به زهد و پارسايي چسبيده از دنيا بريدند و منحصراً به 
اين كار روش ويژه اي برگزيده رفتار خاصي در پيش گرفتند. و به نظر اينان چون اولين 

 ول شد مـردي ن كار مشغاي وقف خدمت خدا كرد و در بيت الحرام به كسي كه خود را
لذا كساني را كه از دنيا بريده تنها به عبادت  ،»صوفة«بود به نام غوث بن مر معروف به 

 ،ناميدنـد. طبـق روايتـي از وليـد بـن قاسـم      » صوفي« ،»صوفة«پرداختند در انتساب به 
نام قومي بوده است در جاهليت؛ و از زبير بن بكار نقل است كه اجازة شـروع  » صوفة«

او را  ز عرفه مخصوص غوث بن مر بود كه بعداً به ارث به اوالدش رسيد و طايفـة حج ا
 .1»جـز صـوفة  أ«  مي ناميدند و موقع حج عربها خطاب بـه ايشـان مـي گفتنـد:    » صوفه«

                                                 

و نيز در لسـان العـرب مـي    » أجيزي صوفة« رت آمده است: درلسان العرب، عبارت فوق به اين صو -1
 م. -.200، ص 9، ج »قيل: صوفة قبيلة اجتمعت في أفناء القبائل«خوانيم: 
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و صوفان به كساني اطالق مي شده كه متصدي امر مناسك يا  صوفةفته است: گابوعبيد 
  ز اهل مكه نباشند. مري از امور كعبه شوند، به شرط آنكه اا

لقب دادند كه مادرش را پسر  »صوفة«غوث بن مر را از آن جهت  :ابن كلبي گويد
كرد كه اگر پسرش بماند به سرش تكه پشمي بيـاويزد و وي را بـه    زنده نمي ماند، نذر

كعبه ببندد و وقف كعبه كند و پسرش بزيست، ازآن پس آن پسر و اوالد وي را صـوفه  
ت ديگري آورده اند مادر غوث دختر مي زاييد، نذر كرد كه اگـر پسـر   ناميدند. در رواي

بزايد وي را غالم كعبه قرار دهد و غوث را زاييد پـس چـون او را نـزد كعبـه بسـت و      
پسـرم   رفت، بچه از شدت گرما بيهوش شده و افتاده بود. چون بـر او گذشـت گفـت:   

ده شـد. و اجـازة حـج و    آن گاه صوفه ناميـ  شده است و از ]پشم گوسفند =[ »صوفة«
حركت از عرفه به مني  و از مني  به مكه مخصوص صوفه و اوالد او بوده است تا آنكـه  

  آن را گرفتند، و با اينان بود تا قريش آن مقام را به دست آوردند. » عدوان»  طايفة
خدا  و عده اي بر آنند كه تصوف منسوب است به اهل صفه، چون اهل صفه براي

ون خانه و زندگي و زن و يده بودند و قرين فقر گشته؛ اينان بينواياني بودند بددنيا بر از
مسجد پيامبر براي ايشان صفه اي ساخته شـد و مسـلمانان همـان جـا بـه       فرزند، و در

السـالم    داد: مـي  به ايشـان سـالم   (صلى اهللا عليه وسلم)ايشان كمك ميكردند و پيامبر 
  صبحتم؟أهل الصفة، كيف عليكم يا أ
(صلى گويد: من از اهل صفه بودم، عصرها جلو اتاق پيغمبر  (رضي اهللا عنه) ابوذر

ده نفر  جمع مي شديم هر كدام از ما را به يكي از مسلمانان مي سپرد و اهللا عليه وسلم)
برد و خوراك خودش را بـه ايشـان   مي ماندند، آن عده را هم خودش مي يا كمتر باقي 

  مي فرمود: برويد در مسجد بخوابيد. ايثار مي كرد و بعد از شام 
البته اين عده از روي ضرورت در مسجد مي نشستند و صدقه مي خوردند، چـون  
خداوند كارِ مسلمانان را گشايش داد، آنان نيز از آن وضع بـي نيـاز گرديـده از مسـجد     

غلط است، زيرا در آن صورت  »صفة«به اهل » صوفي«بيرون شدند. به هر حال نسبت 

  ».صّفي« :ست مي گفتندمي باي
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گرفته اند كه نوعي گياه صحرايي است كه اين  »صوفانه«و نيز نسبت صوفي را از 
گروه با آن زيست و قناعت مي كردند. اين نيز غلط است، زيـرا در ايـن صـورت بايـد     

 »صوفة القفا«منسوب است به » صوفي«مي شد. بعضي گفته اند كه » صوفاني«نسبتشان 
كه گويي با آن به سوي حق كشيده مي شود و از خلـق منصـرف     ]= موي پشت گردن [

  ، اما اولي صحيح است. »صوف«منسوب است به » صوفي«مي گردد. بعضي هم گفته اند 
هجرت بر عده اي اطالق شد و هم از آغاز اسـتعمال   200و اين اسم پيش از سال 

ينكه: تصـوف يعنـي   آن سخنها گفتند و توصيفها نمودند. حاصلش ا اين اصطالح دربارة
رياضت نفس و مجاهده به منظور برگردانيدن طبيعت از اخالق زشت به اخالق نيكو از 

بردباري و شكيبايي و اخالص و راستي كه باعـث سـتودگي در دنيـا و    قبيل پارسايي و 
تصوف يعني بيرون شـدن از هـر خـوي پسـت و       ثواب آخرت است. جنيد گفته است:

گـروه  اين رويم گويد: همة خلق بر رسوم پاي فشردند و  درون شدن در هر خوي واال.
اين گروه بر حقـايق؛   مه از نفس خويش رعايت ظواهر شرع را خواستند وه بر حقايق؛

اين گـروه حقيقـت پارسـايي و     همه از نفس خويش رعايت ظواهر شرع را خواستند و
  مداومت صدق را خواستند. 

ودند تا آنكه شيطان شبهاتي بر انگيخـت و  مؤلف گويد: پيشينيان اين گروه چنين ب
 ر كامال مسلط گرديد. وين فريفت تا آنكه بر صوفيان متأخهر نسلي را بيش از نسل پيش

كه ايشان را از علم مانع آمد و چنين فرا نمـود   اصل فريب ابليس بر صوفيه از آنجا بود
ن شدند. و راغ علم را بكشت در ظلمات سرگرداچكه اصل مقصود عمل است؛ و چون 

ر كلـي؛ پـس آنچـه    وبه بعضيشان چنين وانمود كرد كه اصل مقصود ترك دنياست به ط
نـد و  دمال را بـه مـار و كـژدم ماننـد كر     هم محض حفظ بدن الزم است كنار نهادند و

 حتـى وش نمودند كه در مال مصلحتهاست، و در فشار بر نفس مبالغه ورزيدنـد، و  مفرا
فتند. البته اينان مقاصدشان خوب بود اما بيراهه رفتنـد  عده اي مطلق خوابيدن را ترك گ

  و برخي ندانسته به سبب كم اطالعي پيرو احاديث ساختگي شدند. 
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سخن گفتند » خطرات و وساوس«سپس كساني آمدند و در باب گرسنگي و فقر و 
مذهب تصوف را ساختند  و چيز نوشتند مثل حارث محاسبي؛ و كسان ديگري آمدند و

خرقه پوشي و سماع و وجد   به ويژگيهاي اختصاصش دادند، از آن جمله: د وو پرداختن
به رشـد   زياده روي در نظافت و طهارت. و همچنان اين امر رو و رقص و كف زدن و

هر چه را  و نهادند بود و سران قوم هر كي با تكيه بر واقعات خود قرارهاي بيشتري مي
دند، در مقابل علم شريعت كه اين را علم ظاهر به نظر خود دريافته بودند علم باطن نامي

خواندند. بعضيشان از فرط گرسنگي كشيدن به خياالت فاسد افتاد و دعوي عشق خـدا  
اسـت. اينـان ميـان     ده و شـيفته شـده  نظرش آم هرة زيبايي بهچو شوريدگي كرد گويي 

ايدشـان  عق ههايي تقسـيم شـدند و  آنكه باز به گرو ات بدعتگري نوسان داشتند كافري و
شـيطان   بيش از پيش به تباهي گراييد، بعضي به حلول و برخي به اتحاد قايل شـدند و 

  چنان با اقسام بدعت گيجشان كرد كه براي خود سنتها بر ساختند و حديثها نهادند. 
چنانكه ابوعبدالرحمن سلمي كتاب السنن (سـنن التصـوف) و حقـايق التفسـير را     

از واقعات صوفيان بي آنكه اساس علمـي داشـته   براي ايشان نوشت و چيزهاي شگفت 
تفسير قـرآن   كشيدند اما در خوردن دست پس مي كرد، عجب آنكه در باشد در آن نقل

بارة خود ابوعبدالرحمن گفته انـد كـه در روايـت ثقـه      به رأي، دست گشاده داشتند. در
ـ      نبود و تنها تعداد كمي حـديث ا  حـاكم  داهللا ز اصـم شـنيده بـود؛ پـس از مـرگ ابوعب

معين و غير آن، حديثها از قول اصـم نقـل كـرد واز    نيشابوري، از روي تاريخ يحيي بن 
  صوفيان جعل نمود.  روايتها براي خود

بـراي صـوفيان تصـنيف كـرد و در آن      را لمـع الصـوفية  نيز ابونصر سراج كتاب و 
اعتقادات زشت و سخنان پست آورد كه برخي را ذكر خواهيم كـرد، و ابوطالـب مكـي    

وت القلوب را نوشت و در آن احاديث دروغين آورد و نمازهـاي مسـتحبي روزانـه و    ق
بيان نمود واين » هل كشفا«شبانة ساختگي ذكر كرد و همچنين عقايد فاسد با استناد به 

كالمي به معنا بيش نيست. و هم در آن كتاب از قول يكي از صوفيان آورده كه خـدا در  
  نمايد. همين دنيا بر اوليايش تجلي مي 
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 ابوطالب مكّي بعد از مرگ ابوالحسين بن سالم وارد بصره شد و خويش را :گويند
مقالت وي منسوب داشت، سپس به بغداد آمد و مردم در مجلس وعظش جمـع مـي    هب

لـيس  «حق و باطل را هم به هم مي آميخت چنانكه يك بار گفت:  درسخنانش شدند و
رساننده تـر   زيان چيز و هيچ كس بر مخلوق يعني هيچ( »ضرّ من الخالقعلي المخلوق أ

  از خالق نيست) مردم به بدعت منسوبش كردند وتركش گفتند و ديگر وعظ نگفت. 
را نوشت و در تعريف تصوف سـخنان   حلية االولياءسپس ابونعيم اصفهاني كتاب 
(رضـي اهللا   اينكه خلفاي راشدين و بزرگان صحابه منكر و زشت آورد، و شرم نكرد از

را از صوفيه بشمرد و چيزهاي عجيب از ايشان نقل كند، همچنين شريح قاضـي   م)عنه
نكـه  اهمچن شمرد،صوفيان جملة  حنبل را از بن و حسن بصري و سفيان ثوري و احمد

فضيل عياض و ابراهيم ادهـم و معـروف كرخـي را كـه از      »طبقات الصوفية« سلمي در
تصـوف روشـي اسـت مشـخص و      كهد جزء صوفيه به حساب آورد؛ حال آنزهاد بودن

معلوم و غير از زهد است و فزون بر آن چيزها دارد، و دليل بر فـرق ايـن دو آنكـه تـا     
صـوف را بـر آن سـان كـه خـواهيم گفـت،       ون كسي زهد را نكـوهش نكـرده امـا ت   كن

  اند.  نكوهيده
را براي صوفيان نوشت ودر آن عجايبي از فنا و بقا،   »الرسالة«قشيري وعبدالكريم 

ض و بسط، وقت و حال، وجد و وجود، جمع و تفرقه، صحو و سكر، ذوق و شرب، قب
(ظ: تلـوين) و   لـوايح، طوالـع، لوامـع، تكـوين     ،محو و اثبات، تجلي، محاضره، مكاشفه

تمكين، شريعت و حقيقت... و امثال ايـن پريشـانگوييهاي بيمايـه و حرفهـاي درهـم و      
ـ  محمد برهم بي پايه آورد با تفسيري عجيبتر؛ و نيز صـفوة  «كتـاب   ن طـاهر مقدسـي  ب

را نوشت و در آن چيزها آورد كـه خردمنـد از يـاد كـرد آن شـرم دارد و مـا        »التصوف
  اهيم كرد. وبعضي را در جاي خود ذكر خ

از آن جمله شيخ ما ابوالفضل بن ناصر حافظ مي گفت كه ابن طاهر به راه اباحـت  
يحيي بن معـين آورد كـه    حكايتي ازمردان نوشت و ز نظر بر ارفت و كتابي در جوامي 

پرسيدند: بر او صلوات مي فرستي؟ » در مصر كنيزكي زيبا ديدم، صلي اهللا عليها!«گفت: 
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ابـن طـاهر قابـل اسـتناد و       شيخ ما گفت:». آري صلوات بر او و هر چه زيبارو!«گفت: 
  اعتبار نيست.

نوشـت و آن را از  يان را در طريـق صـوف   »لعلوماحياء إ«و نيز ابوحامد غزالي كتاب
صحبت كرد و از قانون فقـه بيـرون رفـت.    » علم مكاشفه«باشت و در احاديث دروغ بين

ديد، حجابهـاي   )عليه اهللا صلوات( مثال گويد: مراد از شمس و قمر و كوكب كه ابراهيم
المفصـح  «مـو در كتـاب   رفهاي باطنيان اسـت. و ه از جنس ح نوراني خداست؛ كه اين

وفيه در بيداري مالئكة اهللا و ارواح انبيا را مي بينند و صدايشـان را  ص«  يد:وگ »باألحوال
ترقي است تا آنجا  و فايدتها بر مي گيرند ازمشاهدة صور حالشان پيوسته در مي شنوند

  ». كه گفتني نيست
مؤلف گويد: سبب تصنيف اين نوع كتابها كم اطالعي نويسندگان از سـنن و آثـار   

ين قوم؛ كه پارسـايي نـزد همـه سـتوده اسـت، و حـالتي       اسالم است و نيز پسندروش ا
اينان لطيفتر نيافتنـد، حـال آنكـه سـيرت      سخنان زخوشتر از ظاهر اين قوم و سخناني ا

  سلَف خالي از خشونتي نيست.
عموم اين تصانيف بي اصل است و اساس آن بر واقعاتي است كه يكي از ديگري 

حنبـل راجـع بـه     بـن  از احمـد  :انـد. گوينـد  علم باطن ناميده  گرفته و تدوين نموده و
بارة آن صحبت نكرده  صحابه و تابعان در :پرسيده شد. پاسخ داد» خطرات و وساوس«

جـايز    گفت: الم حارث محاسبي را شنيد به رفيقشنيز از او نقل است كه چون ك اند؛ و
بش پرسـيد  راجع به حارث محاسبي و كت  با اينان بنشيني. كسي از ابوزرعه نمي بينم كه

ضـالل اسـت، حـديث بخـوان كـه در آن      از اين كتابها كه همه بـدعت و   بپرهيز  گفت:
  اينان بي نياز سازد. گفتند: در اين كتب عبرتهاست، گفت: ا از اقوالريزها بيابي كه تو چ

  اين كتب او را عبرتي نباشد.  از قرآن عبرت نياموزد در هر كسي
وال و سـي كـه در سـرزمين خـود از احـ     كابوعبدالرحمن سلمي گفته اسـت: اول  

سخن گفت ذوالنون مصري بود. عبداهللا بن عبـدالحكم فرمـانرواي     الواليةمقامات اهل 
علمـاي مصـر از او كنـاره گرفتنـد، چـون       كرد ور مصر كه مالكي مذهب بود بر او انكا
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 ه بودنـد، پـس ذوالنـون را مـتهم بـه     دعلمي آورده بود كه پيشينيان در آن باب حرفي نز
زندقه نمودند. و نيز سلمي گويد: ابوسليمان دارانـي را از دمشـق اخـراج كردنـد چـون      

دعي بود كه مالئكه را مي بيند و بـا وي سـخن ميگوينـد؛ و نيـز عليـه احمـدبن ابـي        م
از دمشـق بـه مكـه     هـد، بناچـار  د كه اوليا را بر انبيا تفضيل ميدالحواري گواهي داده ش

(صـلى  بيرون كردند چون مدعي بود كه مانند پيـامبر   گريخت؛ و اهل بسطام ابويزيد را
در  معراجي داشته است. پس به مكه رفت و بعد از دو سال بازگشت و اهللا عليه وسلم)

حسين بن عيسي مرد، آن گاه توانست بـه بسـطام بـازگردد.     جرجان ماند و آنجا بود تا
مالئكه و جن  :ي گفتاز قول سهل بن عبداهللا تستري آورده اند كه م  وهم سلمي گويد:

را بر وي انكار كردنـد   ن با آنان سخن ميگويم. عوام اينشياطين نزد من مي آيند و م و
  جا مرد. و نيز سـلمي گويـد:  ادند، مجبور شد به بصره برود و آنو نسبتهاي زشت بدو د

حنبل از او كناره گرفت  باب كالم و صفات سخناني گفت كه احمد حارث محاسبي در
  ار متواري شد تا در گذشت. وحارث ناچ

 بسـيار   از احمد بن حنبل نقل كرده است كه گفـت:  »السنة« ابوبكر خّلال دركتاب
بـه رأي   حذر كنيد از حارث كه اصل فتنه اوست؛ فالن و فالن با وي نشستند، ايشان را

ن نشسته، تا چه روزي در مردم بجهد اين حارث، شيري است در كمي ورد؛ وجهم در آ
  و بدرد. 
ا به سـبب  تكيه بايد بر كتاب و سنت باشد، ام فيان پيشين اقرار داشتند بر اينكهصو

  بر ايشان مشتبه ساخت. را كم دانشي شيطان امر
بسا نكته اي از نكات صوفيه در دل من مي آيد و آن   ابوسليمان داراني گفته است:

يزيد نقل است كـه  را چند روز نمي پذيرم مگر با دو شاهد عادل: كتاب و سنت؛ و از با
كرامات آن كس مشو كه در هوا مي پرد، بلكه ببين در رعايت امر و نهي و   گفت: فريفتة

هر كس قرائت قرآن و پارسايي   حفظ شرع چگونه است. و از همو نقل است كه گفت:
و همراهي جماعت و حضور در تشييع جنازه ها و عيادت مريضان را ترك كند و دم از 

هـر كـس مـدعي      عت باشد؛ و از سري سقطي نقل است كه گفـت: تصوف زند اهل بد
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شود كه علم باطن ظاهر را نقض مي كند غلط كـار اسـت؛ و جنيـد گفتـه اسـت: ايـن       
منـوط اسـت بـه     علـم مـا    است به اصول كتاب سنت؛ و نيز گفته است: مذهب ما مقيد

؛ و همو و حديث و فقه را رعايت نكند قابل پيروي نيستن سنت، هر كس قرآ كتاب و
از دنيا  ما اين صوفيگري را به قيل و قال نگرفتيم بلكه با گرسنگي كشيدن و  گفته است:

دست آورديم؛ و از ابوبكر شفاف نقل اسـت   هر چه دلخواه و دلپذير است بريدن، به و
هر كس حدود امر و نهي را در ظاهر ضـايع دارد از مشـاهدة قلبـي در بـاطن       كه گفت:

هر كه را بيني كـه مـدعي حـالتي      وري به يكي از يارانش گفت:محروم شود؛ و حسن ن
است با خدا كه وي را از حد شرع بيرون مي برد، نزديكش مرو، و هر كـه را بينـي كـه    

ديـن مـتهمش بـدار؛ و     مدعي حالتي است كه حجتي ندارد و پاس ظاهر نمـي دارد در 
ملتزم مراقبه باشـد و  يك چيز خالصه مي شود: دلت  امر ما همه در  جريري گفته است:

كـردار و احـوال    هـر كـس گفتـار و     ابوجعفر گفته اسـت:  ظاهرت قائم بر علم باشد؛ و
(يعني وسـواس    سنت نسنجيده وخاطرات نفساني خود را متهم ندارد خويش با قرآن و

  نشمارد) از جمع مردانش مشمار.
يشـان رخ  بعضبا همة آنچه از قول مشايخ گذشت، به علت نادانــي، اشتباهاتي از 

يراد ما به سـخن و عقيـدة   ا گفت. و گي در امر حقيقت بايدداده كه به خاطر بي مالحظ
  گو از هر كس باشد.  ،كجروانه است

اين از صوفيان؛ اما صوفي نمايان را غلط فراوان است كه از راه غيرت ديني و پاك 
ن را نقـل مـي   كردن دامن شريعت از آلودگي و اداي امانت علمي بعضي اشتباهات اينـا 

يكديگر را تذكر داده اند محض بيان حق نه عيب جويي؛  پيوسته خطاهايكنيم. و علما 
و اعتباري به قول آن نادان نيست كه مي گويد حرف فالن زاهد را كه مردم از او تبـرك  
مي جويند چگونه ميتوان رد كرد!؟ ما بايد مطيع چيزي باشيم كه از طريق شرع رسيد نه 

داشته باشد كـه بايـد    ي خدا و بهشتي باشد اما اشتباهاتيخصي از اوليااشخاص؛ بسا ش
را ببيند امـا در   (عليه السالم) يادآوري كرد. و اين نظير آن است كه كسي معجزة مسيح

ننگرد كه بشري است زنده به طعام، و لذا به خدايي منسوبش دارد حـال آنكـه    خود او
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خور او نيست بـدو   ديدن، مقامي را كه دروجود معجزه  اگر در خود او مي نگريست با
  نسبت نمي داد. 

 امـام  مشاهير حديث و فقه، همه بر ضرورت تحقيق تأكيد كرده اند ونقل است كه
احمد حنبل گاه كسي را تا حد مبالغه مي ستود سپس اغالطش را پي در پي تـذكر مـي   

؛ تا از وي اين داد، ونيز آورده اند كه سري سقطي، شيخي بود معروف به حالل خواري
 1سجده نمود؟» ب«قول شهرت يافت كه گفته است: خدا چون حروف را آفريد، حرف 

  مردم با اين كلمه از وي رميدند. 

  در بيان آنچه از سوء عقيدة صوفيان نقل شده

ابوعبداهللا رملي گويد: ابوحمزه در جامع طرسوس وعظ گفت و مقبول مردم واقع شـاد،  
الغي بر بام مسجد صدا كـرد، ابـوحمزه فريـادي كشـيد و     اثناي سخنش ك تا روزي در

گفت: لبيك لبيك! پس به زندقه منسوبش كردند و گفتنـد حلـولي اسـت و بـه عنـوان      
رده اسـت كـه ابـوحمزه    جد حرّاج كردند. ابـوبكر فرغـاني آو  زنديق اسبش را بر در مس

ـ  علـي   ود. اچون صدايي مي شنيد لبيك لبيك مي گفت از اين جهت حلولي لقبش دادن
 يرا بـه يـاد حـق مـ    صدا را انگيزه اي مي دانسـته كـه وي    رودباري گويد: در واقع آن

اندازد؛ و هم از او نقل است كه ابوحمزه را از آن رو حلولي خواندند كه هر صدايي مي 
لبيك  :فريادي مي كشيد و مي گفت شنيد مانند وزش باد و ريزش آب و بانگ مرغان...

اگهان گوسفند صـدايي  ن مي شد مزه وارد خانة حارث محاسبيلبيك! سرّاج گويد: ابوح
اگر  :برد و گفت ددست به كار لبيك لبيك! حارث عصباني شد و :كشيد، ابوحمزه گفت

حرفهـا   اگر اين نـوع  :ابوحمزه گفت .همين لحظه از حرفت توبه نكني سرت را مي برم
  را نمي پسندي براي چه خوراك خودت سبوس و خاكستر است!؟

                                                 

تلقي كـرد. در مـورد   » حروفيه«اگر اين نقل صحت داشته باشد، سري سقطي را مي توان از پيشروان  -1
-230، ص 1359وتي قراگزلـو، اميركبيـر   عليرضا ذكا  ترجمـة حروفيه رجوع كنيد به تشيع و تصوف، 

 م. -.169
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اين قولش انكار و تكفير كردنـد   عده اي از علما ابوسعيد خراز را در :گويد سراج
بنده اي كه مطيع آنچه خدا اجازه داده اسـت باشـد،   »  ه است:تشنو »السرّ«كتاب  كه در

  ». فت تقديس بخشدصخداوند نفس او را  بزرگداشت خدا باد، پس ملتزم
را دقه منسوب داشتند، و جنيد ر و زنو همچنين ابوالعباس احمد بن عطاء را به كف

  و بسياري ديگر. ،با وجود علمش به همين عنوان چند بار گرفتند
محمد بن موسي فرغاني واسطي نقل است كه گفت: آن كه   ابوبكرةاز  :سراج گويد

تاخي نمـود. مبـادا در جنـب    سـ گفت و آن كه شكيبايي نشان داد گ او را ياد كرد دروغ
آيا آنان را درود نفرسـتيم؟    :را مالحظه كني. پرسيدندليل حق، حبيب و كليم خ  مالحظة

بفرستيد ولي بدون احترام ياد؛ در دل آنان را وقعي منه! و نيز سراج گويد: شنيده   گفت:
ام كه جمعي از حلوليان بر اين گمانند كه حق عزوجل اجسامي را برگزيـده و بـا تمـام    

يت را از آن اجسـام زدوده اسـت، و   معاني ربوبيت در آنها حلول نموده و معـاني بشـر  
 ند. و نيز سـراج گويـد كـه عـده از    بعضي از حلوليان به جواز نظر در نكو رويان قايل ا

صوفيان شام به رؤيت خدا در اين دنيا با قلب و در آخرت با چشم قايل اند. همـو مـي   
وهو عشق اهللا عزوجل أنا أ«  نويسد كه غالم خليل گواهي داد كه حسين نوري مي گفت:

آمـده   1﴾يحبهم ويحبونـه ﴿است كه در آية » حب«مان ه» عشق« :، و مي گفت»يعشقني
  حلوليه بر آنند كه خدا عشق مي ورزد. است. نيز قاضي ابويعلي گويد:

را از اهـل لغـت    اين از سه راه جهل است، يكي اينكـه كلمـة عشـق     مؤلف گويد:
اح واقع شود؛ دوم اينكه صفات خدا نقلـي  درجايي به كار مي برند كه طرف موضوع نك

مـي  » يعلـم «نمي تـوان گفـت، و   » يعشق«مي گويند و » يحب«و توقيفي است، چنانكه 
او عشـق مـي   نمي شود گفت؛ سوم اينكه از كجا دانسـت خـدا هـم بـا     » يعرف«گويند 

روايت داريم كه  (صلى اهللا عليه وسلم)زد؟ اين دعوي بي دليل است و از رسول اهللا رو
  ر كس مدعي شود كه بهشتيم، جهنمي است. ه

                                                 

 . »آنان را دوست دارد، و آنان هم خدا را دوست دارند«يعني:  .54سورة مائده، آية  -1
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از كوچه هاي مكـه مـي رفتـيم و    ي گفته است با حسين منصور در يكي عمرو مك
من هم مثل اين مي تـوانم بگـويم! عمـر      من قرآن مي خواندم، صدايم را شنيد و گفت:

 :فـت اند كه همين عمرو حالج را لعنت مي كـرد و مـي گ   هاز او جدا شدم. آورد  گويد:
آيـه اي از قـرآن قرائـت      چرا؟ پاسخ داد:  . پرسيدند:مي توانستم خودم مي كشتمش اگر

من هم مثل اين را مي توانم بگويم! و از ابوبكر بن ممشاد نقل است كه  :كردم، او گفت
كسي در دينور نزد ما آمد و خرجيني داشت كه شبانه روز از خود جدا نمي كرد،  :گفت

من »  ر آن نامه اي از حالج يافتند كه عنوانش چنين بود:آن خرجين را تفتيش كردند و د
نامه را بغداد فرستادند و آنجـا حـالج را احضـار    ». لي فالن بن فالن...الرحمن الرحيم إ

من نوشته ام. گفتند: تا كنون كرده نامه را نشانش دادند گفت: آري اين خط من است و 
اي خدايي نيسـت  واين دع  فت:مي كني؟ گپيام آوري داشتي حال دعوي خدايي  دعوى

گويند، مگر نه اين است كه كاتب اصلي خداست و » عين الجمع«اين را در اصطالح ما 
آيا كسي هم در اين دعوي بـا تـو شـريك اسـت؟      :دست ما آلتي بيش نيست! پرسيدند

ابن عطاء، ابومحمد جريري و شبلي، اما اين دو تا تقيه مي كنند واگر كسي  ،آري :گفت
عقيده باشد ابن عطاء است. پس حريري را احضار كردنـد و راجـع بـه     من همفاش با 

بگويـد كـافر اسـت و كشـتني؛ و از      نهر كس چني  گفت: دعوي حالج از وي پرسيدند
 اءشبلي پرسيدند گفت: هر كس اين حرف را بگويد بايد جلوش را بگيرند؛ و از ابن عط

  ش شد. پرسيدند، آن عقيده را تأييد كرد و همان سبب قتل
  راجع به اين شعر حالج پرسيدند: و نيز آورده اند كه از ابوعبداهللا بن خفيف 
  سر سنا الهوته الثاقب=  سبحان من أظهر ناسوته

  في صورة اآلكل والشارب = ثم بدا في خلقه ظاهرا 
  كلحظة الحاجب بالحاجب =  حتى لقد عاينه خلقه 

اين شـعر حسـين    :فورك گفت او باد. عيسي بن هر كس اين گفته لعنت بر :گفت
ود كافر است و بسـا شـعر را بـدو بسـته     هر گاه اين اعتقادش ب :بن منصور است، گفت

   .باشند
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بنت السمري را نزد حامد وزير آوردند، وزير راجع به حالج از وي پرسيد. پاسـخ  
 من تو را به ازدواج پسرم سليمان كـه اكنـون   :پدرم مرا نزد حالج برد، حالج گفت  داد:

مقيم نيشابور است درآوردم، هر گاه بين تو و او چيزي گذشت كه ناراحت شدي يـك  
سـتر بايسـت و بـا خاكسـتر و     قع افطار به پشت بام بـرو روي خاك مو روز روزه بگير و

نمك زبر روزه بشكن و از آنجا رو به طرف من كن و از پسرم شكايت نما، كـه مـن از   
  اينجا مي بينم و مي شنوم!

م خفته بودم ناگاه احسـاس كـردم كـه روي مـن افتـاده اسـت، از آن       و شبي بر با
آمده بودم براي نماز بيدارت كنم! وقتـي پـايين    :حركت هراسان از خواب جستم، گفت

مگر به غير خدا سجده مي توان كـرد؟   :بدو سجده كن! گفتم  آمديم دختر حالج گفت:
   1خدايي در زمين هست!آري خدايي در آسمان است و   حالج سخن مرا شنيد و گفت:

مؤلف گويد: علماي معاصر حالج بر خون حالج فتوي نوشـتند و نخسـتين كـس    
مـن    ابوعمرو قاضي بود و علما همراهيش كردند. تنها ابوالعباس سريج بـود كـه گفـت:   

(صلى اهللا علما مصون از خطاست چنانكه از پيغمبر  نمي دانم او چه مي گويد! و اجماع
خداوند شـما را پنـاه داده از اينكـه همگيتـان بـر      «ست كه فرمود: روايت ا عليه وسلم)

نقـل اسـت كـه     ]ظـاهري [، و از محمد بن داود فقيه اصـفهاني  »هي مجتمع شويداگمر
اگر آنچه خدا بر پيام آورش نازل كرده حق است پس آنچه حالج مي گويد باطل   گفت:
  است. 

به اجماع فقها عليه حـالج، از   ييب ناداني و كم اعتناالبته گروهي از صوفيه به سب
اند، چنانكه از ابراهيم بن محمد نصر آبادي نقل است كه مي گفت:  طرفداري كردهوي 

، و بيشتر قصص گويان »بعد از پيامبران وصديقان اگر موحدي باشد همانا حالج است«
ديث صحيح بر همين عقيـده  حعلت بي اطالعي از شريعت و  و نيز صوفيان زمان ما به

                                                 

اين برداشت غلطي از يك عبارت قرآني است كه پيش از حالج از بعضي غُالت شيعه نيـز نقـل شـده     -1
 م.  -است.
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در آن حيلتهـا و شـعبده هـاي وي و    ، و من كتابي در اخبار حالج تأليف كـرده ام و  اند
  چه علما درحق وي گفته اند گرد آورده ام.آن

غـالم خليـل،    1»محنة«آورده اند كه چون صوفيه را به زندقه منسوب نمودند، در 
شـان را  عده از صوفيان را نزد خليفه بردند و از آن جمله نوري بود. خليفه گفـت: گردن 

تو چرا پيشقدم شدي؟ نوري   بزنيد. نوري پيشقدم شد كه گردنش را بزنند. جالد پرسيد:
ايثار نمودم. جالد دست بازداشت  گفت: زندگي خويش را در همين چند لحظه بر ياران

اسـماعيل بـن    قاضي القضاةبه خليفه رسانيد. خليفه بفرمود تا كار صوفيان به  و قصه را
م خليل غال  د و او رهايشان ساخت. از ابن عطاء نقل است كه گفت:اسحاق ارجاع نماين

لحسين نوري و ابوحمزة ايت كرد كه اينان زنديقند، پس ابوعليه صوفيان نزد خليفه شكا
نزد خليفه بردند وخليفـه امـر    ابوبكر دقاق و جمعي از اقران اينان را گرفتند و صوفي و

باب گرفتاري نوري يكي آن بـوده اسـت كـه    از اس :كرد گردنشان را بزنند. مؤلف گويد
؛ اما اينكه خود پيشقدم شده تا جالد بكشدش، خـود  »يعشقنياهللا نا اعشق اهللا وأ«گفت: 

  خطاي ديگري است كه به قتل خودش كمك مي كرده است!
از رقي روايت است كه ما ميهمانخانه اي داشتيم، فقيري كه دو پاره ژنـده بـر تـن    

او را به ميهمانخانه ببرد؛ و آن  :اضاي ميهماني نمود. به پسرم گفتمد و تقمداشت نزد ما آ
 فقير نه روز نزد ما اقامت كرد و هر سه روز يك بار غذا مي خورد، تقاضا كـردم بيشـتر  

ميهماني سه روز بيش نباشد. گفتم: حال كه مي روي مـا را از حـال خـود      بماند. گفت:
  از كجـا مـي آيـي؟ گفـت:      دم:يد. پرساز آمذشت تا ببيخبر مگذار. رفت ودوازده سال گ

نام ابوشعيب مقفع؛ سالي نزد وي مانـدم و پرسـتاري و    گير بهشيخي ديدم بالزده و زمن
ي بپرسم، پيش از آنكه لب بگشايم خـود  م، در دلم افتاد كه سبب ابتالي وخدمتش كرد

ل وي گفت: براي چه از چيزي سؤال مي كني كه به كارت نمي خورد؟ چـون سـه سـا   
افق داشـته  وير است از اينكه بداني؟ گفتم: آري، اگر نظر مآيا تو را ناگز  گذشت، گفت:

: دور شـو اي شـيطان   مشبي نماز مي خواندم در محراب نوري ديدم، گفـت   باشي. گفت:

                                                 

 م. -است.» تفتيش عقايد«در اينجا به معني آزمايش و » محنة« -1
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ملعون! كه پروردگار من بي نياز است از جلوه گري براي مخلوق؛ و سه بار ايـن اتفـاق   
ن اكنودوست داري كه هم   م كه اي اباشعيب! گفتم: بلي، گفت:افتاد. آن گاه ندايي شنيد

زايت بدهم و مبتاليـت سـازم در عـوض از بهشـت     جانت را بگيرم يا بر آنچه رفت ج
نصيبت را باالتر دهم؟ من دومي را اختيار كردم، پس چشم و دسـت و پاهـايم از ميـان    

دم تا دوازده سال تمـام؛  رفت و نابود شد. راوي گويد: من براي پرستاري باز نزدش مان
به من نزديك شو، نزديك شدم و شنيدم كه اعضايش بـه يكـديگر مـي     :تا روزي گفت

گفتند: ظاهر شو! و همة اعضايش در مقابلش ظاهر شدند، و او تسـبيح و تقـديس مـي    
  گفت تا مرد!

مؤلف گويد: اين حكايت موهم اين معناست كه گويا خداوند به چشـم ابوشـعيب   
ن وي منكر گرديده (و آن تجلي را از شـيطان دانسـته) دچـار عقوبـت     ظاهر شده وچو

گرديده است، و پيشتر گفتيم كه عده اي معتقدند خدا را در همين عـالم مـي شـود بـه     
چشم ديد، چنانكه ابوالقاسم عبداهللا بن احمد بلخي در كتاب المقاالت قول عـده اي از  

روا داننـد    نقل كرده است و گويد: مشبهه را در جواز رؤيت خدا به چشم در همين دنيا
كه يكي از رهگذران كوي، خدا باشد! و برخي لمس و همراهي و دسـت دادن بـا او را   

خدا به مالقات ما مي آيد و ما به مالقات او مي رويم. در عـراق    ممكن دانند، و گويند:
  نامند. » اصحاب وساوس و خطرات« يا» اصحاب باطن«اينان را 

  صوفيان در امر طهارت تلبيس ابليس بر

شيطان بر همة بندگان خدا در طهارت تلبيس مي نمايد و بر صوفيان بيش از همه؛ و بر 
كار بردن آب زياد مي افزايد و نمي دانند كـه يـك وضـوي كامـل را      وسواسشان در به

  رطلي آب بس است. 
 آورده اند ابوحامد شيرازي از درويشي پرسيد كه در كجا وضو مي سازي؟ گفـت: 

در نهر، زيرا كه وسواس دارم. ابوحامد گفت: تا آنجا كـه مـن مـي دانـم پـيش از ايـن        
اكنون شيطان صوفيان را مسخره كرده است. و از  صوفيان شيطان را مسخره مي كردند و

 صوفيان كس هست كه با دم پايي بر حصير راه مي رود كه اين البته خالف شرع نيست،
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كه مگر اين از آيين شريعت است و در ايـن عمـل بـدو    جز اينكه مبتدي بيند و پندارد 
.. و عجب است از كساني كه تا اين حد در نظافت ظاهر مبالغه مي كننـد و  .اقتدا نمايد.

  باطنشان پر از چرك و كدورت است.

  تلبيس ابليس بر صوفيان در نماز

ن. محمـد  شيطان بر مردمان در نماز امر را مشتبه مي نمايد و بر صوفيان بيش از ديگـرا 
از جملة سنتهاي ويژة صوفيان، دو ركعت نماز است كـه موقـع     بن طاهر مقدسي گويد:

پوشيدن مرقع و مراسم توبه مي خوانند و به آن حديث استناد مـي نماينـد كـه پيغمبـر     
موقعي كه مسلمان مي شد دستور داد غسل كند.  ثمامة بن اثالبه  (صلى اهللا عليه وسلم)

فر بوده و مسلمان شده، و بر اين اساس فقها و از جمله احمد بن كا ثمامة  مصنف گويد:
مـاز دو ركعتـي نـه در    حنبل بر كافري كه مسلمان شود غسل را واجب شمرده اند اما ن

ه و نه فقها واجب شمرده اند كه صوفيان مراسم توبة خويش را بـر آن  حديث ثمامة آمد
  نت ناميده شده است. بيش نيست كه س ياس كرده باشند، و آن همانا بدعتيق

  تلبيس ابليس بر صوفيان در مسكن

مؤلف گويد: بناي رباطهاي صوفيانه مسبوق است به عمل عبـادت پيشـگان سـلف كـه     
امـا   جايگاههايي ويژة عبادت اختيار كردند، كه آنان نيز هر چند قصد نيكـو داشـته انـد   

  كارشان از شش راه خطاست:
  دت در اسالم مسجد است. بدعت است و محل ويژة عبا –اول اينكه 
  وجود رباطها از جمعيت مسجدها مي كاهد.  –دوم اينكه 
  د را از ثواب راه پيمودن به سوي مسجد محروم داشتند. خو –سوم اينكه 

  به دير نشيني مسيحيان تشبه جستند. –چهارم اينكه 
در سن جواني به حال عزبي زيستند حال آنكـه بيشترشـان نيـاز بـه      –پنجم اينكه 

  كاح داشتند. ن
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 براي خود نشانه اي قرار دادند، يعني كه ما زاهديم به ديدار ما بياييد –ششم اينكه 
وتبرك بجوييد. اين هم در صورتي است كه صرفاً به قصد عبادت بوده باشد. حال آنكه 

  با زاهد نمايي تنبلخانه و مركز ساز و آواز ساخته اند. 
صوفيه و زاهد نمايان معاصر مؤلف) عمومـاً   چنانكه مي بينيم متأخران اينان (يعني

رباطها از تالش معاش آسوده اند، و با دنيا طلبـي از هـر ظـالم و بـاج گيـري، مـي        در
خورند و مي نوشند و مي خوانند و مي رقصـند، و اكثـر رباطهـا را هـم سـتم پيشـگان       

ا چنين فريب ساخته اند و از مال حرام وقفها بر آن مقرر داشته. و شيطان رباط نشينان ر
اكنون كه روزيتان مي رسد خود را از مشقت ورع برهانيـد و تـن خـويش را    «  مي دهد:

اين است كه همة همتشان صرف شكم است، پس آن گرسنگي كشيدنهاي ». رنج مدهيد
كجاست؟ صـوفيان زمـان بيشـتر     بشر حافي و پارسايي سري سقطي و كوشندگي جنيد

از ميـان   يف وديد و بازديد اهل دنيا مي گذرد، ووقتشان به پراكنده گويي و خوش تعر
سودا بر دمـاغش چيـره مـي شـود و      است سر در جبه مي كند و اينان آنكه از دنيا رفته

دالن از  روايـت كـردن مـرده    و به پنـدار خـودش  [سر مي دهد » حدثني قلبي عن ربي«
 ن بخواند منعش. و شنيده ام كه كسي در رباط خواست قرآ ]ايده مي داندف مردگان را بي

  كردند، و عده اي در رباط حديث مي خواندند رباط نشينان گفتند اينجا جايش نيستى!

  تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك مال

ـ   ن رااشيطان به صوفيان نخستين كه در زهد صادق بودند در مورد مال تلبيس كرد و آن
ين فقـر شـدند، و البتـه    از شر مال بترسانيد لذا خود را از دارايي عاري ساخته خاك نش

اين امر نتيجة كم دانشي بوده است. اما اكنون  مقصد نيكو داشتند و به خطا رفتتنشان در
به طوري كه هر كدامشان مالي بيابد دسـت   شيطان در وسوسة صوفيان خرجي ندارد و

ابونصر طوسي نقل است كـه ابوعبـداهللا مقـري پنجـاه      به اسراف و تبذير مي گشايد. از
نار از پدر به ارث برد و آن همه را صرف درويشان نمود. و همانند اين داسـتان  هزار دي

كفاف خويش نگهـدارد    از بسياريشان نقل است. و جاي مالمت نيست هر گاه به اندازة
يا كار و پيشه اي داشته باشد كه بعداً خودش محتاج غير نشود، يا اينكه مالش مال شبهه 



 209                      در تلبيس ابليس بر صوفيان  

اما اگر مال حاللش را بكلي انفـاق نمايـد و عيـالش را     .باشد كه ناچار بايد تصدق كرد
فقير سازد و از آن پس يا بايد منت آشنايان را بكشد و صدقه خوار آنان شود يا از ستم 
پيشگان اموال شبهه ناك دريافت كند. در اين حالت، فعلش مذموم است و نهي شـد. و  

دانايان و خردمنـدان كـه    نكنند، عجب از نزان بي دانش نيست كه چنيزهدور عجبي از
و تشويق مـي نماينـد. چنانكـه حـارث      را بدين كار خالف عقل و دين تحريضايشان 

غزالـي تأييـدش كـرده، و حـارث      دابوحامـ  اين بـاب سـخن دراز گفتـه و    محاسبي در
معذورتر است چه غزالي فقيه تر بوده ليكن به سبب تصوف گرايـي ناچـار بايـد روش    

  صوفيه را تأييد نمايد. 
حارث در اين باب داستان ابوذر را با كعب در حضور عثمان نقل مي كند كه كعب 

(صلى اهللا عليه  پيغمبر :از مالداري عبدالرحمن بن عوف دفاع مي كرد و ابوذر مي گفت
ده است؛ ابوحامد نيز آن را با نقل حديث وب خالفبا مال اندوزي و فزونجويي م وسلم)
تأييـد   ]واقع شـد  (صلى اهللا عليه وسلم)رد غضب پيغمبر د و موبو مانع الزكاةكه [ثعلبة 

نداشتن مال بهتر از داشتن آن است هر چند مالدار بخواهد مـال   :مي نمايد، و مي افزايد
ياد  را صرف امور خيريه كند؛ زيرا به همان اندازه كه مشغول رسيدگي به اموال است از

كيت كند جز به حد ضرورت، كـه  خدا باز مي ماند. پس مريد بايد كه از خود سلب مال
  ملتفت به آن يك درهم است.  خداي تعاليرد قلبش از اگر يك درهم بيش از آن نگهدا

در رد اين كالم بايد گفت كه خداوند مال را ماية قوام آدمي قرار داده و از تسـليم  
(صـلى اهللا  همچنين روايت صحيح از پيغمبـر   .1مال به دست سفيه و صغير نهي فرموده

مال منع كرده است؛ چنانكه به سعد  دور ريختنداريم كه از ضايع كردن و  ه وسلم)علي
هر گاه وراثه ات را بي نياز باقي گذاري براي تو بهتر از آن است كه بينوا بمانند «فرمود: 

» عم المال الصالح للرجـل الصـالح  ن: «د؛ و نيز به عمرو عاص فرمو»واز مردم سؤال كنند
ل حالل وشايسته براي مرد متدين و شايسته)؛ و در دعا به كسي يعني: چه نيكوست ما(

؛ و در جواب كعـب بـن   »اوالدش را زياد كن و او را بركت بخش خدايا مال و«فرمود: 

                                                 

  .6و  5سورة نساء، آيات  -1
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مالك كه پرسيد: آيا براي پذيرش توبه ام همة مالم را به عنوان صدقه صرف نظر كـنم؟  
  ».ت بهتر استقدري از آن را براي خودت نگاه دار كه براي«فرمود: 

حاصل اينكه كسب مال از طريق حالل به اندازة ضرورت ناگزير است. امـا جمـع   
قصد خودستايي و فخـر كـردن   كردن مال بيش از ضرورت بستگي به نيت دارد، اگر به 

ان باشد هدف بدي است و اگر مقصود بي نياز داشتن خود و عائله و پس انداز بر ديگر
امور خيريه  آشنايان و كمك به فقرا ون براي دوستان و تفاقيه وخرج كردجهت و قايع ا

(صلى اهللا ل چنانكه بسياري از صحابة رسو باشد بابت اين مقاصد صواب ثواب مي برد.
(صـلى اهللا عليـه   داشـتند. مـثال پيغمبـر    در مال اندوزي همين مقصد را  اهللا عليه وسلم)

ن اسب به زبير بخشيد، زبير اسـب  مسافت يك ميدا  به نام ثرثر به اندازة از زمين وسلم)
جـا كـه تازيانـة زبيـر     نتـا آ  :مود. پيغمبر فرمودو آخر هم تازيانة خود را پرتاب ندوانيد 

  ندا به من وسعت عنايت كن.و سعد بن عباده دعا مي كرد: خداوافتاده از آن او باشد؛ 
اسـت كـه   پيغمبر  (عليه السالم)از اين گوياتر و رساتر رفتار يعقوب   مؤلف گويد:

چون فرزندانش گفتند هر گاه برادر كهتر را هم نزد عزيز مصـر (= يوسـف) ببـريم بـارِ     
پذيرفت و نيـز آنجـا كـه     (عليه السالم)يعقوب  1آورد، يميك شتر اضافه خوراكي خواه

ست كه شباني كند و صـحبت  رداد مي باقر (عليه السالم)با شعيب  (عليه السالم)موسي 
سـخن   بدين گونه 2،»ميل توست ،اگر به ده سال برساني«: د شعيب گفتوبهشت سال 

امت خـود را مطلقـاً از    (صلى اهللا عليه وسلم)حارث محاسبي درست نيست كه پيغمبر 
جمع مال نهي فرموده باشد، مگر اينكه مـراد حضـرت گـردآوري مـال حـرام بـوده يـا        

شان بر سـر   حثذر و كعب و بحرام. و به نظر مؤلف، داستان ابوگردآوري مال به نيت 
مال عبدالرحمن بن عوف ساختگي است چه ابوذر هفـت سـال زودتـر از عبـدالرحمن     
درگذشته است، و انگهي مگر نه اينكه از طلحه و زبير و عبداهللا بن مسـعود و بسـياري   
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مال فراوان ماند و كسي بر ايشان انكـار   (صلى اهللا عليه وسلم)ديگر از اصحاب پيغمبر 
  نكرده است.

(عليـه  اينها انبيا نيز همگي تهيدست نبوده انـد. مگـر نـه اينكـه ابـراهيم       گذشته از
گلـه داشـت و... از زهـاد ابـن      (عليـه السـالم)  داشت و شـعيب  زراعت و مال  السالم)

 :المسيب چهار صد دينار ميراث گذاشت و سفيان ثوري دويست دينار. سفيان مي گفت
نيان مال را مي ستوده انـد و بـراي   مال در اين روزگار در حكم سالح است... پس پيشي

عبـادت را   البتـه عـده اي اشـتغال بـه     رفع گرفتاريها و كمك به فقرا مي اندوخته اند و
ترجيح نهاده و از مال كناره گرفته اند و به اندك مايه قناعت ورزيده؛ حال اگر گوينـده  

ن مال به طور ها نزديكتر مي شود تا اينكه بگويد گرد كردماي بگويد اين بهتر است، نظ
  مطلق گناه است. 

و نيز بدان كه فقر همچون بيماري است كه هر كس بدان گرفتار شود و صبر نمايد 
ال مـ ثواب مي برد و لذا فقيران پانصد سال پيش از توانگران وارد بهشـت مـي شـوند.    

نعمتي است كه البته بايد شكر آن را به جاي آورد، دارا مثل مفتي و مجاهـد اسـت كـه    
ي كند و رنج مي برد و فقير چون عزلت گزينه گوشـه نشـين اسـت. امـا آنچـه      خطر م

نوشته كه مكروه است درويـش چيـزي بـاقي     »سنن الصوفية«ابوعبدالرحمن سلمي در 
(صلى يات كرده كه يكي از اهل صفه مرد و دو دينار از او باقي ماند پيغمبر اگذارد و رو

؛ سلمي متوجه مورد و معني نشـده،  »و چنان نآن دو دينار، چني«فرمود:  اهللا عليه وسلم)
  اين مربوط به آن است كه فقير مزبور بي آنكه نياز آنـي داشـته باشـد دو دينـار صـدقة     

تر برسد و آن دو دينار را حبس كرده، حضرت  اضافي گرفته و نگذاشته به فقير مستحق
آن دو « رمـود: اينكه فقير مزبور مزاحم ديگران شده و آن پول را حـبس كـرده بـود ف    زا

اگر چيزي از امـروز بـراي فـردا نگـه     « :و اين كه صوفيه گفته اند». و چنان ندينار، چني
بـز  « :فرمود (صلى اهللا عليه وسلم)باطل است، مگرنه اينكه پيغمبر » داري صحيح نيست

 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ، و مگر نه اينكه پيغمبـر  »و گوسفند نگهداريد كه بركت است
  زنانش را ذخيره مي كرد؟ د وخوراك سال خو
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عده اي از همين زهدورزان اموال پاكيزه و حالل خـود را انفـاق كـرده سـپس بـه      
= صـدقه و  [سبب نياز بشري ناچار شدند از اموال آلودة ديگـران يـا چـرك مـال آنـان      

و اين شبيه آن است  [بطلبند همچون مسافر مكه اي كه توشة آبش را دور بريزد.  ]زكات
ند رسيد قرضهايش سلمي را طاليي از معدني كه داشته ا ت كرده اند ابوحصينرواي  ]كه

(صـلى اهللا عليـه   را داد و به اندازة تخم يك كبوتر طال برايش مانـد، آن را نـزد پيغمبـر    
به هر مصرفي كه طبق حكم خدا و تشـخيص   يا رسول اهللا اين را :آورد و گفت وسلم)

د، حضـرت روي  د. از سـمت ديگـر آمـ   خودت مصرف كن، حضرت از او روي گرداني
اد اصرار وزيد حضـرت آن  حضرت سر فرو افكند. و چون او زي د،گردانيد. از روبرو آم

پاره طال را گرفت و به سوي او پرتاب كرد كه اگر به پايش مي خـورد لنـگ مـي شـد!     
كساني از شما دست به مال خود مي برند و همه اش را صدقه مي دهنـد  «  سپس فرمود:

صدقه از روي دارايي است؛ بذل و انفـاق   .نشينند و از ديگران سؤال مي كنند يسپس م
  ». خودت آغاز كن  را از عائلة

 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)    ردر روايت ديگر آمده است كه مردي وارد مسجد پيغمب
 ياوريد، حضرت به آن مرد فرمود: دو قطعه از اينهابجامه و پارچه   رت فرمود:شد. حض
ار، برداشت. سپس حضرت حاضران را امر و تشويق به صـدقه كـرد، آن مـرد    را تو برد

كـه   [تـو بـردار     يكي از دو پارچه را به عنوان صدقه در ميان گذاشت، حضرت فرمـود: 
   .]نشان مي دهد صدقه دادن بايد از مازاد و از روي دارايي باشد

روتمندي فرستاد آورده اند كه جمعي از صوفيان بر شبلي وارد شدند كسي را نزد ث
و چيزي طلبيد كه خرج صوفيان كند، آن ثروتمند پاسخ داد كه شبلي خود شناسايي حق 

ا پست است و از چون تو پسـتي بايـد   د؟ شبلي پيام داد كه دنيبحق مي طل است چرا از
  دنيويات طلبيد، از حق حق را مي طلبم. آن مـرد صـد دينـارش بفرسـتاد. راوي گويـد:     

به شـبلي داده تـا چنـان سـخناني نشـنود، و      » پول آبرو«رد صد دينار ببينيد چگونه آن م
  شبلي به خود و يارانش حرام خورانده است! ببينيد چگونه

وان كه نمي خواهم تكيـه و  بعضي صوفيان مايملك خود را انفاق مي كند با اين عن
تن باشد، و اين از كم خردي است كه پنداشته توكل يعنـي دور ريخـ  اعتماد جز به خدا 
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از ابويعقوب زيات دربارة توكل پرسـيدم، يـك    :اموال و بريدن همة اسباب. جنيد گويد
درهم نزد خود داشت بيرون آورد و كنار گذاشت آن گاه جواب مرا داد و حق مطلب را 

شرم داشتم از اينكه يك درهم نزد من باشد و در باب توكـل جـواب    :ادا نمود، و گفت
فهميدند كه توكل عبادت اسـت از اعتمـاد    اگر اينان مي بدهم. مؤلف گويد: را سؤال تو

به خدا نه دور ريختن ظواهر مال، اين حرفها را نمي زدند. در حالي كه بزرگان صـحابه  
را گفتنـد   (رضـي اهللا عنـه)   اند، چنانكه ابوبكر و تابعان تجارت و مال اندوزي مي كرده

بـدهم؟   نواده ام را خـرج پـس از كجـا خـا    :كسب به كناري نه كه تو خليفه اي، گفـت 
ند. همچنانكه اگر كسي بگويـد  انكار دار صوفيه چنين حرفي را خالف توكل شمارند و

مي شـمارند. چنانكـه از   » شرك خفي«اين حرف را  من ضرر دارد، خوراكي براي فالن
با ياران در جايي جمع بوديم شير آوردنـد و بـه     ابوطالب رازي حكايت است كه گفت:

خورم برايم ضرر دارد. چهل سـال بعـد در پشـت مقـام      خور، گفتم نميمن هم گفتند ب
دعا كردم: خدايا خود ميداني كه من يك چشـم بـه هـم     ن(ابراهيم) نماز خواندم و چني

در آن روز كـه شـير     نورزيده ام؛ صداي هـاتفي را شـنيدم كـه گفـت:     ركزدن به تو ش
  نخوردي هم شرك نورزيدي؟!

قضية هاتف راست است يا دروغ، اما بايد دانسـت   مؤلف گويد: خدا مي داند اين
كسي كه ميگويد فالن غذا برايم ضرر دارد منظورش اين نيست كه آن چيز في نفسـه و  

آمده  (عليه السالم) مستقل از ارادة خدا مضر است، مگر نه اينكه در قرآن از قول ابراهيم
 مردم را گمراه كردهخدايا اين بتان بسياري از « ﴾. رب إِنهن أَضلَلْن كَثرياً من الناسِ﴿ است:

روايت است كه همواره از زيان غـذاي   (صلى اهللا عليه وسلم)مبر و مگر نه از پيغ ،1»اند
ني فهـذا  ما زالت أكلة خيبر تعاد«دادند ياد مي كرد:  مسمومي كه در خبير به آن حضرت

   ».أو أن قطعت أبهري
تماماً انفاق  يت صحيح و به روش غلط اموال خود راگفتيم كه متقدمان صوفيه با ن

ميكردند، اما متأخران از هر راه كه باشد مـال مـي اندوزنـد و راحـت طلـب و شـهوت       
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رباط يا مسـجد نشسـته بـر صـدقه      بيكار در پرستند. بسا كسي كه مي تواند كسب كند
بيـارد  خواري تكيه ميكند و همواره گوشش به صداي در است كه كسي بيايد وچيـزي  

قـادر بـه كـار وسـالم حـرام اسـت)،        (و معلوم است كه صدقه خوردن بر آدم توانگر و
داده است بسا ستم پيشه اي مضاف به اينكه مقيد نيست كه چه كسي آن مال يا طعام را 

اين روزي ماست كـه خـدا    :اده است. گويندترا فرس» فتوح«به اصطالح  گيري آنيا باج
هم مخصوص خداست. و ايـن همـه خـالف    ا و شكر آن رفرستاده، نمي توان رد كرد، 

حـالل آشـكاري و حـرام آشـكاري     « :فرمـود  (صلى اهللا عليه وسلم)شرع است. پيغمبر 
دهد، و هر  هست و در ميان چيزهاي شبهه ناكي وجود دارد كه همه كس تشخيص نمي

ه نقـل اسـت كـ   ». رهيز نمايد دين و آبروي خود را بي عيب نگـه داشـته  پشبهات  كه از
قي كـرد وصـالحان عطـاي سـتم      لقمة شبهه ناكي را خورده بود (رضي اهللا عنه) ابوبكر

هـداياي دوسـتان را مـن     حتىاري يبس پيشه و صاحب مال مشكوك را نمي پذيرفتند و
نباشـد از چـه    باب پارسايي و پاكخويي رد مي كردند و عيب بزرگي بود كه كسي مقيد

صوفيه بر اميري ظالم وارد شد و نصيحت كرد، كسي چيزي مي گيرد. آورده اند يكي از 
آن امير مالي بدو عطا كرد و صوفي پذيرفت، آن گـاه اميـر گفـت: مـا همـه شـكارچي       

  هستيم، دامها فرق مي كند!
و  »اليد العليا خيرٌ من اليد السفلي«روايت است كه  (صلى اهللا عليه وسلم)از پيغمبر 

به معني دست دهنـده اسـت، امـا صـوفيه     » يد عليا«نظر علما و ظاهر كالم آن است كه 
  تعبير كرده اند تا تكدي را دلپذير سازند!» يد عليا«دست گيرنده را به 

اينكـه چـه    پيشينيان صوفيه در اينكه مال از كجا مي آيد وارسي مـي كردنـد و در  
زيدند، چنانكه احمد بن حنبل دربـارة سـري   روكنند دقت مي  بخورند واز كجا معيشت

، و از سري نقل اسـت  »شيخي بود شناخته شده به حالل خواري«است كه  سقطي گفته
راي نـان پخـتن در   ب كه در سفر جهاد با چند تن بوديم اتقاي كرايه كرديم و من تنوري

خوردنـد (كـه مبـادا     همراهـان از بـاب ورع از آن نـان نمـي    آن نصب كردم، بعضي از 
  صاحب خانه به نصب تنور راضي نباشد).
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به ديـدار فـالن    :به يكي از رباطها رفتم و سراغ شيخ را گرفتم. گفتندمؤلف گويد: 
 :مگران مشهور بود. گفتمتبريك گويد، و آن امير از ست است كه خلعت وي راامير رفته 

به آنجارسـيده كـه كـاالي    ، اين بس نبود كه دكان باز كرده بوديد، حاال كار واي بر شما
يد. آدمي كه قادر به كسب و كار است گوشـه  روي سر مي گذاريد و مي گردانخود راه 

هديه زيست مي كند، اين بس نيست، حـاالل بـه دوره گـردي و     اي نشسته با صدقه و
پرسه برخاسته بر در فالن ظالم رفته بابت يك خلعت حرام كه وي گرفته تبريك بگويد 

  و طلب عطا نمايد، به خدا از شما زيان رساننده تر به اسالم كس نباشد. 
خود  اندوزند در عين حال دعوي زهد مي كنند يا يدين گونه مال شبهه ناك مو ب

كنند. ابوالحسن كه حق بينوايان مستحق است غصب مي را فقير مي نمايانند و زكات را 
پوشيد ومردم براي كسب  يتان و تابستان پشمينه مبسطامي يك شيخ رباط بود كه زمس

ماند، در اينجا ياد آن روايت مي  ار دينار از اوتبرك نزدش مي رفتند، وقتي مرد چهار هز
بر آن دو دينار كه از آن فقير اهل صفه مانده بـود   (صلى اهللا عليه وسلم)افتيم كه پيغمبر 

  ايراد گرفت. 
رختش را وصله مي  (صلى اهللا عليه وسلم)پيشينيان صوفيه شنيده بودند كه پيغمبر 

ها داشته، و اويس قرنـي ژنـده پـاره هـا از     جامه اش رقعه  (رضي اهللا عنه) عمر كرده و
مزبله ها بر ميداشته و مي شسته و به هم مي دوخته و جامه مي ساخته... به اين حجـت  

و  (صلى اهللا عليه وسلم)پوشيدند. اما اين قياس نادرستي بوده است، زيرا پيغمبر » مرقع«
ري خواسـتند هماننـد   يارانش از نداشتن آن كار را مي كردند و يا آنكه در موقعيت رهب

نيز در دوران خالفـت تنهـا    (رضي اهللا عنه) فقيران باشند. همچنانكه عمر بن عبدالعزيز
پيغمبـر   ت و رفتـار يو مرقع پوشي صوفي قابل قياس با ايـن وضـع  [يك پيراهن داشت 

  .  ]و بعضي خلفا و صحابه نيست (صلى اهللا عليه وسلم)
مي كنند هر كدام به يك رنگ، و به  دو يا سه جامه انتخاب ]مؤلف[صوفيان عصر 

يعنـي   [دست خود پاره كرده ودوباره به هم مي دوزند كه اين هم لباس شـهرت اسـت   
. و بسا همـين مرقـع نـزد     ]هوسبازي [شهوت  و هم لباس  ]انگشت نما و مشخص شدن

كساني دلكش تر از ديبا باشد و به زاهدي شهره و انگشت نشـان گـردد و ايـن فريـب     
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حـال آنكـه پيشـينيان از    تشبه جسته اند » سلف صالح«ت كه به خيال خود به شيطان اس
 ب ضرورت لباس وصله دار (= مرقع) مي پوشيدند نه اينكه پارچه هاي رنگ به رنگبا

  بنامند.  »مرقعه«تازه را قطعه قطعه كرده وصله دوزيهاي زيبا نمايند و 
و آستين آن را بيـرون مـي   بعضي از اين نكوهيده خويان پشمينه از زير مي پوشند 

گذارند تا معلوم شود؛ اينان دزد شب اند! بعضي ديگر لباس نرم از زيـر مـي پوشـند و    
پشمينه از رو؛ اينان دزد روزند. عدة ديگر تشبه به اينان مي جويند اما نمي خواهند ژنده 
 و ژوليده باشند ودرست از تنعم و رفاه بردارند، پس فوطه هاي گرانقيمت مـي پوشـند  

بـاس حريـر را   همان عمامه ارزش پـنج دسـت ل  وعمامه هاي رومي نفيس مي پيچند و 
هم خرمـا را؛ روش و آيـين    ابليس است كه هم خدا را مي خواهند دارد. اين نيز تلبيس

زپروردگي اهل دنيا. اينان دوستدار اميرانند و دوري گـزين از فقيـران، و   ان صوفيگري با
فرمايد: چـرا بـا لبـاس     (عليه السالم)ي است. عيسي خود بزرگ بين اين به سبب تكبر و

راهبان و دلهايي چون گرگ درنده نزد من مي آييد، گو لباس شاهانه بپوش اما دلـت از  
ـ    .]درويش صفت باش و كاله تتـري داد  [خوف خدا نرم باشد  ر نقـل  ااز مالـك بـن دين

و اهـل دنيـا؛ گـو     است كه گفت: بعضي هم با قاريان همبازي و انبازند و هم با جباران
  بركت دهاد! قاريان رحماني باشيد.  نخدايتا

شما در زمانه اي دو رنگ واقع شده ايد كه تنها آدم بصير مـي  «  و همو گفته است:
مي كنند، بترسـيد   و پرگو كه با عمل آخرتي طلب دنيا يند، متظاهراني هستند زبان آورب

  ».تيددام آنان بيف از اينكه مبادا در
آمـد تـا   وان سياحتگري بود كه نزد من هـم مـي   ج :نقل است كه گفت و هم از او

روزي نماز مـي خوانـد   جسر گرديد. » عامل«به دنيويات، و  تاخآنكه خدا مبتاليش س
بيا جلو تا بـراي   :از مأموران به صاحب سفينه گفت جسر نزديك شد يكيسفينه اي به 

  كه دوتا!عامل يك مرغابي از تو بگيريم، او سر نماز اشاره كرد 
اين كار بـذل    مرا وصيتي كن، گفت: :آورده اند كه محمد بن خفيف به رويم گفت

شـبلي بـر مسـجد     :ترهات صوفيان مشغول مدار. گويندخود را به  واال جان (اگر تواني
  طه پوش ديد، به اين شعر تمثل جست:وجامع گذشت عده اي مرقع پوش و ف
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  نسائها غير الحي نساء ي أرو   كخيــامهم نهــافإ الخيــام مــاأ
  (خيمه گاه گويي همان خيمه گاه است، اما ساكنانش آنان نيستند). 

آنكـه   يي را از چهـار جهـت نـاخوش دارم، يكـ    فوطه و مرقع پوش :مصنف گويد
و صحابه اگـر   (صلى اهللا عليه وسلم)سابقه اي در سلف صالح ندارد و گفتيم كه پيغمبر 

د؛ دوم اينكه به طور ضمني ادعاي فقر را مي وراه ضرورت ب دند ازلباس را وصله مي ز
اييم؛ سوم اينكه من ررساند حال آنكه ما موظفيم هر نعمتي كه خدا به ما داده ابراز و اظها

خره تشـبه  به نهان داشتن زهد هستيم؛ و بـاآل  مرقع پوشي زاهدنمايي است و ما موظف
ويـد از آن گـروه شـمرده مـي     جستن است به صوفيه و هر كس به گروهي همانندي ج

  شود. 
اين رنگين پوشان و فوطه پوشان كساني هستند   از جعفر حذّاء نقل است كه گفت:

كه اهل دل نيند و مشغول ظاهرند. محمد بن علي كتاني خطاب به مرقع پوشـان گفـت:   
است در حقيقت مي خواهيـد خـود را معرفـي     برادران من، اگر لباستان همرنگ باطنتان

لباستان هماهنگي با باطنتان ندارد كه  خويش مطلع سازيد، و اگرمردم را بر حال كنيد و 
 .]قفدر حالـت دوم منـا   در حالـت اول متظاهريـد و   [به خدا سوگند هـالك شـده ايـد    

تو  دينوري در باب گفته است: از اين جامه ها و خرقه ها به شگفت نيايي و عبدالخالق
روزي وارد   بعد از ويراني باطنهاست! ابن عقيل گفت:ظاهر سازيها  را غرّه نسازد كه اين

  م: پوست مار مي بينم!نه ديدم به حمامي گفتم بشدم جبه اي صوفياحما
بعضي صوفيان آن قدر خرقه را رقعه مي دوزند كه بيش از حد ستبر و سنگين مي 

 شده بود و مرقعـات را كبـل   1شود به طوري كه يك آستين جبه ابن الكريني يازده رطل
  (= كنو زنجير) مي ناميدند. 

بايد به دست شيخ بر مريد پوشـانيده شـود و    ًو نيز مقرر داشته اند كه مرقعه حتما
سندي دروغين براي آن جعل كرده اند و آن حديث ام خالد است. توضيح اينكه خالـد  

بنت خلف از مسلمانان مهاجر به حبشه بودند و آنجا  همينةبن سعيد بن العاص و زنش 

                                                 

 م. -).14مثقال (مفاتيح العلوم خوارزمي، ص  180رطل معادل نيم من قديم، هر من معادل  -1
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 (صلى اهللا عليه وسلم)است. وقتي نزد پيغمبر » ام خالد«دختري شدند كه همين  صاحب
داري جامـه از  همـان اوقـات مقـ    ًآمدند حضرت آن بچه را خيلي گرامي داشت و اتفاقا

آورده بودنـد، حضـرت    (صلى اهللا عليـه وسـلم)  سياه نزد پيغمبر  جمله يك گليم معجر
رت آن لباسها را به او پوشانيد. و اين به معني فرمود: ام خالد را بياوريد، آوردند و حض

ديگران لبـاس   ازجمله سنتهايش اين بوده به (صلى اهللا عليه وسلم)آن نيست كه پيغمبر 
، و  ]تا اين را سابقه اي براي مرقع پوشانيدن شيخ به مريد بـه حسـاب آوريـم   [بپوشاند 

چه بوده اسـت  ام خالد، بكاري نكردند. و انگهي  نهيچ يك از صحابه و تابعان نيز چني
خميصة  [سياه  يا مرقع رنگين است نه گليم و معجرپوشانند فوطه نه بزرگ، و آنچه مي 

  .  ]سوداء
مرقع پوشانيدن  سابقة مذكور براي اين است كه محمد بن طاهر پس از ذكرجالب 

شيخ بر مريد، مي نويسد: شيخ شرايطي هم بر مريد مقرر ميدارد همچنانكه در حـديث  
بيعت مي نمودند كه در سـختي و   (صلى اهللا عليه وسلم)ده است مسلمانان با پيغمبر آم

آساني با آن حضرت باشند و هر چه بفرمايد بشنوند واطاعت كنند. مؤلـف گويـد: فقـه    
  ببين! دقيق را

 از سـپيد را   اما پوشيدن جبه و خرقة رنگين، هر گاه كبود بپوشـند فضـيلت جامـة   
بپوشند لباس شهرت است و مشخص تر از كبودپوشـي مـي    هاند و اگر فوط دست داده

اتر است. شارع به پوشيدن لباس سـپيد ارشـاد   د واگر مرقع باشد باز هم انگشت نمباش
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   نموده و از لباس شهرت نهي فرموده است. چنانكه از پيغمبـر  

انتـان را هـم در   لباسهاسـت و مردگ سپيد بپوشيد كـه بهتـرين   «روايت است كه فرمود: 
رنگـين پوشـيدن    التصـوف)  (صـفوة محمد بن طاهر در كتـابش  ». پارچة سفيد كفن كنيد

 (صلى اهللا عليـه وسـلم)  پيغمبر زماني  :اند است كه آورده صوفيان را مستند به آن كرده
ه بر ايـن  حّلة سرخ پوشيده و روز فتح مكه عمامه سياه بر سر دشت. مؤلف گويد: عالو

لبـاس مشـكي را دوسـت داشـت، آن      (صلى اهللا عليـه وسـلم)  پيغمبر روايت داريم كه 
ايـن رنگهـا   حضرت از هر رنگ مي پوشيد و رنگين پوشي خالف نيست آنچه هسـت  
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(صـلى اهللا  مرقع لباس شهرت است و پيغمبـر   الوه فوطه وسنت محسوب نمي شود. بع
ـ « اند: حضرت روايت كرده منع فرموده، چنانكه از قول آن عليه وسلم) م   بثَـو نْ لَـبِس

رَضرَةٍ أَعُشه هضَعتَّى يح نْهع يعنـي هـر كـس جامـة شـهرت بپوشـد خـدا از او         .»اللَّه)
ونيز آورده اند كه حضرت لباس بسيار بلند و  .1اعراض مي كند تا آنجا كه پستش سازد)

وي در اعتدال و ميانـه ر  ي پسنديد ومبسيار كوتاه را يا خيلي نازك و خيلي ضخيم را ن
 ًمشـهورا  ًمن لـبس ثوبـا  «اند كه وايت كرده رباز از حضرت  لباس را توصيه مي فرمود.

انگشت نمـايي بپوشـد خـدا روز     يعني هر كس لباس مشخص و( .»ذله اهللا يوم القيامةأ

مـن  «  قيامت ذليلش سازد). و از سوار شدن بر مركوب انگشت نما هم نهي شده اسـت: 
از سـفيان ثـوري    ».ن كان كريمـا اهللا عنه مادام عليه وإركب مشهوراً من الدواب أعرض 

آن دو گونه است، يا لباس بسيار  مكروه مي داشتند شهرت را  نقل است كه سلف جامة
تحقير  كه مورد ژنده و پست  چشمگير و فاخر كه با آن بر ديگران برتري جويد يا جامة

 اي؟ گفـت:  ن بلند پوشيدهواقع شود. كسي به ايوب سختياني ايراد گرفت كه چرا پيراه
پيراهن بلند درگذشته لباس شهرت بود اكنـون پيـراهن دامـن برچيـده و كوتـاه لبـاس        

  شهرت است. 
(صلى از صوفيان بعضي پشمينه مي پوشند و استناد به رواياتي مي كنند كه پيغمبر 

هللا (صـلى ا پشمينه پوشيده و براي آن فضيلت گفته است. البتـه پيغمبـر    اهللا عليه وسلم)
گاه لباس پشمي مي پوشيد لـيكن بـين عـرب در آن موقـع پشـمينه لبـاس        عليه وسلم)

شهرت نبود، اما روايات در فضيلت پشمينه پوشي ثابت نيسـت و مجهـول اسـت. اگـر     
 تل ندار زيرا براي او لباس شـهر پشمين پوشيدن عادت كرده باشد اشكا كسي به لباس

رفـه و  اما اگـر آدم م  ]باس رياضت بپوشدو حمل بر اين نمي شود كه خواسته ل[ت نيس
اينكه بر تن خود زجر وارد مي  از دو راه نارواست يكي خوشپوشي است پشمينه پوشي

يي محسوب مي گردد كه نهـي شـده   آورد ديگر اينكه براي او لباس شهرت و زاهد نما
                                                 

شهرت بپوشد خدا از او اعراض مي  جامة هر كس»  عبارت را به اين صورت هم مي توان ترجمه كرد: -1
 م. -».كند تا زماني كه وي آن جامه را كناري نهد
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، مينشـ ردا و جبة پ ه واست كه مردي نزد وي آمد با عمام از حسن بصري نقل .1است
كه سر بلند كند. حسن در آن مرد احساس عجـب  شست و نگاه بر زمين دوخت بي آنن

كساني هستند كه در دل متكبرند و با اين پشـمينه پوشـي ديـن خـود را       :فتگكرد، لذا 
به خدا پناه مي  از زي منافقان (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر   رسوا كرده اند. سپس گفت:

لباس خاشعان پوشيدن بي   افقان چيست؟ حسن گفت:جست. حاضران پرسيدند، زي من
آنكه دل خاشع باشد. ابن عقيل (استاد مؤلف) گفت: اين كالم كسي است كه مردمان را 
شناخته و گول لباس را نخورده است. مؤلف گويد: من خود پشمينه پوشي ديدم كه اگر 

و مريدانِ اوباشش كسي مستقيم خطابش ميكرد، و لو با كنيه كه عالمت احترام است، او 
  انكار در چهره اش آشكار مي شد.  را خوش نمي آمد وعالمت

حماد بن ابي سليمان به بصره آمد فرقد سبخي (زاهد معروف) با لباس پشمينه نزد 
  اين عالمت نصرانيت را از خود بيفكن!  او رفت، حماد گفت:

 العاليةيده بود نزد ابونه پوشو نيز آورده اند كه عبدالكريم ابو اميه در حالي كه پشمي
اين جامة راهبان است كه مسلمانان وقتي خيال تزوير داشته باشـند    گفت:  لعاليةاآمد، ابو 

ت كه پشمينه پوشي را به منظور حـب دنيـا و   وشند! و كالمي هم از فضيل نقل اسمي پ
   .جلب نظر ديگران دانسته است

                                                 

) محض تأييد آورده، كه يكـي  صلى اهللا عليه وسلمبه دنبال بيان نظر فوق، مؤلف دو روايت از پيغمبر ( -1

رب حتـي  مـن جـ   ًعلي اهللا عزوجل أن يكسوة ثوبا ًمن لبس الصوف ليعرفه الناس كان حقا«اين است: 

كـه  » ًإن األرض لتعج إلي ربها من الذين يلبسـون الصـوف ريـاء   «، و دومي اين است: »تتساقط عروقه
) پشمينه پوشي براي خودنمايي و ريا رسم نبـوده تـا   صلى اهللا عليه وسلمپيداست در زمان رسول اهللا (

) هر دو روايـت  حضرت به اين عبرت آن را منع و تخويف فرموده باشد. مصحح كتاب (خيرالدين علي
را از لحاظ سند تضعيف كرده است. جاي شگفتي است  مؤلف كه در نقد روايات صوفيان كـه از خـود   
دقت نشان ميدهد چگونه براي تأييد مطلب درست خودش از روايات ضعيف يا مجعول استفاده كـرده  

  م.-است.
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اسي به قيمت سه درهـم  بلاينان يكي از  :نقل است كه گفت  ]داراني [از ابوسليمان 
رد از اينكـه شـهوتش بـر    دل دارد، آيا شرم ندا و نيم مي پوشد اما پنج درهم شهوت در

هر گاه زهد خـود را بـا    ]يعني ظاهرش زاهد نماتر از باطن اوست[ ؟مي چرخد لباسش
  كي به دوش بيندازد) مي پوشانيد بهتر بود. يدو پارچة سفيد (كه يكي بر كمر ببندد و 

پسر ابوسليمان داراني كه همتاي پدرش بود حكايت مي  احمد بن ابي الحواري از
امـا    براي چه مي پوشند؟ گفتم: براي تواضع. گفت: اين پشمينه را  كند كه از من پرسيد:

  زد.شان تا اين را مي پوشد تكبر مي ورهر كدام
  ت است. اين لباس تو بدع  از سفيان ثوري نقل است كه به پشمينه پوشي گفت:

ده بود بر معـافي وارد شـد.   اند كه علي موصلي در حالي كه پشمينه پوشي و آورده
تو خـود از مـن     شهرت چيست كه پوشيده اي؟ موصلي گفت: پرسيد: اين لباس معافي

  رت شخص است. شهرت لباس غير از شه  مشهور تري. معافي گفت:
زنانـه بــر روي   يـوب سـختياني وارد شـد، ديــد ايـوب ُلنـگ قرمـز      ي ابـديل بـرا  

ك نگيرد، پرسيد اين چيست؟ گفت: اين بهتـر از آن پشـمينه   كه خارختخوابش گسترده 
  اي است كه تو بر تن داري! 

كـه جلـف    [اگر كسي لباس خز و زعفرانـي    از بشر بن حارث نقل است كه گفت:
  بپوشد در نظر من به از پشمينه پوشي در شهرهاست. ]شدهي تلقي م

تو نشانة وافر از زاهدان   اني نقل است كه به پشمينه پوشي گفت:ن دارواز ابوسليما
اي؟ آن مـرد پاسـخي نـداد.     با خود داري بگو ببينم از اين پشـمينه چـه حاصـل كـرده    

  اهرت پنبه پوش باش، باطنت را پشمينه پوش كن!ظگو   ابوسليمان گفت:
ـ  پشـمين    ةابومحمد برادرزادة معروف كرخي بر ابوالحسن بن بشار وارد شد و جب

باطنت را هم پشمينه پوش كرده اي يا فقط  اي ابا محمد  لحسن گفت:ابر تن داشت. ابو
  1ظاهرت را؟ دلت را پشمينه پوش كن و قوهي روي قوهي بپوش!

                                                 

 م. -).264احمد شاكر،ص  نوعي پارچه پنبه اي سفيد منسوب به قهستان (المعرّب، جواليقي، چاپ -1
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اگـر صـياد     اين جبة پشمينت را مي فروشي؟ گفت: :كه به صوفيي گفتند آورده اند
  كند؟دام و تله اش را بفروشد پس با چه شكار 

اي و كتـاني كـه    بر پنبـه  ن جرير طبري گويد: هر كس لباس مويينه و پشمينه رااب
ند، و يا كهد، يا بقوالت وعدس را بر نان گندم اختيار بتواند از حالل تهيه كند، ترجيح د

  گوشت نخورد مبادا شهوت بر او عارض گردد، خطا كرده است. 
مـي پوشـيدند واز     ]ه پستنه فاخر و ن [مؤلف گويد: پيشينيان، جامه هاي متوسط 

نيز مالقات  بهترين لباسهاي خود براي شركت در نماز جمعه و عيد فطر و عيد قربان و
ديـد و   ة نقل است كه مسلمانان هنگامي كه بـراي العاليفاده مي كردند، از ابوتدوستان اس

 مي پوشيدند. بعضي صحابه (در دوراني كـه  مي رفتند (در حدي كه داشتند) زيبابازديد 
مي بردند. مثال تمـيم الـداري    شد) جامه هاي گرانقيمت نيز به كارثروت از غنايم زياد 

يك حله خريد به هزار درهم، و با آن نماز شب مي خوانـد در احـوال حسـن بصـري     
ي نيكو مي پوشيده، مثال روزي جبه و رداي يمني پوشـيده بـود، فرقـد    اهست كه لباسه

پوششي نسزد. حسن پاسخ داد: نشـنيده   را چنين استاد، چون تويي  بدو گفت:  ]سبخي[
اي كه بيشتر جهنميان پشمينه پوشان و گليم پوشانند. از مالك بـن انـس نيـز پوشـيدن     
لباسهاي عالي عدني را حكايت كرده اند. البته در منزل لباسهاي كهنه هم مي پوشيدند و 

ـ   بر روي هم آنچه انگشت نشان و مشخص نباشد و در حد و س قـرار  سـط نفـيس و پ
  ي بردند. گيرد به كار م

 و راجع به ابراهيم ادهم نوشته اند كتاني، پنبه يا پوست مي پوشيد و هرگز پشمينه
ذوالنون كفش  :كه شعار گروه خاصي باشد) نپوشيد. محمد بن ريان گويد(لباس شهرت 

ز پاي بيرون كن كـه انگشـت نمـا و    افرزند! اين كفش را  :پاي من ديد گفت قرمزي در
  كفش سادة سياه مي پوشيد. ر خص است، همانا پيغمبمش

  گفته است عرياني غير قابل تحمل به از پوشش رسوا!  ]خليفه[و ابوجعفر منصور 
مؤلف گويد: آن گونه لباس كه براي صاحبش ماية حقارت و سرشكستگي باشد و 

يند فقرش را نشان دهد چنانكه گويي به زبان حال از خدا شكوه دارد، پوشيدنش خوشا
(صلى ژنده نزد پيغمبر  از پدرش نقل ميكند كه با لباس نيست و نهي شده. ابواالحوص
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  چه نوع مالي؟ فرمود: :تو مال داري؟ عرض كردم  رسيد:رفتم. حضرت پ اهللا عليه وسلم)
حاال كـه خـدا     لي، شتر و اسب و بز و گوسفند و برده دارم. فرمود:ب م:هر گونه، گفت از
ز روايت است كـه  ر آن ديده شود و آشكار باشد، و نيدر ظاهرت اث وتت بخشيده بايدثر

آيا اين چيزي نمـي يابـد كـه بـا آن مـويش را        حضرت مردي ژوليده موي ديد فرمود:
. فرمود: آيا اين، چيزي نمـي يابـد   پلشت و چركين  امةجبخواباند؟ ونيز مردي را ديد با 

  كه با آن لباسش را بشويد؟
به عيادت ربيع بن زياد رفـت،   )رضي اهللا عنه(لي بن ابيطالب و نيز آورده اند كه ع

من از دست برادرم عاصـم بـه تـو شـكايت      نيا اميرالمؤمني  ربيع در بين صحبت گفت:
را به سبب آنكه او لذات زنـدگاني    مگر او چه كرده؟ ربيع گفت:  دارم. حضرت پرسيد:

 :ندوهگين. حضرت فرمودغمناك است و فرزندانش اترك گفته و پالس پوشيده، زنش 
آيا به نظر تو خدايي كه  :عاصم را نزد من بياوريد، آوردند. حضرت با خوشرويي فرمود

ستفاده كني؟ تو در نظـر خـدا كمتـر از    دنيا را بر تو حالل كرده، خوش ندارد كه از آن ا
به از آنكه به زبان شكر بگزاري. عاصـم   را در عمل به كار گيري گر نعمتهاي خداآني! 
زبـر پوشـيده اي و نـان     درشت و  نم كه تو خود جامةياي اميرالمؤمنين، من مي ب :گفت

واي بـر تـو اي عاصـم، خداونـد بـر        جو مي خوري، حضرت آه بلندي كشيد و فرمود:
با عامة مردم برابر گيرند و بسـنجند تـا    پيشوايان عادل واجب نموده كه زندگي خود را

  ش به جوش نيايد. فقرش برآشفته نسازد و خون فقير را
و بگويد كه خوشپوشي از هواي نفس اسـت   اگر كسي ]برگريدي به بحث لباس [

بايد با هواي نفس جنگيد، ونيز خوشپوشي آراستن خويش است براي مردم، حال آنكه 
اب مي توان گفت كه نه هر چه دلخواه باشد بد وخدا باشد، در ج ما بايد اعمالمان براي

را بايد منع كـرد كـه شـرع نهـي نمـوده يـا        يزيني مكروه؛ چست و نه هر خود آراستا
نظر آيد و اين يك لذت  متضمن نوعي ريا در دين باشد. هر انساني دوست دارد زيبا به

اف صنفساني است كه مالمت كردني نيست و به همين جهت است كه آدمي مويش را 
ر جامه اش به سمت اش را مرتب مي سازد، روي زيبات مي كند، درآينه مي نگرد، عمامه

بر تن مي پوشد. اينها هيچ كدام نكوهيـدني نيسـت و    ارش راوبيرون است و آستر ناهم
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يـرون  بمي خواست از خانه  اند كه وقتي آورده (صلى اهللا عليه وسلم)روايتي از پيغمبر 
ريش را مرتـب   و موي سر و آيد وعده اي از اصحاب منتظرش بودند در آب نگريست

وقتي شخص به ديدن بـرادران مـي رود بايـد    « :ب كردند. فرمودساخت، اصحاب تعج
  ».ن اهللا جميل يحب الجمالإ« و نيز فرمود: .»خود را آماده سازد

مـن   و اينكه از سري سقطي آورده اند كه اگر احساس كنم كسي مـي خواهـد بـر   
وارد شود و دستي به ريش بكشم كه آن را مرتب سازم مي ترسم خداوند به سبب ايـن  

ذاب مـي  كه اگر از باب ريا آن كار را بكند بـيم عـ   ر آن استعذاب كند، محمول ب مرا
باشد كه شـكل ناخوشـايندي را اصـالح كنـد نكوهيـده       رود حال آنكه اگر نظرش اين
هـم  » كبـر «از مقولـة   كفش يا لباسش خوب و زيبا باشـد نيست. و اينكه كسي بخواهد 

  ني نسبت به حق و تحقير مردمان. محسوب نمي شود زيرا كبر يعني سركشي و سرگردا
لعباس بن ابعضي صوفيان لباسهاي گرانقيمت مي پوشيده اند، از آن جمله است ابو

يح مـي داد.  تـرج  تسبيحش از مرواريد بود و لباسهاي بلند را عطاء كه دبيقي ميپوشيد و
است و بر اهل خير الزم است كه لباسشان متوسط » لباس شهرت«اين هم   ويد:مؤلف گ

  فراط و تفريط مي كشاند. ا اشد اما شيطان صوفيان را بهب
واز صوفيان كساني بوده اند كه لباسهاي گرانقيمت مي پوشيده و آن را چـاك مـي   
كرده اند و بدين گونه مالي را تضييع مي نموده اند. داستاني هست كه ابن مجاهد مقري 

داشت هر چه را مـي   روزي نزد عيسي بن علي وزير بود شبلي وارد شد و شبلي عادت
پاره مي كرد. ابن مجاهد براي آنكه شـبلي را ملـزم سـازد      ]عمداً [پوشيد يك جايش را 

ايـن آيـه را     در كجاي فقه است كه يك چيز سودمند را ضايع سازند شبلي فـوراً  :گفت
ان پـاي  روزي سـليم  :كه مفسرين نوشـته انـد   ،1﴾فَطَفق مسحاً بِالسوقِ والْأَعناقِ﴿  خواند:

چندين اسب را قلم كرد و گردنشان را زد از آن روي كه مشغول تماشاي آنها شده و از 
تو مـي خواسـتي او را ملـزم     :ابن مجاهد خاموش ماند، وزير گفت .2نماز باز مانده بود

                                                 

   .»هاى آنها پرداخت ها و گردن پس [براى نوازش آنها] به دست كشيدن به ساق« .33سورة ص، آية  -1
 براي فهم درست آيه به تفسير ابن جرير طبري رجوع كنيد. -2
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تو مقري زماني، بگو ببينم در كجاي قـرآن    سازي او را ساكت كرد. آن گاه شبلي گفت:
را عذاب نمي كند؟ ابن مجاهد ندانست چه بگويد شبلي خـود   است كه حبيب، حبيبش

كه بـه   1﴾وقَالَت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلم يعذِّبكُم﴿  اين آيه را خواند:
گويي من ايـن    طور ضمني و سلبي معناي منظور شبلي را مي رساند، ابن مجاهد گفت:

  ده بودم. يآيه را تا كنون نشن
مؤلف گويد: سند اين داستان مشكوك است و به فرض صحت، نافهمي شـبلي را  
در استدالل به آيه اول و نافهمي ابن مجاهد را در پاسخ ندادن به او مي رساند زيـرا بـه   

را بـه  » مسـح «نبي معصوم نسبت تباه كردن مال نمي توان داد، چنانكه بعضـي مفسـران   
يـن  اه خدا گوشتشان را انفـاق نمـود و ا  غوي گرفته اند آنها را ذبح نمود و در رمعناي ل

گناه نيست اما پاره كردن لباس سالم بي آنكه هدف صحيحي در نظر باشد خطاسـت، و  
  نيز مي شود تصور كرد كه آن عمل در شريعت سليمان جايز بوده است. 

شكافت و پيراهن را پـاره  ابو علي رودباري روشش اين بود كه آستين جامه را مي 
تكه اي  مي كرد، يك قواره پارچه گرانبها را دو تكه مي كرد تكه اي را ازار مي بست و

را به دوش مي انداخت. روزي وارد حمام شد چند تن با او بودند و لنگ نداشـتند ازار  
ن آن ، و در بيرون آمـد ندندد ياران پاره پاره كرد كه لنگ ببو دوش انداز خود را به تعدا

  پارچه ها را به حمامي بخشيد. اصل پارچه سي دينار قيمت داشت. 
كبكـي   :داستان ابوالحسن پوشنجي اسـت كـه گويـد    و نظير اين تفريط و اسراف،

شـام بـراي    :شبي برايم دو مهمان رسيد، از مـادرم پرسـيدم   داشتم صد درهم مي ارزيد.
ا ذبـح كـردم و بـه مصـرف     هيچ نداريم به جز نان، آن كبـك ر  :مهمان چه داري؟ گفت

مي توانست پولي قرض كند، سپس آن كبك را بفروشـد و    مهمانان رسيد. مؤلف گويد:
  قرض خود را بپردازد، افراط كرده است!

                                                 

تـار شـما   و يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و دوستان اوييم. بگو: [اگر گف« .18سورة مائده، آية  -1

 . »كند؟ ] پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب مى درست است
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ابوالحسن دراج بغدادي را... در ري... احتياج به پارچه اي پيدا شد كـه بـه پـايش    
رد و كـارش را انجـام داد.   بپيچد، كسي يك دستمال دبيقي بدو داد، دستمال را نصف ك

و با پول آن پارچـة كـم ارزش تـري بـراي پايـت مـي       د: كاش اين را مي فروختي گفتن
  مان خيانت نمي كنم! خريدي و بقية پول را خرج مي كردي. گفت: من به مذهب

و نيز آورده اند كه احمد غزالي در غرب بغداد به دوالبـي رسـيد و ديـد كـه مـي      
  ويش بر آن افكند، و طيلسان در چرخيدن پاره شد. چرخد، ايستاد و طيلسان خ

اين همه از جهل و تندروي و كـم عقلـي اسـت. روايـت صـحيح از        مؤلف گويد:
 :فقها گوينـد  حتىداريم كه تباه كردن مال را نهي فرموده،  (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 

ن قيمت درست اگر يك سكه طالي سالم را بشكنيم و خرج كنيم به همان اندازه كه ميا
و رقـص  راف كرده ايم. صوفيان در حال وجد و شكسته اش تفاوت هست تفريط و اس

ـ  » حال«هم جامة خويش مي درند و بر زمين مي افكنند واين را   :گفـت  دمي نامنـد، باي
اگر مخالف شرع باشد خيري در آن نيست اين نفس پرستي و خودرأيي است، و » حال«

شرع اسـت، و اگـر نمـي     است و مي كنند كه عناد با الف شرعاگر مي دانند كارشان خ
ابـوبكر پيـراهن وي را   مي مرد، پسرش  داني! آورده اند كه ابوعثمان داشتدانند زهي نا

زند، اين كار كـه كـردي   فر بر تنش دريد، ابوعثمان كه محتضر بود چشم گشود و گفت
  ظاهرش خالف شرع است و باطنش رياي قلب!

ند كه در كوتاهي جامه به افراط مي روند و از پيغمبـر  و هم از صوفيه كساني هست
ساق بايد باشد و تا   روايت است كه بلندي جامة مسلمان تا نيمة (صلى اهللا عليه وسلم)

نزديك پاشنه هم عيب ندارد، هر چه از آن زايد باشد در آتش است. به هر حـال زيـاده   
ن ايـوب سـختياني را   داسـتا  كوتاه گرفتن جامه هم لباس شهرت محسوب مـي شـود و  

امـروز شـهرت در برچيـدن و     :پيشتر آورديم كه جامه اش بلند بود ايراد گرفتند، گفـت 
  كوتاه داشتند دامن است نه بلندي آن.

بر سر نهند و ايـن نيـز    ]= يك تكه پارچه[و بعضي صوفيان به جاي عمامه خرقه 
انگشت نما  خالف رسم مردم است و لباس شهرت، و هر چه به نوعي مشخص باشد و
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لمبارك روز جمعه اي به مسـجد رفـت و بـر    اباشد مكروه است. چنانكه آورده اند ابن 
  سر قلنسوه داشت، ديد مردم قلنسوه بر سر ندارند آن را برگرفت و در آستين گذاشت.

و از صوفيان وسواسي كس باشد كه جامه هاي متعدد دارد، يكي براي مبال رفـتن  
اشكالي ندارد جز اينكه بيم آن هست كه بعضي تصور كنند  يكي براي نماز گزاردن، اين

  سنت است، حال آنكه پيغمبر و صحابه براي اين كارها يك جامه بيش نداشتند.
و هم از صوفيان كس باشد كه از باب زهد يك جامه بيش ندارد و اين بد نيسـت،  

كـه پيغمبـر   اما اگر براي نماز جمعه و عيد لباس ديگري داشته باشـد بهتـر اسـت! چنان   
روز جمعـه دو   روزي در خطبه فرمود: چه مي شـود اگـر بـراي    (صلى اهللا عليه وسلم)

جامه (ازار و ردا) غير از لباس كار معمولي خود داشته باشـيد؛ و در روايـت اسـت كـه     
خود حضرت يك برد يماني و يك ازار عماني مخصوص جمعه و عيد داشت و در ايام 

  ه مي داشتند.ديگر آن را تا مي كردند و نگ

  در تلبيس ابليس بر صوفيان در خوردن و نوشيدن

ابليس صوفيان قديم را با تقيـد بـه كـم خـوردن و غـذاي نابـاب خـوردن و آب سـرد         
ننوشيدن فريفته بود، اما صوفيان متأخر با پرخواري و رفاه طلبي خود نه تنهـا ابلـيس را   

  رده اند!از رنج تلبيس آسوده داشته اند بلكه او را به شگفت آو
از گذشتگان صوفيه كساني بودند كه چند روز را به گرسـنگي مـي گذراندنـد بـه     
حدي كه ناتوان مي شدند و بعضي هر روزه چيزي مي خوردند اما آن قدر كم كه براي 
بدن كافي نيست و آن را بر پا نمي دارد. مثال سهل بن عبداهللا (تستري) در آغاز كار يك 

و يـك درهـم آرد بـرنج مـي خريـد و از آن سيصـد و        درهم شيره و يك درهم روغن
شصت گلوله حلوا مي ساخت و در سال هر شب با يكـي افطـار مـي نمـود. ابوحامـد      

و  1سه سال آرد كاه مي خـورد سهل مدتي برگ درخت سدر مي خورد و  :طوسي گويد
سه سال هر سه سال به سه درهم بزيست. از ابوجعفر حداد نقل است كـه روزي كنـار   
بركة آبي بوديم كه ابوتراب (نخشبي؟) بر من گذشت و در آن موقع شانزده روز بود كه 
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چرا اينجا نشسـته اي؟ گفـتم: ميـان      هيچ چيز نخورده و نياشاميده بودم. ابوتراب گفت:
رم ببينم كدام غالب مي شـود تـا مـالزم و ملتـزم آن باشـم.      علم و يقين مانده ام و منتظ

  ابوتراب گفت: تو را مقامي خواهد بود و بزودي به جايي خواهي رسيد.
با ذوالنون از اخميم تـا اسـكندريه همـراه بـودم وقـت       :ابراهيم بناي بغدادي گويد

سيد: نمك بفرماييد! پر :افطار قرص نان و قدري نمك توشه داشتم بيرون آوردم و گفتم
تو به جايي نمي رسي! در خرجينش نگريسـتم قـدري     ساييده است؟ گفتم: آري. گفت:

  قاووت جو داشت. 
از سهل بن عبداهللا نقل است كه روزي گفت: من حجت خدا بر روي زمين هستم، 

شنيده ام كه تو گفته اي من حجـت خـدا    :عده اي گرد آمدند و زبيري از آن ميان گفت
د زيست، شما هم بياييد همگي همـين كـار را   بدانند با حالل مي شوبر مردم كه  هستم

عقـل و    ه كار كـرده اي؟ گفـت:  ل زندگي كنيم. زبيري پرسيد: تو چبكنيم و فقط با حال
معرفت و نيرويم را به هفت جز كرده ام و تا زماني كه شش جزء از هفـت جـزء زايـل    

جزء نابود شود، بخور و نميري شود چيزي نمي خورم. وقتي از آن بيم كردم كه آخرين 
  و عقل و معرفت و نيرويم به جا مي آيد. رسانمبه بدن مي 

مي خواهم در اين مسجد كه تو هستي با  :و آورده اند مردي نزد بايزيد آمد وگفت
تو نمي تواني. مرد اصرار و خـواهش كـرد و بايزيـد اجـازه داد،      :تو باشم، بايزيد گفت

چ نگفت. روز دوم گرسـنگي بـر آن شـخص زور آورد و    روزي را گرسنه گذراند و هي
آنچه نـاگزير دربايسـت خداسـت!     ،اي پسر :آنچه دربايست بايست؛ بايزيد گفت :گفت
 :قوت مـا اطاعـت خداسـت، گفـت      بايزيد گفت: .كي مي خواهمامن خور ،استاد :گفت

قوة الهي بر بدن جز به   بايزيد گفت: .ن چيزي مي خواهم كه بدن را بر پا بداردماستاد، 
  پا نيست.

و آورده اند درويشي كه سه روز گرسنه بود دست به پوست خربزه اي برد كـه آن  
را بردارد و بخورد، ابوتراب بدو گفت: تو را صـوفيگري نسـزد كـه دسـت در پوسـت      

  خربزه اي دراز مي كني.  
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و آورده اند كه ابوالحسن نصيبي با چند تن در حرم بودنـد و هفـت روز بـود كـه     
دند يكيشان بيرون رفت و از زور گرسنگي پوست خربزه اي در راه ديد وبچ نخورده هي

و خورد. كسي آن حالت را ديد و مقداري خوراكي برداشته به دنبال وي آمد و خوراكي 
نزد ابوالحسن و يارانش آورد. ابوالحسن پرسيد: اين جنايت را كي مرتكب شد (يعني  را

آن كـه پوسـت    خبر داد كه براي ما اعانـه بيـاورد؟  حالت ما را چه كسي به اين شخص 
تو بمـان و جنايتـت را بـا ايـن      :خربزه خورده بود ماجرا حكايت كرد، ابوالحسن گفت

 توبه مي كنم، ابوالحسن گفـت:   اعانه، ما رفتيم؛ و با اصحابش بيرون رفت آن مرد گفت:
مجاور مكه  :ه گفتبعد از توبه ديگر چه گفتگويي هست. از بنان بن محمد نقل است ك 

بودم و ابراهيم خواص را هم آنجا ديدم. يك سلماني در مكه بود دوستدار فقيـران كـه   
هر درويشي را حجامت مي كرد بدو طعام نيز ميداد، و چند روز بر من گذشته بود كـه  

مي خواهم حجامـت   :فتوحي براي من حاصل نشده بود، سراغ آن سلماني رفتم و گفتم
شستم و با خود انديشيدم كاش تا حجامت تمام مي شود ديگ هـم  كنم و زير دستش ن

ت كنند كـه سـير شـوي،    آمده اي حجامت ،دم و گفتم: اي نفسپخته شود؛ اما به خود آم
ميان من و خدا عهد باشد كه از اين طعام نچشم! وقتي كار حجامت تمام شد راه افتادم 

چيـزي   ،جـا عهـدي بسـته ام   نآولـي در   :سلماني گفت: مگر شرط مرا نمي داني؟ گفتم
نگفت و به مسجد الحرام بازگشتم و چيـزي دسـت نـداد كـه بخـورم، فـرداي آن روز       
همچنان گذشت تا موقع نماز عصر رسيد، افتادم و غش كـردم و مـردم دور مـن جمـع     

ه دم ابراهيم خواص برخاسته جمـع را پراكنـد  پنداشتند ديوانه ام، وقتي بخود آمشدند و 
شت با من حرف مي زد، گفت: چيـزي مـي خـوري؟    سته بود و داساخته و نزد من نش

گفتم: شب نزديك است. گفت: آفرين بر شما تازه كاران، بـر همـين شـيوه ثابـت قـدم      
باشيد تا رستگار شويد. آن گاه برخاست و رفت و بعد از نماز عشا باز آمد يك كالسـه  

بخـور،    ت:عدس پخته و دو گرده با يك ظـرف آب آورد و پـيش مـن گذاشـت و گفـ     
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باز اشتها داري، گفتم: آري، رفت و باز يك كاسه عدس و دو گردة نـان    خوردم، گفت:
   .1آورد، خوردم تا صبح خفتم و آن شب نه نماز شب گزاردم و نه طواف كردم

آن صوفي كـه بـا پـنج روز بـي خـوراكي       :از ابوعلي رودباري نقل است كه گفت
  كسبش واداريد (كه صوفي را نشايد). بگويد گرسنه ام، به بازارش بريد و به 

روايت مي كند كه ابوعبداهللا بن خفيف به مـن سـفارش    ابن باكويه از احمد صغير
كرده بود هر شب ده مويز براي افطار براي من بيار، شبي دلم بـر او بسـوخت و پـانزده    
 مويز بردم، در من نگريست و گفت: چه كسي به تو گفت كه چنين كني؟ همان ده مويز

  را خورد و بقيه را باقي گذاشت.
هم ابن باكويه از عبداهللا خفيف نقل مي كند كـه در ابتـداي كـار چهـل مـاه روزه      

في باقال افطار مي كردم، روزي رفتم رگ زدم خونابة كم رنگي از كشب با هر  داشتم و
 اال تا حال بدن بي خون نديده بودمرگم بيرون آمد و از حال رفتم، فصاد متحير ماند كه 

  اين.
و هم از صوفيان كسي باشد كه گوشت نخورد و گويد يك درهم گوشت خوردن 

صرف نظر كرده اند  عشد و بعضي از همة خوراكيهاي مطبوچهل روز دل را قساوت بخ
خود «آورده اند:  (صلى اهللا عليه وسلم)كه از پيغمبر    ]ساختگي [استناد به اين حديث  با

ن براي آنكه در رگ و خون آدم بگردد از آن زيرا شيطا را از غذاي خوب محروم داريد
از آب صـاف محـروم    و هم از صوفيان كس بوده است كه خود را». مي گيرد غذا نيرو

داشته و يا از خوردن آب خنك خودداري ورزيده و جز آب گرم نمي نوشيده و بعضي 
آب خنـك   مبـادا  ]بر اثر جريـان هـوا  [خمرة آب خويش را درخاك دفن مي كردند كه 

شود! و بعضي خود را تا مدتي با ترك آب مجازات كرده اند و از قول بايزيد آورده اند 
كه گفت: چهل سال از آنچه آدميزادگان خوردند من نخوردم و آسانترين رياضتي كه بر 
نفس تحميل كردم آن بود كه يك بار نافرماني نمود عزم كردم كه يك سال آب نخـورم  

  روايتي ديگر از او آورده است كه يك سال هم نخفتم!و نخوردم. غزالي در 
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ابوطالب مكي ترتيب طعام خوردن صوفيان را نوشته و گفته است بر   مؤلف گويد:
مريد مستحب است در شبانه روزي دو گرده بيشتر نخورد، و كس نباشـد كـه هـر روز    

د وشـ  مينخل وزن كند و به همان اندازه كه آن تخته خشك   خوراك خود با يك تختة
مي كننـد يعنـي    ردن تمريناين از قوت مي كاهد، بعضي هم روزي زمان فاصلة دو خو

نخست به فاصلة يك روز سپس دو روز سپس سه روز غـذا مـي خوردنـد. گرسـنگي     
نيز پيـه قلـب را    كم ميكند و كمرنگ مي كند و همان دل را نوراني مي نمايد و خون را

  قلب كليد مكاشفه است.  د، و رقتهمين باعث رقت قلب مي شوآب مي كند و 
رياضـة  «) براي صوفيان كتاب 279و نيز ابوعبداهللا محمد بن علي ترمذي (متوفي 

اين كار سزد كه دو مـاه متـوالي روزة توبـه     بر مبتدي  را ساخته و در آن گويد: »النفوس
 زي يك پاره نان بخورد بي هيچ نانخورشوبگيرد آن گاه كم خوراكي در پيش گيرد و ر

كتاب خواندن يكسو نهد، كـه   و ميوه اي يا غذاي خوش مزه اي، و نيز ديدار دوستان و
  اين همه لذت نفس است و بايد نفس را غمگين داشت. 

شان به اين صورت است كـه چهـل   » اربعين«مؤلف گويد: بعضي متأخران صوفيه 
ود شمه اي كه بسيار مي خورند؛ اين ب خوردند اما روغنها وميوه هاي لذيذروز نان نمي 

  چه گفتيم از آن چه نگفتيم كفايت است. از وضع خوراك اينان گفتيم و در آن

  تلبيس ابليس بر صوفيان در آنچه گذشت و بيان خطاهاي ايشاندر بيان 

مؤلف گويد: آنچه از كاه خوردن سهل نقل كرده اند، تحميل مااليطاق است كه بر خود 
پايـان  دم خوردن مكـرم داشـته و كـاه را بـراي چار    روا داشته، زيرا خدا آدميان را به گن

  يان در كاه خوردن نشايد، آخر در كاه چه قوتي هست!گذاشته است و مزاحمت چارپا
عف گرسـنگي نشسـته بخـوانم    ابوحامد از قول سهل نقل كرده كه نمازي كه از ض

 اين نيز خطاست چـرا  :نمازي كه به قوت سيري سرپا بخوانم. مؤلف گويد برتراست از
باشد، خود عبـادت اسـت و اگـر بـه      تكه خوردن اگر به قصد قوت گرفتن براي عباد

صد نشسته نماز خواندن خود را گرسنگي دهد، اين سبب جـويي اسـت بـراي تـرك     ق
اكل ميته در مواردي جايز است و اين عمل جايز نيست. امـا   حتىفرايض، و نارواست. 
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ايـن جهـل   » منتظرم كه كدام غالـب شـود  ميان علم و يقين مانده ام، «آن گفتة حداد كه 
يقين اعال مراتب علم است، كجاي  محض است زيرا ميان علم و يقين تضادي نيست و

از علـم،   مقصـودش مايحتاج محروم دارند؟ همانـا   از علم يا يقين مي گويد كه نفس را
بوده باشد و ايـن پريشـانگويي نازيبـايي اسـت. و     » قوت صبر«و از يقين، » اوامر شرع«

حمـس و  «اينان در سخت گيري و بدعتگري همچون قريش جاهليت اند كه خويش را 
مي ناميدند، اصل را كه يكتاپرستي است رها كرده در فـرع (كـه مراسـم حـج     » احمسي

نمـك سـاييده مـي خـوري،     «ديگري كه  ناما قول آ .1است) بر خود سخت مي گرفتند
عمـل مبـاح و مجـازي مـانع     از زشت ترين حرفهاست. چگونـه  » رستگار نخواهي شد!

ه است! و نجات مي شود؟ بگذريم از اينكه قاووت جو خوردن خودش باعث قولنج بود
و خرما با هم خوردن اسراف اسـت، بايـد پاسـخ داد كـه      بر آن ديگري كه گفته مسكه

خرما و خيار و نيز حلوا  (صلى اهللا عليه وسلم)حديث صحيح داريم كه حضرت رسول 
رده است. آنچه از سهل نقل كرده اند كه تا شش جزء از هفت جزء عسل با هم ميل ك و

ناسـتوده بلكـه    ي اسـت نكوهيـده و  رعقل و نيرويم از دست نرود غذا نمي خورم؛ كـا 
نزديك به حرام؛ چون ظلم به نفس است، و گفتة آن ديگري كه تـا اكـل ميتـه بـر مـن      

اروايي اسـت بـر   حالل نشود غذا مي خورم عمل به رأي پست خود اوست و تحميل ن
حرف سبك و سخيفي است، زيـرا بـدن   » ت ما خداستقو«كه نفس. و آن گفتة بايزيد 

جهنميان بي نياز از خوراك نيستند. و آن ديگري كه درويش  حتىاحتياج به غذا دارد و 
ه تقبـيح نمـود، خـود از ديـدگاه     مانده رابه خاطر خوردن پوست خربز چند روز گرسنه

ام جـ بـدن از طعـام ح   و آن ديگري كه بـا وجـود ضـعف    شرع، درخورد سرزنش است
سخن تشويق آميزي كه ابراهيم خواص بـه او گفتـه    نخورد؛ كار حرامي مرتكب شده و

آدمـي كـه چنـد روز غـذا      ازير مي كردنيز خطاست، و بر عكس بايد وادار به افطارش 

                                                 

و « . ﴾ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِهـا ﴿: سورة بقره 189آية رجوع كنيد به تفاسير ذيل  -1
ها از پشت آنها وارد شويد، [چنان كه اعراب جاهلى در حال احرام حـج از   يكى آن نيست كه به خانهن

 م.  -»] شدند نه از در ورودى پشت ديوار خانه خود وارد مى
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(صـلى اهللا  نخورده و حجامت هم كرده و به حالت غش افتاده روزه ندارد، و از پيغمبـر  
  »صابه جهد يف رمضان فلم يفطر فمات دخل النارمن أ«روايت است كه فرمود:  عليه وسلم)

و افطار نكند تـا بميـرد،    هر كس در ماه رمضان از شدت گرسنگي كارش به جان برسد
  جهنمي است).  

و آنكه آورده اند ابن خفيف آن پنج مويز اضافي را نخـورد كـار خـوبي نكـرده و     
داستاني را به تحسين ياد كند. اما گوشـت نخـوردن    نشريعت را نسزد كه چنيداناي به 

هماييان است كه ذبح حيوانات را روا نمي داننـد حـال آنكـه    وفيان همسان مذهب برص
خداوند به مصلحت بدنها داناتر است كه گوشت را مبـاح فرمـوده زيـرا گوشـتخواري     

 (صلى اهللا عليه وسـلم) غمبر قوت مي دهد و ترك گوشت ضعف و بدخويي مي آرد. پي
گوسفند را دوست داشت. حسن بصـري هـرروز     مخصوصاً ماهيچة گوشت مي خورد،

نـداري نتوانـد بخـرد و     بودنـد اال اينكـه كسـي از    نگوشت مي خريد و گذشتگان چني
به طور مطلق روا نيست و بكلي جلو مشـتيهات نفـس را بگيـريم     بخورد. ترك گوشت

را تلف خلق كرده، هر گاه في المثل صـف دم را از طبايع مخصالح نيست. چون خداوند آ
زياد شود آدم ميل به ترشي مي يابد و اگر بلغم كم شود ميل به چيزهـاي رطـوبي پيـدا    
مي شود و هر كس اين تمايل نفس را مانع شود با حكمت الهي مقابله كرده است و بـه  

مركب آدم است، اگر بدن ضرر زده كه خالف عقل و شرع است و معلوم است كه بدن 
رأي فاسد خود حرف زده  هبه مقصد نمي رسد. اينان كم دانش اند و ب با آن ارفاق نكند

انـد يـا    اند و هر گاه خواسته اند استناد نمايند به حديثي ضعيف يا مجعول اشاره كـرده 
حديث درستي را غلط فهميده اند. عجب است از ابوحامد غزالي كه چگونه در سـخن  

اگر شوق جمـاع  مريد  :نان از رتبة فقاهت خويش پايين آمده تا آنجا كه گويدگفت از اي
و خود را تقويـت نمايـد و بـدين     و جماع كند نيست كه غذا بخورد پيدا كرد بر او روا

گونه دو شهوت نفس را اجابت كرده باشد. مؤلف گويد: اين نظير آن اسـت كـه گفتـه    
ين دو شـهوت اضـافي هسـتند! مگـر نـه      شود نانخورش يا آب همراه نان نخوريم كه ا

به اتاقهـاي همـة زنـان     (صلى اهللا عليه وسلم)حديث صحيح داريم كه حضرت رسول 
خود سر مي كشيد و يك غسل به جا مي آورد، چرا آن حضرت به يـك شـهوت اكتفـا    



 تلبيس ابليس    234

نكرد؟ و مگر نه آن حضرت، خيـار و نـان و كبـاب و خرمـاي نـوبر وآب خنـك ميـل        
  گوشت و انگور و فالوده مي خورد و آن گاه به نماز مي ايستاد؟ فرمود؟ و مگر نه ثوري

اما در عالم حيوانات، مگر نه اسب را جو و كاه و يونجه مي دهند؟ و شتر را برگ 
درخت و گياه زمين مي دهند؟ و مگر نه بدن هم مركوب ماست. اينكـه قـدما دو جـور    

ابت است كه مبادا بدان عـادت  اند از اين ب نانخورش را پيوسته با هم خوردن منع كرده
افـراط در شـهوات    نگرديد دچار زحمت گرديم، و نيز ازكنيم و هر گاه تهية آن ممكن 

 تمنع كرده اند تا مستلزم خواب و خور زياده بر حد و تضييع عمر نباشد كه بسـا عـاد  
شود و اگر يك وقت از طريق صحيح تأمين نشد آدم را به بيراهه بكشاند. و گر نه كسي 

ه به نان جو و نمك زبر اكتفا نمايد مزاجش منحرف مي گردد زيرا جوهر هر دو سرد ك
ضرر مي رسـاند و كـم خـوراكي بـه افـراط معـده را        مچش و خشك است و به مغز و

كوچك و تنگ مي كند. آورده اند كه شيخ عبـداهللا حـوفي نـان بلـوط مـي خـورد بـي        
خورد، نمي خورد. مؤلف گويـد:  نانخورش؛ ياران اصرار مي كردند كه روغن و چربي ب

 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   اين كار قولنج شديد مي آورد، آداب طعام را بايـد از پيغمبـر   
(صلى آموخت و آنچه مذموم است پرخوارگي و شكمبارگي است. چنانكه از رسول اهللا 

ظرفـي را نينباشـه بـدتر از     آدميـزاد هـيچ  «روايـت اسـت كـه فرمـود:      اهللا عليه وسلم)
آدمي را چند لقمه بس است كه اسـتوار بـر پـا داردش، و اگـر از خـوردن      « ؛»شكمش

گزيري نيست باري يك ثلث فضاي شكم خاص نفس باشـد و يـك ثلـث مخصـوص     
، و اين عادالنه ترين معيار است، اندكي كمترش عيب »نوشيدن و يك ثلث براي خوردن
م را تنـگ و باريـك   مـي سـازد و مجـاري طعـا     ناتوان ندارد اما زياده كاستنش آدمي را

  كند.  مي
دن از خــوراكي مــي آمــوزن و جــوان را گرســنگي كشــي صــوفيه مبتــديان را كــم

تحمل مي كننـد و   آنكه، پيران و ميانساالن گرسنگي را زيانمندترين چيزهاست. حقيقت
ضم را تسريع مي كند و غذا زودتر هني وات جرجوان بر گرسنگي نمي شكيبد زيرا حرا

نكه چراغ تازه زياد روغن به خود مي كشـد. وقتـي جـوان را بـه     تحليل مي رود همچنا
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صبر بر گرسنگي واداريم رشد و نموش متوقف مي گردد و مثل ديواري مـي شـود كـه    
زيرش را خالي كنند. وقتي معده از خوراك خالي ماند زوايد و اخالط داخل بدن جلب 

  مهم و قابل تأمل. و جذب مي شود و ذهن و جسم را تباه مي سازد؛ و اين اصلي است
بن مكرم نقل مي كند كـه گفـت: كـار اينـان را كـه از        احمد بن حنبل از عقبةامام 

خوراك خود كم مي كنند (و رياضت مي كشند) نمي پسـندم. عبـدالرحمن بـن مهـدي     
گفته است اين كار باعث مي شود كه از فرايض باز بمانند و جاي ديگر گفته: كار اينـان  

احمد بـن حنبـل پرسـيد كـه      امام ار بعضيشان به زندقه. كسي ازبه جنون مي كشد و ك
پانزده سال است ابليس مرا وسوسه مي كند و گاه دربارة خدا به ترديد مي افتم، احمـد  

نكند تو از آنان باشي كه دائم روزه مي گيرند، افطـار كـن و چربـي بخـور و بـا        گفت:
  قصاصان بنشين. 

نون مي كشد آن است كه از بدترين خوراكيهـا  علت اينكه كار بعضي از اينان به ج
ناچـار   آن هم به مقدار كم مي خورند و شكم خالي اخـالط و فضـوالت زايـد بـدن را    

ذخيـره جـواني ايـن گرسـنگي را تحمـل و       اوايل كار به ياري جذب مي كند. اينان در
ز پدرش يم احعادت مي كنند و اين را كرامتي مي انگارند. چنانكه عبدالمنعم بن عبدالر

حاالتي در خود مي يافتم كه به قوت حال تعبيـر مـي   از زني نقل مي كند كه در جواني 
ربوط به نيروي جواني بوده است. كردم وقتي سنم باال رفت آن حاالت رفت و دانستم م

انصـاف   :ايخ از سخن اين عجوز را شنيد رقت كرد و گفـت ك از مشهر ي :وي گويدرا
  داده است. 

روزي  (رضـي اهللا عنـه)   گوينده اي اعتراض كند كه مگر نه عمرمؤلف گويد: اگر 
گاه تا هفته اي هيچ نمي خورده و ابراهيم تيمـي   فقط يازده لقمه مي خورده و ابن الزبير

زماني دو ماه گرسنه مانده، جواب اين است كه اينهـا مـوقتي بـوده نـه دائمـي، بعضـي       
عـادت كـرده بودنـد لـذا ضـرري      پيشينيان از ناچاري گرسنگي مي كشيده اند و بـدان  

شـير تنهـا مـي     داشته، همچنانكه از عربها كسي بوده است كه چندين روز بـا نبرايشان 
منع مي نماييم تا بـه  اما از گرسنگي كشيدن  توصيه به سيري دائم نمي كنيم گذرانده. ما

بدن نكشد، زيرا بدن كه ناتوان شد عبادت كم مي شود. وانگهـي هـم    ضعف و ناراحتي
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نقلي است كه گاه يك صاع (حـدود سـه كيلـو) خرمـا را بـدو       (رضي اهللا عنه) عمراز 
خوب يكجا مي خورد، و نيز نقل است كه روزي ابراهيم ادهم را ديدنـد نـان سـفيد و    
عسل كره خريده است، پرسيدند اين همه را مي خوري؟ گفت: وقتي مي يـابيم مردانـه   

  مي خوريم وقتي نيابيم مردانه تحمل ميكنيم.
 بر براي نوشيدن آب صافي را (صلى اهللا عليه وسلم)و نيز روايت است كه پيغمبر 

توليد ريگ در كليه مي كند اما آب خنك (نه يـخ   مي گزيد، و بايد دانست كه آب كدر
و اشتها مي آورد و رنگ را روشن مي كند و از عفونت  تقويت مي نمايد كرده) معده را

غ مانع مي گردد، و آدم را سالم نگه مـي دارد.  به دماباال رفتن بخارات (فاسده) خون و 
ي ايجاد ميكند و بـه بيمـاري   هضم را بهم مي زند و سستي و الغر اما خوردن آب گرم

هر گاه غذاي خوشمزه و آب  :استسقا و دق مي كشاند. و از زاهدي نقل است كه گفت
لـذت  خـوردن چيزهـاي    اضر به مرگ خواهي شد! غزالـي گويـد:  خنك بخوري كي ح
ناخوشايند مي دارد، ليكن هـر گـاه نفـس را از     رامي سازد و مرگ  بخش دل را سخت
داري و از خوشي محروم سازي، مايل مي شود كه با مرگ خود را از  خواسته هايش باز

  دنيا برهاند! 
هي اراب هممؤلف گويد: شكنجه دادن نفس بر ما واجب نيست، مگر نه اينكه از ب

يرِيد اللَّـه  ﴿سفر را جايز بلكه واجب دانسته، و نيز فرموده است:  با ما خداوند افطار در
رسالْع بِكُم رِيدال يو رسالْي خواهد نه دشـوارى و   خدا آسانى و راحت شما را مى« .1﴾بِكُم

   .»مشقت شما را
اما اينكه ابويزيد يك سال نفس خود را با آب نخوردن مجـازات كـرد، كـار بـدي     

نپسندد. زيرا كه نفس را حقي است و بر نياوردن نياز و نگزاردن  نادان آن راكرده و جز 
بيازارد. مثال زياد زير آفتاب داغ  ار چنانكه حالل نيست شخص خودحق آن ظلم است 

يا در برف بنشيند... همچنين است آنچه از يك سال بيخوابي بايزيد نوشته اند كـه ايـن   
نكه انسان حق ندارد خود را عقوبت كند اينكـه  حجت اي  هم خطاست. ابن عقيل گويد:

                                                 

  .185آية سورة بقره،  -1
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جاري كردن حدود بر خود شخص به دست خود شخص مجزي نيست و بر امام است 
اموال خود حق  ما در حتىكه دوباره آن حد را اجرا نمايد. نفوس، ودايع الهي هستند و 

  نداريم به طور مطلق هر طور بخواهيم تصرف كنيم.
توشـه و آب تهيـه    (صلى اهللا عليه وسلم)ه پيغمبر در حديث هجرت مي خوانيم ك

صـخره زيرانـدازي گسـترد و     براي آن حضرت درساية (رضي اهللا عنه) فرمود و ابوبكر
براي آن حضرت شير دوشيد و براي آنكه خنك شود آب بر قدح مي پاشيد واين هم از 

ال اسـت  تدشي كه از گرسنگي كرده اند به اعباب همراهي و رفق با نفس است. و ستاي
 گرسـنگي دل را رقيـق مـي سـازد و آمـادة     «نه به افراط؛ و اينكه ابوطالب مكـي گفتـه:   

 حرفي بي معني است. و نيز از آنچه ترمذي نوشته كه سلوك را بـا دو » ه مي كندمكاشف 
يست؟ ميوه نخوردن چه سودي دارد، و كسي كه به ماه روزه بايد شروع كرد وجهش چ

مـن  «؟ و چله ها كه بر اساس حـديث بـي اصـل    ددا نمايتكتاب ننگرد به چه چيزي اق
» اخـالص «ساخته اند خصوصيتش در چيسـت؟... وانگهـي    »ربعني صباحاً...أخلص اهللا أ

عملي است قلبي، به ميوه نخوردن و نان نخوردن چه ربطي دارد آيا اين همه جز ناداني 
  چيز ديگري است؟

حجـت صـوفيان     كند كه گفت: عبدالمنعم بن عبدالكريم قشيري از پدرش نقل مي
از همة مذاهب روشنتر است و قواعدشان محكمتر، زيرا كه ديگران يا اصحاب نقل اند، 

و پيران صوفي از عقل و نقل فراتر رفته انـد، و آنچـه بـر ديگـران نهـان       ،يا ارباب عقل
س ل مي روند واينان به وصال رسيده اند پعيان است، مردم به راه استدال را است ايشان

مريد صوفيه را بايد از عاليق گسستن، و نخست از مال دست شستن و جاه بـه كنـاري   
  هشتن، نخفتن جز آن گاه كه خواب غلبه كند، و نيز بتدريج از خوراك كاستن.

مؤلف گويد: هر كس اندك فهمي داشته باشد مي داند كه اين سخني است آشفته؛ 
ن نباشد و كسي نيسـت كـه بـه وجهـي     عقل و نقل بيرون زده جزء مردما زيرا آن كه از

ني نيست، خداوند ما را از پريشـانگويي  عهم جز كلمه اي بي م» وصال«استدالل نكند، 
  مرشدان و مريدان حفظ فرمايد.
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  در احاديثي كه خطاي اعمال صوفيان را روشن مي سازد

 (صـلى اهللا عليـه  نـزد پيغمبـر    ضي اهللا عنه)(ر عثمان بن مظعون :سعيد بن مسيب گويد
در دل من سخنان مي گذرد و با خود انديشه ها دارم،  ،يا رسول اهللا  د و گفت:آم وسلم)

مي خواهم خود را اخته سازم، حضرت فرمود: نكن، كه   چيست؟ گفت: :حضرت فرمود
مي خواهم در كوههـا راهـب    :به جاي اخته گري در امت من روزه هست. عثمان گفت

مت من در مسجد نشستن و منتظر نماز بعدي نكن، كه رهبانيت ا :حضرت فرمود .شوم
سياحت امـت   به سياحت در زمين بپردازم. فرمود:مي خواهم  :شدن است. عثمان گفت

مـي   :من سفر جنگي (جهاد) در راه خداست و نيـز سـفر حـج و عمـره. عثمـان گفـت      
بـه روز باشـد،    صـدقه ات روز   خواهم همة مالم را در راه خدا ببخشم، حضرت فرمود:

ثمـان گفـت: يـا    ام كـن. ع عـ طامازادت مسكين و يتـيم را  انواده ات را بده و از خرج خ
ــول اهللا    ،رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هنكن كه هجرت امت من هجرت از گنـا  :را طالق دهم. فرمود» خولة«مي خواهم زنم  
است و مهاجرت به سوي من در زندگانيم يا زيارت قبـر مـن پـس از مـرگ... عثمـان      

زنـش   مرد مسلمان وقتي بـا   نشوم حضرت فرمود:مي خواهم ديگر با او همبستر  :گفت
ي از آن عمل نيايد غالمي در بهشت به او دهند و هر گاه نزديكي مي كند هر گاه بچه ا

بچه اي به وجود آيد و پيش از پدر بميرد پيشاهنگ و شفيع پدر در روز قيامت خواهـد  
يـا رسـول     ن گفت:قيامت. عثما بود. و هر گاه پس از پدر بميرد نوري است براي او در

من گوشت دوست دارم و هرگـاه    حضرت فرمود: .مي خواهم ديگر گوشت نخورم ،اهللا
خواهم ديگر عطر اسـتعمال نكـنم، حضـرت فرمـود:      بيابم مي خورم. عثمان گفت: مي

عطر به كار ببر. اي   جبرئيل به من گفت هر از گاهي عطر استعمال كن و جمعه ها حتماً
دد و توبه ناكرده بميـرد  رمگردان، كه هر كس از سنت من برگ از سنت من روي ،عثمان

  مالئكه صورت او را از حوض من بر مي گردانند. 
(صـلى اهللا  در حديث ديگر آمده است كه زن عثمان بن مظعون نزد زنـان پيغمبـر   

تو را چه شده؟ حال آنكه در قريش  :آمد، وضع او را نامرتب ديدند، گفتند عليه وسلم)
او به ما نمي رسد، شب تا صبح عبادت مـي كنـد و    :داراتري نيست. گفت از شوهر تو
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 قصـه را  نزد حضرت رفتنـد و  (صلى اهللا عليه وسلم)روزها روزه مي گيرد. زنان پيغمبر 
گفتند. حضرت عثمان را مالقات كرد و فرمود: چـرا از مـن پيـروي نمـي كنـي، نبايـد       

 تن تو را وزن تو را كه چشم تو را و هميشه شب زنده دار باشي وروزها روزه دار، بدان
بر تو حقي است، نمـاز شـب بخـوان و بخـواب، روزه بگيـر و بعضـي روزهـا بخـور         

روايت ديگر آمده است كه به حضـرت   (پيداست كه راجع به روزة مستحبي است). در
خبر رسيد عثمان بن مظعون اتاقي جدا كرده و آنجا نشسته عبادت مي كند، حضرت به 

رهبانيـت   يا عثمان، خدا مـرا بـر  «و دست به درگاهي درگرفت و فرمود: سراغش رفت 
ا سه بار اين را فرمود) و بدان كه بهتـرين ديـن حنيفيـه سـمحه     مبعوث نكرده (دو بار ي

  ». است(پاكديني و آسانگيري بر پاية گذشت) 
رفـتم و بيعـت    (صلى اهللا عليه وسلم)كهمس هاللي روايت است كه نزد پيغمبر از 

سال بعد نزد حضرت رفتم در حالي كه بسيار الغر شده بودم، نگاهي بـه سـر تـا     كردم،
تـو   :پاي من انداخت (گويي مرا نمي شناسد). عرض كردم مـرا نمـي شناسـي؟ فرمـود    

از آن  :چرا به اين حـال افتـاده اي؟ عـرض كـردم     :كهمس هاللي، فرمود :كيستي؟ گفتم
چه كسي به تو امر كرد كـه   :فرمود .رموقت كه مسلمان شده ام روزه دار و شب زنده دا

خود را شكنجه كني؟ ماه رمضان را روزه بگير و از هر ماه يك روز. عرض كـردم اگـر   
مـاه رمضـان را بگيـر و     :دو روز، اصرار كردم فرمود :اجازه بفرمايي بيشتر بگيرم، فرمود

  سه روز در هر ماه. 
خبـر رسـيد جمعـي از     )(صـلى اهللا عليـه وسـلم   و نيز روايت است كه به پيغمبـر  

مـن بـه    :فرمـود  ،1اصحاب تصميم گرفته اند از زنـان پرهيـز كننـد و گوشـت نخورنـد     
رهبانيت مبعوث نشده ام، و اگر اين روش از طرف خدا به من پيشنهاد شده بـود بـدان   

  عمل مي كردم. 

                                                 

موا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه يا أَيها الَّذين آمنوا ال تحر﴿مائـده:  سورة  87آية رجوع كنيد به تفاسير ذيل  -1
م. -.»اى را كه خدا براى شما حالل كرده بر خود حرام نكنيد اى اهل ايمان! چيزهاى پاكيزه«. ﴾لَكُم 
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خداوند چون نعمتي بـر  «داريم كه  (صلى اهللا عليه وسلم)روايت ديگري از پيغمبر 
و ». ن بنده ظاهر گـردد دوست دارد اثر آن نعمت در خوراك و نوشيدن آ اش داد وبنده 

» حبيـب خـدا  «اثر آن خير بر او ديده شـود،   دد وگفته اند كه به هر كس خيري عطا گر
اثر آن بر  ناميده شود كه از نعمت خدا حكايت مي كند و به هر كس خيري عطا گردد و

  كه دشمن نعمت خداست.  ناميده شود» بغيض خدا«او ديده نشود 
زمان مـا بـر    آنچه از افراط در كم خوردن صوفيان قديم نقل و رد كرديم در صوفية

خورنـد و   يصرف خوردن مي شود، چاشت و شام مـ  عكس است، اينان تمام همتشان
حلوا هم جداگانه مصرف مي نمايند و همه يا بيشتر اين شكمخوارگي از اموال آلوده به 

كسب را ترك گفته، عبادت پيشگي را كناري نهـاده بـر بسـاط تنبلـي     حرام است. اينان 
غنوده اند و جز بازي و طلبخوارگي مكاري ندارند. اگر كسـي كـار نيكـي كنـد گوينـد      
شكرانه بده، واگر از كسي كار بدي صادر شود گويند بابت استغفار چيزي بده و هر چه 

   .1روع نيستبايد داده شود، حال آنكه اين مش ًمعين كنند الزاما
 و از صوفيه كسي باشد كه چون به ميهمانيي حاضر شود در خوردن مبالغه كنـد و 

 و ايـن بـه اجمـاع علمـا      ]برگيرد» زّله«به اصطالح [از بهترين آن برگزيند و باخود ببرد 
يك مرشد صوفي مقداري طعام با خود برداشته بود ببـرد كـه   حرام است، و خود ديدم 
  دستش به در آورد! صاحبخانه بر جست و از

  لبيس ابليس بر صوفيان در سماع و رقص و وجدت

بدان كه سماع غنا جامع دو جهت است: يكي آنكـه دل را از تفكـر در عظمـت خـدا و     
 قيام به خدمت او باز ميدارد، ديگر اينكه انسان را به برخورداري از لـذات آنـي و ايـن   

هماغوشـي در زنهـاي متنـوع     جهاني مخصوصاً هماغوشي بر مي انگيزد، و كمال لـذت 
مـي كنـد و    و تشويق شود. پس غنا به زنا تحريضاست و آن جز به حرام ممكن نمي 

لذت نفس؛ در حديثي  االترينميان اين دو تناسبي هست كه غنا لذت لوح است و زنا ب
                                                 

نامي كـه ظـاهرا قصـاص مـي بـوده و      » ابوالمرحوم«در اينجا مؤلف حكايتي از شكمبارگي و كّلاشي  -1
 م. -، كه چون مناسبت نداشت ترجمه نشد.»أن الصوفيةو هذا ش»  آورده او در آخر داستان گفته:
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ساز و آواز افسـونِ زناسـت). ابـوجعفر طبـري آورده     ( »الزنا  الغناء رقية«ده است هم آم
  پيدا شدن آالت موسيقي ميان قابيليان پيوسته اند و عياشي شيوع يافته است.است كه 

يـاد مـي آورد و چـون    ردن از چيزي لـذت متناسـب آن را فر  لذت بمؤلف گويد: 
ان از اينكه عبادت پيشگان و زاهدان را به استماع ساز فرا خواند مأيوس ماند قـانع  شيط

ز) را نيكو جلوه دهـد تـا بتـدريج پـيش     اينكه در نظر آنان آواز خوش (بدون سا شد به
مثال نظر بـه امـرد    مقاصد را دريابد. و نتايج را بنگرد وبروند، اما فقيه آنست كه اسباب 

اگر از روي شهوت نباشد مباح است و بوسيدن دختر سـه سـاله كـه معمـوال موضـوع      
شهوت نيست جايز است مگر اينكه بوسة شهوي باشد كه حرام است، همچنـين اسـت   

وت با زنان محرم كه حالل است مگر اينكه بيم غلتيدن در حرام باشد كه بدان سبب خل
حرام مي شود (يعني اگر تصور رود كه كسي با محرَم خود خيالي دارد تنها بودنشان بـا  

  هم حرام است).
حرام دانند وبعضـي  در موضوع غنا به طول و تفصيل سخن گفته اند، بعضي آن را 

يـت  اگر بخواهيم حرف را اتمام كنيم بايد بگوييم كه بايـد در ماه  ه.روكمباح و بعضي م
  وه بر آن اطالق نمود.ركچيزي نگريست آن گاه حرام يا م

ازي كـه كاروانهـاي حـج در    كلمة غنا را در چند مورد به كار مي برند، از جمله آو
انند مخصوصاً ميان غير عربها رسم است كه با اشـعاري در وصـف كعبـه و    راه مي خو

مي كنند و ممكن است ضمن آن طبل هـم  » چاووشي خواني«زمزم و مقام در طول راه 
بنوازند. شنيدن اين اشعار مباح است و به طـرب ورزي خـارج از اعتـدال نمـي كشـد،      

 يقن تشودآوازهايي كه جنگجويان مي خوانند نيز از اين قبيل است، اشعاري كه به رزمي
براي شتران مي خواننـد و شـتر و آدمـي در     كه» حدي«مي كند، و در همين مايه است 

اين مباح است چنانكه روايت حالت و طرب مي روند بي آنكه از اعتدال خارج شود، و 
ي بـار بـر حـد   يـك   حتـى داد.  حدي گوش مي (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر  م كهداري

   تشويق فرمود: كرد خواني كه شعر مذهبي را زمزمه مي
  وال صلينا وال تصـــدقنــا    تــديناما اه نتأ ال لو هم ال
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  القـينــا  ذإ األقدام وثبت    علينــــا سكينـــة فـــألقيـن
 گفته است استماع حدي و سرود اعـراب اشـكالي نـدارد.    (رحمه اهللا) شافعيامام 

(صلى اهللا عليـه  آن است كه حين ورود پيغمبر  از جمله سرودهاي اعراب  مؤلف گويد:
   مي خواندند: به مدينه وسلم)

  الـــوداع  ثــنــيـــات مـــن   عـــليــنــا  الـــبــدر طــلع
  داع لــّله دعـــا مـــا   عــليـــنـــا الــشــكر وجــب

ايت داريـم كـه   و در مدينه از اين قبيل اشعار مي خواندند و گاه دف مي زدند. رو
 وارد شد دو دختـر  (رضي اهللا عنها) هبر عايش (رضي اهللا عنه) من̄ي ابوبكر روزي در ايام

جا خوابيده بـود سـر بـر    نآ حضرت كه .كرد ند و دف مي زدند، ابوبكر منعشاندوآنجا ب
آورد و فرمود: به حال خود بگذارشان، ايام عيد اسـت. بايـد دانسـت كـه در آن موقـع      

  بده و آن دو دختر هم البد صغيره بوده اند.  عايشه بچه سال و
انصار نزد ما بود به مردي  دختر يتيمي از :از عايشه كه گويد روايت ديگري هست

س بـه خانـة دامـاد رفتـيم.     از انصار شوهرش داديم و من از كساني بودم كه همراه عرو
انصار (يعني اهل مدينه) اهل غزل اند، آنجا چه خوانديد؟ عايشه گويد:  :حضرت پرسيد

يا: (اين سرود را نخوانديد؟ آي  د:پاسخ دادم دعا كرديم خدا بركتشان دهد. حضرت فرمو
  چرا اين سرود را نخوانديد؟)

  ـيــيــكـمـحنـ فــحـــيـــونـــĤ  تـــــيــنــــاكمأ   تــــيــنـــاكـــمأ
  حمر ما حلت بواديكمو لوال الذهب األ

  ولوال الحبة السمراء لم تسمن عذاريكم
سي همراه عـروس  چرا ك  صورت ديگري از اين روايت هست كه حضرت فرمود:

   .1د مزبور را بخواندورنكرديد كه س

                                                 

طبق آنچه مصحح كتاب، خير الدين علي، تذكر داده هر دو روايت ضعيف است، اال اينكـه در صـحيح    -1
با شما لهـو  «بخاري و مسند احمد آمده است كه عروسي يكي از انصار بود، حضرت به عايشه فرمود: 

 .م -».نبود؟ انصار لهو را مي پسندند
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مؤلف گويد: از آنچه گذشت نوع چيزهايي كه مي خواندند معلوم شد و دفهايشان 
موسوم بـود مـي خواندنـد    » زهديات«هم از دفهاي امروزي نبود گاه نيز اشعاري كه به 

   مثال:
  القبائحا  متيَ تستحسن ليإ    رائحا و غفلة في غادياً يا
  به الجارحا  اهللا يستنطق    موقفا ال تخاف كم ليإ كم و
  حاالواض الطريق تجنبت كيف    مبصر نتأو منك عجبا يا
مي كني، تا كي زشتيها را نيكو خواهي دانسـت؟ و   اي آنكه به غفلت صبح و شام(

از ايستگاه قيامت، كه در آن خدا اعضا را بـراي گـواهي بـه سـخن در مـي آورد، بـاك       
  فتا با آنكه چشم داري چگونه از راه روشن به كنار مي روي؟).نداري. شگ

كه پيداست اينها مباح است چنانكه از ابوحامد خلفاني نقل است كه از احمـد بـن   
وصـف   چه گويي دربارة اين اشعار لطيف و كوتاه و سـبك وزن كـه در    حنبل پرسيدم:

   مثل چي؟ گفتم: :بهشت و دوزخ مي خوانند، پرسيد
  تعــصــيـنـي استحيــيت مــاأ   ربـــي لـــي قـــال مـــا ذاإ

  تـــأتــيــني  وبــالعــصــيان   خـلق فــي الـــذنب وتخفي
اينكه معصيتم مي كنـي؟ گنـاه از   (هنگامي كه خدا از من بپرسد كه شرم نداري از 

تكـرار كـن، تكـرار      خلق پنهان مي داري و نزد من با عصيان مي آيي....) احمـد گفـت:  
كردم برخاست و به اندرون خانه رفت و صداي گريه و ناله اش را مي شنيدم كه همين 

  . دشعر را تكرار مي نمو
و باألخره آوازهايي هست كه خنياگراني كه كارشان همين است مي خواننـد و در  

شراب به طور شهوت انگيـزي سـخن مـي رود و تمـايالت نهفتـه و       آن از زيبارويان و
زنگولـه دار همـراه اسـت سـخن در      نگيزاند و با انواع ني وضـرب افروخفته را بر مي 

  اباحت يا كراهت يا تحريم اينهاست. 
ديـدن زنـان    بايد دانست كه اگر جوان تندرست صحيح المزاج مدعي شود كـه از 

بر او اثري ندارد و به ديانتش زيان نمي رساند، تكـذيبش مـي   زيبا تحريك نمي شود و 
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، و اگر بهانه جويي كند كه من به ديدة اعتبار در زنان زيبا مـي  كنيم زيرا طبايع يكسانند
نگرم در چشم سياه و بيني باريك و گردن سفيد صنعت خدا را مي بينم مي توان گفت: 
چرا طفل يك روزه هوشش نبرد؟ و بدترين كارها بردن ناسره است به درگاه كسي كـه  

اشد كه مدعي مي گويـد، سـاز و   هان و آشكار را مي داند، و اگر فرض كنيم همچنين بن
اسـت، غزالـي    آواز محرك فقط چنين كسي را كه اصال و ابداً متـأثر نمـي شـود جـايز    

لسرايي در وصف چهره و زلف و قد و قامت و ديگر زيباييهاي غز«صريحاً گفته است: 
  »..زنان، حرام نيست

 ريافت مياگر كسي گويد كه من از استماع غنا نظر دنيوي ندارم و اشارات الهي د
زل اشـارات الهـي   ته، يكي اينكه تا او از سرود و غـ راه به خطا رفاو از دو  :دارم. گوييم

نكـه كسـي بخواهـد از    يستي كرده مراد خود دريابد، مثـل ا برداشت كند، طبيعتش پيشد
ل در صنعت الهي تأمل نمايد شهوت ذهنش را از آن معني بـاز مـي   مالحظة زن خوشگ

زلها كه مي خواننـد كـم اشـاره ي    دوم اينكه در اين شعر و غي سازد، دارد و منحرف م
آن است كه كلمة عشق و شيفتگي دربـارة   هست كه به خالق منطبق شود و خدا اجل از

  . لهي احساس هيبت و تعظيم است و بسعرفت اماو توان به كار برد. نصيب بشر از 
در د دانست كـه  باياحمد بن حنبل در مورد غنا قولهاي مختلف آورده اند.  امام از
را نيز بدعت مي شمرده زيرا  اند و احمد همانرا به آواز مي خوانده » زهديات«و زمان ا
آنكه مايـة رقـت قلـب گـردد. او      سابقه اي در سنت نداشته، ولو آمده بوده است ونودر

  اين كلمه توضيح خواهد آمد.  را هم بدعت مي دانست، در مورد» ريبتغ«
 روزي قوالي نزد صالح پسر احمد حنبل مي خواند، احمد روايت ديگري داريم كه

مگر نه تو بر اين كار انكار داشتي؟ احمد  :انكاري نكرد صالح گفت د وصوت او را شني
ه شنيده بودم كه منكرات مي گويند، ناخوش داشتم، اما آنچه ايـن خوانـد مكـرو    :گفت

خواندن قصـايد زهـد بـوده    حنبل غنا را مكروه نداشته ندارم. به هر حال اگر هم احمد 
نانكه نقـل اسـت كسـي مـرده بـود و از او      ساز و آواز را جايز نمي دانست. چاست اما 

پسري مانده بود؛ با يك كنيزك مطربه، زهديات نمي خوانده بلكه اشعار عشق انگيـز و  
نشان مي دهد كه در نظر احمد ساز و آواز حـرام  هوس آميز مي خوانده است و همين 
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به عنوان كمك به يتـيم هـم جـايز ندانسـت آن كنيـزك را بـه نـام مطربـه          حتىبوده و 
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   يغمبر به پ نصارىاين مانند آن است كه ابوطلحه ا بفروشند. و

  دور بريز.   . حضرت فرمود:قداري شراب هست متعلق به چند يتيمگفت: نزد من م
زيرا بابت غنا پول مي كسب مخنث حرام است  :و هم از احمد نقل است كه گفت

گيرد، واضح است كه مخنثان اشعار زهديه نمي خوانده اند بلكـه غزلسـرايي يـا نوحـه     
  اند. پس معلوم شد كه غناي كنوني در نظر احمد حرام است.  مي كرده 1سرايي

مالك بن انس هم راجع به ترخيصي كه اهل مدينه براي غنـا قايلنـد سـؤال    امام از 
ن است، فاسقان غنا را جايز مي داننـد. و هـم از فتـواي مالـك     آن كار فاسقا :شد گفت

» عيـب «مي تواند به سبب ايـن   است كه هر گاه كسي كنيزي بخرد و بفهمد مغنيه است
آن را پس بدهد! ساير فقهاي مدينه نيز بر اين بوده اند اال ابراهيم بن سعد، كه تنها او به 

  ت.روايت زكريا الساجي غنا را بي اشكال مي دانس
ابوحنيفه با آنكه شرب نبيذ را جايز مي دانسته غنـا را مكـروه داشـته اسـت و     امام 

شنيدن آن را گناه مي داند، همچنين ديگر فقيهان كوفه همچون ابراهيم و شعبي و حماد 
ي در كراهت و سفيان ثوري در مخالفت با غنا اختالفي ندارند. بين فقيهان بصره نيز كس

بيداهللا بن حسـن العنبـري كـه آورده انـد غنـا را بالاشـكال مـي        ع غنا خالفي نداشته اال
  دانست.

و مردم » تغبير«نام در عراق چيزي ابداع كرده اند به شافعي گفته است: زنادقه امام 
ـ   «را با آن از قرآن خواندن باز مي دارند. ابومنصور ازهري گويـد:   رون المغبـرة قـوم يغب

ذكـر اهللا عزوجـل تغبيـرا    ربون فيه من الشعر فـي  وا ما يطبذكر اهللا بدعاء وتضرع وقد سم
و » تغبيـر «. اگـر  »لهـدا المعنـي    ذا شاهدوا بااللحان طربوا ورقصوا فسـموا مغبـرة  كأنهم إ

                                                 

   نوحه گران حرفه اي در مجالس عزا به جاي صاحب عزاها ناله و مويه مي كردند، عطار گويد: -1
 م. -گر بود در ماتمي صد نوحه گر        آه صاحب درد را باشد اثر.
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غبـار   صحيح باشد به اين مناسبت است كه از شدت طرب به رقص مي آيند و» رهمغب«
   .1بر مي انگيزند

الغنـاء لهـو مكـروه يشـبه     «  :سـت شافعي در مورد غنا روشن ا امام به هر حال نظر
پس علماي شهرهاي بزرگ در كراهـت   ».الباطل، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته

براهيم بن سعد و عبيداهللا العنبري؛ و بر ماست كـه نظـر   اقيده اند اال ع يا حرمت غنا هم
جهنم اكثريت قريب به اتفاق را در نظر داشته باشيم كه تكروي و جدايي از جماعت به 

  مي كشد.
سران مذهب شافعي سماع را انكار داشته اند چه قدما چه معاصـران؛ از آن جملـه   
است ابوالطيب الطبري كه در منع و ذم غنا كتابي نوشته است، و هر كس تجويز غنـا را  

ديديم كه او گواهي كسي را كه زياد به سـاز و   دروغ بسته، و نسبت دهد بدو به شافعي
كم دانش اند و هوي  بعضي از شافعيان متأخير كهند. قبول نمي داآواز گوش دهد قابل 

را  برايشان چيره شده غنا را رخصت داده اند. فقيهان حنبلي گـواهي مطـرب و رقـاص   
  نمي پذيرند.

  و نوحه گري كر داليل بر كراهيت و منع اواز و موسيقيدر ذ

 كه ابن 2﴾من يشترِي لَهو الْحديث ومن الناسِ﴿از قرآن سه آيه در اين معنا داريم، يكي آية 
نين است همچ .»لهو به خدا سوگند همانا غناء است« :گفته است (رضي اهللا عنه) مسعود

و حسن (بصري) و سعيد بن جبير و ابراهيم نخعـي،   ةكرمقول ابن عباس و مجاهد و ع
ده انـد بـه زبـان حميـري     كه از ابن عباس نقل كر 3﴾وأَنتم سامدونَ﴿آية دوم اين است: 
آيه سوم اين ». ذا غنيإفالن:  هل اليمن: سمديقول أ«و مجاهد گويد:  سمدلنا = غني لنا،

                                                 

» مغبره«است در چاپ خيرالدين علي هم جا » تغيير و مغيره«در چاپ محمد منير الدمشقي، همه جا  -1
 م. -ر فعل به صورت تغبير و يغبر و يغيرون ضبط شده است.آمده اما در مصد

خرند تا مردم را از روى نـادانى،   و بعضى از مردم سخنان بيهوده را مى«. يعني: 6سورة لقمان، آية  -2

 . »از راه خدا گمراه سازند

 . »بريد و پيوسته در غفلت و هوسرانى به سر مى«. يعني: 61نجم، آية   سورة -3
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كه مجاهد صوت شيطان را در اين آيـه بـه    1﴾واستفْزِز منِ استطَعت منهم بِصوتك﴿است: 
  ساز و آواز تعبير كرده است.

كه همراه نافع مي  داريم (رضي اهللا  عنهما) عمرروايت از عبداهللا بن اما در سنت، 
مي  صداي ني چوپاني شنيد، انگشت در گوش گذاشت و راه كج كرد و از نافع رفت و

آري، تا آن قـدر دور شـد كـه     :گفت صدا مي آيد؟ و نافع مي وي؟ ياپرسيد كه مي شن
اهللا ديگر صدا نمي آيد آن وقت انگشت از گوش برداشت و گفـت: رسـول    :نافع گفت

ي چوپان را شنيد همين كار را كرد. روايـاتي  را ديدم كه صداي َن (صلى اهللا عليه وسلم)
يد و فروش و آموزش كنيزان مطربه هسـت، و اينكـه بهـاي آنهـا حـرام      رهم در منع خ

از دو صداي گناه آلود منع  (صلى اهللا عليه وسلم)است. روايت ديگري داريم كه پيغمبر 
(صـلى اهللا عليـه   و نوحه گري، موقعي كه ابراهيم پسـر پيغمبـر   كرده است: آواز خواني 

درگذشت حضرت مي گريست عبدالرحمن بن عوف پرسيد: مگـر تـو از گريـه     وسلم)
محقني فاجرين: صوت عنـد  ال، ولكن يت عن صوتني أ«نهي نمي كردي؟ حضرت فرمـود:  

صوت «كـه   گري از اين روايت توضيح داده شدهيددر صورت  »نغمة وصوت عند مصيبة
يعني به شـيوة  » صوت عند مصيبة« مربوط است به ساز و آوازهاي شيطاني و »عند نغمة

   .يبتصت زدن و پيراهن پاره كردن هنگام مرصو جاهليت بر سر و
بعثـت  «آورده انـد:   (صلى اهللا عليه وسـلم) روايت ديگري داريم كه از قول پيغمبر 

طبل كـردن طبـل و نـي مبعـوث شـده ام).       (من براي نابود كردن »الطبلو ربهدم المزما
زمان يا مقدمات نزول بالهايي لرواياتي هم داريم كه شيوع ساز و آواز را از عاليم آخر ا

شـمرده  و مسخ و سنگ باريـدن از آسـمان...    از قبيل باد سرخ و زلزله و فرورفتن زمين
 عليـه  (صـلى اهللا نامي نزد حضـرت رسـول     اند. روايت ديگري هست كه عمرو بن قرة

كسب من از دف زني است، اجازه مي فرمايي كه به اين كار  :مي آيد و مي گويد وسلم)
 زشتي نكشد؟ حضرت اجازه نمي دهد و بعالوه به وي تهديد و ادامه دهم طوري كه به

اين عاصيان هر كدام بي توبه بميرنـد  «پرخاش مي نمايد... و بعد از رفتن او مي فرمايد: 

                                                 

 .» توانى با صدايت تحريك كن هر كدام از آنها را مى«يعني:  .64راء، آية سورة اس -1
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از قول ابن مسعود آورده اند كه هر كـس بـي بسـم اهللا سـوار     ». عريان محشور ميشوند
انـد آواز  آواز بخـوان! و اگـر نتو    مركب شود، شيطان بر پشتش مي نشيند و مـي گويـد:  

  ساز! دروغ ب :بخوند مي گويد
ديد دختر كوچكي آواز مي خواند، گفت: شيطان  (رضي اهللا عنهما) عبداهللا بن عمر

. كسي از قاسم بن محمد (بـن ابـي بكـر) راجـع بـه غنـا       از اين هم دست بر نمي دارد
پرسيد. جواب داد: وقتي خدا حقها و باطلها را جدا سازد به نظرت غنا را جزء كدام مي 
گذارد!؟ شعبي گفته است: لعنت بر خنيناگر و بر آن كس كه برايش خنياگري مي كننـد.  

فرزندان من مي آموزي  كه به نخستين چيز«عمر بن عبدالعزيز به معلم فرزندش نوشت 
 يزيد». ن است و عاقبتش غضب رحماننفرت از لهو و لعب باشد كه شروعش از شيطا

از غنا برحذر باشيد كه بر شهوت مي افزايد و از «بن وليد به بني اميه توصيه مي كرد كه 
ـ    مي كاهد و مروت د جانشين خمر است و مستي آور؛ و اگر به هر حال بـه غنـا خواهي

مؤلـف گويـد: مـا در    ». سـت آن دور داريد كه غنا فراخوان زناي زنان را از پرداخت بار
ه بـا شـنيدن   عبادت پيشگان آورده ايم كه چگون كتاب ذم الهوي حكاياتي از پارسايان و

  ساز و آواز از راه به در شده اند.
... خالصه اينكه غنا انسان را از اعتدال خارج مي سازد و عقل آدم را كم مي كنـد،  

وري كه وقتي به طرب آمد كارها مي كند كه در حال عادي آن را زشت مـي دانـد.   به ط
ند، پاي مي كوبد و كارهاي سخيف ديگر؛ غنا و شراب يزچرخاند، دست م مثال سر مي

  ت كه غنا نيز منع شود. سدر اين مورد اثر مشابه دارند و شايسته اي
يعني كساني كـه اشـعار    »اصحاب قصائد«آورده اند كه از محمد بن منصور دربارة 

اينان از خدا گريختگانند، اگر خلوص بـا خـدا و   «  زهديه مي خواندند سوال شد. گفت:
كـه از ايـن    در دلهايشان چيزي افاضه مي كرد رسول داشتند و صدق مي ورزيدند خدا

  ». و بازديد مردمان فارغ مي شدندديد 
  استماع غنا پرسيد، پاسخ داد:از قول ابوعبداهللا بن بطة آورده اند كه كسي راجع به 

اين كاري است كه علما خوش نمـي دارنـد و   «تو را از آن نهي مي كنم، و چنين افزود: 
سفها آن را خوش مي انگارند و جمعي كه در نام صوفي و به حقيقت جبري انـد بـدان   
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مي پردازند. آن دون همتان بدعت آيين زاهد نماي تاريك بين كه دعوي شوق و محبت 
داشته خوف و رجا به كناري گذاشته اند، با آواز پسران و زنان به طرب و اشـتباق  خدا 

آمده از خود مي روند بلكه جان مي دهند و در واقع خود را به حال غش مي اندازند و 
تظاهر به مردن مي كنند با اين پندار كه ايـن از عشـق خداسـت تعـالي اهللا عمـا يقـول       

  . لجاهلون علوا كبيراا

  بهه هاي قايالن به جواز غنادر ذكر ش

دنـد  دف مي ز و دو دختري كه نزد او (رضي اهللا عنها) از آن جمله است حديث عايشه
درباره عروسي آن دختر و پسر  (رضي اهللا عنها) حديث عايشه و ذكر آن گذشت؛ ديگر

بـن عبيـد كـه از قـول پيغمبـر       كه ذكر آن گذشت؛ ديگر حديثي است از فضالة نصارىا
ن الصـوت بـالقرآن   لي الرجل الحسإلَلّه اشد اُذُناً «  روايت مي كند: عليه وسلم) (صلى اهللا

كه قرآن مـي خوانـد   (يعني خداوند به صداي خوش كسي  »من صاحب القنية إلي قينته
 :داي مطربه اش). ابن طاهر گويـد گوش مي دهد از گوش دادن مرد به صو بهتر بيشتر 

توجه خدا   غنا را مي رساند زيرا تشبيه و مقايسة بودن استماع اين به طور ضمني حالل
به صوت قرآن خوان با امر حرام موجه نمي باشد؛ ديگر روايتي از ابـوهريره در تجـويز   

  دن. حرام را تفكيك كرده با مالك دف زتغني به قرآن، ديگر حديثي كه غناي حالل و 
جـز تكـرار    در جواب اين شبهات بايد گفت: غناي مذكور در حديث اول چيـزي 

منظم كلمات و برگردان آنها نبوده و اين اندازه، طبع را از اعتدال نمي برَد و در آن زمان 
دلها صاف ساده بوده برخالف امروز كه دلهـا در سـر پنجـة هـوس اسـت، چنانكـه در       

(صـلى اهللا  آمده است كه اگـر رسـول ا خـدا     (رضي اهللا عنها) حديث ديگري از عايشه
مان (يعني اواخر عمر عايشه) را مي ديد مسجد رفتن را بر زنان منـع  اين ز عليه وسلم)



 تلبيس ابليس    250

زل دربـارة اَمـردان كـه در    كجا و تغ 1مي فرمود. وانگهي خواندن سرودهاي جنگ بعاث
(صلى اهللا عليه كجا؟ دربارة حديث دوم شايد مقصود پيغمبر  انندومجالس صوفيه مي خ

وسي بوده است. دربارة حـديث سـوم   همين خواندن سادة اشعار در عر» لهو«از  وسلم)
اشكالي نـدارد چنانكـه اگـر بگـويي:      :كه مشبه به نمي تواند امر حرام باشد، مي گوييم

وضو گفته اند عسل از از خمير گواراتر يافتم، حرف درستي است؛ و فقها در مورد آب 
همچنانكه خون شهيد را از بدنش نمي زاينـد و نمـي شـويند؛ و     كه آن را خشك نكنيد

اين تشبيه اشكالي ندارد با آنكه خون نجس است و آب وضو پاك. حديث چهارم را كه 
به صوت حزين ترنم «د شافعي چنين معني كرده است كه تغني به قرآن را تجويز مي كن

به صوت حزين ترنم «، بعضي هم گفته اند يعني به جاي سرودهاي كرده است كه »كنند
اي سرودهاي ساربانان در كاروانها قرآن بخوانند. و ، بعضي هم گفته اند يعني به ج»كنند

ناي حالل و حرام را با مالك دف زدن تفكيك كرده حجـت تجـويز   غاما آن حديث كه 
نـد. بعضـي نيـز دف را در ايـن     اه را مي شكسـت بعضي تابعان دف  حتىشود  يدف نم

ـ    اف حديث به معني هلهله كشيدن در عروسي و دف را سريع زدن به منظـور اعـالم زف
احتمال قوي مي دهم كـه در  «  گرفته اند و احمد بن حنبل به همين مناسبت گفته است:

و روايتي از ثابت بن ». عروسي دف زدن اشكال نداشته باشد اما طبل را مكروه مي دانم
به ما رخصت  (صلى اهللا عليه وسلم)رسول اهللا  :صحابي بدري آورده اند كه گفت سعد

  ف زده شود. داده است كه در عروسيها د
مصنف گويد: از آنچه گذشت دانستيم شبهه كه بدان متشبث شده اند دليـل جـواز   

  غنا در اين معناي شناخته شده نيست.
بـه پشـت    ر خانـه ابونعيم اصفهاني در احوال بـراء بـن مالـك آورده كـه روزي د    

 كرد، و با اين استدالل خنك مي خواهـد تجـويز غنـا نمايـد، كـدام     خوابيده و ترنم مي 

                                                 

) به مدينه بين اوس و خزرج رخ صلى اهللا عليه وسلماز برخوردهايي است كه پيش از هجرت پيغمبر ( -1
داد. در حديث مورد بحث ذكر شده است كه آن دو دختر اشعار مربوط به جنگ بعاث را براي عايشـه  

 م. -د.مي خواندن
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انساني است كه با خود ترنم و زمزمه اي نكرده باشد؟ و محمد بن طاهر در كتابش بابي 
و آن حـديث را كـه    »باب االفتراح علي القوال و السـنة فيـه  « :منعقد كرده تحت عنوان

الصـلت را بـرايش    از كسي خواست تا شعر امية بن ابـي  (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 
ار رفته كه صوفي در مجلس به قـوال بگويـد فـالن آواز و    ك نبخواند سابقه اي براي اي

سرود را بخوان، مثل اين ماند كه گفته شود چون جايز است آب انگـور را همـين اآلن   
كـه تخميـر و نجـس    ست كه آن را بعد از چند روز هـم ( بكشي و بخوري، پس جايز ا

   .شد) بخوري...
هجـري در مجلسـي كـه     370ه سال و نيز از محمد بن طاهر روايت كرده اند كه ب

يان و ابوالقاسم داركـي شـيخ شـافعيان و ابوالحسـن طـاهر بـن       كر ابهري شيخ مالابوبك
لحسين بن سمعون شيخ واعظـان و ابوعبـداهللا بـن    االحسين شيخ اصحاب حديث و ابو

 –مجاهد شيخ متكلمان (و نيز رفيقش ابوبكر باقالني) حضور داشتند به ابوعبداهللا غالم 
 چيزي بخوان، شعر عاشقانه اي خواند و آنها همه :گفته شد –خواني بود كه قاري خوش

مي شنيدند و چيزي نگفتند. در مورد اين روايت بايد گفت كه اوال محمد بن طاهر ثقـه  
نيست و به فرض صحت حكايت، معلوم نيست كه آن شعر را بـه سـاز و آواز خوانـده    

  باشد. 
كرامهم لقوال باب إ«د كرده تحت عنوان و نيز محمد بن طاهر در كتابش بابي منعق

(صـلى اهللا عليـه   ، و استدالل مي كند بـه اينكـه حضـرت رسـول     »فرادهم الموضع لهذو
را سروده بـود.  » بانَت سعاد...«مة خود را به كعب بن زهير بخشيد كه قصيدة جا وسلم)

ز آن ا يزتـر اين را نوشتيم كه قدرت فقاهت استنباط اين مرد را دريابيد و گرنه عمـر عز 
انـد كـه    است كه به اين پريشانگوييها تباه شود و آنچه از محمد بـن طـاهر نقـل كـرده    

شافعي براي گوش دادن آواز بر در خانه اي ايستاد... قابل اعتماد نيست و شافعي متـين  
ي كند. مـي دانـيم شـافعيان گـوش دادن بـه خواننـدگي زن       ن كارتر از آن بوده كه چني
كـه كنيـز خـود را بـه     نيز باشـد چـه آزاد زن؛ و مـردي    دانند چه كنامحرم را حرام مي 
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دارد و ديگران را براي اين كار جمـع كنـد مـردود الشـهاده      خوانندگي براي ديگران وا
  دانند وكارش را در رديف ديوثي شمارند. 

ابوطالب مكي در كتابش آورده است كه مروان قاضي چند كنيز داشـت كـه قـرآن    
شان داده بود خاص صوفيان؛ كه اگر اين حكايت راست باشـد   دخوانندگي ياخواني و 

و نيز از حاكم نيشابوري (محدث معروف) نقل كـرده انـد كـه     فاسق بوده است.مروان 
» هـزاره «همراه فارس بن عيسي صوفي در منـزل ابـوبكر ابريشـمي بـراي شـنيدن آواز      

لف گويد: اين نسبت از خوانندگان زن باحجاب بود! مؤ» هزاره«حاضر مي شدند، و اين 
شه بر عـدالت وي كـافي   گر راست باشد همين خدااند و  زشتي است كه به حاكم داده

  است. 
و نيز ابوطالب مكي آورده است كه عبداهللا بن جعفر (بن ابيطالب) به اسـتماع غنـا   

  حتماً به خواندن كنيزان خودش گوش مي داده.  :مي نشست، مؤلف گويد
احمد حنبل نقل كرده است كه مـن سـماع دوسـت     محمد بن طاهر از صالح پسر

داشتم و پدرم آن را ناخوش داشت تا شبي ابـن الخبـازة صـائدي را كـه خواننـده بـود       
 دعوت كردم وقتي پدرم به خواب رفت او شروع به تغني نمود، ناگهان احسـاس كـردم  

 مه به زيـر ش مي دهد باال رفتم و پدرم را ديدم دامن جاكه پدرم به بام اتاق ما آمده گو
بغل زده گويي مي رقصد... صورتهاي ديگر هم از اين روايت هسـت حاصـلش اينكـه    

قصايد زهـديات   ن حنبل سماع و تغني را تأييد مي كند. مؤلف گويد: ابن الخبازةاحمد ب
مي خوانده، اما اينكه احمد گويي مي خواسته برقصد، تعبير و تغييري است كه راويـان  

  اند.  كايت افزودهحن به براي تجويز رقاصي صوفيا
بعضي نيز مدعي آن شده اند كه شنيدن غنا در ما تأثيري ندارد، چنانكه از ابـوعلي  

مرا حالل است  :رودباري پرسيدند چه گويي دربارة كسي كه آواز لهو بشنود و بگويد و
آري رسيده باشد ليكن بـه   :نمي كند. ابوعلي گفت زيرا به جايي رسيده ام كه درمن اثر

  نم!جه
ابوحامد غزالي استدالل ديگري به نفع صوفيان در تجويز سـماع و غنـا كـرده كـه     

چون اجزاء غنا مباح اسـت جمـع آنهـا هـم مبـاح       :دون شأن فهم فقاهت اوست، گويد
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مشخص كرده انـد   خواهد بود؛ كه به جاي تعجب است. بايد دانست علما انواع ساز را
ه مباح است دف اسـت و بـس آن   باح؛ آنچت و كدام مكروه و كدام مكه كدام حرام اس

  هم در عروسي و مانند آن. 
مشايخ اين طايفه را هر گاه طبـع از حركـت     ابن عقيل از كسي شنيد كه مي گويد:

 به سوي خدا باز مي ماند حدي خواني با سرود آن را پيش مي راند، ابن عقيـل گفـت:  
عيد الهي در قرآن و سـنت پيغمبـر   اُف بر اين گوينده مگر نمي دانيد كه دلها با وعد و و 

 انفال آمده اسـت:  به سوي خدا كشيده مي شود (چنانكه در سورة (صلى اهللا عليه وسلم)
اما انگيزيش طبع بـا شـعر و آواز رابطـة     .1)6 :آية(، ﴾وإِذَا تليت علَيهِم آياته زادتهم إِمياناً﴿

از او سـر   ت و معشوق كه هر دم فتنه اي نـو اسآدم را از خدا مييرَد زيرا صفت مخلوق 
وسوسه كند كه از زيباييهاي بشر و حسن صوت عبرت  نمي زند. و هر كه را نفس چني

خـود نشـان   اهايي كه خدا جست بايد به همان گيريم، شيفته و فريفته اي بيش ني بر مي
حرك شهوت داده و اشاره فرموده براي عبرت بنگريم (مثل شتر و اسب و بادها...) كه م

بنامد زنـديقي  » معشوق«ه خدا را خالق را در نظر مي آرند. و هر ك نيستند بلكه عظمت
از مشبهه محسـوب اسـت،    است در پوشش بندگي و آزمندي است در لباس زاهدي و

ـ      چرا كه اُن در س والفت كه الزمة عشق است جز بـا همجـنس صـورت نپـذيرد و بـه ق
و گرايش پديد مي آيد. مثال اگر بعضي از ما شود  ينس استوارتر ماُ نزديك در صورت

آب را خوش داريم از آن سبب است كه در ما آب هست و اگر كسي بـا گيـاه خـوش    
است براي آن است كه در قوة نمو مشتركند. اما چه مشـاركتي ميـان خـالق و مخلـوق     
هست تا در ميان ميل وعشق و شوق حاصل شده باشد؟ چه مناسبتي هسـت ميـان آب   

آفرينندة افالك؟ اينان براي خدا صورتي در دل تصوير و تصور مي كنند و آن  وخاك با
رم پديـد  اشيطان است. عظمت خدا در دل هيبت و آز دست طبع و بتي است كه ساختة

مي آورد و اينكه اينان از عشق دم مي زنند با آن صورت ذهني اسـت و پنـداري بـيش    
ار حالـت قلـق و   د دچـ وشـ يـد مـي   هـم ناپد آن  چون به عقل باز مي آينـد و  نيست و

                                                 

  .»و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد«يعني:  -1
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مي گردند نظير عاشق سرگشته اي كه از معشوق جدا شده باشد! به خدا پنـاه   اضطراب
مي بريم از اين وساوس پست نفساني وعوارض طبيعت جسـماني، كـه همچـون بـت     

  شكستن به حكم شرع، سترون و زدودن آن از دلها واجب است. 
بتدي سماع را جايز نمي شمردند زيرا بايد دانست كه بعضي قدماي صوفيه براي م

لحسين نوري نقـل اسـت كـه بـه يكـي از      ادلهاي آنها چه مي كنند از ابو مي دانستند با
حت و تنعم مي گرايد از هر گاه مريد را بيني كه قصايد مي شنود و به را«  يارانش گفت:
اينان بـوده انـد و   ند پيشينيان اينان نيز مثل رست: يكي اينكه عوام مي پندااو اميد خير ني

سازند و حجت و  ب جري ميا به لهو و لعشوند، ديگر اينكه عامه ربه آنان بدگمان مي 
  بهانه به دست آنان مي دهند.

شعلة سماع چنان در دل بعضي صوفيان گرفته كه بر قرائت قـرآن تـرجيحش مـي    
الت به دهند و چنان رقت قلب در سماع به ايشان دست مي دهد كه با شنيدن قرآن با ح

به قصد يوسف بن الحسين از بغـداد بـه    :نمي دهد. ابوالحسين دراج گويد ايشان دست
ديق چه كار داري!؟ دلتنـگ  نزبا آن  :ر كس منزلش را پرسيدم گفتندري رفتم آنجا از ه

 ،تا اين شهر آمده ام دست كم ببينمش :شدم و تصميم گرفتم باز گردم، بعد با خود گفتم
ند. ديدمش در محراب نشسـته  م تا مرا به مسجدش راهنمايي كردو باز سراغش را گرفت

از   در پيش رو گشوده مي خواند، نزديك شدم سالم دادم. جواب داد و پرسيد: يو قرآن
كجايي؟ گفتم: از بغداد به قصد زيارت شيخ آمده ام، گفت: مي تواني شـعري بخـواني،   

    آري: :گفتم
  ذاحزم لهدمت ما تبني نتولو ك    رأيتك تبني دائماً في قطيعتي

و مـرا   قرآن را تا كرد و شروع كرد به گريستن تا آنجا كه ريش و جامه اش تر شد
مالمـت مكـن كـه     اهـل ري را  ،بر بسيار گريستن وي دل بسوخت، سپس گفت: فرزند

يوسف بن الحسين را زنديق مي نامند، از وقت نماز قرآن مي خواندم اشك به چشـمم  
  بر پا شد. گويي قيامت در دلم و از اين شعر نيامد 
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صعلوكي صـبح جمعـه هـا مجلـس      از ابوعبدالرحمن سلمي نقل است كه ابوسهل
را برچيد و بـراي  تم قرآن داشت، و پيش از آنكه من به مرو بروم آن مجلس درس و خ

وال و مغني بر پا كرد، روزي از مـن پرسـيد كـه مـردم چـه مـي       ابن الفرغاني مجلس ق
يند مجلس قرآن را جمع كرده و به جايش مجلس قـوال گذاشـته.   مي گو گويند؟ گفتم:

  گفت رستگار نشد. » راچ«هر كس به استادش   گفت:
كـه  ه خود او واگذار شده، حـال آن حال شيخ ب :مؤلف گويد: مبلغان تصوف گويند

كس نباشد كه چنين باشد. حيوانات را با تازيانه به راه مي آرنـد و آدمـي را بـا عقـل و     
  استه هاي نفساني باز مي دارند. شرع از خو

ه، روهـي مكـ  غنا كه گفتم جمعي حرام دانند وگروو بعضي صوفيه معتقدند همين 
كريم قشيري گفته است سماع بر براي برخي مستحب است چنانكه عبدالمنعم بن عبدال

م حرام است زيرا نفسشان بر جاست و بر زاهدان مباح است چون جهادشان با نفس عوا
  مستحب است كه زنده دالنند.  -يعني صوفيان –است و بر اصحاب ما حاصل داده 

الي بر همگـام سـماع   يكي اينكه غز ز پنج جهت باطل است:اين قول ا  مؤلف گويد:
را مباح داشته است وغزالي از پسر قشيري به مذهب قوم داناتر بوده؛ ديگر اينكه طبع با 

باز مانده باشد كه با انگيزه اي (مثال مجاهده تغيير نمي كند هر چند ممكن است از كار 
سماع و غنا) به عادت خود باز مي گردد، سوم اينكه عالمان يا آن را حـرام دانسـته انـد    

يكسان دانند و يكسان هم هست، و  يا مباح دانسته اند عموماً چرا كه طبايع را عموماً و
دن سماع وغيابت پسر قشيري سه حكم كرده؛ چهارم اينكه اجماع داريم بر مستحب نبو

آيـد كـه شـنيدن    پنجم اينكه از قـول قشـيري الزم مـي    امر اين است كه مباحش دانند؛ 
صداي عود بر كسي هم كه متأثر و مغير نمي شود مباح باشـد و يـا مسـتحب (ولـو آن     

  شخص زاهد يا صوفي نباشد).
 الي اهللا (به خاطر نزديكي به خـدا) سـماع غنـا مـي     ًقربةبعضي مدعي شده اند كه 

كنند، چنانكه ابوطالب مكي از قول جنيد آورده است كه سه جا اين طايفه رحمت فرود 
كه اين قوم جز به هنگام نياز شـديد نخورنـد؛ دوم    –يكي هنگام طعام خوردن   مي آيد:
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پيام آوران در ميـان اسـت؛ سـوم     يقان واحوالامات صدكه سخن از مق –هنگام مذاكره 
 اگـر نقـل ايـن     وند و حق را مي بينند. مؤلـف گويـد:  كه به وجد مي شن –هنگام سماع 

حمل بر آن مي كنيم كـه مـرادش    -ما كه بدو خوش بينيم -راست باشد سخن از جنيد
د توان معتق يو گريه مي شود، باشد. و گر نه نمسماع قصايد زهديه كه باعث رقت دل 

آدمهايي باشند كـه  ليلي  رحمت نازل شود! و  سعدي  و شد كه با خواندن اشعاري به ياد
بـر آدميـان، آن    در جنـب غلبـة طبـايع   از آن گونه اشعار برداشت اشارات اليـه نماينـد.   

اشارات مضمحل و معدوم به حساب مي آيد. دليل گفتة ما اين است كه در زمان جنيـد  
  از اشعاري كه اكنون مي خوانند در مجالس صوفيه نمي خوانده اند. 

ابوالوفـا   بـا  :ظ (= محـدث) نقـل اسـت كـه گفـت     از عبدالوهاب بن المبارك حاف
به خدا هنگامي كـه بسـاط    :دي شيخ رباط زوزني دوست بودم، به من مي گفتابزآوفير

و تصورش آن بود كه  سماع و قوالي را داير مي كنند به يادت هستم و دعايت مي كنم،
تردن بساط از صوفيه شنيده ام كه هنگام گس  آن، هنگام اجابت دعاست! ابن عقيل گويد:

و هنگامي كه حدي خوان حدي مي خواند دعاها مستجاب است، و اين از آن راه است 
الي اهللا؛ و اين كفر است چرا كه هر كس تصـور   ًقربةكه سماع غنا را عملي مي انگارند 

فقهـا غنـا را يـا     :كند با حرام و مكروه مي توان به خدا تقرب يافت كافر است، و گفتيم
آن بيهوش كـه از همـه   «يا مكروه. از صالح مري نقل است كه گفته:  حرام شمرده اند و

الي اهللا كرده، و ثابت قدم ً قربةمي خيزد افتادة عشق است كه مي انگارد كاري  ديرتر بر
متـر گرفتـه   كترين كسان روز قيامت كسي است كه كتاب خدا و سنت پيغمبرش را مح

  ». است
ـ   :از ابوالحارث اوالسي نقل است كه مي گفت دم بـر  شبي شيطان را در خـواب دي

دنـد و سـمت چـپش عـده اي     عـده اي بو يكي از پشت بامهاي اوالس، سمت راستش 
و مـن از  برقصـيد   :زيد و بخوانيد و به آنان گفـت ابنو :. به اينان گفتهمگي خوشپوش

از   بام به زمين اندازم. آن گاه شيطان خطاب به من گفت: خوشي مي خواستم خود را از
  ق نتوانستم بر شما رخنه كنم مؤثرتر از اين!هيچ طري
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  تلبيس ابليس بر صوفيان در وجد

صوفيان چون غنا شنوند به وجد آيند و كف زنند و نعره كشيند و جامه درند و ابلـيس  
شان در اين حركات به حـديثي اسـت    در اين باب ايشان را سخت فريفته است. استناد

بـر   1﴾وإِنَّ جهنم لَموعدهم أَجمعني﴿ه چون آيـة  ك (رضي اهللا عنه) راجع به سلمان فارسي
ه روز به بيابان گريخت. و داستاني فريادي كشيد و به سر در غلتيد و سپيغمبر نازل شد 

 :كه شعله ور است ايـن آيـه را خوانـد    ديد ديگر كه ربيع بن خيثم چون كورة آتشي را
﴿س يدعب كَانم نم مهأَترياًإِذَا رفزظاً ويغا توا لَهعخانه بردند و تـا  و بيهوش شد او را به  2﴾م

انـد كـه    هنگام نماز مغرب به خود نيامد، و نيز حكايات ديگر از عبادت پيشگان آورده
هنگام شنيدن آيه قرآني بعضي مرده اند و بعضي از حال رفته و غش كرده اند و بعضي 

  احوال در زهد پيش مي آيد.  نعره كشيده اند، و از اين گونه
 آيه مكي اسـت و  ادروغ است زير (رضي اهللا عنه) جواب گوييم كه داستان سلمان

سلمان در مدينه ايمان آورده و از هيچ صحابي چين حالتي نقل نشـده اسـت. در مـورد    
دو تن از راويان مشكوك اند كه يكـي عيسـي بـن     :بن خيثم نيز بايد گفت داستان ربيع

وي است كه سفيان ثوري منكر روايتش بـود، و بـويژه داسـتان بيهـوش     سليم قصص گ
يـز بـر حالـت اوليـة صـدر      شدن ربيع از شنيدن آيه را انكار مي كرد، زيرا خود سفيان ن

ست. از اين گذشته به فرض و از صحابه و تابعين چنين حركات ديده نشده ااسالم بود 
چه مناسـبت  شده باشد، حالتش  از خوف خدا غش كرده يا از ترس الل ماندههم كسي 

د است اما متوجه است كه چه مي كند چنانكه اگـر بـر سـر    دارد با كسي كه مدعي وج
رد و به د د بيفتد! سپس جامه ميبايافتند، كه اگر براستي بيخود است نمي  ديواري باشد

  منكرات ديگر دست مي يازد و معلوم است كه بازيچة شيطان شده است. 

                                                 

 . » گاه همگى آنان است و جهنم وعده«. يعني: 43سورة حجر،  آية  -1

هنگامى كه اين آتش آنان را از مكانى دور ببيند، صداى وحشـتناك و  «. يعني: 12سورة فرقان، آية  -2

  .»شنوند همراه است مىزدن شديد  خشم آلودش را كه با نفس
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نقل است كه شبلي روز جمعه نظري مي كرد و نعره اي مي زد،  از احمد بن عطاء
ابوعمران اشـيب كـه    روزي چنان فرياد كشيد كه مردمِ دور و برش مشوش گرديدند، و

  در كنار مجلس شبلي مجلس داشت خشمگين گرديد.
كـه پاكـدل تـرين     (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   مؤلف گويد: از اصـحاب رسـول اهللا   

بر گريه و خشوعشان افزوده شود چيزي سراغ » وجد«كه درحال مسلمانان بودند جز اين
خود حضرت بر آن كار انكار مي كـرده اسـت. از    شگفتي رخ مي داد نداريم و اگر كار

اصحاب را موعظه مي فرمود  (صلى اهللا عليه وسلم)انس روايت است كه روزي پيغمبر 
ان بـر زمـين نيفتـاد. و در    شـ شنوندگان را شنيديم، اما هـيچ كدام   تا آنجا كه صداي نالة

ما را موعظه اي مؤثر  (صلى اهللا عليه وسلم) رپيغمب«است كه  ساريةض بن حديث عربا
ر آجـري افـزوده اسـت: امـا     ابـوبك » پر آب و دلها بيتاب گرديـد  كرد چندان كه چشمها

كـاري كـه ايـن جـاهالن بازيچـة      ض نگفته كه فرياد كشيديم و بر سينه كوبيـديم؛  عربا
  كنند. شيطان مي 

پرسـيدم كـه    (رضـي اهللا عنهمـا)   از اسماء دختر ابوبكر :حصين عبدالرحمن گويد
آن   هنگام قرائـت قـرآن چگونـه بودنـد؟ گفـت:      (صلى اهللا عليه وسلم)اصحاب پيغمبر 

 :چشمانشان گريان و پوست تنشان لرزان مي شد. گفـتم  :چنان كه خدا توصيف فرموده
 عـوذ أ  مي شنوند از هوش مي روند، گفـت:  كساني هستند كه چون صداي قرائت قرآن

  ن الرجيم!باهللا من الشيطا
كسـي از   نپرسيد آيـا از گذشـتگا   (رضي اهللا عنهما) دختر ابوبكرعكرمة از اسماء 

  اما مي گريستند.  ،نه  گفت: خدا بيهوش مي شد؟ خوف
بر كسي گذشت كه بيهوش افتاده بود، گفت: اين را چه  (رضي اهللا عنهما) ابن عمر

ده است؟ گفتند: يك عراقي است كه وقتي صداي قرائت قرآن مي شنود به اين حـال  ش
  ما هم از خدا مي ترسيديم اما بر زمين نمي افتاديم!  مي افتد. ابن عمر گفت:
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روايت است كه نزد او از خـوارج و حـالتي كـه از     (رضي اهللا عنهما) از ابن عباس
در عبادت از يهود  :ي كردند، گفتشنيدن صداي قرآن به آنان دست مي دهد صحبت م

  سختكوش تر نباشند، كه اينان گمراه كننده اند.  نصارىو 
تند كه با شنيدن قرائت قرآن از كساني هس :گفتند (رضي اهللا عنه) به انس بن مالك

  اين كار خوارج است! :ش مي روند، گفتهو
ي مـي نشـيند كـه    پسرت عامر با كسـان  :گفتند (رضي اهللا عنهما) به عبداهللا بن زبير

  را به بيهوشي مي زنند، خطاب بـه عـامر گفـت:    ودهنگام شنيدن صداي قرائت قرآن خ
اگر ديگر با خبر شوم با اينها كه وقت قرآن خواندن تظاهر به غش مي كنند نشسـته اي،  

  خوب تازيانه ات مي زنم!
جـا  ك  از خود عامر بن عبداهللا بن زبير روايت است كـه نـزد پـدرم رفـتم، پرسـيد:     
غش  بودي؟ گفتم: جماعتي يافتم كه از آنها بهتر نديده ام، با ذكر خدا تنشان مي لرزد و

مـن فهميـد كـه      ديگر با آنان منشين! و از چهرة :مي كنند، قدري با ايشان نشستم. گفت
 را ديدم كه قرآن مي خوانـد و  (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر   حرفش اثري نكرده، گفت:

يي بـه ايشـان دسـت    آن مي خواندند و اين حالت كه ميگـو يدم كه قرابوبكر وعمر را د
فهميـدم   :خدا ترس ترند؟ عامر گويد ،نميداد، آيا اينان كه تو مي گويي از ابوبكر و عمر

  قضيه همين است كه پدرم مي گويد؛ ديگر با آن جماعت ننشستم.
غلتيـد و   زمينناگاه يكي از حاضران به  ،نقل است كه ابوالجوزاء حديث مي گفت

ايـن يـك آدم غشـي اسـت،      :زيدن كرد، ابوالجوزاء به سوي او دويد، گفتندرشروع به ل
خيال كردم از اينهاست كه خودشان را به مردن مي زنند، مي خواسـتم بگـويم از    :گفت

  مسجد بيرونش كنند. 
اين آدم مـريض   :ي او برود، گفتندابوالجوزاء برخاست كه به سو نقل است كه هم

پنداشتم از اينهاست كه خود را به مردن مي زنند، اگر از آنها بـود پـايم را     :ست، گفتا
  ! مپشت گردنش مي گذاشت

ي صداي قرائت قرآن مي شنوند غش كساني هستند كه وقت  به ابن سيرين گفته شد:
يكيشان روي ديواري بنشيند و قرآن را از اول تا آخر بـرايش بخواننـد     كنند، گفت: يم
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استگوي است (يعني آن كارشان تصنعي است). از طريق ديگر هم شبيه ايـن  افتاد، راگر 
  اند.  حكايت را از ابن سيرين آورده

و نيز آورده اند كه كسي در مجلس وعظ حسن (بصري) آه بلندي كشـيد. حسـن   
اگر اين آه لّله بود كه خود را انگشت نما كردي و اگر لله نبود كه هالك شدي. و  :گفت

شيطان اسـت كـه همـين      او كسي گريست و صدا بلند كرد، حسن گفت: نيز در مجلس
  اآلن دارد مي گريد!

اگـر   ،زندرف  آورده اند فضيل عياض به پسرش كه بر اثر وجد به زمين غلتيد گفت:
  اين به حقيقت است خود را رسوا نمودي واگر بدروغ است خود را هالك كردي. 

ظهار وجد و حركات بيتابانه مـي نمـود   سعيد بن عثمان واعظ به كسي كه نزد او ا
اگر راست مي گويي كه راز درون را افشا كردي و اگر دروغ است كه بـه   ،فرزند  گفت:

  .  ]ريا شرك خفي است [اي  خدا شرك ورزيده
وجد ابتدا  :و اگر كسي بگويد كه سخن در احوال راستان است نه رياكاران. گوييم

د شـيطان از  ن خود را نگه دارد و كسـي نفهمـ  جاي كن شدني است در باطن، اگر انسا
 مي گردد. چنانكه ايوب سـختياني را وقتـي ضـمن سـخن     وي مأيوس مي شود و دور

داد و اشكش مي خواست بيايـد دسـت بـه     يگفتن و حديث گفتن رقت قلب دست م
چه زكام سختي! اما اگر انسان اهمال نمايد و مجال ظهور به  :مي گفت بيني مي كشيد و

د يا دوست داشته باشد كه مردم حال او را بفهمند، شيطان در او مي دمد و هر وجد بده
اندازه كه شيطان در او بيشتر بدمد بيشتر جاي كن مي شـود و تحركـات بـي اختيـار از     

  .1خود نشان مي داهد
گفته شد: اينجا كساني هستند كه وقتي قرائت  (رضي اهللا عنهما) به عبداهللا بن عمر

چنين چيزي  :كيشان از ترس خدا پاي بر زمين مي كوبد! عبداهللا گفتقرآن مي شنوند ي

                                                 

افسونگري بـراي تـب   «به دنبال اين مطلب، مؤلف حكايتي و حديثي در نكوهش و خالف شرع بودن  -1
آورده كه مناسـب بـود در بـاب دوازدهـم     » بري و تعويذ بستن و دعاي مهر ومحبت ميان زن و شوهر

 م. -شته است.كه موضوع اين قسمت اين بازگ» وجد«دربارة بياورد، و پس از آن به بحث 
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نين است شيطان در قالب آن يك نفر اگر چ  نمي شود، گوينده قسم خورد. عبداهللا گفت:
  چنين نبودند.  (صلى اهللا عليه وسلم)رفته، اصحاب پيغمبر 

مايـد  اظهـار نن  و اگر كسي بگويد كه گيريم صاحب وجد كوشيد آن را دفع كند و
 در اينجا دخالت شيطان چيست (يعني چگونه اين قسم وجد را كار شيطاناما نتوانست 

ما منكر ضعف بعضي طبايع نيستيم اما عالمت صادق بودن در  :مي توان شمرد)؟ گوييم
فرض شما اين است كه نتواند آن حالت را از خود براند و نداند كه چه بر سرش آمـده  

وخر موسـى  ﴿ بيهوش بر زمين غلتيد: (عليه السالم)موسي كه است و مي آيد، آن گونه 
ا فـرو خواندنـد   ر  »هـوال القيامـة  أ«چنانكه آورده اند به عبداهللا بن وهب كتاب  1﴾صعقاً

كسان از اثر موعظه مرده  بيهوش افتاد وكلمه اي نگفت تا بعد از چند روز مرد. و بسيار
اهر كنندگان به وجد طوري است كه مصنوعي غش كرده اند، اال اينكه حركات تظاند يا 

را » مخلـص «آن روشن. اگر سؤال شود كه آيا  بودن آن اشكار است و كمك شيطان در
در وجد راستين نقصي است؟ پاسخ مي دهيم: آري، زيرا اوال هر گاه علم داشـت خـود   

 نقـل ف صحابه و تابعان است. از خوات ر حال عملش بر خالنگه مي داشت، ثانياً به را
اگر مي تواني خـود را   :) مي لرزيد ابراهيم بدو گفتاست كه هنگام ذكر (ياد كردن خدا

مي توانم كه تو را به كس نشمارم، و اگـر نمـي تـواني     نگه داري و نگه نمي داري پس
  خود را نگه داري پس بر خالف گذشتگاني؛ آنان كه از تو بهتر بودند. 

عي فقيـه اسـت و   هيم نخكلف بوده و ابرااز صالحان دور از ت مؤلف گويد: خوات
  اين گونه سخن ميگويد، حال اهل تصنع را چه بايد گفت؟

اند ابـن   اهل تصوف هنگام غنا چون به وجد مي آيند كف مي زنند، چنانكه آورده
بنان وجد مي نمود و ابوسعيد خراز برايش دست مي زد. مؤلف گويد: اين شبيه همـان  

و دست مي زدند » المكاء« سم حج سوت مي كشيدند حركات مشركان است كه در مرا
 وما كَانَ صالتهم عند الْبيـت إِالَّ ﴿: آمده اسـت)  35سورة انفال، آية نكه در (آ »التصدية«

چيزى جز سوت كشيدن و كف  [خدا]و نماز و دعايشان در كنار خانه « .﴾مكَاًء وتصديةً
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قار و عقل و اعتدال بيرون مي رود و شبيه زنان مي در اين كار شخص از وو .»زدن نبود
  شود!

 صوفيان براي رقصيدنشان از آية قرآني حجت مي آورنـد كـه خداونـد بـه ايـوب     
را اسـتفاده    ]مضراب [امر به نوازندگي با چوب  1﴾اركُض بِرِجلك﴿ :فرمود (عليه السالم)

نيـز از حـديث زيـر بـر جـواز       بعضي .كنند! به خدا پناه مي بريم از بازي كردن با شرع
  فرمـود:  علي (رضي اهللا عنـه) به  (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر   اند: رقص استدالل كرده

از شوق دو سه قدم بر يـك پـا راه رفـت     علي (رضي اهللا عنه)و  »نا منكأنت مني وأ«
جعفر از شوق دو سه قـدم   .»شبهت خلقي وخلقيأ« :(لنگه رفت) و نيز به جعفر فرمود

أنت «  به زيد فرمود: (صلى اهللا عليه وسلم)يك پا راه رفت (لنگه رفت) و نيز پيغمبر  بر
رفت)؛ اما يكي دو زيد از شوق دو سه قدم روي يك پا راه رفت (لنگه  ،»موالناأخونا و

خاص حبشيان كـه  اه رفتن كجا و رقصيدن كجا؟ بعضي هم به حركات قدم بر يك پا ر
و آن نوعي راه رفـتن بـوده اسـت بـه      »زفنت الحبشة«  :ددر حديث آمده استناد كرده ان

  عالمت جواني و جنگاوري و دعوت به رزم. 
حكايتي هم آورده اند كه سعيد بن مسيب با شنيدن شعري پاي بر زمين كوفت، كه 
اوال حكايت دروغ يا مشكوك است و ثانياً يك دو بار پـاي بـر زمـين كوبيـدن كجـا و      

كار بچگانه نيست پس  قل را داور كنيم وببينيم رقص اگررقص كجا؟ اين همه بگذار، ع
با رقص دلها متوجه آخرت مي شود، آيا اين جز زور گفتن بي مـزه   چيست؟ و چگونه

ال إالرقص حماقة بين الكتفـين ال تـزول   «چيز ديگري است؟ از غزالي نقل شده است كه 
وال تمشِ ﴿نجا كه گويـد:  قرآن از رقص نهي فرموده آ :ابوالوفاء بن عقيل گويد »!بالتعب

كه شاهد دركلمة  3﴾إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ﴿و آنجا كه گويد:  2﴾في الْأَرضِ مرحاً

                                                 

 .  »بزن زمين را بپاى خود :گفتيم«. 42سورة ص، آية  -1
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ايـن بـاالتر كـه آدم ريشـداري      است. كدام تحقير وتوهين بر خرد و تمكين از» مختال«
ز زنان و پسران بي ريش! آيـا بـر   د چه رسد به اينكه ريش سفيدباشد، بويژه با آوابرقص

در پـيش دارد شايسـته    نم يا بهشـت قيامت و پل صراط و جه آنكه مرگ و سؤال قبر و
است كه مثل چارپايان چموش دست بيفشاند و لگد بيندازد و مثل زنان كف بزند، حال 
آنكه ما پيراني با وقار ديديم همچون ابوالقاسم بـن زيـدان و عبـدالملك بـن بشـران و      

طاهر عالف و جنيد و دينوري، و با وجود طول مدت معاشرت يـك لبخنـد از آنهـا    ابو
  مشاهده نكرديم چه رسد به خنده (پايان كالم ابوالوفاء بن عقيل). 

وقتي صوفي در رقص به حال طرب مي رسد دست يكي از حاضران را مي گيـرد  
برخاسـت   و بلندش مي كند كه برقصد و بر آن كس روا نيسـت كـه بـر نخيـزد، وقتـي     

ديگران هم به تبع او بر مي خيزند، و چون يكيشان سـر برهنـه سـازد ديگـران هـم بـه       
 قلي پوشيده نيست كه سـر برهنـه كـردن   و بر هيچ عا پيروي ازوي سر برهنه مي سازند

و اينكه درمناسك حج سر برهنه مـي   ]![چقدر زشت و بي شخصيتي و ترك ادب است
  ي دربرابر خداوند. كنند از باب تعبد است و اظهار خوار

و چون طربشان به شدت رسد، جامه به سوي مغني مي افكننند، يا درست يا چاك 
اند و نمي دانند » غيبت«زده، و بعضي جاهالن در توجيه اين كار مي گويند كه اينان در 

چه مي كنند جاي مالمت نيست، همچنانكـه موسـي وقتـي از طـور بازآمـد و گوسـاله       
لوم كه شكسته شد؟ و از كجـا  عاز كجاي م :يمواح را شكست. گويي قوم را ديد الپرست

انداخته باشد زيرا در قرآن فقـط بـه    سي به قصد شكستن الواح را به زمينمعلوم كه مو
در آن ما از خود بيخود  (عليه السالم)موسي وانگهي  1انداختن الواح بر زمين اشاره شده

و مي رفت، چه كسي ثابت مي كنـد  اگر درياي آتش در پيش رويش بود در آن فر حتى
يگـران بـاز مـي    كـه مغّنـي را از د  حال رقص از خود غايب باشد حال آن كه صوفي در

افتند! چگونه مي توان حال انبيا را با  يشناسد و اگر چاه و چاله اي پيش پايش باشد نم
  اين سفيهان سنجيد؟
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رفت و فرياد مـي  من خود جوان صوفيي را ديدم كه در بازار راه مي   مؤلف گويد:
و بـه  پرخاش و اشتلم مي كـرد. همـ  كشيد و كودكان به دنبالش مي افتادند و او به آنان 

عره ها را مي كشيد و نماز مي خواند، راجع به نماز نماز جمعه حاضر مي شد و همان ن
اگر در حال نعره كشيدن از خود بيخود، پس وضويش هـم   :من سؤال كردند گفتم از او

اين مرد توانا و  . و ]و حضور قلب ندارد[ر با خود است متصنع مي باشد باطل شده و اگ
ك اخور  چاالك بود اما كار نمي كرد بلكه همه روزه برايش زنبيل مي گرداندند به اندازة

  اين مفتخوارگي است نه توكّل.  خود و يارانش جمع مي شد و
كشـند پـس    ي(بر سر مطلب برويم) گيريم كه صوفيان در حال بيخـودي نعـره مـ   

نزديك شدن و دست يازيدنشان به سماع كه از زور خوشي چنين پـرده بـر عقـل مـي     
است همچناننكه پرداختن به كاري درد آور نيز شـرعاً ممنـوع اسـت. از     كشد نهي شده

خطـا و حـرام     ابن عقيل دربارة وجد نمودن و جامه دريدن صوفيان سوال شـد، گفـت:  
از تباه كردن مال نهي فرمـوده اسـت و نيـز از     وسلم) (صلى اهللا عليهاست، زيرا پيغمبر 

گفت: صوفي در حـال وجـد    منع كرده است. كسي در آن ميان  ]در عزا[گريبان دريدن 
چه مي كند. ابن عقيل پاسخ داد، وارد شدنشان در مجلسي كه مي دانند طرب نمي داند 

ت و پرهيز ساالف ي كنند خعقلشان مي ربايد و جامه دري م ه مي شود وربر ايشان چي
واجب، و مسئوليت ساقط نمي شود، كما اينكه از كسي كه مسكر مي نوشد و مست مي 

  شود به عذر مستي مسئوليت ساقط نمي شود. 
ث يدصـوفيان، حجـت ديگـري يافتـه و آن حـ      محمد بن طاهر براي جامه دريدن

را كشـيد و   پردة حجلـه  (صلى اهللا عليه وسلم)است كه پيغمبر  (رضي اهللا عنها) عايشه
يان را با پـاره  اين بيچاره را ببين كه جامه دريدن و مال تباه كردن صوفچاك زد. فقاهت 

عمل) قياس مي كند! و گر هـم عمـدي بـوده بـه لحـاظ       شدن پارچه اي (بدون قصد و
 نشدد در منهيات چنيته است، و مي دانيم شارع از باب تتصاويري بوده كه آن پرده داش

اگر صوفي گويـد كـه     براي دور ريختن شراب خمها را مي شكند. وكارها مي كند مثال
شيطان تو را از خود ربوده و اگر بـا حـق    :يب بودم گوييمحين جامه دريدن از خود غا

  بودي حق حفظت مي كرد كه حق امر به تباهكاري نمي نمايد. 
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بـن  مشايخ صوفيه دربارة جامه هاي دريده شده در سماع نيز حرفها دارند، محمـد  
كه به خـاطر او جامـه را دريـده انـد و      دريده شده از آن كسي است  جامة  طاهر گويد:

دليل بر آنكه جماعت حاضـر حـين جامـه      و نيز گويد: 1دليل مي آورد حديث جرير را
دريدن نيز سهمي دارند حديث ابوموسي است، حضرت به كساني كه با كشتي از حبشه 

بنگريد اين مرد چگونه شـريعت را بـاه     مؤلف گويد: .2باز آمدند از غنايم خيبر سهم داد
بازي گرفته تا با فهم كژ خود آنچه موافق مذهب متأخران صـوفيه اسـت بـه حـدس و     

متقدمان صوفيه در اين باب چيزي به دست نداريم. بـه هـر    گمان استخراج كند زيرا از
كـه اصـل پـاره     حال، اگر آن كه جامه را دريده و به سوي كسي افكند يا با خود اسـت 

مالش جايز نيست كه ببخشـد يـا    كردن جايز نبوده، و اگر بيخود است كه تصرف او در
بفروشد، و اگر آن چنان كه گفته اند آن جامة دريده كه مي افكند مانند چيزي باشد كـه  

اگر با خود باشد و  تملك نمايد، و از انسان بيفتد و گم شود پس كسي حق ندارد آن را
يني كه باز تصـرف در آن جـايز نيسـت، و    عبيفكند نه به عنوان شخص م رادريده   جامة

ا كه تملك جز با عقد يفكند بازهم از آن وي نمي شود، چروي مغني بسبه  اگر خصوصاً
كسـي افكنـدن و پرتـاب كـردن عقـد       رتشرعي صورت نمي گيرد و چيزي را به صو

  شرعي نيست!
د، وجه تصرف ديگران در آن چيسـت؟  بعد از اين همه، گيريم كه از آنِ مغنّي باش

اعة مال است و خـالف  و حال كه تصرف كردند چرا تكه تكه مي كنند كه اين خود اض
ان را چرا سهم مي دهند؟ حديث ابوموسي در اينجا حجت نمي شـود،  ايبغ شرع؛ و بعد

سهمي داده چرا كه بسا حضرت از شاهدان وقعه خيبر اجازه گرفته و به از راه رسيدگان 
  است.  حضرت بود داده ديا از محل خمس غنايم كه حق خوو 
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و   »بحيـرة «مذهب صوفيان در اين باب شـبيه اسـت بـه احكـام جاهليـان دربـارة       
 :كه از خود وضع كرده بودند. محمـد بـن طـاهر گويـد     1»حام«و  »وصيلة«و  »سائبة«

هـاي   اتفاق آراي مشايخ بر اين است كه با جامه هاي دريـده شـده در سـماع و جامـه    
درست كه به موافقت افكنده اند از آنِ جمع است و با نظر شيخ تقيسم مي شود، با اين 

اما شيخ ابواسماعيل انصاري گفتـه اسـت جامـه    ». الغنيمة لمن شهد الوقعة«استدالل كه 
هاي دريده شده و پاره هاي آن به جمع تقسيم مي شود و آنچه درست است بـه قـوال   

 :چه كسي دشمن را كشـته؟ گفتنـد   :كه حضرت پرسيد  :ةمي رسد، به دليل حديث سلم
دشمن به سـلمه ميرسـد؛ در اينجـا      تمام غنيمت و جامة :ع حضرت فرمودسلمة بن اكو

 !هم قوال بوده كه با آواز خود صوفي را به جامه دريدن واداشته و از پاي افكنده است  
يفتـه و بنگريـد   مؤلف گويد: بنگريد شيطان چگونه اين جاهالن بـه شـريعت را فر  

مشايخ اينان را كه به يك پشگل نمي ارزد. اما فقيهان اجماع دارند بر اينكـه هـر   اجماع 
چه هبه شود درست يا پاره به همتان كس مي رسد كه بدو هبه كـرده انـد، و در تشـبيه    

وي بر مي گيرنـد هـم اشـكالها    از صوفي از پافتاده به كشتة جنگ و غنيمت و جامه اي 
  مه جز هذيان و محالبافي چيزي نيست. هست، و اين ه

نقل است كه ابوالفتوح اسفرايني در جمعي چندان رقصيد تا دستارش از سر افتاد، 
گنـاه   از بابـت كفـارة آن   –و آن خطاسـت   –ناگاه متوجه شد كه با كفش مي رقصـيده  

 را پـاره پـاره كـرده   رداي ابريشمي منقش خود را از دوش بركند و در ميان افكند و آن 
از جمع مي خريـد و پـاره پـاره     ردا را ته شود خوب بودممكن است گفتقسيم كردند. 

مؤلـف  » التعودن في صدقتك«  در حديث داريم: :اش نمي كردند، محمد بن طاهر گويد
لزومي به خريدن نبود چون ردا در مالكيتش باقي بوده و با افكندن، مال غير نمي  :گويد
  شود).

ب اين اشكال كه پاره كردن جامه ها تباه كـردن مـال   بعضي فقهاي صوفيه در جوا
پس تفـريط   :است گفته اند كه آن پاره ها قابل استفاده است و اين تفريط نيست، گوييم

                                                 

 . م -رجوع به توضيح صفحات گذشتهء همين كتاب. -1
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است پاره كردن جامه به مربعها كـه بـه   ب است از ابوحامد غزالي كه گفته چيست؟ عج
نانكه پارچة سالم بريده است همچكار وسله دوزي و نيز سجاده بيايد بر اين طايفه مباح 

دوخته را به صـورت رشـته هـاي      اگر جامة تا از آن جامه دوخته شود! گوييم: شود يم
انكه اگـر شمشـير را بشـكنند    را شايد، همچن وبنددراز هم ببرند باز به كاري آيد و گيس

از بهره برداشتن  نيز به كاري آيد، اما مراد انتفاع خاص نيست سود گرفتن عام و آن  نيمة
كل يك چيز است، و هر اندازه از سود آن كم شود اتالف محسـوب اسـت. بـه همـين     

اند زيـرا قـدري از قيمـت آن كـم مـي شـود.        دليل شكستن درهم درست را نهي كرده
شگفت از اين نيست كه ابليس صوفيان نادان را فريفته، شگفت تر اين است كه برخـي  

بر احكام ابوحنيفه و مالك وشافعي و احمـد  بدعتهاي صوفيه را  فقيهان را از راه برده و
  ترجيح نهاده اند.  )رضوان اهللا عليهم أجمعين( حنبل

اينان در بدعتهاي خود غرايب آورده اند، چنانكه محمد بن طاهر در كتـابش بـابي   
حـديث كعـب بـن     و» خذ شيء من المسـتغفر أباب السنة في «منعقد كرده تحت عنوان 

از گناه شركت نكردن در جنگ تبوك خودش پيشنهاد كرد  راي توبهمالك را آورده كه ب
يجزئـك  «فرمـود:   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   كه همة مالم را مي بخشم حضرت رسـول  

ن أالدليل علي «يك سوم آن كفايت است، و باب ديگري منعقد كرده زير عنوان » الثلث
را شـاهد    جعـدة  و حديث معاوية بن »كثر منهافلم يؤدها ألزموه أ من وجبت عليه غرامة

البته شـافعي ايـن   ( »مي گيريم با نصف مالش آنچه بديهي دارد  الزكاة مانع«آورده كه از 
جهل اينان بنگر كه معين كردن جريمه  به بازي و  حديث را قبول نداشت). مؤلف گويد:

هـر  كـه  لزام آور و واجب مي دانند وحـال آن و غرامتي را براي يك خطا كار براي وي ا
از جمله بدعتهاي اينان سر برهنه كردن  اجبي را واجب بشمارد كافر است. وكس غير و

است. و امـا تطبيـق    ين خالف مروت (شخصيت) و منافي ادبا است هنگام استغفار و
بن جعدة بر غرامت و جريمه اي كـه از جانـب    حديث كعب بن مالك و حديث معاوية

ند جز بازي با شريعت نيست، حقا كه انگار م آور ميد و آن را الزاخود بر مريد مي بندن
  اينان خروج كنندگان بر شريعت اند!
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  تلبيس ابليس بر صوفيان در مصاحبت با نوجوانان

بيشتر صوفيان بر خويش، طريق نظر بر زنان بيگانه را بسته اند. و از نكـاح بـه   بدان كه 
پارسايي اتفاق عبادت پرداخته اند و مصاحبت نوجوانان با ايشان از راه ارادت وآموختن 

بتدريج به نوجوانان مايل ساخته است، و آن هفـت صـورت    ابليس صوفيان را افتاده، و
   دارد:

خداونـد   :پليد ترين صوفي نمايان اند كه به حلول معتقدنـد و گوينـد   –قسم اول 
اجسامي برگزيده و با صفات ربوبيت در آنها حلول كرده. بعضيشان بر آن رفته انـد كـه   

ما خدا را در همين دنيا مي  :ان زيبا حلول كرده است. بعضي صوفيه گفتندخداوند در زن
او را در  حتـى بينيم و مي شود كه در صفت آدمي باشد؛ نه تنها آدمي زيبا، مـدعي انـد   

  صورت غالمي سياه نيز ديده اند. 
  لباس متصوفه را پوشيده اند و قصد فسق دارند.  –قسم دوم 
به روي خوب را مباح دانند، ابوعبدالرحمن سلمي  آنان هستند كه نظر –قسم سوم 

رقص وغنا و نظر بـه روي خـوب را جـزء رخصـتهاي      ،»الصوفية سنن«آخر كتاب  در
اطلبوا الخيـر  «كه  (صلى اهللا عليه وسلم)تي مي آورد از پيغمبر يصوفيه مي شمارد و روا

ثالثة تجلو « :كه لم)(صلى اهللا عليه وستي ديگر از پيغمبر يو نيز روا». عند حسان الوجوه
كه اين دو حـديث،   »:لي الوجه الحسنالماء والنظر إلي النظر إلي الخضرة والنظر إ  البصر:

را  نيسـت. مخصوصـاً حـديث دوم    (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   از پيغمبر  اصلي ندارند و
داستاني است. از ابوالبختري (وهب بن وهب) نقل است كه من نزد هارون الرشيد مـي  

 :گفـت  سرش قاسم پيش او بود و من در او زياد مي نگريستم، يك روز رشـيد رفتم و پ
مي بينم كه خيلي به قاسم نگاه مي كني مي خواهي او را خاص خود كنـي بـا تـو تنهـا     

رالمؤمنين به خدا پناه مي برم از اين تهمت ناواردي كـه بـر مـن مـي     يا امي :تمباشد! گف
علي (رضـي اهللا  جعفر صادق از پدرانش تا  خيره شدنم در او از آن بابت است كه زني؛
چشم مي  رسه چيز بر نو«روايت مي كند كه  (صلى اهللا عليه وسلم)و او از پيغمبر  عنه)

مؤلـف  ». افزايد، نگريستن در سبزه، نگريستن در آب روان و نگريستن در روي خـوب 



 269                      در تلبيس ابليس بر صوفيان  

عال دانند. دروغساز و ج اين حديث مجعول است و علما باالجماع ابوالبختري را  گويد:
، نگاه به همسر يا كنيـز  »نظر به روي خوب«بعيد هم نيست كه ابوعبدالرحمن سلمي از 

بـه كـار بـرده جـاي بـدگماني       مطلـق را مراد كرده باشد اما چون به طور  خود شخص
= محدث) گفت كه ابن طاهر مقدسي كتـابي در  (هست. شيخ ما محمد بن ناصر حافظ 

بـه نظـر فقهـا هـر كـس بـا         است. مؤلف گويد: كرده از نظر بر پسران امرد تصنيفوج
نگريستن به امردان شهوتش تحريك شود نگاهش حرام است، و هر انساني مدعي شود 

گوست. اما اينكه نظر بر پسران به طـور  ه امرد زيبا شهوتش نمي جنبد دروغكه با نظر ب
د مي آيـد از  از اين روست كه در تحريم آن مشكالت فراوان به وج مطلق مباح گرديده

هـوس  ريستن نشانة عمل كردن به مقتضـاي  نگ منع نكرده اند اما زياد» رفع حرج«باب 
  است. 

ما به نظر شهوت نمي نگريم بلكه مي خواهيم عبرت  :بعضي گويند –قسم چهارم 
يد: اين حرفي است نشدني زيرا طبايع نگاه بر ما زيانبخش نيست. مؤلف گوبگيريم، لذا 

كرديم. از ابوالنضر غنـوي عابـد   ل مبحث سماع به اين نكته اشاره يكسان است و در او
نزديـك شـده    ي افتاد و بر او خيـره مانـد و بـدو   ر خوشگلسل است كه نگاهش به پنق

رفيع و سلطان منيعش سوگند مي دهم كه بگـذار   يز وتو را به خداي سميع و عز  گفت:
به   است راه بيفتد عابد گفت:چشمم از نگاه به تو سيراب شود. پسر اندكي ايستاد و خو

خداي حكيم مجيد كريم مبديء قسم مي دهم كه بايست! آن پسر ساعتي ايستاد و عابد 
تـو را بـه     قامت او سير داد. پسر خواست راه بيفتد عابد گفت: نگاهش را در تمام قد و

خداي واحد احد جبار صمد لم يلد و لم يولد قسم مي دهم كـه بايسـت! پسـر ايسـتاد     
تو را به خداي  :د مدتي طوالني در او نگريست و پسر خواست راه بيفتد. عابد گفتعاب

بي نظير لطيف خبير سميع بصير قسم مي دهم كه بايست! پسر ايستاد. عابد پيش رفـت  
و نگاهي ديگر به او كرد و سرش را پايين انداخت و آن پسر راه افتاد و رفت. عابد پس 

نظر به اين چهره مرا بـه    ر حالي كه مي گريست گفت:از مدت طوالني سر باال كرد و د
كه اجلّ از تشبيه است، مي اندازد، اميدوارم كه با كوشـش در راه رضـاي   » وجه اهللا«ياد 

م كه به وجـه كـريم او   شوآن   او و جنگ با دشمنان و ياري كردن به دوستانش شايستة
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آتش بيفكند و چشمم بر روي نه در نظر بيندازم، و به خدا راضيم بلكه شايقم كه جاودا
بن حسـان  باشد. اين بگفت و بيهوش شد. و از خير نساج نقل است كه همراه محارب 

د، ر زيبارويي از اهل مغرب نزد ما آميف بوديم در حال احرام پسد خمسج خصوفي در
در  :آنكه پسر رفت به محـارب گفـتم   دم بر او بد خيره شده است؛ بعد ازمحارب را دي

 رام تو به آن پسر چه بود؟حگاه ن نحرام و مشعر حرام به حال احرام آشهر  ماه حرام و
نمي داني كه سه چيز مرا از در افتادن به دام ابلـيس بـاز    ،اي هرزه دلِ هرزه نگاه  گفت:

اي تعالي كه مـرا مـي   مي دارد، و آن ايماني نهاني است و عفت مسلماني و شرم از خد
مؤلـف   .ه طوري كه مردم به دور مـا جمـع شـدند   از هوش رفت، ب ت ونگرد. اين بگف

ت و در نهان تشـبيهي.  ا بنگريد كه چگونه به لفظ تنزيهي اسجهل آن عابد اول ر  گويد:
كه ببينيد كه خيال كرده گناه فقط در عمل زشت است نمي داند  و حماقت اين دومي را

كه فـالن   كردنظر شهوت حرام است. يكي از علما از قول پسر بي ريشي براي من نقل 
به من گفته: پسر جان، ببين خدا چه نظر لطفي به تو دارد كـه نيـاز و   صوفي عاشق من 

كرده! و نيز آورده اند كه جمعي از صوفيان بر احمد غزالي وارد  حاجت مرا به تو حواله
شدند پسري نزد او بود و گلي، گاه به گل مي نگريسـت و گـاه بـه آن پسـر؛ آن جمـع      

شايد ما شما را مكدر كرديم (مزاحم شديم). احمد غزالـي    ان گفت:وقتي نشستند يكيش
  آري واهللا! همگي از آن كالم وجد نموديم و با هم صيحه كشيدند!  گفت:

 غـالم را فراخوانـد و   تو فالن غالم تركت را دوسـت داري؟  به صوفيي نوشتند كه
من   مؤلف گويد: اين هم جواب نامه! :ابرويش را بوسيد و گفت سط دوزد نامه رسان ون

شخص عجب ندارم از آن چارپاياني حاضر در مجلـس در   ناز ديدرگي و بي حيايي اي
حرارت شريعت در دل بسيار از مردم سرد  ،شگفتم كه چگونه بر او انكار ننمودند. آري

اين طايفه نظر كردن بر امـردان و اسـتفاده از زيـور و     :است. ابوطيب طبري گويد شده
انـد   ي آوردهوبر سماع افزوده اند از آن رو كه بـه خوشـخوراكي ر   جامه هاي رنگي را

هر كس مـدعي شـود    :عقيل گويد اگر كم بخورند به سما و نظر كشيده نمي شوند. ابن
كه من با نگريستن به صورتهاي زيبا از انحراف باكي ندارم، قابل قبول نيست چـرا كـه   
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و نيـز   1﴾ضوا من أَبصارِهم ويحفَظُـوا فُـروجهم  قُلْ للْمؤمنِني يغ﴿قرآن خالف آن را گفته: 
وإِلَـى   * وإِلَى السماِء كَيف رفعـت  * أَفَال ينظُرونَ إِلَى الْأبِلِ كَيف خلقَت﴿فرموده اسـت:  

تبصن فالِ كَيكه معلوم دارد نظر كردن تنها بر چيزهايي كه شهوت انگيز نيست 2﴾الْجِب 
 براي عبرت گرفتن جايز است تا به فتنه در نيفتند. و شرع زن را به پيغمبري نفرستاده و

براي ديگران هست و هر كـس   مؤذن قرار نداده زيرا احتمال لغزش قاضي و پيشنماز و
من جداي از ديگرانم و تنها عبرت مي گيريم و شهوت عارض مـن نمـي شـود     :بگويد

  مي كنيم.  تكذيب قول وي را
گروهي هستند كه با پسران بي ريش معاشرت مي كنند و خـود را از   –پنجم قسم 

اين را نوعي مجاهـده مـي پندارنـد و نمـي داننـد كـه همـان         كار زشت نگه ميدارند و
د نقل است كـه  مصاحبت ونگاهشان هم گناه است. از ابوكميت اندلسي كه جهانگرد بو

نام كه اصال مجوسـي  بود مهرجان مردي   صوفيه ديدم اين است: عجيبترين حالي كه از
گاه از او جدا  ود. پسر زيبايي همراه داشت كه هيچبود، مسلمان شده و صوفي گرديده ب

اضطراب  با نزد آن پسر مي خوابيد پس از ساعتينمي شد شبها نمازش را مي خواند و 
مـي  و باز نـزد آن پسـر    بر مي خاست و باز به نماز مي ايستاد تا آنجا كه خسته مي شد

مي شد. وقتي سپيده مي زد دست به آسمان بلنـد مـي    كراراين كار ت رخوابيد و چند با
گذاشت و كـار زشـتي    داني كه امشب بر من به سالمت تو مي ،كرد و مي گفت: خدايا

دل دارم كه اگـر بـر    دم و كرام الكاتبين معصيتي از من ننوشتند حال آنكه چيزي دررنك
گواه باش كه خوف خدا  ،اي شب  شود... سپس مي گفت:كوه بار كنند كوه شكافته مي 

خدايا تويي كه من و اين پسـر   :مرا از دست يازيدن به حرام بازداشت. آن گاه مي گفت
با هم محشور كن.  اي در بهشت هم ما را به پرهيزكاري همصحبت شب و روز كرده را

                                                 

به مردان مؤمن بگو: چشمان خود را [از آنچه حرام اسـت ماننـد ديـدن    «. يعني: 30نور، آية  سورة  -1

 .»] فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند زنان نامحرم و عورت ديگران
و به آسمان كه چگونـه   نگرند كه چگونه آفريده شده است؟ آيا به شتر نمى. يعني: 7سورة غاشيه، آية  -2

 .»ها كه چگونه در جاى خود نصب گرديده! و به كوه افراشته شده؟بر 
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خواسـتم از او جـدا    شد، روزي كه كار تكرار مي ناو بودم و همي مدتها با :راوي گويد
بدان كه من با دلم چنان مـدارا مـي كـنم كـه هـر        داستان چيست؟ گفت: :شوم پرسيدم

چـه انگيـزه اي داري بـا ايـن      :شاهي با رعيت چنان مدارا كند خدايش مي آمرزد، گفتم
پسر همراه باشي كه مي ترسي با وي به گناه درافتي؟ (ظاهراً آن صـوفي جـوابي نـداده    

  است). 
صوفي گويد كه در بيت المقدس جواني صوفي ديدم كه نوجواني همـراه   ابوحمزة

داشت، آن صوفي مرد، و نوجوان را مي ديدم كه از اندوه صـوفي پوسـتي و اسـتخواني    
گويا از غم دوسـتت هرگـز تسـلي نخـواهي       بيش از وي نمانده بود، روزي پرسيدمش:

حبت و خلـوت شـب و   م كـه در طـول صـ   چگونه از غم مردي تسلي ياب  يافت؟ گفت:
  . مؤلف گويـد: داشت ش با من به گناهي دچار نشد و مرا نيز هميشه از گناه باز ميروز

ابليس مي داند كه اينان به كار زشت تن نمي دهنـد لـذا نخسـت از ايشـان بـه نگـاه و       
از كـار زشـت ديگـر     صحبت و خلوت راضي مي شود و اگر به همـين حـال باشـند و   

ول نان را از ياد خدا به غير خـدا مشـغ  نفس آفتن بيهوده شان با همين كلنجار ر بازمانند
را بـه دشـواري    داشته است، چه لزومي دارد كه از آداب شرع بيـرون رونـد و خـويش   

كه از كنار بيشة درندگان مـي گـذرد و آنهـا از وي غافـل انـد،       اندازند؟ همچون كسي
شته نشود باري زخمي شدن دستي دستي آنها را تحريك كند و بعد با آنها بجنگد اگر ك

بسيار محتمل و تندرست ماندن دور از انتظار است. و از اينان كساني هسـتند كـه آخـر    
در ايـن موقـع از همنشـيني پسـران جـوان       كار به آن عمل زشت هم تمايل مي يابند و

  پرهيز مي كنند. 
ري از ابوحمزه نقل است كه محمد بن عالء دمشقي را كه پيشرو صوفيان بود با پس

آن جـوان را كـه     :م، مدتي گذشت ديدم جدايي گزيده است، پرسـيدم ديد خوبروي مي
بي آنكه نفرت و ماللي يابم از او جـدايي    پيوسته بودي چه كردي؟ گفت: بدو دلبسته و

ديدم دل در خلوت مرا به كاري فرا مي خواند كه بـا آن از    چرا؟ گفت:  پرسيدم: .گزيدم
بـن   بر وصل گزيدم تا در فتنه نغلتم و هالك نشوم. از اميـة  چشم خدا بيفتم، لذا هجران

صامت صوفي نقل است كه چون به پسر زيبايي مي نگريست ايـن آيـه را مـي خوانـد:     
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﴿ ـريصلُونَ بمعا تبِم اللَّهو متا كُنم نأَي كُمعم وهاسـتغفار مـي كـرد و آن قـدر مـي      و  1﴾و
تو را بـا گريسـتن از    ،چشم اي  در ميان گريه مي گفت:گريست كه نزديك بود بميرد و 

ـ عنيز از ابوحمزه نقل اسـت كـه    . وبال محفوظ مي دارم هللا بـن موسـي از پيشـروان    ادب
بر سر  بداد هر روزقل از دست ع نگاهش به پسري افتاد و عاشق شد وصوفيه در بازار 

ـ     راه مي ايستاد تا مي ديدش، آن گاه نمـي   كـه ه طـوري  باز مي گشت تـا بيمـار شـد ب
قصـه    روزي به عيـادتش رفـتم و پرسـيدم:     توانست از جا تكان بخورد. ابوحمزه گويد:

اين از امتحانهاي الهي است كه نتوانستم بگذرانم، بسا گناه كه كوچـك    چيست؟ گفت:
مي شماريم و نزد خدا بزرگ است، آن كس كه نگـاه حـرام كنـد بايـد كـه بـدين درد       

 يبراي چـه مـي گريـي؟ گفـت: مـ       ه گريه افتاد. ابوحمزه پرسيد:طوالني مبتال شود، و ب
وي را ترك كردم در حالي كه بر  :ترسم عذابم در جهنم نيز طول بكشد. ابوحمزه گويد

وي دلم مي سوخت. و نيز از ابوحمزه روايت است كه محمد بـن عبـداهللا بـن اشـعث     
كـرد، بـه منـزل    افتـاد، غـش   بـر پسـري زيبـاروي     دمشقي از نيكـان بـود، روزي نظـر   

حالش  مي رفتيم و د ما به عيادتشوزمينگير شد و مدتي بر آن حال ب رساندندش، بيمار
گـاهش را بـه   نم داستان ردم اام كن سبب بيماريش را به ما نمي گفترا مي پرسيديم لي

عيادت وي آمد. بيمار بـا ديـدن او   آن پسر نقل مي كردند تا خبر به آن پسر رسيد و به 
و خندان شد و حالش بهبود پيدا كرد و از بسـتر برخاسـت،    نشاط يافت كاني خورد وت

روزي آن پسر از وي دعوت كرد كه به منزل او بروند، نپـذيرفت، ابـوحمزه گويـد: آن    
 من هم نپذيرفت، سبب پرسيدم. به منزل او برم، از پسر از من خواهش كرد كه عاشق را

معصوم نيم. از آن ترسم كه شيطان آزمـوني  گفت: از فتنه و بال در امان نيستم و از گناه 
نيـز از   زيانكـاران شـوم.   و او معصيتي رود كه به سبب آن از در ميان بياورد و ميان من

صوفيه كساني بوده اند كه در اين طريق تصميم به كار زشت گرفته اند و بـه سـبب آن   
بـود گرفتـار   چنانكه آورده اند در بالد فارس صـوفي بزرگـي   ند. تصميم خود را كشته ا

ل زشت دعـوتش مـي كـرد از    عمنوجواني شد و خود را نتوانست نگه دارد و نفس به 

                                                 

  .»كنيد بيناست و هر كجا باشيد او با شماست، و خدا به آنچه مى«يعني:  .4سورة حديد، آية  -1
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ترس خدا و ندامت آن تصميم خود را از بلندي به دريـاي آب افكنـد وغـرق كـرد در     
پـس توبـه   «يعنـي:   .1﴾فَتوبوا إِلَى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم﴿حالي كه اين آيه را مي خواند: 

  .»به قتل برسانيد! [يكديگر را]د و به سوى خالق خود باز گرديد! و خود را كني
اين بيچاره چه كرد. نخست از راه نگاه به آن نوجوان  ببينيد شيطان با  مؤلف گويد:

سپس به كار زشت دعوتش نمـوده   ،ساخته دلش جاريفريبش داده و محبت وي را در 
 كرده و آن آيه را كـه مربـوط بـه بنـي     و چون استواريش را ديده به خودكشي وادارش

كه از گناه آن خيال زشت مي حال او در نظرش جلوه داده، حال آن اسرائيل است، مطابق
ا از كوه كسي كه خود ر (صلى اهللا عليه وسلم)توانست توبه كند اما طبق حديث پيغمبر 

  در جهنم است. بيندازد و بكشد جاودانه 
 معشوق را كشـته.  اند و ز معشوق جدايش كردهو هم از اين جمله بوده است كه ا

چنانكه شنيدم يكي از صوفيان بغداد با پسري همخانه بود، آن قدر زشتگويي كردند كه 
جدايشان ساختند، آن گاه صوفي با كاردي سراغ آن پسر رفـت و بـه قـتلش رسـانيد و     

بردند و  بركشته اش مي گريست. اهل رباط آمدند و ماجرا ديدند و خبر به رئيس شرطه
اقرار به قتل نمود و پدر آن پسر آمد در حلي كه مي گريست، صوفي نيز به حال گريـه  
قسمش مي داد كه قصاص كن! و پدر آن پسر به صوفي گفـت: اكنـون عفـوت كـردم.     
صوفي برخاست و بر سر قبر آن پسر رفت و به گريه نشست، پس از آن همه سـاله بـه   

  سر اهداء مي نمود. حج مي رفت و ثوابش را به روح آن پ
صبر و مجاهده در معصيت افتاده  جود دعويكساني هم از صوفيه بوده اند كه با و

 اند. چنانكه از ادريس بن ادريس نقل اسـت جمعـي از صـوفيان بـه مصـر درآمدنـد و      
بود كه برايشان آواز مي خواند، يكي از آن صـوفيه گرفتـار آن    همراهشان پسر ساده اي

چه راه بدو نزديك شـود، تـا    زاري نمي توانست و نمي دانست اوددپسر شده بود و خ

                                                 

 .54 ، آية  بقره  سورة -1
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مـن   :اال اهللا، صوفي بر جست و گفـت ال اله   ال اله اال اهللا، پسر گفت: :بگو  روزي گفت:
   1مي بوسم دهاني را كه ال اله اال اهللا گفت!

صوفياني هستند كه قصد ساده بازي ندارند و به دنبال نوجوانان نمي  -قسم ششم 
اه ارادت نزد ايشـان  ، بلكه نوجوانان و پسران به قصد آموزش زهد و پارسايي از رروند

آيند و بر دست اينان توبه كرده وارد طريقت مي شوند، در اينجا شيطان حضور مي  مي
يابد و كم كم از راه نگاه مكرر وسوسه شان مي كند و به فتنه مي افكند و بسا كسـا كـه   

  مي اندازدش.  رور است وشيطان به قعر جهنممغ چون برصيصا به ديانت خويش
آن كسان هستند كه ميدانند نظر كـردن و صـحبت داشـتن بـا سـاده       –قسم هفتم 

رويان خوب نيست اما صبر نمي توانند. چنانكه از يوسف بن الحسـين نقـل اسـت كـه     
 بـا نوجوانـان نشسـتم كـه ايـن بـدترين فتنـه        : من هر چه مي كنم پيروي كنيد االگفت

با ديد ام كه بانوجواني ننشينم اما  و من بيش از صد بار با خداي خود عهد بستههاست، 
مي دانـد كـه بـه معصـيتي      ام اما خدا را آن عهد شكسته يروي زيبا و قد رعنا و چشم

كـار او پـرده    كـه خـدا بـر   ناين مرد خود را رسوا ساخته حال آ  م. مؤلف گويد:نيفتاده ا
خـويش كـرده، پـس آن     ه سست پيماني و بـي ارادگـي  نيز اقرار بكشيده بوده است، و 

اسـت!؟   يدارد كجاسـت و بـراي چـه زمـاني    امكه نفس را به مشقتها و» وفعزايم تص«
وانگهي پنداشته كه گناه همان عمل زشت است و ندانسته كـه نگـاه و همصـحبتي (بـا     

  شهوت) نيز معصيت است. ببينيد جهل با بعضيها چه مي كند!
قل است كه در بغداد نگاهم بر پسر خوبرويي افتاد، خواسـتم  از ابوالحسين نوري ن

دوباره نگاهش كنم صدايش كردم و گفتم: كفشهايي كه جيرجير مي كند مـي پوشـيد و   

                                                 

لـدين كبـري،   روزبهان، نجم ا  اين قسم داستانها از صوفيه ايراني معاصر مؤلف نيز نقل شده است (مثال: -1
اوحد الدين كرماني، مجد الدين بغدادي...) و هر كس تنها كليات سعدي را بنگرد در مي يابـد كـه ايـن    

 م.  -بيماري در بيرون از خانقاهها و محافل صوفيه نيز كم و بيش شيوع داشته است.
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خوب به وسيلة علم مـي خـواهي بـا مـا جمـع        در كوچه ها به گردش مي افتيد! گفت:
  .1ني)با ما دوستي برقرار ك شوي (يعني به بهانه نهي از منكر ميخواهي

با فرزندان توانگران منشينيد كه صـورتهاي    از حسن بن ذكوان نقل است كه گفت:
از دختران بكر فريبنده ترند. عبدالعزيز بن ابي السائب از قول  مثل صورت زنان دارند و
فتنـه   يك پسر بر يك عابد بيش از آن بيم دارم كـه از   از فتنة  پدرش مي آورد كه گفت:

  اد دختر بر او. تهف
 احمد امام رويي نزدابوعلي رودباري از جنيد روايت مي كند كه مردي با پسر خوب

اين دفعـه    پسر خودم است، احمد گفت:  د. احمد پرسيد: اين كيست گفت:حنبل آم بن
خدا شيخ را مؤيـد بـدارد، ايـن      گفت: داحم يار! وقتي برخاست كسي بهنهمراه  اين را

اين مانع از آن نمي شـود كـه     اوست، احمد گفت:پسرش بهتر از  مردي است با آزرم و
روايت مـي آورنـد.    ناز گذشتگان نيز چني ما گفتيم. استادان ما چنين عمل مي كردند و

در حكايت ديگر از احمد حنبل آورده اند كه حسن البزاز با پسر زيبارويي به مجلس او 
 مباش! حسن گفـت: كوچه همراه  با اين پسر در  بازگشت احمد بدو گفت: رفت، هنگام

باشد، ولي مردم به سبب گناه سوء ظن در حـق    من است؛ احمد گفت:  اين خواهر زادة 
  تو به هالكت مي افتند!

از فتح موصلي نقل است كه به خدمت سي تن از پيران كه همگي از ابدال بودنـد  
ز توصيه كردند كه از معاشرت اين نوجوانان پرهيـ  رسيدم هر يك هنگام خداحافظي مرا

  كنم. 

                                                 

زيبارو و گشـاده  يكي از قاريان زني «نظير اين حكايت است كه در لطائف الظرفاء ثعالبي آمده است:  -1

يعنـي:   ﴾ولْيضـرِبن بِخمـرِهن علَـى جيـوبِهِن    ﴿  در راه ديد و به نيت مزاح اين آيـه را خوانـد:  

اي دشـمن روي، بـا آيـه      ) . زن گفت:31 آية(سوره نور،  »هاى خود را بر سينه خود افكنند روسرى«
عليرضا ذكاوتي قراگزلو، نشر دانش، سال  نوشـتة  لطيفهاي ثعالبي،  مقالةرك: » قرآن مزاحمم مي شوي!

 م.  -.57، ص 1366هفتم شمارة چهارم، خرداد و تير 
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آبروي خود  ،اي فالن  سالم بن اسود مردي را ديد كه در نوجواني مي نگرد، گفت:
مـن صـحب   «عبدالقادر بن طاهر نقـل اسـت كـه مـي گفـت:       نزد خدا حفظ كن! از را
(هر كس به دنبال اين پسر و آن پسر افتد، به سر در افتـد).  » حداثحداث وقع في األاأل

ن به سالمت و پاكي نشستن بالست تا چه رسد آن را با پسرا :مظفر قرميسيني مي گفت
  كه معاشرت ناسالم كند. 

پيشينيان دركناره جويي از پسران ساده روي مبالغه مي ورزيدند. از سـفيان ثـوري   
يحيي بـن معـين مـي     نقل است كه نمي گذاشت نوجوان بي ريش در مجلسش بنشيند.

امـردي در راه بـا مـن      ل گفت:بحن بن دردي در همنشيني من طمع نكند؛ احمام  گفت:
  همراه نشود. 

بـاب  «زيبايي از راه رسـيد و پرسـيد:    ابونصر بن الحارث نشسته بود، كنيزك بسار
كجاست؟ شيخ نشانش داد؛ سپس پسري زيبا آمد و همان جا را سراغ كرد، شيخ » حرب

يش پوشـانيد و پسـر سـؤال خـود را     شم خوچهر دو  پاسخش نداد و سر فرو افكند و
از شيخ سؤال شـد كـه چـرا     حاضران پاسخش را دادند و رفت. سپسمي كرد تا  رراتك

از سفيان ثوري نقل است كه   جواب آن كنيز را دادي اما با اين پسر سخن نگفتي، گفت:
  با دختر يك شيطان هست و با پسر دو شيطان!

 عبداهللا بن مبارك از سفيان ثوري نقل مي كند كه وارد حمام شد، پسـر خوشـكلي  
بيرونش كنيد كه با هر زني يك شيطان هست و با هـر پسـري    :گفت هم بعد از او آمد،

  بيش از دو شيطان! 
زد يك پير قاري مي رفتيم، همه رفتند پسـري مانـد كـه قرائـت     ما ن  ابوامامه گويد:

بمان تا اين پسر درسـش را تمـام كنـد؛ اكـراه       كند. من هم خواستم بيرون بروم، گفت:
  با آن پسر تنها بماند.  داشت از اينكه

زمان مـا ايـن سـاده      كه صوفية  مؤدب از من پرسيد: احمد  ابوعلي رودباري گويد:
 گفت: .شما بهتر مي دانيد كه غالباً از آفت به سالمت اند  ند؟ گفتم:رفتگبازي را از كجا 

ه از جلـو  ر كوديده ام كه از نوجوان مي گريخته اند آن ط ايمان تر از اينها را هيهات، با 
  نماند.  دارد كه مصون بماند يا» اوقات واحوال«لشكر مي گريزند، و اين بستگي به 
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است كه شيطان بـا آن صـوفيه را بـه     ان محكمترين ريسمانيهمنشيني با ساده روي
آفت صوفيه از همنشيني نوجوانان است و   دام مي افكند. يوسف بن الحسين گفته است:

فرج رستمي صوفي روايـت اسـت كـه مـي     زنان. از ابوال جنس و راه آمدن با صحبت نا
و  ه از دنيا و لذاتك يما را چگونه يافتي؟ ديد: گفت: شيطان را به خواب ديدم و گفت

گفت: غافلي از سـماع دوسـتي و مصـاحبت    گذشتيم و تو بر ما راهي نداري،  اموال آن
شيطان رابه خواب  :كه نقل است را فرا گرفته است! از ابوسعيد خراز ننوجوانان كه دلتا

با شما چه كـار كـنم كـه بـا هـر چـه        :دم، از من به كناري مي رفت، گفتم: بيا! گفتدي
آن چيسـت؟    ديگران را مي فريبم شما آن را دور افكنده ايد؛ اما چيـزي هسـت. گفـتم:   

  و كدام صوفي از آن رسته است؟  گفت: همنشيني نوجوانان! خراز گويد:

  ويان در عقوبت نظر به ساده ر

به نصراني پسري زيباروي خيره شده بودم ابوعبداهللا بلخي بر  :ء گويدابوعبداهللا بن الجال
صورت زيبا را چگونه به آتش  نبراي چه اينجا ايستاده اي؟ گفتم: آ  من گذشت وگفت:

يـن كـارت را   مي سوزانند! دستي بر پشت شانه ام زد و گفت: بعـد از مـدتي عاقبـت ا   
بعد از چهل سال قرآن را فرامـوش كـردم. از ابواالديـان      ء گويد:خواهي ديد! ابن الجال

مـن بـه تماشـا     ، پسـري گذشـت  نقل است كه همراه استادم با ابوبكر دقاق مـي رفتـيم  
عقوبت اين كار را بعد از مدتي خواهي ديد. بيسـت سـال    ،فرزند  ايستادم، استادم گفت:

صـبح برخاسـتم قـرآن كـه     گذشت و طوري نشد، شبي با همين فكر به خـواب رفـتم،   
بتمامي حفظ بودم فراموشم شده بود. از ابوعبداهللا زراد نقل است كه در خوابش ديدنـد  

داشتم بـر مـن    اررگناهاني كه كرده بودم و اق همة  خدا با تو چه كرد؟ گفت: :و پرسيدند
ه وند مرا در عرق شرم بداشت چندان كبخشيدند، اال يكي كه شرم داشتم اقرار كنم. خدا

   .1در زيبارويي نگريسته بودم  گفت: آن چه بود؟  گوشت چهره ام بريخت! پرسيدند:
                                                 

و از ابوبكر كتاني نقل است كه يكي از صوفيه را به خواب ديد و از وي پرسيدم خدا با تو چـه كـرد؟    -1
ر را هم كـرده  گناهانم را يك بيك بر من عرضه كرد و من همه را قبول كردم. آخر گفت: فالن كا گفت: 

اي، حيا كردم كه اقرار نمايم، گفتم: شرم دارم كه بگويم آري. خطاب آمـد كـه آنچـه را اقـرار كـردي      
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جواني خوبروي همنشين من بود، يك صوفي بغدادي نـزد    ابويعقوب طبري گويد:
آمد، و او بسيار در آن جوان مي نگريست و من خشمگين بودم تا شب پروردگـار را   ما

اين مرد را از نگاه به نوجوان منع نمـي كنـي؟    چرا ،يا ابا يعقوب  به خواب ديدم فرمود:
 به عزتم قسم است كه هر كس را به نوجوانان مشغول كردم از قرب خويش باز داشـتم 

مضطرب از خواب جسـتم و آن خـواب را بـا صـوفي      گويد: و دور ساختم. ابويعقوب
 بغدادي حكايت كردم نعره ي بزد و مرد، غسلش داديم و دفنش كرديم و مـن دلنگـران  
او مي بودم تا پس از يك ماه به خوابش ديدم و پرسيدم: خدا با تو چه كرد؟ گفـت: آن  

  قدر عتاب و توبيخ فرمود كه با خود گفتم نجات نخواهم يافت، آن گاه مرا عفو كرد. 
از اين داستانها بسيار است كه چون مبتال به بيشتر صوفيه بود، شـمه    مؤلف گويد:

اهد به كتاب ما ذم الهوي مراجعـه نمايـد كـه در مـورد     ر خوتشهر كس بي اي آورديم و
هرزه نگاهي و چشم چراني و ديگر اسباب هوي (= عشق به معنـي معمـولي)، نهايـت    

  آنچه بخواهد در آن كتاب خواهد يافت. 

  تلبيس ابليس بر صوفيان در ادعاي توكل و ترك اموال

داشتيم از ترس دزد بـراي   از ابوسليمان داراني نقل است كه گفت: ما اگر توكل بر خدا
خانه هايمان ديوار نمي ساختيم و بر درها قفل نمي زديـم. از ذوالنـون نقـل اسـت كـه      

يك بار به معناي صحيح توكل ورزيدم وآن هنگامي بـود   انهت گفت: سالها سفر كردم و
دل گفتم اگر  گاه در نتخته پاره اي مي آويختم، آ دريا شكست و من به كه كشتيمان در

ر الهي بر غرق توست كه تخته فايده اي ندارد، اين بگفتم و از تخته دست برداشتم تقدي
يعقوب زيات دربارة توكل  از ابو و خود را در آب رها نمودم؛ آب مرا به ساحل رسانيد.

توكل ادا نمـود و    دربارة د داشت بيرون آورد، آن گاه حق مطلبپرسيدند درهمي با خو

                                                                                                                           

آن گناه چه   سپس پرسيدم:  آمرزيدم چه رسد به اينكه شرم نمودي كه اعتراف كني. ابوبكبر كتاني گويد:
گويد: اين حكايت قدري بوي اباحه  زيبارويي بر من گذشته بود بدو نگريسته بودم. (مترجم  بود؟ گفت:

دارد و نظر مؤلف را كه سختي عقوبت نگاه به ساده رويان است نمي رساند لذا از متن به حاشـيه نقـل   
 م.  -شد.
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سخن برانم. كسي نزد ابن الجالء  توكل زم با من باشد و اداشتم كه يك درهشرم   گفت:
و كيسـه   مد و دربارة توكل پرسيد، ابن الجالء پاسخي نداده برخاست به اندرون رفـت آ

بـرو بـراي جمـع      بيرون آورد و به يكي از حاضران گفت: بود آن اي كه چهار دانگ در
رم كردم از خدا كه چهـار  ش  چيزي بخر؛ آن گاه جواب آن پرسش كننده را داد و گفت:

  دانگ داشته باشم و از توكل سخن بگويم.
هر كس در كسب طعنه زند در سـنت طعنـه     سهل بن عبداهللا (تستري) گفته است:

  زده است و هر كس بر توكل طعنه راند بر ايمان طعنه رانده است.
و علمي است، اگر مي دانستند توكل چيست. ميان توكـل   مؤلف گويد: اينها از كم

دل فقـط بـر    اسباب و وسايط تضادي نمي ديدند. توكل بدين معناست كه تكيه ات در
گرد كردن مـال (حـالل)    ي با حركت و متوسل شدن به وسايل وخدا باشد و اين منافات

خذُوا ﴿ندارد. همان كه امر بر توكل كرده امر به احتياط و مسلح شدن هم فرموده است: 
كُمذْروا ﴿  و جاي ديگر: ».خود را (در برابر دشمن) حفظ كنيدآمادگى «. يعني: 1﴾حدأَعو

ةقُو نم متطَعتا اسم مو ]و در برابر آنان آنچه در قدرت و توان داريد از نيرو «. يعني: 2﴾لَه
و جـاي ديگـر:    .»آماده كنيد [ براى جنگ]و اسبان ورزيده  [ نفرات و ساز و برگ جنگى

﴿برِ بِعساًأَنْ أَسبرِ يحي الْبطَرِيقاً ف ملَه رِبي فَاضحركت  [از مصر]بندگانم را شبانه «  .3﴾اد
يك  (صلى اهللا عليه وسلم)خود پيغمبر  .» بده، و براى آنان راهى خشك در دريا قرار ده

 وقت دو زره با هم پوشيده بود، و يك بار مريض شـد بـا دو طبيـب مشـورت كـرد، و     
شد، و براي كشيك شـب مـي    پنهان مدينه از دست مشركان در غارهنگام مهاجرت از 

، »را ببنديد نشبها درِ خانه هايتا«و در روايت جابر فرمود:  »يلة؟لمن يحرسني ال«پرسيد: 
  و چنانكه گفتيم توكل منافي با احتراز و احتياط نيست.
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 بر درِ شترش را آمد و (صلى اهللا عليه وسلم)نزد پيغمبر  در روايت است كه مردي
ولش كـردم بـه اميـد      ضرت پرسيد: شترت را چه كار كردي؟ گفت:حرها كرد، جد سم

  خدا؛ حضرت فرمود: با توكل زانوي اشتر ببند!
ضي به كارهاي خـدا  يعني اينكه بنده را :وكل گفته استسفيان بن عيينة در معني ت

شـيدن و احتيـاط   اند توكل يعني به عواقـب نيندي  بعضي پنداشته  باشد. ابن عقيل گويد:
نورزيدن، حال آنكه اين ناتواني و كوتاهي است و سزاوار هر گونه تـوبيخ و سـرزنش.   

جاي آوردن در هر كار، چنانكه  توكل فرموده بعد از نهايت كوشش را به خداوند امر به
ذَا وشاوِرهم في الْأَمرِ فَـإِ ﴿فرمايد: يم (صلى اهللا عليه وسلم)در قرآن هم خطاب به پيغمبر 

لَى اللَّهكَّلْ عوفَت تمزو در كارها بـا آنـان مشـورت كـن، و چـون تصـميم       « يعني:  ؛1﴾ع
جـز اسـتفاده از فكـر و     آيا مشاوره كه خدا به آن امر فرموده .» گرفتى بر خدا توكل كن

از دشمن چيز ديگري است؟ اگر  تراز از خطر و نگهداشت خويشحنظر ديگران براي ا
كـه نمـاز اسـت     بهترين خلق خـدا در بهتـرين اوقـات    بود مي بايداط توكل ترك احتي

يش جنگي را بـه  او ساختن آره ال آنكه خداوند بر گرفتن اسلححاحتياط از دست بنهد 
 يعني:  .2﴾فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم﴿نص قرآن جزء نماز خوف قرار داده: 

مگـر   .»از آنها با تو (به نماز) برخيزند، و سالحهايشان را با خود برگيرند اى بايد دسته«
از بيم آنكـه توطئـه كننـدگان بكشـندش از مكـه       (صلى اهللا عليه وسلم)نه اينكه پيغمبر 

سوراخهاي غـار   (رضي اهللا عنه) خارج گرديد و مگر نه اينكه در غار نهان شد و ابوبكر
 (عليه السالم)از باب احتياط به يوسف  (عليه السالم)ر نه يعقوب گرا هم سد كرد، و م

خواب خود را براى برادرانت بـازگو  «. يعني: ﴾ال تقْصص رؤياك علَى إِخوتك﴿مي گويد: 
از يـك در  « .3﴾ال تدخلُوا من بابٍ واحد﴿ و جاي ديگري به پسرانش مي گويـد:   .»مكن

   .»وارد نشويد
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ه در قدرت داري انجـام دهـي آن گـاه منتظـر كمـك خـدا       توكل آن است كه آنچ
عـت نهـاده جـايز نيسـت.     لهي يعني قوايي كه در آدم بـه ودي كه تعطيل نعمت ا بشوي،

كسب باشد و دلش ساكن، كـار را بـه حـق    ل بايد اعضايي بدنش در حركت براي متوك
اده مـثال  كه براي هر كاري اسبابي نهـ  كه داد و گرفت از اوست، و از آنجا تفويض كند

غذا خوردن را سبب سيري قرار داده اگر سبب را خوار داريم گويي عطاي او را خـوار  
داشته ايم. مثل كسي كه با سرچشمة آب به اندازة يك بيل زدن فاصل دارد كه آب روان 

. عيسي يستد، اين عقال و شرعاً درست نيستشود بيل از دست بنهد و به نماز استسقا با
مگر تـو بـر آن نيسـتي كـه       بليس آمد وگفت:از مي خواند، اي كوه نمباال (عليه السالم)
خـود را    شيطان گفـت:  آري،  گفت: (عليه السالم)ضا و قدر است؟ عيسي همه چيز به ق

  گفـت:  (عليه السالم)از اين كوه پايين بينداز واز خدا بخواه كه قدر را برگرداند، عيسي 
  ايد، بندگان را نرسد كه خداي را بيازمايند. اي ملعون، بر خداست كه بندگان را بيازم

از ابوعبداهللا بن سالم پرسيدند كه ما مكلف به كسب هستيم يـا توكـل، و كـدامين    
اسـت   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   كسب سنت رسـول    عبادت محسوب مي شود؟ گفت:

وتوكل حال او؛ كسب براي كساني است كه به كمال توكل نرسيده اند، هر كـس توكـل   
  ]همياريب با ديگـر آدميـان  [كسب بر وي جايز نيست مگر كسبي از باب معاونت  تواند

 :نه اينكه اعتماد بر آن باشد. قشيري از يوسف بن الحسين روايت مـي كنـد كـه گفـت    
ات است و به كسب پرداخته، بدان كـه از او  حچون مريد را بيني مشغول رخصتها و مبا

  كاري نمي آيد!
نه عمل  كه ندانسته اند توكل عمل قلب است ي استاين سخن كسان  مؤلف گويد:

شـويم   جوارح و منافاتي با كسب ندارد. هر كس بپندارد كه با كسب از توكل خارج مي
 كشـاورز بـود و نـوح و زكريـا     (عليه السالم) وكل مي انگارد، مگر نه آدمتا را غير مانبي

(عليهما  د و ابراهيم و لوطخياط بو (عليه السالم) نجار بودند و ادريس (عليهما السالم)
زنبيل  (عليه السالم) تاجر بود و سليمان (عليه السالم) كشت كار بودند و صالح السالم)

و  (عليهما السـالم) زره مي سـاخت و موسـي و شـعيب    (عليه السالم) مي بافت و داود
روايـت   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   محمد (عليه وعليهم السالم) چوپان بودند. از پيغمبـر  
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(صـلى اهللا  قيراط گله مي چرانيدم و چون خـدا پيغمبـر    ست كه من در مكه براي چندا
ابوبكر و عثمان  ،را به غنايم توانگر ساخت از كسب بي نياز شد. از صحابه عليه وسلم)

(فروشـندة پارچـة پنبـه اي و     بـزاز  ه (رضـي اهللا عـنهم)  و عبدالرحمن بن عوف و طلح
ين و ميمون بن مرهـان نيـز بـزاز بودنـد، و نيـز از      كتاني) بودند، چنانكه محمد بن سير

خـزاز (فروشـندة پارچـه ابريشـمي)      (رضي اهللا عنهمـا)  عاصبن  وعمر صحابه زبير و
ابـي   بـن  سـعد  ،همين بود، و نيز از صحابه (رحمه اهللا) بودند، همچنانكه شغل ابوحنيفه

خيـاط   عنـه)   ه (رضي اهللاعثمان بن طلحچوبة تير مي تراشيد و  (رضي اهللا عنه) وقاص
ز كاسب بودند و به كسب توصيه مي كردند. و نيز نقـل اسـت كـه چـون     عان نيابتبود. 

بـازار   بر دوش انـداخت بيـاورد در  صبح فردا پارچه  خليفه شد، (رضي اهللا عنه) بكرابو
بـازار!   :كجا؟ گفت  :به او رسيدند و پرسيدند (رضي اهللا عنهما) بفروشد عمر و ابوعبيدة

پس عيالم را از كجا خرج بـدهم؟ در    تو متولي امور مسلمين شده اي، گفت: اما  گفتند:
دو هـزار (ظـاهراً درهـم) حـق     (رضي اهللا عنه)  روايت ديگر آمده است كه براي ابوبكر

فروش باز  عيال دارم و شما مرا از كار خريد وپانصد هم بيفزاييد كه   قرار دادند، گفت:
  داشتيد.

لم را از كجا پس عيا«نين سخني گفته شود كه صوفيه چمؤلف گويد: حال اگر نزد 
ي براي كسب و تجارت فالن :و اگر گفته شود شرك ورزيدي!  مي گويند:» خرج بدهم؟

قين را اين از آنجاست كه معني توكل و ي توكل و يقين ندارد! و  گويند: يبيرون رفت، م
كنـد، مـي شـود    » توكل«و لي به روي خود ببندد را بكنمي دانند. آري، اگر يكيشان در 

نزديك به مدعاي صوفيه عمل كرده، اما اين طور نيست، يا خودش دوره گـردي   :گفت
رباط با راي گردآوري طعام مي فرستد. و اگر در مي كند يا كسي را با زنبيل ب» پرسه«و 

اطمينان خاطر است و سبب جويي محسوب اسـت،    هيأت بينوايي بنشيند هم خود ماية
  د كه رباط خالي از فتوحي نباشد همچنانكه دكان بي داد وستدي نباشد!زيرا مي دان

ك كسـب گويـد و در مسـجد    هر كـه بـه تـر    :از ابراهيم ادهم نقل است كه گفت
است آن هم گداي سمج؛ ابوتراب به يارانش گفت: هـر يـك از شـما مرقـع     بنشيند، گد
  ساكن شود، گدايي كرده است.در خانقاه و مسجد  بپوشيد يا
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سرتان را بلند كنيـد،   ،اي جماعت فقرا  كه گفت: نقل است (رضي اهللا عنه) مراز ع
   .1سرباز نباشيد ديگر پيشي گيريد واه روشن است، به سوي خيرات از يكر

(رضي  طلحه بن عبيداهللا و سعيد بن زيد (صلى اهللا عليه وسلم)از اصحاب پيغمبر 
حنبل سؤال شد كه چه  بن احمد ماما در رشتة تجارت شام مشغول بودند. ازاهللا عنهما) 

ن كاري نمي كنم تـا روزيـم   به خانه يا مسجد نشسته مي گويد مگويي دربارة كسي كه 
(صلى اهللا مبر كه پيغاحمد گفت: او به تكليف خود جاهل است، مگر نشنيده اي  برسد؟

(خداوند روزي مـرا زيـر    .»جعل اهللا رزقي تحت ظل رمحي«  فرموده است: عليه وسلم)
چه گويي   اية نيزه ام قرار داده). از عبداهللا بن احمد نقل است كه كسي از پدرم پرسيد:س

توكل مي كنيم؟ گفت: اين حرف آدم  ما كسب نمي كنيم و :كساني كه مي گويند  درباره
ـ     احمقي است، وظيفة كسـب   هماست كه همگي توكل كنيم اما همگـي بايـد خـود را ب

  عادت دهيم.
حنبـل   بـن  احمـد  امـام  مي ناميدنـد از » متوكلون«كه خود را و نيز دربارة گروهي 

كار دنيا بخوابـد.  بدعتگذارند، اينها مردمان بدي هستند كه مي خواهند   :سؤال شد گفت
تجـارت فرسـتاده بـود. هـم از او نقـل       حنبل شخصاً فرزندانش را به كسب و بن احمد

آمده باشد و آنچـه بـه    است كه بهترين درهمها نزد من آن است كه از تجارت به دست
  هديه رسيده ناخوش دارم. 

ابراهيم ادهم دروگري مي كرد و سلمان خواص خوشه چين بود و حذيفة مرعشي 
چـون از تـرس كشـته شـدن از مصـر بـه مـدين         (عليه السـالم) خشت مي زد. موسي 

زن گرفتن) خود را هشـت   گريخت، به خاطر سير كردن شكم و حفظ عفت نفسش (=
يب كرد كه براي او چوپاني كند. حركت براي كسب روزي به كـار بـردن   ساله اجير شع

باز از  نعمت الهي است كه همان قوت بدن باشد. انسان آنچه دارد فراموش مي نمايد و
خدا مي خواهد و چون نمي رسد با خدا پرخاش مي كنـد، ماننـد آن كـه در تنگسـالي     

آبرويم ميـان مـردم    :مي گويدچه شود كه ملكت را بفروشي،  :مقروض شده مي گويند

                                                 

 م.  -شركت در جهاد و كشور گشايي و استفاده از غنائم بوده است. ًمقصودش ظاهرا -1
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مي رود! اينها عادات احمقانه است. آن كه از كسب تن مي زند، يا از اداي آنچـه بـر او   
بيارايـد و  » متوكل«واجب است يعني نفقة عيال باز مي ماند و يا بايد خويش را با لقب 

ن و آنان كه كسب مي كنند رحم كنند و چيزي به او بدهند و به همان مقدار از قـوت ز 
بچه هاي خود مي برند. بايد چقدر كسي دون همت باشد كه به اين پسـتي تـن بدهـد،    
مردم ِ تمام مرد كسي است كه به خاطر تنبلي، جوهري را كه خدا در او به وديعت نهاده 

  تباه نسازد و به اين دلخوش نباشد كه ميان نادانان نامي دارد.
نند، يكي اينكه اي زشت دست مي زاين خانه نشستگان براي مفتخواري به بهانه ه

پيداست كه از ما اجري امر را خواسته اند ما مأمور بـه  گمان برسد.  مي گويند: رزق بي
نيست. ديگر مي گويند: لقمة حالل  به ما ربوطكسب هستيم، اينكه مقدر شده يا نشده م

ان باشد؟ ظالم ما كسب كنيم كه كمك به عاصيان و  :كجا پيدا مي شود!؟ و نيز مي گويند
م، بـه  واص گويد: خواستم روزي حـالل بخـور  اند ابراهيم خ نظير آن داستان كه آورده

ماهيگري رفتم سه ماهي پي در پي گـرفتم كـه ناگهـان از پشـت سـر سـيليم زدنـد (و        
هيچ جا رزقي نيافتي كه بايد اينجا بيابي و تسـبيح    ندانستم چه دستي بود) و ندايي آمد:

اگـر   : ستم و بازگشـتم. مؤلـف گويـد   قالب شك :خواص گويد بكشي؟ ابراهيم گويي را
قصه راست باشد، آن كه سيلي زده ابليس بوده و ندا هم از جانب ابليس بوده، زيرا خدا 
ماهي را حالل كرد، و براي شكار آن كسي را مجازات نمي كند. اگر شكار و ذبح را بـه  

بدن مـا از كجـا قـوت و     يم پسناين عنوان كه كشتن تسبيح گويندگان خداست ترك ك
قوام مي گيرد؟ همانا قوام بدن به گوشت خواري اسـت و پرهيـز از مـاهيگري و ذبـح     
مذهب براهمه است ببين ابليس با جاهل چه مي كند؟ حكايت ديگري هست كه به فتح 

ر تشـ مـي كنـي، چـرا بي   مصرف عيال خودت صيد   را فقط به اندازةچتو  :موصلي گفتند
كه ميان آب مطيـع   اچگونه جانوري ر  گفت: ؟يگران هم بفروشيكه به د صيد نمي كني

خداست بگيرم و به خورد كساني بدهم كه بر روي زمين خـدا را معصـيت مـي كننـد!     
اگر اين حكايت راست باشد بهانه جويي خنكي است كه باعقـل و شـرع    مؤلف گويد:

ريد و خورد؛ پـس  نمي سازد، مثل اينكه كسي بگويد اگر نان بپزم، گنهكاران خواهند خ
  هم نان فروخته نشود! اين حرفي است بي معني.  نصارىبايد به يهود و 
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پـس قـول    ،1علما متفق اند كه تداوي مباح است و بعضي آن را مسـتحب دانسـته انـد   
از پيغمبـر   ت. روايت صحيحكساني كه آن را خارج از توكل مي شمارند قابل توجه نيس

را هم امر به تداوي مـي   نم كه خود تداوي مي كرد و ديگراداري (صلى اهللا عليه وسلم)
آمـده، بـه كسـي كـه در حـال       (رضي اهللا عنه) نمود. چنانكه در حديث عثمان بن عفان

اجازه داد صبر بـر آن   (صلى اهللا عليه وسلم)حرام چشم درد گرفته بود حضرت رسول ا
ن كردن دليل بر نارضايي از قضاي الهـي نيسـت. خـدا بـراي هـر      ضماد كند. دارو درما

 رفع گرسـنگي قـرار داده   يده مگر مرگ، و همچنانكه خوراك را سببدردي درماني آفر
  هم عالج مرض است. در او

  تلبيس ابليس بر صوفيان در عزلت وترك جمعه و جماعت

ي را تـرجيح مـي   نيكان سلف به خاطر اشتغال به علم و عبادت تنهـايي و گوشـه نشـين   
دادند، اال اينكه نماز جمعه و جماعتشان ترك نمي شد و در عيـادت مـريض و تشـييع    

شـرّ و همنشـيني بـا     جنازه و اداي حقوق واجب شركت مي كردند، كناره گيري آنان از
بيكارگان و اهل باطل بود. اما ابليس عده اي از صوفيه را فريفت كه همچون راهبان غار 

 ب شتابيدن به سوي مساجد و نيز نماز جمعه و جماعت و دمخوري بانشين شده از ثوا
  اهل علم محروم شدند. 

ت خـالي  اسـت كـه مقصـود از رياضـ     آورده »علوم الديناحياء «غزالي در كتاب 
دل است از غير خدا، و اين ممكن نمي شود جز به خلوت گزيدن در يك جاي  نساخت

جبه اي يا گليمي يا لنگي بپيچد تـا   رد اگر جاي تاريك يافت نشود سرش راتاريك؛ و 
نور به چشمش نخورد (و چيزي نبيند كه حواسش پراكنده شود)، در اين حالـت اسـت   

  كه نداي حق را مي شنود و جالل حضرت ربوبي را مشاهده مي كند. 

                                                 

 ما اقوال مختلف در اين مسأله را در كتابمان موسوم به لقط المنافع في الطب ذكر كرده ايم. مؤلف.  -1
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شگفتا از اين ترتيبات كه از يك فقيه عالم صـادر شـده، از كجـا كـه       مؤلف گويد:
ده مي كند جالل ربوبي باشد و آن ندايي كه مي شنود از آنِ حق چه رياضتكش مشاهنآ

بد وسوسه و اوهام فاسد ماليخوليايي نيست كه آنچه مي ياباشد؟ و از كجا اطمينان دارد 
هم در پارچه اي پيچيده و  زيرا انسان در خلوت خياالتي مي شود بويژه كه سر خود را

  چشم خود را بسته باشد!
 :د تستري اول ماه رمضان وارد اتاقي مي شد و به زنش ميگفتآورده اند كه ابوعبي

عيـد كـه زن   هر شب از روزنه گرده اي براي من بيفكن، روز  اين اتاق را گل كن و درِ
اتـاق اسـت و در     ارد اتاق مي شد مي ديد سـي گـرده در گوشـة   ديوار را بر ميداشت و

حتياج به تجديـد وضـو پيـدا    نه ا مدت سي شبانه روز ابوعبيد نه خورده و نه نوشيده و
اين حكايـت از    :نخوابيده كه وضويش باطل شود). مؤلف گويد حتىكرده است (يعني 

دو راه دروغ است يكي اينكه نمي شود آدمي سه روز بي خواب و خور زنده باشد و از 
تـرك   او بول و غايط و باد هم سر نزند، دوم اينكه مسلمان نمـاز جمعـه و جماعـت را   

به نهايت رسـانيده اسـت و    نجا تلبيس راآما اگر قصه راست باشد ابليس در نمي كند. ا
  فنون فريبكاري باقي نگذاشته.  زچيزي ا

ابوالحسين پوشنجي را چند بار از بابت شركت نكردن در نماز جماعـت و جمعـه   
اگر بركت در جماعت اسـت، سـالمت در عزلـت      در جواب مي گفت: سرزنش كردند،

اند يكي از مسلمانان در يكـي از   نهي تنهايي و عزلت داريم. آورده است. اما روايت در
سـبزي دركنـارش، بـا     سريه ها (=مأموريتهاي جنگي) به غاري برخورد بـا آب روان و 

اجازه بگيرم و بيايم در اينجا منزوي شـوم،   (صلى اهللا عليه وسلم)از پيغمبر  :خود گفت
ديـن  «فرمود: در ميان نهاد، حضرت  لم)(صلى اهللا عليه وسچون قصد خود را با پيغمبر 

من يهوديت و نصرانيت نيست، بلكه حنيفيـه سـمحه (پاكـديني آسـانگير و باگذشـت)      
و مافيهاسـت و در صـف رزم    ايصبح و شامي در جهاد بهتر از دن است، سوگند به خدا

  ايستادن به شصت سال نماز برتري دارد. 
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  حيلت آرايي شوع نمايي وخ تلبيس ابليس بر صوفيان در سرفروافكندن و

ينيان در چون خوف خدا در دل باشد خشوع ظاهر شود و دفع آن ممكـن نباشـد. پيشـ   
تا بتوان مي كوشيدند، ابن سـيرين روزهـا خنـدان بـود و     نهفتن حال خشوع و خضوع 

شبها گريان. البته توصية ما به عالمان اين نيست كه با عوام گشاده رويي بسيار كنند كـه  
از مباحات  وسيع عالم را  وام ضرر خواهد داشت چرا كه نمي توانند استفادةاين براي ع

براي خود توجيه كنند. پس بر عالم سزاوار است كه با عاميان به سـكوت   و رخصتها را
و ادب برخورد كند، اما آنچه مذموم است خشـوع نمـايي و حالـت گريـه بـه خـويش       

ند و دستش ببوسند و از او التمـاس  دن است كه مردم زاهدش دانفرو افكن گرفتن و سر
لنـد نمـي كنـد و ايـن     خائفان كسي باشد كه از شرم خداي سر به آسمان ب دعا كنند. از

بـاالتر نباشـد و آن    (صلى اهللا عليه وسلم)خشوع از خشوع پيغمبر  فضيلتي نيست هيچ
ب اسـت بـه آسـمان    حمسـت  حتـى حضرت بسيار سر به سوي آسمان بلند مي كـرد، و  

گـروه از صـوفيان   و ايـن رد آن   1بنگريـد آسمان در قرآن آمده است كه به  نگريستن و
عمري به آسمان ننگرند كه اين بدعتي اسـت تشـبيه آميـز. و ايـن      است كه تعهد دارند

كر ابليس را مي داند و ابلـيس از عـالم   ت با نادانان، چرا كه عالم فنون مبازي ابليس اس
  بسيار مي ترسد.

(صـلى اهللا عليـه   اصـحاب پيغمبـر    :نقل است كه گفـت  منابوسلمة بن عبدالرحاز 
شان شعر مـي   دن نمي زدند، آنها در مجالسربه م ، و نيز خود رامنحرف نبودند وسلم)

خواندند و از دوران جاهليتشان ياد مي كردند، اما موقعي كه كسي قصد دينشان را مـي  
آمـد. آورده انـد    كرد (از شدت غضب) چشمشان مثل ديوانه در كاسه به گردش در مي

                                                 

1- ﴿فكَي مقَهاِء فَوموا إِلَى السظُرني وجٍ أَفَلَمفُر نا ما لَهما واهنيزا واهنينآيـا آنـان بـه    «يعني:  ﴾.ب
ايم، و چگونه آن را (بوسيله ستارگان)  آسمان باالى سرشان نگاه نكردند كه چگونه ما آن را بنا كرده

ذَا قُلِ انظُروا ما﴿ )؛ و6ق. آيـة    (سورة »ايم و هيچ شكاف و شكستى در آن نيست؟! زينت بخشيده
. (سورة يـونس،  »بگو: بنگريد كه چه چيزى در آسمانها و زمين است؟«. ﴾في السماوات والْأَرضِ

  ).101آية 
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جواني را ديد سر فرو افكنده، گفت: اي فالن، سـر خـود بلنـد     (رضي اهللا عنه) كه عمر
چه در دل خشوع دارد از خـود خشـوع نشـان دهـد منـافق      نكن كه هر كس فزونتر از آ

(رضـي   آهي اندوهناك كشـيد، عمـر   (رضي اهللا عنه) است؛ و نيز مردي در مجلس عمر
ديـوار راه    از حاشـية  د. نيز آورده اند كسي با گردن كـج ز ه اومشت يا لگدي ب اهللا عنه)

وقتـي راه   (رضي اهللا عنه) چرا اين گونه راه مي روي؟ به خدا عمر :مي پيمود، گفتندش
 در .مي رفت محكم قدم بر مي داشت و مي گذشـت و صـدايش درشـت و بلنـد بـود     

ته مـي رونـد و آهسـته    سـ بداهللا عده اي جوان را ديد كه آهداستان مشابهي شفا دختر ع
 اينها ناسكانند، گفت: ناسك راستين عمر :حرف مي زنند. پرسيد: اينها كيانند؟ گفته شد

بود كه وقتي حرف مي زد همه مي شنيدند و تند راه مـي رفـت و اگـر     (رضي اهللا عنه)
  كتك مي زد دردناك مي زد.

ترك تصنع، تصـنع  پيشينيان حال خود را نهان مي داشتند و گاه براي   مؤلف گويد:
مي روزيدند مثل ايوب سختياني كه عمداً جامه بلند مي پوشيد زيرا در آن زمان زاهدان 

 ينمـ اهميت  :و صوفيان جامة كوتاه ودامن برچيده مي پوشيدند. سفيان ثوري مي گفت
چـه جرأتـي داري كـه در      دهم كه چه اندازه از عملم ظاهر شود، و به دوسـتي گفـت:  

ي خواني (يعني اگر احتمال ريا برود گستاخي اسـت)، ابوامامـه بـه    حضور مردم نماز م
  چه سجدة خوبي، اگر در خانه ات بود!  كسي كه در حال سجده بود گفت:

آهي كشيد، حسن در او نگريست و   آورده اند كه كسي در مجلس حسن بن عمارة
عليـه او  گمان كرديم كه اگر مي شناختش  :حاضران پرسيد: اين كيست؟ راوي گويد از

  دستوري مي داد. 
اين زاهد نمايان گرگ صفت   شافعي شعري سروده كه مضمونش چنين است:امام 

 ها كن! از ابراهيم بن سعيد نقل است كه باالي سر مأمون ايستاده بودم. مأمون گفت:را ر
د! بدان كه ده تا از اعمال نيك باال نمي رود و قبول نمي شو  بلي. گفت:  يا ابراهيم! گفتم: 

خشوع عبدالرحمن  منبر، ابراهيم بر گرية  گفت: : كدام است آنها يا اميرالمومنين؟پرسيدم
عبـاس،   (ضـحي)  بن اسحاق، زاهد نمايي ابن سماعة، نماز شب ابن خيعويه، نماز ظهر
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  دوشنبه و پنج شنبة ابن السندي، حديث گويي ابورجاء، قصص گـويي و موعظـة    روزة
  ب الشامي براي يعلي بن قريش.حفصويه، و كتا صدقة حاجبي،

  تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك ازدواج

غيـر ايـن    اگر كسي بداند كه به سختي يا گناه مي افتند ازدواج بر او واجب است و در
ة را افضـل از همـ   نكـاح  است. ابوحنيفـه و احمـد بـن حنبـل     دصورت هم سنت مؤك

بدان  (صلى اهللا عليه وسلم)بر يش نسل است كه پيغمازمستحبات مي دانند زيرا باعث اف
(صـلى اهللا  نقل است كـه پيغمبـر    (رضي اهللا عنهما) وقاص بن سفارش فرموده. از سعد

منع فرمود، و اگر به او اجازه مي داد مـا هـم    ترك دنيا را بر عثمان مظعون عليه وسلم)
  خود را اخته مي كرديم. 

نكاح از سـنتهاي مـن   «هست كه  (صلى اهللا عليه وسلم)روايت مشهوري از پيغمبر
از شداد بـن اوس نقـل اسـت كـه     ». است و هر كه از سنت من سر بپيچد از من نيست

به من سفارش كـرده خـدا را بـه     (صلى اهللا عليه وسلم)مرا زن بدهيد كه پيغمبر  :گفت
  حال عزب مالقات نكنم (زن نگرفته نميرم). 

(صـلى اهللا عليـه   پيغمبـر  ورده اند مردي به نام عكاف بن تميمي هاللي نـزد  ونيز آ
نه،   نه، حضرت پرسيد: كنيز داري؟ گفت:  زن داري؟ گفت:  د. حضرت پرسيد:آم وسلم)

از  يـن صـورت تـو يـا    ا در :هستم، حضرت فرمـود  :را هستي؟ گفتدا :حضرت پرسيد
و يا راهب مسيحي. سنت ما نكاح است. بدترين شـما عزبهـاي شـما     اخوان الشياطيني

دگانتان عزبها هستند؛ آيا بـا شـياطين دسـت بـازي مـي كنيـد؟       هستند و پست ترين مر
  شياطين را عليه صالحان اسلحه اي برّاتر از ترك زن نيست. 

در روايت ديگر، حضرت متبتالن از زن و مرد را لعنت كرده، يعني زن يا مردي كه 
عزوبت در اسـالم جـايي نـدارد،    بن حنبل گويد: مام احمد همسر نمي خواهم. ا :بگويد

چهارده زن گرفت و روزي كه در گذشت نه زن داشـت،   (صلى اهللا عليه وسلم)يغمبر پ
 گريـة  :. و نيز گفته اند»من الدنيا الطيب والنساء (وقرة عيين يف الصالة) يلَّحبب إ«و فرمود: 
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بچه پيش پدرش براي نان فضيلتش بيشتر است از چه و چه؛ عابد عزب كجا به پاي زن  
  دار مي رسد؟
پيشينيان ايشـان بـه    امر را مشتبه كرده زن نمي گيرند، ر بسياري از صوفيهشيطان ب

آدم را از عابـدت بـاز    :علت پرداختن به عبادت از ازدواج تن مـي زدنـد و مـي گفتنـد    
ضـرر   ميدارد، كه البته اگر نيازمند نكاح بودند كه با اين خودددري به دين و جسم خود

از دست دادند. در روايـت اسـت كـه در     دواج راو اگر نيازمند نبودند، فضيلت اززدند 
همبستري با حالل ثواب هست همچنانكه در غيـر حـالل گنـاه مـي نويسـند، و نيـز از       

دينـاري   نقل كرده اند: ديناري كه براي عائله خرج كني از (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 
  كه صدقه دهي يا بنده اي آزاد كني يا خرج جهاد كني، باالتر است. 

ايش بـه دنيويـات اسـت،    ر مقابل اينها، صوفيه گفته انـد كـه نكـاح موجـب گـر     د
هر كس حديث بنويسد، يا در طلب معاش مسافرت كند يا   گويد:ي ني مرااابوسليمان د

 :ازدواج نمايد، به دنيا روي كرده است. اين خالف شرع است، مگر نه اينكـه گفتـه انـد   
گفتـه   (رضـي اهللا عنـه)   گر نه عمـر د؟ و ما براي اهل علم مي گسترنمالئكه بال خود ر

ر از آن است كه در راه جهاد بميرم؟ و مگر حال كسب حالل بميرم بهت است كه اگر در
؟ پس معلوم شد اين اوضاع و ترتيبات »تناكحوا تناسلوا«  شارع مقدس فرموده است:نه 

حسـن   تـرك گفتنـد كـه    صوفيه با شرع نمي خواند. متأخران صوفيه از آن رو نكـاح را 
اهميـت دارد كـه    حق ايشان محفوظ بمانـد زيـرا ايـن امـر در نظرشـان      اعتقاد عوام در

بـه حـرام).    ته (بندش به حالل باز نشده چه رسدفالني در عمر خود زن نشناخ  بگويند:
از  مريد را نسزد كه خود را به ازدواج گرفتار كند و :عجيب است از غزالي كه مي گويد

اُنس گيرد، كه هر كس با غير خدا انس گرفت به او نپردازد. آيا  دارد و به زن عبادت باز
ايـن آدمـي    غزالي نمي دانسته كه در ازدواج هدف حفظ عفاف است و فرزند آوردن، و

را از راه سلوك بدر نمي برد. آيا به نظر غزالي انس طبيعي مرد به انس با انـس دل وي  
خلَق لَكُم مـن أَنفُِسـكُم أَزواجـاً    ﴿ ايد:به خدا منافات دارد؟ مگر نه اينكه قرآن مي فرم
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خودتان همسرانى آفريد تا  [ جنس]برايتان از « .1﴾لتسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً
(صلى اهللا عليه پيغمبر آيا  .» به آنها آرام گيريد و بين شما دوستى و مهربانى مقرر داشت

  يشه مسابقه مي گذاشت انس با خدا نداشت؟ انانش مزاح مي كرد و با عكه با ز وسلم)
يك عده از اينان با حـبس منـي مـريض      :ترك نكاح بر جوانان صوفي سه اثر دارد

آدمهايي مي شناسـم كـه منـي      مي شوند همچنانكه محمد بن زكرياي رازي گفته است:
ع را منـع كـرده انـد    زياد دارد و چون به سبب نوعي فلسـفه گرايـي بـر خـويش جمـا     

وافسردگي بي دليل به آنها دست  بدنهايشان سرد شده حركات برايشان مشكل مي شود
مي شوند و كم اشتها مي شود و غذا را خوب نمي توانند هضـم   مي دهد و ماليخوليايي

يدم كه جماع را ترك كرد در نتيجه اشتهايش را بـه غـذا از   دمردي را   كنند. همو گويد:
ميلي بود و باال مـي آورد، امـا    مان مقدار كم نيز كه مي خورد از روي بيدست داد و ه

جماع كردن بازگشت، همة عوارض بيماريش  گامي كه بر سر عادت نخستين خود درهن
  سريعاً برطرف گرديد.

  يرند و در كامراني به افراط مي روند.گعدة ديگري پس از مدتي بي زني زن مي 
  بچه بازي مي گرايند.  گروه سوم منحرف مي شوند و به

ت دعا كه براي شهوت نيست، اگر مراد اين اسبعضي صوفيه زن مي گيرند با اين ا
هيچ نظر شهوي ندارند آشكارا نشدني است، اما اگر مقصود اين است كـه از ازدواج   كه

منظور بـوده حرفـي اسـت شـدني، و      (صلى اهللا عليه وسلم)بيشتر رعايت سنت پيغمبر 
  قابل قبول است. 

بعضي جاهالن آلت خود را مي برند با اين پندار و دعوي كه از خدا شرم دارند، و 
هاست و خالف حكمت دانستن خلقت! گذشته از اينكه بـا قطـع    اين باالترين حماقت

  آلت شهوت زايل نمي گردد. 
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  تلبيس ابليس بر صوفيان در فرزند نخواستن

 رزند بخواهد احمق است زيرا هم بـه هر كس ف  از ابوسيلمان داراني نقل است كه گفت:
دنيايش لطمه مي زند و هم آخرتش؛ بچه نه مي گذارد آدم عبادت كند و نـه اينكـه بـه    

  خورد و خواب وعيش خود برسد. 
از جنيد نقل است كه گفت: اوالد، عقوبت شهوت حـالل اسـت واي بـه عقوبـت     

  ممدوح است. اينها غلط است زيرا بچه داشتن در شرع :دشهود حرام! مؤلف گوي

  تلبيس ابليس بر صوفيان در سياحت و سفر

ابليس بسياري از اينان را فريفته كه بدون مقصد معين و بدون مقصد طلب علم به سـير  
توكـل بگذارنـد و كـاري كـه      و سفر بيرون شوند؛ تنها و بدون زاد و توشه؛ و نام آن را
سفر بي  هللا عليه وسلم)(صلى اهمه فوت فضيلت و فريضه است طاعت انگارند. پيغمبر 

سياحة  وال تبتل وال الرهبانيةال زمام والخزام و« :هدف را نهي كرده، و نيز فرموده است
انداختنـد بـه نـام     (رياضتكشان بني اسرائيل به بيني خـود حلقـه اي مـي   ». سالمفي اإل

گاه نيز  ؛»خزام«ام ند به ندبيني قرار مي دا  ؛ ونيز حلقه ي مويين بر يكي از دو پرة»زمام«
يعني تاريك » تبتل«و معلوم است، » رهبانيت«استخوان ترقوه مي انداختند؛ را به » خزام«

خود گفـتن و سـر دركـوه و     رايعني ترك شهر و دي» سياحت«نگرفتن؛ زن دنيا شدن و 
 در جهاد من سياحت امت« :فرموده است (صلى اهللا عليه وسلم)بيابان گذاشتن). پيغمبر 

سـياحت در  «  احمد حنبل نقل است كـه گفـت:   امام . از»ره استمسافرت حج و عم و
  . »ايي ندارد و پيغمبران و صالحان اهل سياحت (به خاطر سياحت) نبوده انداسالم ج

تـك  «چنين نهي فرمـوده:   (صلى اهللا عليه وسلم)اما به تنهايي سفر رفتن را پيغمبر 
  . »مي شود كاروان سوار شيطان است و دو تك سوار دو شيطان؛ سه سوار با هم

 به سفر بيرون رفتن هم نهي شده؛ و نيز گفته اند كه هرگاه كار انسـان در  شب تنها
خويش بازگردد. كسي كه عادت خود را فقط سفر قـرار    نزد خانوادة ًتمام شد فورا سفر

  داده بيهوده خود را مي آزارد و عمر تلف مي كند.
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  بيابان مي شوند در تلبيس ابليس بر صوفيان كه بي توشه راهي

شيطان بر بسياري از صوفيان امر را چنين مشتبه كرده كه پنداشته اند توكل يعنـي تـرك   
زاد (كه گفتيم اين حرف غلط است)، و داستانها در اين باره آورده اند. يكي آنكـه فـتح   

به قصد حج بيرون شدم، در وسط بيابان پسر كوچكي را ديدم، بـا خـود    :موصفي گويد
ا كودكي در اين بيابان! قدم تند كردم تا بدو رسـيدم و سـالم كـردم، سـپس     شگفت :گفتم

عموجان، كم سن و سالتر از من هم   مكلف نيستي، گفت: گفتم: پسر جان، تو صغيري و
از من گام   پس گام بلند بردار كه به منزل برسي، راه دور است، گفت:  گفتم: .مرده است

 مركوبي با تو نمي بينم، گفت: دن... گفتم: توشه وخدا به منزل رساني برداشتن است و از
  گفـت:  .منظور من نـان و آب اسـت    توشة من يقين من است و مركوب من رجا، گفتم: 

اگر دوستي يا برادري تو را به خانه اش دعوت نمايد خوب است كه با خـود خـوراكي   
اي بيكـاره و    گفـت:  .اجازه بده قدري نان و آب به تو توشـه بـدهم   :همراه بري؟ گفتم

خردسـالي از او   :بيهوده گو! خداست كه به ما مي خورانـد و مـي نوشـاند. فـتح گويـد     
  متوكل تر و بزرگسالي از او پارساتر نديدم. 

خراب مي كنند و هر كـه مـي شـنود مـي     با چنين حكاياتي كارها را   مؤلف گويد:
كـودك چنـين    پندارد كه حرف درستي است، آدم بزرگسال با خود مي گويد: حال كـه 

با كودك نيست عجب از كسي است كه او را ديـده   بكاري كرده من چرا نكنم؟ و عج
خـود فرمـوده:   » دعوت كننـده «خطاست و حاليش نكرده كه و بدو نفهمانيده كه كارش 

  اند.  هم بر اين سيره بوده ما چه بايد گفت كه بزرگان تصوف(توشه برداريد)! ا» تزوادوا«
عده اي با ادعاي اينكه متوكل هستيم بـي توشـه بـه     جالء گفتند:به ابوعبداهللا بن ال

اين كار مردان حق است، و اگر بيمرند ديه بـر قاتـل    :مي ميرند؛ گفت بيابان مي روند و
است! از ابوعبداهللا بن خفيف نقل است كه در سفر سوم حج تنها در بيابان گـم شـدم و   

م افتـاد و موهـاي سـرم بكلـي     از تشنگي و گرسنگي آن به من رسيد كه هشـت دنـدان  
ظاهراً اين را براي آن گفته كه بسـتايندش، امـا درخـور نكـوهش      :ريخت. مؤلف گويد

  است. 
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ابوحمزة صوفي گفته است: من شرم دارم از اينكه وارد بيابان شوم و شـكمم سـير   
(صـلى اهللا   پيغمبـر   باشد، زيرا اين خود توشه برگرفتن محسوب مي شود! مؤلف گويد:

 (عليـه السـالم)  توشه بر ميداشت، و موسي وقتي مي خواست به غار برود  سلم)عليه و
وقتي به طلب حضر راه افتاد يك ماهي براي خوردن همراه برد، اصحاب كهف با خـود  
پول همراه داشتند آيا اينان از توكل خارج اند؟ غزالي خواسته بـراي ايـن كـار صـوفيه     

اخل بيابان شدن جز به دو شـرط روا نباشـد   بي زاد و توشه د  عذري بتراشد گفته است:
يكي آنكه بايد نفس خويش را عادت داده باشد كه كمابيش يك هفته گرسـنگي بكشـد   
ديگر اينكه بتواند با گياه زيست كند در اين صورت ظرف يك هفتـه ممكـن اسـت بـه     

مي گياهي يا آدميزادي برسد و نميرد. مؤلف گويد: چه كالم زننده اي است از يك فقيه! 
شود تصور كرد كه مسافر بياباني ما بعد از يك هفته هم كسي را نبيند يا مـريض شـود   

يا به كسي بربخورد اما آن كس چيـزي بـه او ندهـد كـه بخـورد او       گياه نتواند بخورد.
خواهد مرد و كسي اهميت نخواهد داد، اين همه مشـقت بـراي چيسـت؟ كجـا بـه مـا       

كرده اسـت؟ اينـان جـزم    ا ينيان چه كسي اين كار رفرموده اند كه گياه بخوريم و از پيش
سـت كـه از   يشان را مـي رسـاند، امـا عـادت آن ني    اند بر اينكه خدا در بيابان روز كرده

 (عليـه السـالم)  صحراي برهوت روزي بطلبند، چنانكه وقتـي بنـي اسـرائيل از موسـي     
خطاب كرد  (عليه السالم)خواستند، خدا به موسي » سبزي و خيار و سير عدس و پياز«

، مظانّ آن جور چيزها شهر است نه بيابان »به شهري درآييد«يعني:  1﴾اهبِطُوا مصراً﴿كه 
قفر. از ابن عباس روايت است كه يمنيها بدون زاد به حج مي آمدند و در مكـه گـدايي   

زيـرا بهتـرين    ،يريدو توشه بر گ« .2﴾وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوى﴿  مي كردند، آيه آمد:
سؤال » توشه زاهدان بي كفش و«  دربارةاز محمد بن كثير صنعان  .»ها تقوا ميباشد توشه

(صـلى  ند، اوالد شيطانند، زهد يعني چسبيدن به سنت پيغمبـر  تسآنها زاهد ني :شد گفت
  ب او.و همانندي جستن به اصحا اهللا عليه وسلم)

                                                 

 . 61بقره، آية   سورة -1

  .197سورة بقره، آية  -2
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 خواهد بي توشه به بيابان بزند گفـت:  حنبل پرسيدند كه كسي مي بن احمدامام از 
. از همـو  ) مگـر بـا زاد و قافلـه   سـپس گفـت:   بلنـد كـرد  دايش را اوه، اوه، نه، نه (و ص 

توشه داشته باشد   توشه حركت كند يا با توكل؟ گفت: پرسيدند كه مسافر خوب است با
ه، توشـ  نتوكل كند. در روايت ديگر از همو پرسيدند آيا جايز اسـت كـه كسـي بـدو     و

مـي كننـد.     توكل كند و به مكه برود؟ پرسيد: چه مي خورد؟ گفتند: مردم بـه او اعطـاء  
دهد كه بدانند گرسنه است يـا نـه؟   نشان مي  پرسيد: اگر نكردند چه؟ آن وقت خود را

و تابعان هيچ كدام چنين كاري كرده باشـند.   م كه اصحابا اين را نمي پسندم و نشنيده
آيا   نه، پرسيده شد:  آيا حج رفتن بي توشه صحيح است؟ گفت:  و نيز از او پرسيده شد:

  ا هستند. طاينان كه بي توشه به حج مي روند بر خطا هستند؟ گفت: آري بر خ
 و نيز كسي نزد ابن حنبل آمد كه مي خواهم با يك درهم به حج بروم، پاسـخ داد: 

گـذار و بفـروش تـا    برو به دروازة كرخ، آنجا با اين درهم ريسمان بخـر و بـر سـرت ب    
ي مـردم را  امگر كاسبيه :ني، آن قوت به حج برو! آن شخص گفتسيصد درهم جمع ك

هر كس ملتفت اين نحوه مسائل  منگر، تو بدان  ني چگونه است. حنبل پاسخ داد:ينمي ب
  .1مي شود مي خواهد معيشت مردم را خراب كند

  سر زده استدر بيان كارهاي خالف شرع كه در سياحت و سفر از صوفيان 

پيمودم كـه ناگـاه در    ييك سفر توكل شبي خواب آلود راه ماز ابوحمزه نقل است، در 
نمي توانستم، در ته چاه نشستم ناگـاه دو مـرد بـاالي چـاه      دم كه بيرون آمدهچاهي افتا

برويم و اين چاه سر راه مسلمانان بمانـد؟   فت: همين جور بگذاريم وگ آمدند، يكيشان
يشـان كـنم، در دلـم نـدا     اخواستم صد يم؟ ابوحمزه گويد:چه كار كنپس   ديگري گفت:

اي و از بالي ما به سواي ما شكوه مي بري! ساكت ماندم، آن  دادند كه بر ما توكل كرده
چيـزي از بـاال در چـاه     هخود گفتم: از اينك دند و سر چاه را پوشاندند. بارد باز آمدو م

نداني ماندي! روز و شبي گذشت. فردا صـبح  فرو رخته شود آسوده شدي اما در اينجا ز
                                                 

خود اهل عمل يعني بهانه جوييها و مته به خشخاش گذاشتنهاي شرعي غالباً از سوي كساني است كه  -1
 م.  -به مسائل نيستند.
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چسبيد كـه ندانسـتم كيسـت و چيسـت      نگويي كسي مرا صدا كرد و يكي محكم به م
دست دراز كردم به چيز خشني برخورد، آن را محكم گرفتم، آن چيز باال كشيده شـد و  
مرا بيرون از چاه افكند. ديدم درنده اي است! طبيعي است كه خيلـي ترسـيدم، صـداي    

ي تو را از بال رهانيديم؛ و ايـن تـرس از آن   گوشم رسيد كه اي اباحمزة با باليتف به ها
   ترس تو را بس!

 :مزة خراسـاني گويـد  ابوح«روايت ديگري از همين داستان هست به اين صورت: 
اندر راه مي رفتم اندر چاهي افتادم نفس اندر من پيكار كرد كه فرياد سالي به حج شدم 

مـرد   كه فرياد نخوانم. اين خاطر هنوز تمام نكرده بودم كه دو ايه خدنه ب :خوان، گفتم
اين چـاه نيفتنـد.    بيا تا سر اين چاه سخت كنيم تا كسي در :آنجا فرا رسيدند يكي گفت

 :بانـگ كـنم گفـتم   يدند خواستم كـه  چه بايست بياوردند و سر چاه بپوشني و چوب آن
يشـان. خـاموش شـدم. چـون سـاعتي      ابانگ بدان كسي كن كه نزديكتر است به تـو از  

چاه باز كرد، پاي به چاه فرو كرد و بانگ همي كرد كه چنـان   د، چيزي بيامد و سربرآم
دست نزد پاي وي زدم مـرا بركشـيد؛ و   زن.  دست اندر پاي من :دانستم كه همي گويد

الكـي از هالكـي   ه واز داد كه اباحمزه نه ايـن نيكـوتر كـه بـه    هاتفي آ ددي بود و بشد.
  .1»هانيدم؟بر

سكوت اين آدم در ته چاه خالف شرع بود، بايد داد مـي زد و نمـي     مؤلف گويد:
فريـاد نمـي   «گذاشت سر چاه را بپوشانند و بايستي از خود دفاع مي كرد. و اينكه گفته: 

نـان نمـي خـورم، آب نمـي       ، مثل آن است كه كسي بگويـد: »خوانم و كمك نمي طلبم
مك مي طلبيد كاري خالف توكل نكرده بـود، همچنانكـه   خورم. اگر فرياد مي كرد و ك
چاه بيرون آمد، در حالي كـه فعـل از قـول معتبـر تـر       از دست به ساق درنده گرفت و

  است. 
ه شتري ديـدم مـرده و   ادر بيابان مي رفتم بر ر :از محمد سمين نقل است كه گويد

يدنـد، ترسـيدم،   هفت هشت درنده بر سر الشه اش با هم مي چنگيدند و به هم مـي پر 

                                                 

 م.  -.258-9قشيريه، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، ص  رسالة ترجمة نقل از:  -1
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نفس گفت كه بر كناري رو. با خود گفتم هم از راه خواهم رفت و نزديك رفـتم تـا در   
كنار درندگان ايستادم، در درون نگريستم ديدم ترس باقي اسـت گفـتم از اينجـا تكـان     
نخواهم خورد و بنشستم. باز در خود نگريستم ترس باقي بود، گفـتم تـا تـرس هسـت     

م، خواب مرا فرو گرفت و پيش چنگال همان درندگان خـوابم  و هما جا خفت روم، نمي
از الشه چيزي نمانـده بـود و    برد. مدتي گذشت تا به خود آمدم درندگان رفته بودند و

  . برخاستم و به راه افتادم. دبو ترس من هر بر طرف شده
  كار اين مرد خـالف شـرع بـوده كـه خـويش را در معـرض حملـة         مؤلف گويد:

داده كه حفظ جان از هالك و حفظ تن از آزار واجـب اسـت. از پيغمبـر     ردرندگان قرا
و » نرويد باشد، آنجارزمين كه طاعون در هر س«روايت داريم كه  (صلى اهللا عليه وسلم)

، و خود حضرت روزي به يـك ديـوار   »از مجذوم بگريز همچنانكه از شير مي گريزي«
گان دخواسته كه با ديدن درن كج رسيد به سرعت گذشت. اين صوفي از نفس خود مي

وقتي ديد عصاي دسـتش كـه بـر زمـين      (عليه السالم) ي كن نشود حال آنكه موسياج
ترسيدن از مار و درنـده در طبيعـت    .1افكند به امر خدا اژدها شده، برگشت و گريخت

ي ترسـم  مـ من از درنـده ن  :آدميان است و طبيعت آدميان يكسان است. اگر كسي بگويد
نيم همچنانكه اگر بگويد نظر به روي زيبا را خوش ندارم تكـذيبش مـي   تكذيبش مي ك

بد، گان بخوادوادارد كه ميان درن ه اگر نفس خويش را به قهرصوفي پنداشته ككنيم. اين 
مـان نمـي    شرّ و بالست نهي نين بود از نزديكي به آنچه براي ماچاين توكل است، اگر 

                                                 

يخاف  وأَلْقِ عصاك فَلَما رآها تهتز كَأَنها جانٌّ ولَّى مدبِراً ولَم يعقِّب يا موسى ال تخف إِني ال﴿ -1
جنبد، گويى كـه آن   و عصاى خود را بيفكن، پس چون آن را ديد كه مى«يعني:  ﴾.مرسلُونَلَدي الْ

مارى است. روى به پشت كرد و باز نگشت [فرموديم:] اى موسى، مترس. كه رسـالت يافتگـان در   

أَنها جانٌّ ولَّى مدبِراً وأَنْ أَلْقِ عصاك فَلَما رآها تهتز كَ﴿؛ )10نحل، آية   . (سورة»ترسند نزد من نمى
نِنيالْآم نم كإِن فخال تى أَقْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَمرا بيفكن. چون آن را  عصاي خودو اينكه «. ﴾و

جنبد كه گويى مارى است، به پشت روى گردانـد و بـاز نگشـت. [گفتـيم:] اى موسـى،       ديد كه مى

 ). 31(سورة قصص، آية   .»انىپيش آى و مترس. حقّا كه در ام
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ـ ر ي توان تصور كرد كه درنـدگان سـي  كردند. م ده و متعرضـش نشـده انـد. ابـوتراب     وب
البته مي شود كه خداوند به  .1پاره كردند ا كه از بزرگان صوفيه است درندگاننخشبي ر

لطف خود محمد سمين را ميان درندگان حفظ كرده باشد. بحث دراين است كه او كار 
است نه خطايي كرده و بايد براي شنوندة عامي (غير فقيه )روشن شود كه آن خطا بوده 

بسيار قوي تلقي گردد و حـال محمـد سـمين را بـر       اينكه نشانة يك يقين كامل و ارادة
(عليه  كه از ديوار شكسته حذر كرد و بر موسي (صلى اهللا عليه وسلم)محمد رسول اهللا 

  !كه از مار گريخت ترجيح نهند السالم)
بـا محمـد    :ي گويـد داستان ديگري از همين محمد سمين آورده اند، مؤمـل مغـاب  

در بيابان ميان تكريت و موصل ناگاه غرش درنـده اي از نزديـك    سمين همسفر بوديم،
به گوشمان رسيد من بسيار ترسيدم و حالم منقلب شد و رنگم پريد و خواستم بگريزم 

 جاي توكل اينجاست نه مسجد جامع! مؤلـف گويـد:    محمدسمين نگهم داشت و گفت:
توكل اين نيست كه  روطدر سختيها ظاهر شود، اما شدرست است كه اثر توكل مي بايد  

  خود را به چنگال درنده بسپاريم؛ اين كار حرام است. 
  گفـت:  يگـر همـراه ابوطالـب جرجـاني نيسـتي؟     از علي رازي پرسيدند كه چـرا د 

همسفر بوديم شب در بيشة ددان خفتيم، چون ديد من از ترس خوابم نمي بـرد، طـردم   
اين صوفي به رفيقش ظلم كـرده و    مؤلف گويد: با من منشين!كرد و گفت: از اين پس 

 از مـار  (عليـه السـالم)   انتظار داشته در حـالي كـه حضـرت موسـي     چيزي فوق طاقت
  (عصاي خودش كه مار شد) گريخت.

ديگر از كارهاي جاهالنه و خالف شرع صوفيان داستان حسن برادرِ سـنان اسـت   
رفت، اعتقـاد بـه توكـل نگذاشـت آن را از پـاي       در راه مكه خار در پايم فرو  كه گويد:

نيز توكل دينوري به مثابه اي بوده  مي رفتم! و برآرم. همچنان پاي بر زمين مي ماليدم و

                                                 

ابوتراب النخشبي... در باديه بمرد در نماز، باد سموم او را بسوخت، مرده بر پاي بماند، يك سـال  « -1
 ».بر پاي بوده است... وگفتند كي سباع او را بگزيد و در آن برفت، در سنة خمس واربعـين ومـأتين  

  م.  -).76-77شمسي، ص  1341(طبقات الصوفية، هروي، چاپ عبدالحي حبيبي، كابل 
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برهنه و سر برهنه به حج رفته، و هرگاه خاري در پايش ميخليده،  است كه دوازده بار پا
پا بـر زمـين مـي سـوده و      سر پايين نمي كرده و دست نمي برده آن خار را برآرد بلكه

 هل را بنگريد، چه كسي فرمـوده كـه  همچنان به راه خود مي رفته است. مؤلف گويد: ج
 اگر جاي خارطاعتي است؟ يا خار از پا بيرون مكش؟ اين چه جور  برو،پابرهنه به حج 

تن شركت كرده، وانگهي مگر نه نيمي از خار را بـا  شمتورم شود و بميرد در هالك خوي
زمين سودن دفع و رفع كرد؟ پس چرا بقيـه را بـا دسـت بيـرون نكشـيد؟ ايـن       پاي بر 

آزار از بدن  كارهاي خالف عقل و دين چه ربطي به توكل دارد؟ مگر نه اينكه براي دفع
نـده اي را ُكشـت) و بعـداً    توان حرمت احرام را شكست (و گز يدر حال احرام م حتى

ري موافق است؟ از عبيد شـنيدم كـه مـي    بابت آن قرباني گذراند؟ شرع كجا با خود آزا
مي سنجم كه سمت آفتاب گير را رها كند و از آن طـرف   عقل آن مرد را از آنجا  گفت:

  ويد. يمكه سايه است راه بپ
 در وسط سال به قصد مكه تنها نوجوان بودم و :از ابوبكر دقاق نقل است كه گفت

درد  لـي بـر دوش؛ در راه چشـمم   تم و نـيم ج از وطن بيرون آمدم نيم جلي به كمر داش
مي كردم تا آنجا كه چشمم زخم شد و خونابه  گرفتم با همان جل آب چشممم را پاك

با اشك مي آمد، اما من از زور اشتياق و قوت اراده ميان آب چشم وخون فرقـي نمـي   
 تـنم را مـي   تابآفگذاشتم و پيش مي رفتم و چشمم در آن سفر از بين رفت؛ و هرگاه 

  مي بوسيدم و بر چشم مي نهادم از شادماني آن بال! دست خود را سوزانيد،
آورده اند كه او يك چشم بود، سـبب پرسـيدند.    ،1در روايت ديگر از ابوبكر دقاق

و  بستم كه از مـال كاروانيـان نخـورم،    با توكل پاي در باديه نهادم و با خود عهد :گفت
  دويد. يك چشم من از زور گرسنگي آب شد و بر چهره ام فرو

كـه اينهـا از مجاهـدت     اگر يك مبتدي حال اين مرد را بشنود پندارد  مؤلف گويد:
كه اين يك مسافرت مجموعه اي ازخالف شرعهاست كه بدان مـي نـازد.   است، حال آن

                                                 

 1341ابوبكر زقاق مصري صحيح است، رك: طبقات الصوفيه هروي، چاپ عبـدالحي حبيبـي، كابـل     -1
 م.  -.367شمسي، ص 
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خطر قـرار دادن، بـي زاد و     تنها در نيمة سال از وطن بيرون آمدن و خود را عرضةو تن
 چشم با جل سـتردن؛ و ايـن همـه را     اشك و خونابةراحله سفر كردن، جل پوشيدن و 

دارد؟ آن باليي كـه   يه خود بر سر خود آورده چه شادمانالي اهللا انگاشتن. باليي كً قربة
ست. آن تحميل گرسنگي برخود و چشـم  »مرحبا«در خور » از حبيب آيد«خود به خود 

مي كرد. چنانكـه   »سؤال«خود را از دست دادن حماقت ديگري است. در اينجا مي بايد 
هر كه گرسنه باشد و سؤال نكند تا بميرد به جهنم «  از سفيان ثوري نقل است كه گفت:

وقتي اسباب ظاهري منقطع شود، سؤال تنها راه ممكـن اسـت كـه تجـويزش     ». مي رود
  كرده اند.

هم از ابوبكر دقاق نقل است كه در خيمه گاهي از آن عربها طلب ميهمـاني كـردم   
ايي نظر افتاد و در او نگريستم؛ و آن چشم را كـه در او نگـاه كـرده    بزي كنيزبه  نجاآدر 

و افكندم و گفتم: چشمي همانند تو هست كه در خدا مي نگرد (يعني خـدا   بود بركندم
  بين).  بين باش نه خطا

نگاه بي اختيار بـوده گنـاهي نداشـته     بنگريد كار اين نادان را؛ اگر آن گويد:مؤلف 
ن وده صغيره اي كه با پيشيماني رفع مي شود. يك گناه كبيـره كـه بركنـد   واگر به عمد ب

نزديكي به خدا پنداشته كه خـود گنـاه ديگـري      اين را مايةو  ،1چشم است بدان افزوده
است چه با گناه تقرب نجويند. بسا آن حكايت شنيده كه در بني اسرائيل كسي به زنـي  

داسـتان راسـت باشـد شـايد طبـق       نگريست و سپس چشم خويش بركند، هر گاه ايـن 
تحريم گرديده اسـت. ايـن صـوفيان     شريعت آنان بوده و اين عمل در شريعت پيامبر ما

كرده اند.  را ترك (صلى اهللا عليه وسلم)بتكار كرده شريعت محمد گويي شرع جديدي ا
است كه چشمان زيبايي داشـت روزي يكـي بـه     شعوانة  و اين نظير داستان زن همساية

: شيفتة تو شده ام، چه مي خواهي؟ گفت :افتاد و تا در خانه اش رفت؛ زن گفت دنبالش

                                                 

بألخره براي خواننده معلوم نمي شود كه چشم ابوبكر دقاق بر اثر گرسنگي آب شـده و برچهـره فـرو     -1
و يا طبق داستان اول از بس با جل اشك و خون از چشـم  ريخته، يا به دست خود كنده و دور افكنده 

 م. -خود پاك كرده آن را از بين برده است.
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عاشـق چشـمانت شـده ام. زن انـدرون خانـه        كجاي من شده اي؟ گفت:  د: شيفتةيسپر
ت در بـه بيـرون پرتـاب كـرد و     د را از كاسه درآورد و آورد از پشرفت و دو چشم خو

  بگيرشان، كه الهي مباركت نباشد!  گفت:
» بجه«در سرزمين   عكس اين است حكايت آن زن بيدار دل كه ذوالنون گويد: و بر

مرد را چه به زن؟ اگر ناقص عقل نبـودي چيـزي برايـت      ديدم و صدايش كردم، گفت:
  پرتاب مي كردم! 

اديه شدم و هفده روز گذشـت  از ابوجعفر حداد نقل است كه سالي با توكل وارد ب
فتن عاجز گرديدم و چند روز ديگر به همان حال ماندم . از راه رمي نخورده بودكه چيز

كردم و تمام تنم را به طوري شپش گرفته بـود كـه كسـي     تا به صورت در افتادم وغش
 عـده اي سـوار بـر مـن گذشـته بودنـد       چنان چيزي نديده و نشينده است. در آن حال

گرمـا گذاشـته و    مـرا در  يكيشان پياده شده سرم را تراشيده و پيراهنم را شكافته بـود و 
رفته بودند. عده اي ديگر رسيده مرا به خيمه گاه خود رسانده گوشه اي انداخته بودنـد  
و زني شير در حلقم ريخته بود، چشم گشوده گفته بودم، كدام منزل به اينجـا نزديكتـر   

   .1است؟ گفتند: كوههاي شراة، و مرا به آنجا حمل كردند (تا به كاروانهاي حج بپيوندم)
گويد: ديوانة زنجير گسسته كه گوشت خود را با كارد تكه تكه كند جا دارد  مؤلف

  ي نديده ام، و اين همه براي نزديك شدن به خدا!ن جنونكه بگويد چني
از ابراهيم خواص نقل است كه شيخي از اهل معرفت در بيابان بعـد از هفـده روز   

يخ ديگر كـه همـراه او بـود    خود را در راهي افكند (كه كسي ياكارواني بر او بگذرد) ش
بـر گرسـنگي    نپذيرفت. (دومي مي خواسته بيش از اولي صبر خود رامنعش كرد اما او 

  بيازمايد). 
هرچه از  ، اي شبة  وارد بيابان شد، گفت:» شبة«و نيز آورده اند كه ابراهيم هروي با 

 ، ابـراهيم بعـد از  هر چه داشتم انداختنم اّلا دينـاري  :گويد  عاليق داري دور بينداز، شبة
از و باطن مرا مشغول مدار، دينار را بيرون آوردم دهر چه داري بدور بين  چند قدم گفت:

                                                 

 م. -.367، ص 3شراة كوهي است در ديار بني كالب، معجم اللبدان، چاپ ووستنفلد، ج  -1
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باز هم چيزي داري، زيرا باطن من مشغول است، يك  :به او دادم دورش انداخت. گفت
سـت. آن را هـم   نيدسته شمع همراه داشتم بيرون آوردم و گفتم: با من جـز ايـن هـيج    

در آن سفر هـر گـاه    :گويد  حاال برويم، و راه افتاديم. شبة  . گفت:انداختر گرفت و دو
غذايي در راه افكنده ديدم. هر كس با خداوند عمل به صدق كند اين طور  نه شدم،گرس

وده، مال خود را دور افكنده و خـوراكي را كـه   بمي شود. مؤلف گويد: اين هم خطاب 
  است! شتهمعلوم نيست مال چه كسي و از كجاست بردا

بـان شـدم و گرسـنه مانـدم،     از ابوسعيد خراز نقل است كه وقتي بي توشه وارد بيا
ـ  منزل را از ر كـنم و  دور ديدم خوشحال شدم اما با خود انديشيدم كه نبايد توكل به غي

ل نمي روم مگر اينكه ببرندم. پس حفره اي بـراي خـود در   سوگند خوردم كه به آن منز
را در ريگ و شن پوشانيدم، نيمه شـب صـداي بلنـدي بـه     شن كندم و تا سينه خويش 

 اي اهل منزل! يكي از اولياء اهللا خود را در ريگ و شن حبس كرده، به«گوشم رسيد كه 
  ، چند تن آمدند و مرا از ريگ بيرون كشيده به منزلشان رساندند. »او برسيد

؟ و اگـر  هسـت مؤلف گويد: بر گرسنه و تشنه اگر ميل نان و آب كند چه مالمتي 
روايـت   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ته باشد چه عجب! از پيغمبر مسافر شوق به منزل داش

آشكار مي شد حركت را سريعتر مي  راز سفر باز مي آمد و مدينه از دواست كه هر گاه 
كرد، و نيز چون از مكه اخراجش كردند هميشه آرزوي وطن مي فرمود و به اين شـعر  

  تمثل مي كرد: 
  وجليل  إذخر وحولي بواد     ليلة أبيتن هل ريشع ليت الأ

از روييدنيهاي خاص اطراف مكه است، شاعر با خود حديث » جليل«و » اذخر«كه 
آيا مي شود شبي را در واديي به سر آرم كه پيرامـونم اذخـر و جليـل    «نفس مي كند كه 

  »باشد؟
انـد   آورده داستاني هم از ابوخير نيشابوري (تيناتي) دربـارة بريـده شـدن دسـتش    

خـانكي از نـي   «در سفر رودم تا به اسكندريه رسيدم دوازده سال آنجـا بمانـدم،    :گفت
بيـرون   ندي، سفره هاي خود راردساخته بودم و راهگذران چون شبانگاه چيزي مي خو



 تلبيس ابليس    304

مي افشاندندي نان ريزه اي كه مي ريخت در آن با سگان مزاحمت مي كردم و نصـيب  
 انـة و چون زمستان مي شد در نـواحي خ  قوت من اين بودخود مي گرفتم، در تابستان 

بسيار بود از زمين مي كندم و بيخ آن را كه تازه و سفيد بود مي  ]= پاپيروس[من برَدي  
مي انداختم، اين بود قوت من. ناگاه به سرّ مـن  خوردم و آنچه از آن خشك و سبز بود 

كـه بـا خلـق در قوتهـاي ايشـان       بـري دند كه اي ابوالخير، تو چنان گمان مي ندا در دا
 :نشسـته اي! گفـتم   1ن معلـوم ايـ مي كني و حال آنكه در مشريك نيستي و دعوي توكل 

رويـاني   اه از زمين وهرگز دست به آنجسوگند به عزت تو كه  ،و سيدي و مواليي الهي
دراز نكنم و هيچ نخورم جز آنچه تو به مـن رسـاني. دوازده روز ديگـر گذشـت نمـاز      

ديگـر  ده روز دواز زاردم بعد از آن از نوافـل عـاجز شـدم،   و نوافل مي گ فرض و سنت
ديگر فرض مي فرض و سنت مي گزاردم، بعد از آن سنت هم عاجز شدم ودوازده روز 

مي گـزارم بعـد از آن از    ه روز ديگر نشستهد از آن از قيام عاجز شدم، دوازدگزاردم بع
فوت مي شود پـس پنـاه بـه خـداي     نشستن نيز عاجز شدم ديدم كه ديگر فرض از من 

بر من خـدمتي فـرض كـرده اي از آنـم      ،تعالي بردم و در سرّ خود گفتم: الهي و سيدي
اي كه به من برساني؛ به آن رزقي كـه ضـمان    سؤال خواهي كرد و رزق مرا ضمان شده

ديدم كه در پـيش   نم مرا مگير. ناگهااشده اي بر من تفضل كن و به آن عهدي كه بسته 
گر مي يـافتم.  د؛ پس دايم آن دو قرص را از اين شب تا آن شب ديقرص پيدا ش من دو

انب ثغر بعد از آن اشارت چنان شد كه به جانب ثغر (= مرز) مي بايد رفت به غزا؛ به ج
ه بود و در صحن مسجد جامع شخصي دم و اتفاقاً روز جمعيسر» فرما«روان شدم تا به 

بر خت و دو نيمه كردن وي بـه اره و صـ  ردوي در و درآمدن  (عليه السالم)قصة زكريا 
زكريـا مـردي    ،الهي و سيدي و مـواليي  :خود گفتم كردن وي بر آن مي گفت. در نفس

از آن  صبار (بسيار شكيبا) بوده است اگر مرا نيز به باليي گرفتار كنـي صـبر كـنم پـس    
ارم عزيمت ثغر دديدند دانستند كه  دم بعضي از دوستان مرايسروان شدم تا به انطاكيه ر

اي آوردند. پس به ثغر رفتم و از خداي تعالي شرم  براي من شمشيري و سپري و حربه

                                                 

 م. -(و تو در ميان مردم نشسته اي).» وأنت في وسط القوم جالس«متن عربي:  -1
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داشتم كه از ترس عدو در پس سور (= قلعه و ديوار) مقام گيرم، روز در بيشه كه بيرون 
سور بود مقام مي گرفتم و شب به كنار دريا مي آمدم و حربه را به زمين فرو مي بـردم  

حمايل مـي كـردم و تـا     به آن باز مي نهادم و محراب مي ساختم و شمشير را و سپر را
ي از روزها صبح مي گزاردم به بيشه باز مي گشتم. روزروز نماز مي گزاردم. چون نماز 

بـود و بعضـي    نظر كردم، چشم من بر درختي افتاد كه بعضي ميوه هاي وي سرخ شده
د، مرا خوش آمد عهد بر مـن فرامـوش   سبز بود و شبنم بر آن نشسته بود و مي درخشي

گردانيدند، دست به آن دراز كردم از ميوة آن درخـت چيـزي گـرفتم بعضـي در دهـان      
دادند. آنچه در دسـت داشـتم بـريختم و     عضي در دست، كه عهد را فرياد ميداشتم و ب

رسـيد. سـپر و     ابـتالء  آنچه در دهان داشتم بينداختم و با خود گفتم كه وقت محنـت و 
ه را دور اندختم و بر جاي بنشستم و دسـت در سـر خـود زدم. هنـوز نيـك قـرار       حرب

گرد من در آمدند و گفتند: برخيز! و مـرا مـي    پيادگانبودم كه جمعي سواران و  نگرفته
ر آن نواحي سوار ايستاده است و گروه سـواران  تا به ساحل رسانيدند ديدم كه امي بردند

ي سياهان كه روز پيشتر قطـع طريـق كـرده بودنـد     و پيادگان گرد بر گرد وي؛ و جماعت
اي  چه كسي؟ گفـتم: بنـده    پيشِ روي وي بازداشته بودند. چون پيش امير رسيدم گفت:

وي   ني. گفـت:   از بندگان خدا، پس از آن سياهان پرسيد كه وي را مي شناسيد؟ گفتند:
هـاي ايشـان   مهتر شماست (كه) خود را فداي وي كنيد! پس حكم كرد كـه دسـتها و پا  

ببريد. يك يك را پيش مي آوردند و از هر كدام يك دست و يـك پـاي مـي بريندنـد،     
پيش آي دست خـود را دراز كـن! دسـت خـود را دراز       گفتند: چون نوبت به من رسيد

پاي خود را دراز كن، دراز كردم و روي خود بـه آسـمان كـردم     :كردم و ببريدند گفتند
ناگاه سواري كـه  ناه كرده بود پاي را چه گناه است؟ الهي و سيدي دست من گ: «موگفت

چه مي كنيـد؟ مـي خواهيـد كـه       را بر زمين انداخت و گفت: بود خود ميان ايستاده در
آسمان به زمين فرود آيد؟ اين فالن مرد صالح است، و نام مرا گفت. آن امير خود را از 
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مي گريست كه  ويخت ومن آ اسب بينداخت و دست بريدة مرا برداشت و ببوسيد و در
  .1»من در اول تو را بحل كرده ام، دستي بود گناهي كرده ببريدندش :مرا بحل كن! گفتم
ببينيد شيطان با اين مرد كه از اهل خير هم بوده، چه كرده؟ اگـر ايـن     مؤلف گويد:

كه كارهايش حرام است. از حاتم اصم نقل است كه عهد كـرد   مرد عالم بود مي فهميد
شـما   لقمه بگذارند، و به يـارانش گفـت:   خورد تا دهانش را به زور بگشايند وكه غذا ن

 :پراكنده شويد، و نه روز گرسنه مانـد، روز دهـم كـس آمـد و خـوراكي آورد و گفـت      
بخـور حـاتم    :بخور، حاتم جواب نـداد بـاز گفـت    :بخور، حاتم جواب نداد، باز گفت

به دست خود برگرفت و اشـاره  اين شخص ديوانه است! و لقمه اي  :جواب نداد گفت
نمود كه دهان بگشا! حاتم هيچ نگفت ودهان نيز نگشود. آن مـرد برخاسـت و بـه زور    

را در دهانش چپانيد. در اينجا بود كـه حـاتم   قمه كليد دندانهاي حاتم از هم بگشود و ل
ام اگر ميخواهي از كارت ثواب كامل ببري اينان را اطع  لقمه را خورد و به آن مرد گفت:

  كن (و اشاره به يارانش كرد).
محمد بن طاهر از يكي از مشايخ صوفيه نقل مي كند كه با جمعـي از صـوفيان در   

ميان آمد و اينكه بايد به رسيدن روزي يقين داشت، آن شيخ  رسفر بود سخن از توكل د
ورم تا جام فالودة گرمـي بيارنـد و مـرا سـوگند     فت: من بر عهده مي گيرم كه هيچ نخگ

بايد هيچ كوششي هم نكني؛ و راه خود را ادامه دادند تا به دهـي   :د كه بخور! گفتنددهن
 يك تن كه خورد و آن جماعت پراكنده شدند االهيچ نرسيدند. روزي و شبي گذشت، 

في خـود را در مسـجد ده افكنـد و تـن از     داستان است. راوي گويد: شـيخ صـو  راوي 
م نيمه شبِ شب چهارم كـه شـيخ داشـت    ناتواني به مرگ سپرد و من باالي سرش بود

د گشوده شد و كنيز سياهي يك طبـق سرپوشـيده آورد، پرسـيد:    جتلف مي شد در مس
را گشود درآن يك جام فالوده بود كه از داغي قـل   غريبيم. سر طبق  شما غريبيد؟ گفتم:

نمي خـورم. كنيـز    :بخور، گفت :بخوريد! به شيخ گفتم  گفت: مي زد. طبق را پيش آورد

                                                 

ن ابوالخير با نثر شيواي عبدالرحمن جامي از نفحات االنس (چاپ توحيدي پور، صـص  داستا  ترجمة -1
 م.  -) نقل شد.214-212
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به خدا اگر نخوري همين طوري مـي زنمـت! بـه      سياه سيلي محكمي به او زد و گفت:
وده داغ را تا آخر خورديم، و كنيـز راه افتـاد كـه    لبيا با هم بخوريم، و جام فا :گفت من

 ومن كنيز رئيس اين دهـم و ا   وده چيست؟ گفت:لداستان اين جام فا  برود، من پرسيدم:
اعت پيش از ما فالوده خواست، پا شديم درست كنـيم.  مردي است تندخوي، به يك س

الق زنـش خـورده   عجله داشت و هي مي گفت زود باشيد زود باشيد، و سوگند بـه طـ  
ـ   است كه احدي از اين ال غريـب  فالوده نخورد مگر مردي غريب! و ما در مسـاجد دنب

خـورد آن   جز شما را، و اگر اين شيخ صوفي فالوده را نمـي  گرديديم و كسي را نيافتيم
خـدا را   :قدر مي زدمش تا بميرد، مبادا ارباب خانم مرا طالق دهد! شيخ بـه مـن گفـت   

ن را بشـنود و  بسـا جـاهلي آ    چطور مي بيني وقتي بخواهد روزي برساند. مؤلف گويد:
ار اين شيخ صوفي بسيار زشت بوده، كه خدا را امتحان مـي  ك :كهكرامت پندارد، حال آن

بر خويش تحميل كرده ناروا است، و درست است كه خـدا در  آنچه از گرسنگي  كرده،
حق وي لطف كرده، اما شايد براي آنكـه در برابـر كـار خالفـش لطـف خـدا را اكـرام        

ش را داده است! در داستان خـانم اصـم   ي انپندارد، مخصوصاً به آن صورت زننده روز
سـاند بايـد از   اگر واقعاً مي خواسـت تـرك اسـباب را بـه كمـال بر      :هم مي توان گفت

جويدن هم خودداري مي نمود! بازي شيطان را با اين نادانـان ببينيـد، آخـر چـه قصـد      
  قربتي در اين كارهاي خنك و بيمزه هست؟ آيا اينها چيزي جز ماليخولياست؟

پنجاه و شش بار وقوف در عرفات كردم   از جعفر خلدي نقل است كه گفته است:
كـه منظـور     ب تصـوف بـود. از راوي پرسـيدند:   كه از جمله بيست و يك بار طبق مذه

باال رفته و آستينها را افشانده تا بدانند توشه » ناشرية«يعني به سمت پل  :چيست؟ گفت
  .1ن گاه لبيك گفته و راه افتاده استو آب (و پول) با خود ندارد، آ

 و توشـه « ﴾وتزودوا﴿ :آن گفتـه مؤلف گويد: اين كاري است خالف شرع، زيرا قر
. و نمـي شـود   تخصاً توشه بر ميداشش (صلى اهللا عليه وسلم)و پيغمبر  .»همراه گيريد

و اگر گدايي كند يا بدون سؤال  پيدا نمي كند، ماه نياز به چيزي گفت كه كسي طي چند

                                                 

 م.  -.31، ص 5از بالد يمن است، معجم البلدان، چاپ ووستفنلد، ج ناشرية -1
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توكل ادعـايي اسـت. و   وضع خود را بر آنها عرضه نمايد (كه بر او ترحم كنند) خالف 
خويش را مستحق آن اكرام بداند، خود امتحاني اسـت   د، و اورزقش برساگر بي سبب 

  توشه ببرد بهتر است.  ل زاد وااز جانب خدا! پس به هر ح
محمد بن طاهر از صوفيي حكايت مي كند كه جمعي صوفي از مكه برگشـته نـزد   

كه خود بـه فقـر و    [با حاجيان يمن   چه كساني همراه بوديد؟ گفتند: با :او آمدند، پرسيد
اي واي كار تصوف به اينجـا كشـيده و توكـل از      . گفت: ]ي معروف بوده اندكم بضاعت

  يمن به سـر سـفرة   فرةاز سر س كهميان رفته! شما بر طريقه و مذهب تصوف نرفته ايد بل
تن رفيق بـوديم بـا هـم     حرم رفته ايد. به حق دوستان و جوانمردان سوگند كه ما چهار

مـان كـرديم كـه بـه     بيـرون رفتـيم و پي   ه وسـلم) (صلى اهللا عليزيارت قبر پيغمبر  براي
بـوديم   ه نورزيم. به مدينه رسيديم و سه روز آنجـا يو بر معلوم تك ميمخلوقي توجه نكن

رسيديم، به محاذات ما عده اي از » جحفه« دست نداد، از آنجا بيرون شديم و به» فتوح«
ديگر نگاه كـردن و  براي ما فرستادند، شروع كرديم به هم» سويق«اعراب بودند، قدري 

تا حرم  عني اهل قرب و توكل بوديم) همانابه يكديگر گفتن كه اگر ما اينكاره بوديم. (ي
براي ما نمي رسيد! آن سويق (= قاووت) را بـا آب خـورديم و تـا مكـه طعـام      » فتوح«

  همان بود. 
از ابوعلي رودباري نقل است كه با جمعي از صوفيان در باديه بـوديم از آن جملـه   

بوالحسين عطوفي؛ گاه قافله اي بر ما مي گذشت و راه را تاريك مي كـرد، ابوالحسـين   ا
از تلّي باال مي كشيد و صداي گرگ در مي آورد، اگر خيمه گاهي در آن نزديكيها بود و 
صداي سگهايشان بلند مي شد، ابوالحسين نزد آنها مي رفت و بـراي مـا خـوراكي مـي     

  آورد!
ل كرديم تا خوانندة خردمند از اندازة فهم و خرد اينان آگاه اينها را نق  مؤلف گويد:

يك سوزن با خود به بيابان نمـي بـرد هـر گـاه      حتىآخر كسي كه  شود و تبري جويد،
تواند ستر عورت نمايـد؟ از ايـن رو بعضـي     نماز مي ش دريده شد چگونه برايجامه ا

نمايـد. چنانكـه از ابـراهيم     مشايخ تأكيد مي كرده اند كه قبل از سفر بايد لـوازم فـراهم  
خواص كه در تجريد و توكل باريك بين بود، نقل است كه سوزن و نـخ و مشـگوله و   



 309                      در تلبيس ابليس بر صوفيان  

تـو كـه از همـه چيـز امتنـاع مـي نمـايي اينهـا           مقراض هميشه همراه داشت. پرسيدند:
اينها منافي توكل نيست، ما فرايض بر گردن داريم، و فقير را يك جامـه    چيست؟ گفت:

اگر مشـگوله   ، اگر آن جامه پاره شود وعورت را نپوشاند نماز باطل است وبيش نباشد
نداشته باشد با چه وضو مي سازد؟ پس هر گـاه درويشـي ديـدي بـي مشـگوله و نـخ       

  وسوزن در نماز متهمش بدار (يعني يا نماز نمي خواند يا نمازش درست نيست).

  تلبيس ابليس بر صوفيان هنگامي كه از سفر باز مي گردند

از آيينهاي صوفيان است كه چون مسافر به رباط برسد و در آن جمعي باشـند، نخسـت   
ر شيخ رباط و سالم نمي كند، بلكه وضو مي گيرد و دو ركعت نماز مي خواند آن گاه ب

ـ اين خالف  كند. ديگر حاضران سالم مي سـنت   :داست، زيرا عموم فقهاي اسالم گوين
مگـر   -سالم كند حال وضو داشته باشد يا نه است كه هر كس بر جمعي وارد شود بايد

صوفيان اين شيوه را از كودكان آموخته باشند كه چون گفته شود چرا سالم نكردي، مي 
  حاال صورتم را نشسته ام! :گويد

ز راه برسـد و حجـت   ديگر از آداب صوفيه ماليدن پاي مسافري است كـه عصـر ا  
وارد شد ديد غالم حبشي پشت حضرت  (صلى اهللا عليه وسلم)غمبر پي آرند كه عمر بر

چـه شـده اسـت؟     تـو را  (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   را مالش مي دهد، پرسيد: رسول اهللا 
فقه اينان را بنگريد. از كجا معلوم   مؤلف گويد: .».شتر مرا بر زمين زد« حضرت فرمود: 

 كه حضرت از سفر آمده بود؟ تازه پشت با پا چـه مناسـبتي دارد؟ وانگهـي در حـديث    
نداريم كه غالم حبشي در اول شب پشت حضرت را مالش ميداده است. و نيز بـراي از  

(=قرباني، طبق رسم جاهليت) ميگذارنند (و به سماع و پايكوبي مي  »عتيرة«راه رسيده 
با اين استناد كه گويا يك كنيزك قريشي نذر كرده بود كه هر گـاه حضـرت از    1نشينند)

حـال   عايشه دف بزند. حضرت آمد و فرمود:  در حجرةسفري سالم برگردد، آن كنيزك 
  اي بزن! كه نذر كرده

                                                 

آنچنانكه در داستان مثنوي مولوي آمده (صوفيي مي گشت در گـرد افـق/ تـا شـبي در خانقـاه شـد        -1
 م.  -.).قنق..
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  تلبيس ابليس بر صوفيان وقتي كسي از ايشان بميرد

ابليس در اين موضوع بر صوفيان دو گونه فريب به كار برده، يكي اينكه گويند بر مـرده  
بـن عقيـل   . انبايد گريست كه هر كه بر مرده بگريد از طريق اهل معرفت بيـرون اسـت  

افه است و برخالف عادت وطبيعت و فـزون بـر آنچـه شـريعت     گويد: اين افسانه و گز
و  (عليـه السـالم)  از فراق يوسـف   (عليه السالم)خواسته، نبيني كه قرآن دربارة يعقوب 

و چشمان «يعني:  .1﴾وابيضت عيناه من الْحزن فَهو كَظيم﴿تصور مرگ يوسف مي گويد: 
از  (صلى اهللا عليه وسـلم) و پيغمبر . »برد ز اندوه سفيد شد، اما خشم خود را فرو مىاو ا

 وا«در رحلت پـدر بزرگـوارش    (رضي اهللا عنها)مرگ پسرش ابراهيم گريست و فاطمه 
كه كسي نزد آن حضـرت بـه    (صلى اهللا عليه وسلم)گفت. روايتي داريم از پيغمبر » ابتاه

هر كـس رحـم نكنـد رحـم     «ود: مام را نبوسيده ام، فركسي كه گفته بود من هرگز بچه 
دي و غم عالمت آن است كه شخص در واقع بي احساس بودن در شا». كرده نمي شود

ماد نزديكتر است تا آدم. شرع همين قدر از ما خواسته كه در مصيبت مرده صورت به ج
  پيراهن ندرانيم، اما اشك روان و دل غمگين طبيعي است. را چنگ نزنيم و

» (= عـرس «شيطان صوفيان را از راه ديگر هم فريفتـه كـه مراسـم مـرگ ميـت را      
شادي مي كنيم كه «  مي زنند و مي رقصند و مي خوانند و مي گويند: ) مي نامند وجشن

كه از سه راه شيطان امر را در اين سخن بر ايشان مشـتبه  » به وصال پروردگارش رسيده
 كنند و به خانة ديگران است كه غذا حاضر  هدةساخته است: اوال در سنت اسالمي بر ع

(صـلى اهللا عليـه   صاحب مرده ببرند زيرا او مشغول عزاداري است (همچنانكـه پيغمبـر    
جعفـر بـن ابيطالـب بردنـد) در حـالي كـه         دستو داد غذا تهيه كردند و به خانة وسلم)

 :كنند و مـي گوينـد  اطعام مي نمايند. ثانياً شادي مي  صوفيان هنگام عزاداري ديگران را
ة وقتـي شـنيد اُم عـالء دربـار     (صلى اهللا عليه وسـلم) به وصال رسيده حال آنكه پيغمبر 

، فرمود: تو چه داني كه خدا وي را گرامي »كرمك اهللالقد أ«عثمان بن مظعون مي گويد: 
مرده رقص و بازي مي كنند، بايد پرسيد اگر مرده تـان  » عرس«داشته! ثالثاً در دعوت يا 
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ه اين چه طرز شكرگزاري است و اگر آمرزيده نشـده چـه جـاي شـادماني     درزيده شآم
  است؟

  تلبيس ابليس بر صوفيان در ترك علم آموزي

بدان كه باالترين تلبيس ابليس بر آدميان بازداشتن از علم آموزي است، زيـرا علـم نـور    
  است و چون چراغها خاموش شد شيطان هر طور خواست اشخاص را مي لغزاند. 

ابليس براي اين كار از چند راه وارد مي شود يكي اينكه تـن آسـايي و بطالـت را    
 امام و چنين القاء مي كند كه علم آموزي رنج و مشقت دارد. از درنظر همگان مي آزايد

از صـوفيه    به تنبلي است، ابن شاهين گويـد:  اساس تصوف  شافعي نقل است كه گفت:
 بطالت مي نامند و د و پرداختن به دانش آموختن راكساني هستند كه علما را مي نكوهن

 چون درازي راه علم را ديدند به كوتاه كردن جامه و جبه پوشيدن و مشگوله برداشتن و
زاهد نمايي بس كردند. شيطان بعضي را هم به علم اندك قانع ساخته از فضـيلت علـم   

لي بروند و به گوشـه  شان مي دارد، نمي گذارد به طلب حديث با اسناد عا كثير محروم
وسوسه كه در اين لذتي هست و جنبة دنيـوي   ي از حديث قانعشان مي سازد با اينهاي

مخـاطره را بـا هـم دارد امـا فضـيلت       دارد. البته امارت و قضاوت و فتوي نيز لـذت و 
عظيمي است مثل گل و خار كه با هم است و شايسته است كه فضـايل را بطلبنـد و از   

نبال اين فضـايل  اشند. حب رياست فايده اش اين است كه عده اي دآفات آن بر حذر ب
وت براي بقاي نسل است. وانگهـي خـود علـم نيـت عـالم را بـه       بروند همچنانكه شه

علم را براي «استقامت و راستي مي آرد، چنانكه از يزيد بن هارون نقل است كه گفت: 
، يعني علم به اخـالص  »باشد ا راغير خدا آموختيم اما علْم خود امتناع دارد كه غير خد

ازعلـم عمـل   تلقين مي كند كه مقصـود   نهدايت مي كند. شيطان به بعضي هم اين چني
اعمال اسـت و عـالم   غال به علم آموزي خود از افضل و اكمل است، غافل از اينكه اشت

است و عابد نادان بيراهه مي رود. شيطان بعضي را چنين هاد كند در جگر چه كم عمل 
ست، تا آنجا كه صوفيي (ظاهراً ينآنچه عالمان مي آموزند علم باطن  سه مي كند كهوسو

   و شبلي سروده است:» حدثني قلبي عن ربي«بايزيد) گفته است: 
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  الخـــرق بعلم عليهم  بـــرزت    الــــورق بعلم طــالبـــوني اذا
علـم   راعلم شريعت را علم ظاهر و هواجس نفساني خـويش  بر اساس اين پندار 

علي (رضـي  مي آورند كه به  (صلى اهللا عليه وسلم)باطن ناميده اند و روايتي از پيغمبر 
حكام اهللا جل و حكم من أسرار اهللا) عزوعلم الباطن سر من سر اهللا (ظ: أ«فرمود:  اهللا عنه)

كه اين حديثي است بي اصل و  »وليائهاهللا عزوجل في قلوب من يشاء من أ تعالي، يقذقه
  لسلة سندش اشخاص مجهول هستند. و در س

از   ناحية بايزيد عالم فقيهي بود كه به سراغ بايزيد رفـت و گفـت:   آورده اند كه در
آنچه نقل نكرده اند عجيبتر اسـت.    د:ااند، بايزيد پاسخ د تو عجايبي براي من نقل كرده

طاي الهـي  فقيه پرسيد: اين علم تو از كجاست و از كيست؟ بايزيد پاسخ داد: علم من ع
بـه آنچـه ميدانـد     هر كه«فرموده:  (صلى اهللا عليه وسلم)است و از آنجاست كه پيغمبر 

(صلى اهللا عليه و نيز از آنجا كه پيغمبر » دداند خداوند بدو مي آموز يعمل كند آنچه نم
ر قلبـي كـه   يكي زباني كه حجت است بر تو و ديگـ   فرموده علم دو گونه است: وسلم)

 از زبانها آموخته شده و علم من شيخ كه علم تو زباني است و دان ايسودمند است. و ب
(صـلى  علم من از راويان معتبر به پيغمبـر    الهامي است و از سوي خداست. فقيه گفت:

پيـامبر   ،اي شـيخ   و از طريق جبريل به خدا مي رسد. بايزيد پاسـخ داد:  اهللا عليه وسلم)
بريل و ميكائيل از آن خبر نداشت. فقيه گفت: را علمي بود كه ج (صلى اهللا عليه وسلم)

بايزيد  .كه ميگويي داري از جانب خداستمي خواهم برايم ثابت شود آن علم آري، اما 
آيـا ندانسـته     گفت: يزيدآري، با  انبيا از وحي است؟ گفت: كه علم پاسخ داد: آيا ميداني

ه سخن حكمت مي گشـايند و  اي كه اولياء و صديقان نيز از الهام و افادة خدايي زبان ب
امت را فايدت مي رسانند؟ آنچه گفتة مرا ثابت مي نمايد الهام خداست به مادر موسـي  

كارها  در آن و الهام خداست به خضر ، 1كه موسي را در جعبه اي بگذار و به آب بينداز
 .»انجام نـدادم و من اين را از پيش خود «يعني:  2﴾وما فَعلْته عن أَمرِي﴿كه كرد و گفت: 
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اند كه پيشتر به عايشه خبـر   نقل كرده (رضي اهللا عنه) و همانچه ي پيشگويي از ابوبكر
يا سارية «  و نيز آن داستان عمر كه از مدينه فرياد زد:» دختر مي زايدرجة خادختر «داد: 

  و در رزمگاه عربان و ايرانيان شنيده شد! »الجبل
ـ    ونيز نقل است كه در مجلس بايزيد مـي  الن حـديث شـنيده و   گفتنـد: فـالن از ف

دالن كه علـم خـود را از مردگـان فـرا      بيچاره مرده  را ديده بايزيد گفت:نوشته، و فالن 
  از زنده اي كه نميرد فرا گرفته ايم.را  گرفته اند، ما علم خويش

گفته خود دليل كم دانشي است زيـرا  » الهام«مؤلف گويد: آنچه در حكايت اول از 
بي نياز نمي سازد. ما منكر آن نيسـتيم كـه گـاه خداونـد     » علم«آدم را از » لهاما«آن نوع 

 روايـت داريـم:   (صلى اهللا عليه وسلم)به انساني الهام نمايد چنانكه از پيغمبر  چيزي را
(يعني در امتها كسان باشند كه الهام بـه  . »ن يكن في أمتي فعمرإإن في األمم محدثين و» 

مجـزي  » الهام به خير«اين امت كسي باشد عمر است)، اما اين اگر در  خير مي شوند و
خضر گفته اند، قولي هسـت كـه او خـود      از تكليف و قابل عمل نيست. و آنچه دربارة

كار را مي دانسته (و طبـق تكليـف خـود عمـل      بقده است و به وحي الهي عوانبي بو
ـ  نتيجة علم» الهام«كرده است). اما  ن دو فضـيلت بـه خيـر    و تقوي است كه صاحب اي

آنچـه بـه خـاطر خطـور     «و » الهام«به كناري نهند و بر » علم«ارشاد مي گردد، اما اينكه 
علم نقلي نداشته باشيم از كجـا دريـابيم كـه    كنند، قابل اعتنا نيست. زيرا اگر  عمل» كند
مي جاي علم نقلي را ن» الهام«الهي است يا شيطاني؟ بايد دانست كه » الهام خاطر و«اين 

 گيرد همچنانكه علوم عقلي جاي علوم شرعي را نمي گيرد كه علـم عقلـي غذاسـت و   
  جايي نيستند. ا و قابل جابعلم شرعي دو

، حمل به صحتش ايـن اسـت   »علم خود را از مردگان مي گيرند«اما آنچه گفته كه 
  شريعت است.  كه بگوييم نفهميده چه گفته، و گر نه اين طعن در

حـرف متـأخران    مي دانند، اين» بي واسطه«فيه علم خود را شاهين گويد: صو ابن
تفسـير و   اند و گرنه پيشينيان تصوف، از سران علم قـرآن و  است كه به بطالت گراييده

است نه تعليمي، لذا » علوم الهي«گرايش صوفيان به   اند. غزالي گويد: فقه وحديث بوده
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بايد راه مجاهدت  :لكه ميگويندبر درس آموختن و كتاب جمع كردن عالقه اي ندارند ب
نيـت و   با تمام هاي عاليق را گسست و زدود ورشته پيش گرفت و صفات نكوهيده را

در گوشـه اي بـا    خداكرد. يعني بايد از زن و بچه ودارايي و دانايي بريـد و  قوت رو به
بـر قرائـت قـرآن و     حتىتنها فرايض تكليف به جاي آورد، صوفي  خود خلوت كرد و

اهللا اهللا اهللا تـا    نفس نيز همت نگمارد بلكه فقـط بايـد بگويـد:    ديث و تأمل دركتابت ح
آنجا كه زبان از حركت باز ماند و همچنان در دل آن ورد را ادامه دهد تا صورت لفظي 

  از قلب نيز محو شود.
ـ  ان است كه اين كالم از يك فقيه صادر شده، ايـن رگبر من  :مؤلف گويد ع در واق
وختن تحـريص مـي   م آمـ قرآن خواندن و عل هبساط شريعت است كه بدر هم پيچيدن 

كه غزالي در اين كلمات از علم نهي كرده. پيشينيان تصوف نخست علـم  نمايد، حال آن
 دين مي آموختند، اما طبق آنچه غزالي پيشنهاد كرده شخص بي علم بـا وسوسـه هـا و   

شيطاني  زي ميكند، وسوسةمي ماند وشيطان هرگونه بخواهد با وي با ااوهام خويش تنه
البته ما منكر اين نيستيم كه دل چون را در نظر وي الهام و مناجات رحماني مي نماياند. 

ار هدايت بر آن فرو مي ريزد، اما پاك كردن دل مطابق علـم (يعنـي فقـه)    وپاك شود ان
بايد باشد نه منافي با آن مثـل گرسـنگي شـديد كشـيدن و شـب نخوابيـدن و عمـر در        

معلوم دارد و  ت تباه ساختن كه شرعاً نهي شده است. علم بايد كيفيت رياضت راتخيال
  درست و نادرست آن را مشخص نمايد.

انـد و از   ان جمعي را به بازي گرفته به رياضت بر خالف علم روي كـرده شيط اما
قـرآن  «  علم دوري گزيده. چنانكه ابوعلي البنا از يك صوفي نقل مي كند كه مي گفـت: 

فاصله اي  حجاب است و ميان خدا و بنده (صلى اهللا عليه وسلم)است، پيغمبر حجاب 
اين   اي به كلمات شيفته و فريفته شده، عبادات را كنار گذاشتند، و گويندة عده». نيست

كسـاني    كرد. از ضرار بن عمر نقل است كه گفـت:  نسخنان از ترس كشتن خود را نها
بـه نمـاز و    انـد و  ترك گفته محراب نشين شـده  اهل علم را علم آموزي و همنشيني با

سـنت   استخواني مانده، بـدين گونـه بـا    جا كه از ايشان پوست وآنروزه پرداخته اند تا 
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كنـد   تمخالفت كرده هالك شدند به خدا قسـم هـر كـس طبـق جهـل عمـل و عبـاد       
  تباهكاريش بيش از اصالحگري اوست. 

انـد، امـا ايـن جهالـت      ل شـده بسياري از صوفيه ميان شريعت و حقيقت فرق قاي
قـت شـناخت   و اگر مقصودشـان از حقي  است، زيرا شريعت چيزي جز حقيقت نيست؛

باشد. بايد دانست كه بعضي  است اينها هم خارج از شريعت نمي 1»رخصت و عزيمت«
چنانكـه سـهل بـه عبـداهللا گفتـه       ند،در شرع را منكر بوقدماي صوفيه، اعراض از ظواه

اال آن مقدار كه عمل كنـي، و عمـل موقـوف      ]عليه تو [جت است علم همه ح«...است: 
بر  سواد را«  و همو گفته است:». است بر كتاب و سنت؛ و سنت بر پاية تقوي قرار دارد

راهي به سـوي  «و » هر كس ترك ظاهر كند به زندقه گراييده است«و » بياض نگه داريد
م باعث چهـل صـباح سـرگرداني    خدا بهتر از علم نيست، يك گام انحراف از طريق عل

هر باطني كه مخـالف ظـاهر شـرع باشـد     «از ابوسعيد خراز نقل است كه گفت: ». است
هر حقيقتي كه در آن عمل به «ندايي غيبي شنيدم كه   ، و ابوبكر دقاق گويد:»باطل است

حقيقت  :، و خود غزالي در كتاب االحياء نوشته هر كس گويد»شريعت نباشد كفر است
». و باطن خالف ظاهر، اين شخص به كفر نزديكتر است تا ايمان ريعت استمخالف ش

وبي ابن عقيل گويد: صوفيه شريعت را اسم نامد و حقيقت را معني آن، و اين حرف خـ 
اي مصالح خلق و آيين پرستش حق وضع كرده، ديگر بر نيست زيرا خداوند شريعت را

حقيقت شيطان در دل افتد. هر كس  چه حقيقتي وراي اين؟ مگر چيزهايي كه از القائات
  را در غير شريعت جويد فريبخورده اي بيش نيست.

  
  
  

                                                 

معـادل واجـب   » عزيمـت «تقريباً معادل مباح و » رخصت«رخصت و عزيمت اصطالح اصولي است،  -1
وحرام است، رك: فرهنگ معارف اسالمي، دكتـر سـيد جعفـر سـجادي، چـاپ اول، شـركت مؤلفـان         

 م.  -.287 ، ص3مترجمان ايران، ج 
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خاك دفن تلبيس ابليس بر جماعتي از صوفيان كه كتابهاي خود را در 

  كرده يا به آب شسته اند

يث) اشتغال داشتند، فريفـت و  ابليس جمعي از صوفيان را كه به كتابت علم (فقه و حد
ود از علم، عمل است آنان را واداشت كه نوشته هاي خود را دفـن  صقشبهه كه م با اين

چه نيكـو  «كنند. آورده اند كه احمد بن ابي الحواري كتبش را در دريا انداخت و گفت: 
». راهنمايي بودي تو، اما سرگرم شدن به راهنما بعد از رسيدن به مقصـد بيهـوده اسـت   

آن رشـته بـه كمـال رسـيد      نوشـته بـود و چـون در    وي سي سال حديث طلب كرده و
اي علم اين كار نه خـوار داشـت توسـت و نـه     «  كتابهاي خود را به آب سپرد و گفت:

سبك شمردن تو، بلكه از آن روست كه تو را مي خواستم تا به خدا ره يابم، اكنون كـه  
ل نوشته اند كـه خـوش فهـم    ن بن خالّدربارة ابوالحسي». ده امراه يافتم از تو بي نياز ش

به تصوف گراييد و حديث را دور افكنـد و بـاز    و در آموختن حديث پايدار؛ مدتيود ب
نيز شنيده ايم كـه او مقـداري از آنچـه را در جـواني      بر سر حديث نوشتن بازگشت. و

يادداشت كرده بود به دجله ريخت. نخستين مشايخ حديث او ابوالعباس اصـم   شنيده و
حديث بسيار شنيده و نوشته بود. دربارة موسـي   ايي او بوده اند كه از ايشان طبقه و هم

بـود مـي خوانـد و هـر     بن هارون نقل است كه بر مشايخ حديث جزواتي را كه نوشته 
دربـارة  »! حـق ايـن را ادا كـردم   «شد به دجله مي انداخت و ميگفت:  جزو كه تمام مي

بود بجز امالك،  ابوعبداهللا المقري آورده اند كه از پدرش پنجاه هزار دينار نقد ارث برده
ل نقل است كه گذشتن از آن همه مـا  كرد، از او قاز آن همه گذشت كرد و بر فقرا انفا

راه چندان بر من سخت نبود كه گذشتن از كتب علـم  ونيز سفر مكه واز پاي افتادن در 
  و حديث كه گرد آورده بودم. 

تـا هـر چـه    كس شناسم كه در ايـن راه نيامـد    :از شبلي روايت كرده اند كه گفت
دجله  جزوه دان كتاب) كه به خط خود نوشته بود دراشت انفاق كرد و هفتاد كتابدان (د

ريخت و نزد فالن و فالن حـديث خوانـده و از بـر كـرده بـود. راوي گويـد: مـرادش        
  خودش بود. 
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مؤلف گويد: اين كاري شيطاني بوده زيرا علم با كتابت حفظ مي شود، چنانكه هر 
كاتب را فرا مي خواند تا ثبـتش   (صلى اهللا عليه وسلم)مي شد، پيغمبر ازل نگاه آيه اي 

كند، و در آن زمان بر تنة پوست كندة درخت خرما و سنگ و اسـتخوان شـانه (شـتر و    
بـراي حفاظـت قـرآن آن را در     (رضـي اهللا عنـه)   گوسفند) مي نوشتند، سـپس ابـوبكر  

آن نسـخه گرفتنـد و ايـن     زو ديگر صـحابه ا  (رضي اهللا عنه) مصحف گرآورد و عثمان
همه براي آن بود كه از قرآن چيزي گم نشود يا تغيير نيابد. همچنين اسـت سـنت؛ كـه    

ال تكتبوا «جز قرآن چيزي نمي نوشتند:  (صلى اهللا عليه وسلم)نخست به فرمودة پيغمبر 
اما بعدها كه حديث فراوان شد به منظور حسـن ضـبط اجـازه داده    ، »عّني سوي القرآن

از كـم   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   ه بنويسند. چنانكه آورده اند مـردي نـزد پيغمبـر    شد ك
(= بادستت حافظه  »استعن علي حفظك بيمينك«حافظگي شكايت كرد حضرت فرمود: 

بدين گونـه صـحابه    ».اكتبوا وال حرَج«را ياري كن؛ يعني بنويس) و جاي ديگر فرمود: 
ريعت از همـين روايتهـا   شـ علـم   بط كردنـد و ض را (صلى اهللا عليه وسلم)الفاظ پيغمبر 

فراهم گرديد. بعدها محدثان از اين شهر به آن شهر مسافرت كردند تا احاديث صـحيح  
را بيابند، و با نقادي و جرح و تعديل و تهذيب، تصنيفها پديد آوردند. حـال كسـي كـه    

ونه عناد گز با شريعت بدين گيد حكم خدا را نمي داند چيست، هراين نوشته ها پيش آ
 (صلى اهللا عليه وسـلم) ورزيده نشده. مخصوصاً با توجه به اينكه اسناد متصل به پيغمبر 

حـديث، از ايـن جنبـه هـم قـدر      ن ويژة شريعت ماست (و اينان با شستن و دور افكند
آن قدر زياد اسـت   (صلى اهللا عليه وسلم)دهند). و حديث پيغمبر  ناشناسي به خرج مي

پيري از پسرش حديثي شنيد كه نشينده بود، و اين احمد حنبـل   احمد حنبل در امام كه
است كه آن قدر استماع كرده و نوشته، چه رسد به كسي كه ننوشته يا هـر چـه نوشـته    
شسته! پس به چه اساس بايد فتوي داد؟ به اينكه در دل فالن صوفي چه افتاده است! يا 

  راهي بعد از راه يافتن.فالن زاهد چه گفته است! به خدا پناه مي بريم از گم
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باطـل   و اين كتابها كه به خاك سپردند اگر همه حق بوده، خالف كرده اند؛ و اگـر 
و آنچه از سـفيان ثـوري نقـل     1ده باري عذري دارندوده يا آميزه اي از حق و باطل بوب

شده كه نوشته هاي خود را دفن كرد بر اين وجه بايد حمل كـرد. و اگـر آن كـس كـه     
عبادت باز  از اين جهت بوده كه كتاب وي را ازلف مي كند به تصور خودش كتابها را ت

ديگـر اينكـه بيـداردلي دوام نيابـد و دل را       از سه راه خطا كرده است: :دارد، گوييم مي
كتاب زدوده نشـود. وتلـف كننـده     زدودن زنگ دل جز با نگريستن به زنگ مي گيرد و

آورده اند يوسف بن اسـباط مـدتي بعـد از     كتاب از كار خود پشيمان مي گردد. چنانكه
اشـتباه رخ   خاك سپردن كتابهايش باز به حديث گفتن نشست اما از حافظه مي گفت و
اهد بود، آيا ومي داد، و انگهي گيريم صاحب كتابها از كتابهايش بي نياز بود و بي نياز خ

كه آنها را تلـف  همانها به كار يك مبتدي نمي آمد؟ پس اگر وقف مي كرد به از آن بود 
  سازد. اتالف كتب به هيچ حال حالل نيست.

دفن كننـد چـه    دند كه كسي وصيت كرده كتابهايش رااحمد بن حنبل پرسي امام از
من دفن كردن علم را نمي پسندم و خـوش نـدارم؛ و همـو در مـورد       بايد كرد؟ گفت:

  نمي دانم دفن كردن كتاب چه معني دارد؟  ديگري گفته است:

  بليس بر صوفيان در انكارشان بر اهل علمتلبيس ا

از جعفر خلدي نقل است كه (در پيري) مي گفت: اگر صوفيه گذاشـته بودنـد اآلن هـر    
چه اسناد حديث هست بر شما عرضه مي كردم؛ مـن در نوجـواني بـه مجلـس عبـاس      
الدوري رفتم و درسش را نوشتم و بيرون آمدم به يـك صـوفي كـه مصـاحبت داشـتيم      

را گذاشـته  » علم الخـرق «واي بر تو،   فت: اين چيست؟ نشانش دادم، گفت:برخوردم. گ
  مي طلبي؟ اين حرف در دلم نشست و ديگر به مجلس آن محدث نرفتم. » علم الوراق«

                                                 

مؤلف در آنجا خشك مغزي را از آن كسان كه به داليل ديگري دستنوشته هاي خود را به خاك مـي   -1
 م.  -سپرده اند، در گذرانيده است.
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رباط صـوفيه منـزل داشـتم و پنهـان از ايشـان در طلـب        : در ابوسعيد كندي گويد
بر ميداشته) روزي دوات از حديث استماع مي كرده و يادداشت  حديث هم بودم (يعني

  عورتت را پنهان كن!  :آستينم افتاد، يكي از صوفيه گفت
آن   حسين بن احمد صفار گويد: روزي شبلي در دسـت مـن دواتـي ديـد، گفـت:     

  سياهي را از نظر من دور كن كه سياهي دلم مرا بس است!
تـي بـود   از علي بن مهدي نقل است كه در بغداد به حلقة شبلي درآمدم با مـن دوا 

  نظر بر آن افتاد، اين شعر را خواند: شبلي را
  الخـــرق بعلم عليهم بـــرزت    الورق بعلم خاطبوني ذا... إ

ژنـده و دل پـاره    چون با من از علم كاغذي سخن گفتند، من هم علم خرقـة  :يعني
  پاره (طبق ضبط ديگر: جگر سوزان) بر ايشان آشكار كردم.

كتابت آيا جز راه بستن بر حق و دشمني بـا شـرع    مؤلف گويد: مخالفت با علم و
  چيز ديگري هست؟ اما اينان نمي دانسته اند چه كار مي كنند.

ابن باكويه از عبداهللا بن خفيف نقل مـي كنـد كـه گفـت: علـم بياموزيـد و گـول        
من دوات و كاغذ را توي لباسهايم پنهان مي كردم و نهـاني   حرفهاي صوفيه را نخوريد،

تـو   :من خصومت كردند و گفتند دريافتند با مي رفتم و صوفيه چون آن را ل علمنزد اه
  .1رستگار نمي شوي! اما بعداً به من محتاج شدند

را دست طالبان علم مي ديـد مـي گفـت: اينهـا     حنبل هر گاه دوات  بن احمدامام 
 چراغ هاي اسالم است؛ و خـود در پيـري همـواره دوات همـراه داشـت و مـي گفـت:       

  !لي المقبرةإالمحبرة  

                                                 

وجهش اين است كه ابن خفيف از صوفيان معتدل بوده و كتابهايي در تطبيق و تقريب تصوف و سـنت   -1
عبداهللا بن خفيف شيرازي، با تصحيح ومقدمه ا. شميل طاري نوشته بوده است، رك: سيرت شيخ كبير ابو

و نيز، رك: نشر دانـش، سـال هفـتم، شـمارة      1363به كوشش دكتر توفيق سبحاني، نشر بابك، تهران 
در معرفـي  » ابن خفيـف  سير در سيرة «، مقالة اينجانب تحت عنوان 1366سوم، فروردين وارديبهشت 

 م. -همان كتاب.
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هر كس  :مي دانست، و مي گفت» ابدال«حنبل اهل حديث را همان بن احمد امام 
هـر گـاه يكـي از اهـل       شافعي گفته اسـت: امام اهل حديث را بد بشمرد زنديق است. 

  راديده ام. (صلى اهللا عليه وسلم)حديث را مي بينم گويي يكي از ياران پيغمبر 
همه جمع  كه گفت: خواب ديدم قيامت است واما از محمد بن مسروق نقل است 

همگي براي نماز صف بستند، فرشته اي آمـد   الصالة جامعة!اند ناگهاه منادي ندا داد كه 
(صـلى  حضرت رسول   ، از او پرسيدم:»مين اهللا جبريل أ«ه بود كه ميان دو ابرويش نوشت

من هم   يند! گفتم:ميچ دارد براي برادران صوفيش سفره :تكجاست؟ گف اهللا عليه وسلم)
  آري، اما حديث زياد مشغولت كرد.  از صوفيه بوده ام؛ گفت:

معاذ اهللا كه جبريل علم حديث را انكار نمايد. در سـند ايـن داسـتان      مؤلف گويد:
  يك دروغساز هست، خود ابن مسروق هم خيلي مقبول نبوده است. 

  كنند تلبيس ابليس بر صوفيان كه در مسائل علمي ديني اظهار نظر

صوفيان با آنكه علم را ترك گفته به رياضت خودسرانه پرداختند اما از سخن گفـتن در  
خود يعنـي هـر   » واقعات«تفسير و حديث) خودداري ننمودند و طبق  علم ديني (فقه و

غلطهاي زننـده از ايشـان سـر زد و مسـائل را بـه       آنچه در دل افتد، اظهار نظر كردند و
روزگار از مدافعان ديـن كـه اشـتباهكاري     البته دند. وهمان سمت خاص خود سوق دا

  غلط كاران را افشا سازند و دعاوي مفتريان را رد كنند خالي نيست.
سنقْرِئُك ﴿اند كه از جنيد پرسـيدند:   آورده  اينك نمونه هايي از تفسير قرآن صوفيه:

را فعـل نهـي   » يفـال تنسـ  «كـه  » ال تنس العمل بـه «يعني  يعني چه؟ گفت: 1﴾فَال تنسى
يعنـي چـه؟    2﴾ودرسوا ما فيه﴿ است، و هم از او پرسيدند:» نفي«فهميده حال آنكه فعل 

به معني تالوت و قرائت است نه به معنـي  » درس«كه در اينجا » تركوا العمل به«  گفت:
  مندرس شدن، و جنيد غلط فهميد.

                                                 

 .»خوانيم و هرگز فراموش نخواهى كرد ما بزودى (قرآن را) بر تو مى«. يعني: 6ة اعلي، آي سورة  -1
 .»اند؟ و آنان بارها آن را خوانده«. يعني: 169سورة اعراف، آيه  -2
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لمـن  «  يعني چه؟ گفـت:  1﴾كَانَ لَه قَلْب إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن﴿از شبلي پرسيدند: 
قرآن تذكري است براي هر كس كه دلـي  «در واقع معني آيه اين است كه ». كان اهللا قلبه
قرآن تذكري است براي هر كس كه دلش خـدا  «شبلي چنين معني كرده: و » داشته باشد

  اگر اين تفسير به رأي نيست، چيست؟» باشد!
اي «يعنـي:   :پرسيدند گفت 2﴾فَنجيناك من الْغم﴿ع به آية از ابوالعباس بن عطاء راج

» موسي تو را از غصة بني اسرائيل رهانيدم و تو را از اغيار بريده، مفتون خودمان كرديم
فتنـاك بنـا عمـن    «را عاشق خدا قلمداد كردن آن هـم بـا لفـظ     (عليه السالم)كه موسي 

 3﴾فَروح وريحانٌ وجنت نعيمٍ﴿ سورة واقعه 89ية گستاخي است. هم از او دربارة آ» سوانا
يعنـي اسـتماع كـالم اهللا، و     ﴾ريحـانٌ ﴿يعني نظر به وجـه اهللا،   ﴾روح﴿پرسيدند گفت: 

يعني در آن حجابي بين بنـده و خـدا نيسـت. و ايـن همـه خـالف قـول         ﴾جنت نعيمٍ﴿
  مفسران است. 

دو مجلد گرد آورده كه بيشتر هذيان است مـثال  ابوعبدالرحمن سلمي تفسيري در 
شـد كـه    براي آن فاتح ناميده«ه آورده است: از قول صوفي الكتاب فاتحةدر وجه تسمية 

كه به اتفاق مفسران، حال آن» (صلى اهللا عليه وسلم)خداوند است به پيغمبر اول خطاب 
» قاصـدين «يعنـي   :گويد» آمين«اولين سوره نيست كه نازل شده همو در معني » فاتحه«

  مخفف است نه مشدد، و اين اشتباه زشتي است. » آمين«در كلمة » ميم«حال آنكه 
را به معنـي   ﴾أُسارى﴿از قول ابوعثمان  4﴾وإِنْ يأْتوكُم أُسارى تفَادوهم﴿و در تفسير 

 ؛ واز قول»غرق در رؤيت افعال خويش«از قول واسطي  معني كرده و» غرق در گناهان«

                                                 

  .»پند است كسى را كه دلى دارد در آن، يقينا«يعني:  .37سورة ق، آية  -1

 . » دوهترا از ان نجات داديمپس «. يعني: 40آية سوره طه،  -2

  »[در] راحت و آسايش و بهشت پرنعمت [خواهد بود«يعني:  -3

] آنـان فديـه    آينـد، بـراى [آزاد كـردن    و اگر اسير شده به نزد شـما مـى  «. يعني: 85سورة بقره، آية  -4

 .»دهيد مى
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ية اسارت در دنيويات است، و بدين گونـه معنـي   جنيد آورده است كه قطع تعلقات، فد
به مدح نقل كرده است.  آيه را كه در طعن بر بني اسرائيل است از ذم  

توبـه كردنـد    ،يعني خدا آنان را كه از توبه 1﴾يحب التوابِني﴿محمد بن علي گويد: 
را كه به معني وسعت بخشيدن و تنگ گـرفتن در   2﴾سطُيقْبِض ويب﴿دوست مي دارد! و 

را  3﴾ومن دخلَه كَانَ آمناً﴿و ». ياهيبسطك إلياه ويقبضك بإ«معني كرده:  نمال است چني
و عبارت سياق خبر دارد و معني امر؛ چنين معنـي كـرده: هـر     خداست  كه دربارة خانة

ر امان است! حـال آنكـه مـي    كس وارد حرم شود از وسوسة شيطان و هواجس نفس د
  دانيم بسا كسان وارد حرم مي شوند و غرق در وسوسه اند. 

دعـاوي  «سورة نسـاء، بـه معنـي     31را در آية » كبائر«كلمة   ]ظ: نخشبي [ابوتراب 
 ﴾والْجارِ الْجنبِ﴿و » قلـب « به معني ﴾والْجارِ ذي الْقُربى﴿گرفته، و سهل بن عبداهللا » فاسده

  . گرفته» جوارح«را به معني  4﴾وابنِ السبِيلِ﴿نفس و به معني 
يوسف قصد زن عزيز نكـرد و قـرآن صـريح     ابوبكر وراق در قضية يوسف گويد:

: 31بن علـي در آيـة    هم در اين سوره، محمد .5﴾وهم بِها لَوال أَنْ رأى برهانَ ربه﴿گفته: 
  .7»لي المباشرةإ يدعي ما هذا بأهل أن «: را چنين معني كرده 6﴾ما هذَا بشراً﴿

                                                 

 .»خدا دوست ميدارد توبه كنندگان را يقينا«. يعني: 222سورة بقره، آية  -1
  .»است كه تنگدستى و گشايش ميدهد خدا«يعني:  .245سورة بقره، آيه  -2

  .»و هر كسيكه داخل آن بشود در امان است«يعني: . 97آل عمران، آية  سورة -3

  همسايه خويشاوند  يعني: ﴾:والْجارِ ذي الْقُربى﴿. 36سورة نساء، آية  -4

  . و همسايه بيگانه و همنشين يعني: ﴾:والْجارِ الْجنبِ﴿

 .واماندگان در سفريعني:  ﴾:سبِيلِوابنِ ال﴿

  .»نمود قصد وى مى -ديد اگر برهان پروردگار را نمى -و او نيز«يعني:  .24يوسف،آية   سورة -5

  .» ] بشر نيست اين [جوان«. يعني: 31سورة يوسف، آية:  -6
چشـمي   اين يكي را بد نگفته و معني ضمين آيه همين است! و زبانحال زنان مصر كـه عفـت و پـاك    -7

 م. -يوسف را ديدند همين معني مي تواند باشد.
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آه ايشـان و بـاران     زبانة» برق«نعره هاي مالئكه است و » رعد«  زنجاني گفته است:
از اين روشتنر كـه   گويد: چه مكر 1﴾فَللَّه الْمكْر جميعاً﴿دربارة آية » حسين«گرية ايشان. 

كه نيست، حـدوث را  نهست حال آ نداخته كه به هر حال راهي به خدادر وهم آدميان ا
هر كس در اين كلمه بينديشد داند كه كفر است و تمسخر؛ و   چه به قدم!؟ مؤلف گويد:

  همان حّلاج است پسر منصور!» حسين«چه عجب كه اين 
و كتاب سلمي پر است از اين قسم تفسيرها، خواستم نمونه هاي بيشتر بياورم امـا  

ر باطنيـان اسـت و هـر كـس     يسـ فسير از جنس تفونه تاين گعمر است، و ديدم تضييع 
  زيادت خواهد در خود كتاب سلمي بنگرد. 

صوفيه آورده مثال شبلي » مستنبطات«ابونصر سراج هم در كتاب اللّمع، از اين نوع 
لو «گوي:  كهف است،كه دربارة اصحاب  2﴾لَوِ اطَّلَعت علَيهِم لَولَّيت منهم فراراً﴿در معني 

  »!ليناإت علي الكل مما سوانا لوليت منهم فرارا اطلع
كه ابراهيم از خدا مي  3﴾واجنبنِي وبنِي أَنْ نعبد الْأَصنام﴿ابوحامد غزالي در تفسير آية 

يعني » صنامأ«  خواهد خود او و فرندانش را از پرستش اصنام محفوظ بدارد، گفته است:
است كه بت (بـه معنـاي مجسـمة خـدايان)      االتر از آنزر، زيرا مرتبة پيغمبري ب سيم و

بپرستد. اما هيچ مفسري اين را نگفته، وانگهي مگر نه اينكه اعراب اوالد (اسماعيل بن) 
  ابراهيم اند، و مي دانيم اكثر اعراب بت پرست بودند.

فتـه  را گ ﴾ولسلَيمانَ الـريح ﴿صوفيه در نفس قرآن هم به ناروا دخل كرده اند مثال 
  .بوده است» ولي سليمان الريح«اند: 

صوفيان كه براي يك لقمه پارسايي به خرج داده اند، ببينيد چه بي پروا در تفسـير  
كُلُـوا  ﴿خراساني نقل كرده اسـت كـه گفـت: آيـة       دست گشاده اند. سلمي از ابوحمزة

                                                 

 .» ها در اختيار خداست همه تدبيرها و نقشه«. يعني: 42رعد، آية  سورة  -1
گريختى و سر تا پاى تـو از تـرس و    كردى، از آنان مى اگر نگاهشان مى«يعني:  .18سورة كهف، آية  -2

  .»شد! وحشت پر مى

  .»و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار!«: يعني .35سورة ابراهيم، آيه  -3
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ةيالامِ الْخي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئاً بِموا هبراشمكري بزرگ است، كه در بهشـت عـده اي را    1﴾و
  با خوردن و نوشيدن از خدا مشغول دارند، چه حسرتي از اين باالتر؟

كه در حق خدا به كار رود، جزا دادن خدعـه  » مكر و خدعه«بايد دانست كه معني 
  قول ابوحمزه اين باشد كه پيغمبران در بهشت نخورند و ننوشند.   و مكر است؛ و الزمة

روايت است كه هر كـس تفسـير بـه رأي نمايـد،      (صلى اهللا عليه وسلم)بر از پيغم
تي است كه فرمود: هـر كـس تفسـير بـه     يز روايجايگاه خود را در آتش آماده سازد، و ن

  لو درست بگويد خطا كرده است، حال به حكايت زير توجه كنيد:  رأي كند، و
ز مشايخ در شام با هم ابن خفيف از رويم روايت مي كند كه شبي مهتابي جمعي ا

چنين شب خوش نديده ايم، بياييد با مذاكره در مسـأله اي آن را بـه     جمع بودند گفتند:
سر آريم، بياييد در محبت سخن بگوييم كه تكيه گاه صوفيان است. و هر يـك از پايـه   
خود چيزي مي گفتند، عمرو بن عثمان مكي هم در آن جمع بود برخالف عادتش بـدو  

خاموش باشيد كـه   ،اي قوم  به حياط رفت و باز آمد. گفت: د، بيرون شد وبول دست دا
مكار مكار «نامه اي بر پاره پوستي يافتم بنگريد چه نوشته:  جواب مسأله تان اينجاست!

راوي گويد: بعضي همان جا محـرم شـدند و ديگـر همـديگر را      .2»وكلكم تدعون حبه
  نديدند تا موسم حج در مكه.

داستان راست باشد شيطان آن نوشته را افكنده هر چنـد پندارنـد    مؤلف گويد: اگر
مجـازات  «در مـورد خـدا يعنـي    » مكر«كاربرد كلمة  :از جانب خدا بوده است. گفتم كه

                                                 

شود:) بخوريد و بياشاميد گوارا در برابر اعمـالى كـه    (و به آنان گفته مى«يعني:  .24سورة الحاقه، آيه  -1

 .»در ايام گذشته انجام داديد!
(ابـن جنيـد   . مترجم قـديم كتـاب   88-9ونيز رك: سيرت شيخ كبير ابوخفيف شيرازي، پيشگفته، ص  -2

شيرازي) شايد تعمداً خواسته صورت قابل قبولي به مطلب بدهد وعبارت باال را چنين ترجمـه كـرده:   
و همـان  » هو مكار»  خبر مبتداي محذوف  است:» مكار«حال آنكه » مكاران دعوي محبت مي كنند«

كني اَُنِبه بـذكرها علـي   إني ألقشعرّ من ذكرها، ل«معني را مي دهد كه ابن الجوزي برداشت كرده وگفته: 
 م.  -).376(ص » قبح ما يتخايله هؤالء الجهلة
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دتر است. از رويم نقل است كه ندن خدا از جهالت و حماقت هم باخو» مكار«اما » مكر
سـرّ   رش در علمـش نهفتـه و  خداوند چيزهايي را در چيزهايي نهفتـه مـثال مكـ   « گفت:

ايـن پريشـانگويي و   ». خدعه اش را در لطفش، و پنهانترين عقوبتهايش را در كرامـاتش 
  گستاخي است. 

از بايزيد نقل است كه براي ديدن برادرش مي رفت به جيحون رسـيد، دو سـمت   
سيدي! اين مكر نهان بـراي چيسـت،   «  رودخانه به هم برآمد كه او بگذرد. بايزيد گفت:

د. هم از ت و از جيحون عبور ننموو بازگش» سم به عزتت كه براي اين عبادتت نكردمق
را شناخت دربان بهشت شد و بهشت بـر او   ياهر كس خد«گفت: بايزيد نقل است كه 

عارفان در ديـدار خـداي تعـالي دو طبقـه انـد        هم از او نقل است كه گفت:». وبال شد
پرسيدند: ايـن چگونـه    .يك بار ببينند نه بيش خي هر گاه خواهند ديدار كنند، بعضيرب

بـازار فقـط    زاري بهـر ايشـان بنهـد كـه در آن    بـا  چون اول بـارش ببيننـد   باشد؟ گفت:
يگـر بـراي   زنان و مردان فروشند، هر يك از عارفـان كـه در آن بـازار رود د    صورتهاي

ريبدت و در آخرت مي ف در اين دنيا به بازاري«  گاه چنين افزود: ديدار خدا باز نيايد! آن
  ».بازار باشي  پس تو هماره بندة به بازاري،

 اينكه ثواب بهشت را سبب انقطاع از خدا پنداشته جهلي است زننده،  مؤلف گويد:
 و اگر آن بازار كه بهر ثوابشان نهاده اند باعث عقوبت باشد اين ثواب نباشد فريب باشد.

» خـواطر  و واقعـات «ن نيسـت جـز   يزها هست؟ ايو بايزيد از كجا دانست كه چنين چ
ست باشـد و چـون از روي جهـل همـه     از روي علم باشد در» واقعه«نادانان، كه چون 
  دلبخواهي است. 

هم از بايزيد نقل است كه بر گورستان جهودان گذشت، گفـت: اينـان كـه باشـند     
  عذابشان كني؛ از اين مشتي استخوان كه قضا بريشان رفته در گذر!

و بـر مقـابر    »عذوران اند« :ت كه به گورستان يهود گذشت گفتهم از او نقل اس
. يعني شقاوت ازلي است و بي اختيار و انتخاب »مغروران اند«  مسلمانان گذشت گفت:

  بندگان بوده است در اين صورت فرعون و گنهكاران ديگر هم نبايد عذاب شوند.
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ي ثقـه  فالن روا  فت:احمد مي گ امام احمد بن حنبل آمد، امام ابوتراب نخشبي نزد
غيبت علما مكن! احمد گفـت: ايـن    ،يا شيخ  راب گفت:است، فالن ضعيف است... ابوت

  نصيحت است نه غيبت.
و التعديل را براي جمعي مي خوانـد، كـه    الجرح  عبدالرحمن بن ابي حاتم كتابش:

من احوال اهل علم از ثقه يا غير ثقه معلوم شود. يوسف بن الحسين گفت: بس كن! كه 
شرم دارم از اين قوم كه صد سال يا دويست سال اسـت بـه بهشـت رسـيده انـد و تـو       

اگر اين كلمه را پيشـتر بـه مـن گفتـه      :غيبتشان مي كني!... عبدالرحمن گريست و گفت
   .1بودند اين كتاب نمي نوشتم

جوابش را چنين مي داد كه  احمد فقيه بود امام مثل مؤلف گويد: اگر ابن ابي حاتم
  و تعديل نباشد از كجا روايت درست و غلط را از هم تشخيص مي دهيم؟ رحاگر ج

دعا را هم بستند از ابوالعبـاس بـن عطـاء نقـل      اينان نه تنها باب علم را بستند. درِ
هر كس بداند كه خـدا حـالش را مـي دانـد از عرضـة حاجـات خـود          گفت:است كه 

  خودداري نمايد. 
نمي گويي؟ » ال اله اال اهللا«مي گويي و » اهللا« هيشجواني از شبلي پرسيد كه چرا هم

 حجـت قـويتر خـواهم، از آن    :از اثبات بعد از نفي؛ جوان گفـت  مي ترسم :شبلي گفت
مؤلف گويد: فقه دقيق و استنباط  ترسم كه تا به اقرار نرسيده مرا به عنوان انكار بگيرند!

  ظريف را ببين!
ذن مي شنيد مي گفت: زهر مـار!  از ابوالحسين نوري نقل است كه چون صداي مؤ

آن مؤذن  :لبيك و سعديك! سبب پرسيدند، گفت  و چون بانگ سگ مي شنيد مي گفت:
مي گيرد رشكم مي آيد كه نام خدا بـر زبـان آرد. امـا ايـن      غافل است و براي اذان مزد

مؤلف گويـد: فقـه    .2﴾يسبح بِحمده وإِنْ من شيٍء إِالَّ﴿سگ بي ريا ذكر خدا مي گويد كه 
 دقيق و استنباط ظريف را ببين! كسي ريش خود را گرفته بود، ابوالحسين نوري گفـت: 

                                                 

 م.  -جالب اينكه صوفيه ايران نيز با اخباريه موافقتر بوده اند تا اصوليه. -1

  .»گويد و هر موجودى، تسبيح و حمد او مى«يعني:  .44اسراء،آية  سورة  -2
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  دست از ريش خدا بردار! شكايت به خليفه بردند خليفه نوري را احضار كرد و پرسيد: 
آري، مگر نه همه از آن خداست و اين مرد و ريشش هـم از آن    چنين گفته اي؟ گفت:

داشته كه صفت ملك، صـفت ذات اسـت. از شـبلي دربـارة معرفـت      خداست؛ نوري پن
اهللا، اهللا را نشناخته كه اگر مـي شـناختند نمـي گفتنـد.      :هر كس بگويد  پرسيدند، گفت:

و مـي دانـي آدم چـه    اواي بـر   :آدم، گفـت  :اسمت چيست؟ گفت :همو از كسي پرسيد
ي كه مرا با ديوانگي پاك است خداي :كرد؟ آدم خدا را به يك لقمه فروخت! شبلي گفت

  از هر چه بگويم معذور داشته است!
يكي از همنشينان شبلي گفت: عزم توبه دارم، شبلي گفت: هر چه داري بفروش و 

اكنـون   :پرداز و زنت را طالق بده، آن شخص اين كارهـا را كـرد، گفـت   بقرضهايت را 
كـردم    گفـت:  اوالد خود را يتيم كن يعني از وابستگي به تو مأيوس شوند، آن شـخص 

اكنون برو گدايي كن، رفت و پرسه كرد) و قدري نان پاره كه جمـع كـرده بـود     :(گفت
  برو بريز جلو فقرا و با هم بخوريد.  شبلي گفت: ،نزد شبلي آورد

ال اله اال اهللا از ميان دل، محمد رسول اهللا   از ابوالحسن خرقاني نقل است كه گفت:
  بن دندان!از 

پسـر   ؟چرا عورت به لنـگ نمـي پوشـاني    :ديد لخت، گفتشبلي در حمام پسري 
باطل نمي بيني  گفت: خاموش اي بيهوده گو كه اگر اهل حقي جز به حق نمي نگري و

باطـل   حق نمي بيني كه حـق مشـغول حـق و    نگري و اگر اهل باطلي جز باطل نمي و
  مشغول باطل است.

ظهر بطلـت  بوبية سر لو أللر«كه قولي آورده  غزالي در كتاب احياء لعلوم حديث يا
 »حكـام أظهـروه لبطلـت األ  لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بـاهللا سـر لـو     النبوة، وللنبوة سر

باطن شريعت  همگويي و پريشانگويي را كه چگونه ظاهر واين درريد گمؤلف گويد: بن
سـال  درا مخالف يكديگر مي داند. و نيز غزالي آورده است كـه صـوفيي را كـودكي خر   

 بـه تـو مـي بخشـيد، گفـت:      اگر از خدا مي خواستي جان بچـه ات را  :گفتم تلف شد،
اعتراض بر قضاي الهي سخت تر است بر من از مردن فرزندم. ببينيد چگونه دعـا را بـا    



 تلبيس ابليس    328

بـا قبـول و تحسـين نقـل كـرده       زالي كه اين سخن راغاعتراض در آميخته، و عجب از 
  است. 

مي خواهم به دست تو مسـلمان شـوم.    :جهودي نزد ابوسعيد ابوالخير آمد و گفت
: آري. ابوسـعيد گفـت   :مي خواهي مسلمان شوي؟ گفت  جهود پرسيد: حتماً از ابوسعيد

آري.  :از مال و جان خود بيزاري مي جويي؟ اين است اسالم در نظر من. جهـود گفـت   
بريدش كـه بـدو ال الي منافقـان در    بحال كه چنين است نزد فالن شيخ  :ابوسعيد گفت

  زد (يعني ال اله اال اهللا).آمو
دو پسـر عيسـي بـن ماسـر      1نظير اين حكايت است كه آورده اند حسين و حسن

جس مسيحي مي خواستند مسلمان شوند، نزد حفـص بـن عبـدالرحمن بـراي عـرض      
هستيد و عبداهللا بن مبارك امسال بـه   نصارىشما رئيسان  :شهادتين رفتند. حفص گفت

ـ   او مسلم حج رفته است برويد بر سر دست ت تـر  ان شويد كه براي مسـلمانان بـا اهمي
باشد. آن دو بازگشتند، تا مراجعت ابن المبارك حسين به حـال مسـيحيت مـرد و تنهـا     

  حسن توانست نزد ابن المبارك مسلمان گردد. 
مؤلف گويد: اين نتيجة جهل حفص بن عبدالرحمن بوده و گرنه لحظه اي اسـالم  

  انداخت؛ و البته حرف ابوسعيد عجيب تر بوده. آوردن آن دو را به تأخير نمي 
سهل تستري به هر يك از يارانش كه مريض مي شدند مي گفـت: اگـر خواسـتي    

(گشايش و خالص بـده!) كـه   » اُفرج«، كه اين از اسماء اهللا است و مگو »اوه«بنالي بگو 
  اين از نامهاي شيطان است!

ان كه همه نشان كژفهمي و كم اين بود نمونة سخنان صوفيه از تفسيرشان و فقه ش
ده سـال بـا صـوفيان      شافعي نقل است كه گفت: امام تباهات. ازاشدانشي است و پر از 

شمشير (زمان مثل » الوقت سيف« :ه سود بردم: يكياحبت كردم و تنها از اين دو كلممص

                                                 

 م.  -سمي هم داشته اند.در قرون اوليه اسالمي اهل ذمه معموال يك نام ر -1
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(باالترين عصمت آن اسـت كـه    »تقدر ن الأ  أفضل العصمة«مي برد و مي گذرد) ديگر: 
  .1تواني)ن

  تلبيس ابليس بر صوفيان در شطح و دعاوي

بدان كه علم، خوف مي آرد و خاموشي و خود را خوار ديدن، همچنانكه بـر پيشـينيان   
كـاش مـن مـويي بـودم بـر سـينة       «مي گفت:  (رضي اهللا عنه) غالب بوده، ابوبكرخوف 
، وابـن  »شعمـر اگـر نيامرزنـد    واي بر حال«مي گفت:  (رضي اهللا عنه) ، و عمر»مومني
(رضي اهللا  ، و عايشه»كاش پس از مرگ بر نخيزانندم« :مي گفت (رضي اهللا عنه) مسعود
 .2﴾يا لَيتنِي مت قَبلَ هذَا وكُنت نسياً منِسياً﴿  اين آيه تمثل مي كرد: اواخر عمر بهدر  عنها)

 چـون منـي را   مـي داري كـه   اميد  گفت:  و سفيان ثوري هنگام مرگ به حماد بن سلمة
إِنما يخشى ﴿اين دانايان كه چنين كلمات گفته اند از آنجاست كه قرآن فرمايد: » بيامرزد؟

رفكم بـاهللا  أنـا أعـ  «فرمـوده:   (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   و پيغمبـر   3﴾اللَّه من عباده الْعلَماُء
   ».شدكم له خشيةأو

انـد و   مـورد لطـف قـرار گرفتـه    اما بعضي صوفيه به خاطر اعمال و رياضتهايشان 
  همان باعث شد كه زبان در دعوي گشودند. شد و  كراماتي به ايشان اعطا

چرا؟  :قيامت خيمه بر باالي جهنم زنم، پرسيدند دوست دارم كه روز  بايزيد گويد:
مي دانم كه جهنم مرا بيند فسرده شود، و من رحمتي باشم خلق را. هم از او نقل  :گفت

يان رابه دوزخ؛ من از خدا بهشتيان را به بهشت برند و دوزخ روز قيامت  است كه گفت:
ا خلق داند كه نيكـويي و لطـف او   ت  چرا؟ گفت: :اهم كه مرا به دوزخ برد، پرسيدندوخ
اين همان جهنم است كه قرآن از حـرارت و    آتش نيز با اوليايش باشد. مؤلف گويد: در

اين آتشي كه بني «فرمايد:  (صلى اهللا عليه وسلم) برحذر داشته، و پيغمبر ارآن ما   شعلة

                                                 

 م.  -چگونه شكر اين نعمت گزارم / كه زور مردم آزاري ندارم. نظير: -1

 . » شدم پيش از اين مرده بودم، و بكلّى فراموش مى !اى كاش«. يعني: 23 مريم، آيه  سورة -2

 .»ترسند از او مى علماءاز بندگان خدا فقط «يعني:  .28سورة فاطر، آيه  -3
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هنم را دارد، و آتش جهنم شصت و حرارت ج  از هفتاد جزء  آدم بر مي افروزد يك جزء
جهـنم  «و هم از آن حضرت روايت است كه  .»نه بار از اين آتش شما سوزنده تر است

 از عمـر ». ك مـي كشـد  را بيارند با هفتاد هزار زمام بسته وهر زمامي را هفتاد هـزار ملـ  
موعظه كـن و   قدري ما را  كعب (االحبار) گفت: نقل است كه روزي به (رضي اهللا عنه)

چنان عمل كن كه اگـر بـا عمـل هفتـاد پيغمبـر در       نيا اميرالمؤمني  بترسان، كعب گفت:
اگر از جهنم روزنه اي «عرصة قيامت حاضر شوي باز بر خود بيم داشته باشي و افزود: 

مشرق بگشايند و مردي در مغـرب باشـد مغـزش آب شـود و      ني گاوي دريب  به اندازة
قيامت هست كه هـر پيـامبر برگزيـده يـا فرشـتة       جهنم را صدايي در«  و افزود: .»بريزد

من فقط خـودم را بـه تـو سـپردم بـا       ،پروردگارا  و به زانو درآيد و گويد: مقربي بشنود
  »!ديگري كار ندارم

چـرا   :آورده انـد كـه از جبريـل پرسـيدم     هللا عليه وسـلم) (صلى او از قول پيغمبر 
از آن روز كه خدا جهنم را آفريده ميكائيل نخنديده،  :ميكائيل نمي خندد؟ جبريل گفت

اهل جهنم باشيم. عبداهللا بـن رواحـه از خـوف     از و نيز اشك چشم من نخشكيده مبادا
ارد ر داده انـد كـه و  به من خب :تو چرا مي گريي؟ گفت  جهنم مي گريست زنش پرسيد:

  .1خبر نداده اند كه از آن خارج خواهم شد اشوم امجهنم مي 
جرأت اين مدعي (يعني بايزيد) را ببينيد كه چگونه جهنم را خـوار    با اين وصف،

حال آنكه جز عدة خاصي از صحابه، كسي  ارد و خود را اهل نجات مي انگارد،مي شم
هـر  «روايت اسـت كـه    (صلى اهللا عليه وسلم)بر و از پيغم 2را حتماً نتوان بهشتي شمرد

و از محمد بن واسع نقل است كـه هنگـام    .»من بهشتيم، همو جهنمي است :كس گويد

                                                 

و كسى از شما نيست مگـر  «م.  -).71مريم، آيه  ة(سور ﴾وارِدها وإِنْ منكُم إِالَّ﴿ت به آيه اشاره اس -1

 .»آنكه بر آن گذر خواهد كرد
) ده تن از صحابه را به بهشت مژده داد، آن صلى اهللا عليه وسلماهل سنت روايتي آورده اند كه پيغمبر ( -2

 م.  -گويند.» عشره مبشره«ده تن را 
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به كجا مي برند؟ برادران! مي دانيـد مـرا    مي گريست و مي گفت: برادران! مي دانيد مرا
  به كجا مي برند؟ به خدا به جهنم مي برند، مگر اينكه بيامرزدم.

رده اند راست باشد اوج تلبيس ابليس است. هـم  كن دعوي بايزيد را كه نقل اگر آ
جهنم چه باشد؟ به خدا اگر جهنم را ببينم به گوشة مرقعه   از قول او آورده اند كه گفت:

اهميت ندادن به يك چيز حاصـل   ! هر كس اين بگويد زنديق است زيراخاموشش كنم
تاريكي از جـن مـي ترسـد و آن     است و دراست، مثل كسي كه به جن معتقد  انكار آن

بياييد مرا بگيريد! بـد نيسـت    جنيات،اي   كس كه معتقد نيست نمي ترسد و بسا بگويد:
كسي كه چنين جهنم را به تحقير ياد مي كند شمع افروخته اي نزديـك كننـد،     به چهرة

  اين اخگري است از آتش (جهنم).  :وقتي تكان خورد، بگويند
، سپس مـي  »عظم شأنيأسبحاني سبحاني ما «  قل است كه مي گفت:هم از بايزيد ن

اين نقل راسـت باشـد بسـا راوي نفهميـده (و يـا       اگر» حسبي من نفسي حسبي«گفت: 
بيان مي نموده است.  قول خدا كالمي را از نيمه شنيده) بسا بايزيد ذكر تمجيد خدا را از

ال جعفر خلدي از جنيد روايت مـي  راه به جايي نمي برد، مث داگر غير از اين توجيه شو
از شهود خـودش بـاز    بايزيد مستهلك در شهود جالل بوده و حق وي را  كند كه گفت:

اينها افسانه   يزي نديده پس همان را وصف كرده است. مؤلف گويد:چجز حق  داشته و
  اي بيش نيست.

فرعـون دعـوي بايزيـد را      مجلس خود گفـت:  احمد بن سالم بصري در بصره در
بر مخلـوق قابـل اطـالق اسـت     » رب«و كلمة  ،1﴾أَنا ربكُم الْأَعلَى﴿نكرد، فرعون گفت: 

كه بايزيد گفت جز » سبحاني سبحاني«صاحب خانه) اما » (= رب الدار«  چنانكه گويند:
 :از او پرسيدند آيا يقين داري كه اين كلمه را بايزيـد گفتـه اسـت گفـت     .2خدا را نسزد

بشـويم كسـي مـي    است كه از قول خدا حكايت مي كرده مثال اگر آري. گفتند: ممكن 

                                                 

  .» من پروردگار برتر شما هستم«. يعني: 24 يةنازعات، آ  ةورس -1
 ةهمين كلمه (رب) بـه كـار رفتـه. (سـور    » زليخا«شوهر  ة) دربارعليه السالمچنانكه از قول يوسف ( -2

 م.  -).23 يةيوسف، آ
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از عده اي از اهل بسطام كـه  چنانكه  دانيم كه دارد قرآن مي خواند» ناال إله إال أ«گويد: 
از خاندان بايزيد بودند راجع به اين كلمات سؤال (كه آيا بايزيـد چنـين گفتـه اسـت؟)     

  ما خبر نداريم. :گفتند
آورده اند كه گفت: مدتي من گرد خانة كعبه مي گشتم و او را  و نيز از قول بايزيد

در حج  :كعبه گرد من مي گردد؛ و نيز گفته است  مي طلبيدم چون رسيدم ديدم كه خانة
اول خانه را ديدم و در حج دوم صاحب خانه را و در حج سوم نـه خانـه را ديـدم نـه     

  صاحب خانه را. 
  منم لوح محفوظ.  دند، گفت:پرسي» لوح محفوظ« هونيز از او دربار

به بايزيد گفتم: شنيده ام سه تن باشند كه دلشان دل جبريـل   :ابوموسي دئيلي گويد
قلبم يكـي و همـتم يكـي و     :چگونه؟ گفت :پرسيدم باشد. بايزيد گفت: منم آن سه تن!

كه قلبش قلب اسرافيل باشد. گفت: منم آن يك  شنيده ام كسي باشد  روحم يكي. گفتم:
  مچون دريايي بنيان كن، بي آغاز و بي پايان.تن، ه

بايزيـد   1﴾إِنَّ بطْش ربك لَشديد﴿  نيز آورده اند كه نزد بايزيد اين آيه را خواندند: و
  به حيات او سوگند كه بطش من شديدتر است!  گفت:

 من همة هفت تنانم! گفتنـد:  :بايزيد را گفتند كه شنيده ايم تو از هفت تناني، گفت
به خدا لواي من بزرگتر   باشند، گفت: (صلى اهللا عليه وسلم)مة خلق زير لواي محمد ه

با همة  يپر ، لواي من از نور است و آدمي و ]صلى اهللا عليه وسلم [است از لواي محمد 
نـه در   سبحاني سبحاني ما أعظم سلطاني! مانند من  پيام آوران زير آن باشند. همو گفت:

در زمين به صفت من كسي شناخته آيد. من اويم و او من است  آسمان يافت شود و نه
   .2و او اوست

(خداوند) مرا باال برد و پيش خويش بر پـا داشـت و     هم از او نقل است كه گفت:
من هم مي خـواهم كـه مـرا     ،عزيزم  خلق من دوست دارند كه تو را ببينند، گفتم: :گفت

                                                 

  .» يقينا خشم و مؤاخذه پروردگارت شديد و سخت است«يعني:  .12 بروج، آية  سورة -1
 م.  -طالب اين گونه سخنان باشند، فصل مربوط به بايزيد را در تذكرة االولياء عطار ببينند.كساني كه  -2



 333                      در تلبيس ابليس بر صوفيان  

حال كه تو مي خـواهي   ،گفتم: عزيزم .مايممن مي خواهم تو را به خلق بن :ببينند. گفت
مـرا بـا    وانم. پـس تهند مرا ببينند، من خالف كردن نامرا به خلق بنمايي و خلق مي خو

ت نزديكي بخش و جامة ربانيتت در من بپوشان و بـا احـديتت رفعـت بـده تـا      وحداني
مـن در كـار   چون خلق تو مرا ببينند گويند تو را ديده اند، تا تو باشي كه مي بينندش و 

بياراست و رفعت بخشيد سپس گفت: ) پس مرا بر پا داشت و مرا :نباشم؛ (بايزيد گويد
به سوي خلق من بيرون شو. يك گام برداشتم و در گام دوم از هوش رفتم ندا كرد كـه  

  دوري من ندارد.  بامن به من بر گردانيد كه ساعتي ت حبيب
را ببينـد، مـا نخواسـتيم كـه او را     هم از بايزيد نقل است كه گفت: او خواست مـا  

اگر در علم ازليت گذشته كه احدي از خلق  ،خدايا  ببينيم. هم از او نقل است كه گفت:
  كه كس ديگر با من در جهنم نگنجد. قدر بزرگ كن آنرا عذاب كني، جسم مرا 

نـدارد و خـدا بعضـي را    » اگر«اين سخن سه اشكال دارد يكي اينكه مؤلف گويد: 
د كرد چنانكه في المثل از فرعون و ابولهب نام برده شده؛ دوم اينكه بايزيد عذاب خواه

بـه غلـط   خود را از خد ا رحيمتر انگاشته كه بر كافران نيز دل مي سوزاند سـوم اينكـه   
  .ز چند و چون عذاب نداشتهاخويش را صبور پنداشته يا انگاره اي 

 شايد مسـأله فـوق   [سأله هم از بايزيد نقل است كه گفت: دوش با خضر در اين م
سخن مي گفتم و مالئكه مي شنيدند و تحسين مي كردند و خداوند هم بر حرفم عيب  ]

اگر نه اين است كه بايزيد را بـه جنـون     كرد! مؤلف گويد: يه مرا الل منگرفت. و گر ن
منسوب داشته اند سزاوار بود كه حرفش را رد كنيم، آخر خضر كجا بود و مالئكه كـي  

اش در جا عذاب نمي شـود   را تحسين كردند؟ بسا حرفهاي عيبناك كه گويندهكالمش 
(و گاه نيز مجازات مي شود). از سمنون محب نقـل اسـت كـه خـويش را كـذاب مـي       

  خواند به سبب اين بيت: 
  فامتحنّي ما شئت فكيف  = حظٌ سواك في لي ليسو

  اي)مرا جز از تو كام نيست، هر گونه كه خواهي مرا بيازم :(يعني
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 و به حبس البول (شاش بند) مبتال شد، از آن پـس آرام و قـرار نداشـت و شيشـة    
ادرار به دست بر در مكتبخانه ها مي گرديد وبه كودكان مي گفت: عموي دروغگويتـان   

  را دعا كنيد! 
مؤلف گويد: پوست آدم مي لرزد، مي بيني كه در مقابـل چـه كسـي اظهـار تـاب      

جة جهل، اگر خداشناس بود از خدا طلـب عافيـت مـي    وتوان كرده؟ اين نيست جز نتي
  كرد نه بال!

از اين همه عبادت كه كـرده اي   :آورده اند كه ابوالحسين نوري را مريدانش گفتند
اي نتيجه اي به ما نشان بده، ماهيي از رودخانه بيرون بيار كـه سـه    و اجتهاد كه ورزيده

عا كرد كه موالي من! اگر ماهيي اين لحسين دارطل وزن داشته باشد نه بش و نه كم. ابو
خانه مي افكنم؛ كه ماهيي بـا همـان وزن   استند بيرون نياري خود را در رودچنين كه خو

نمـي آمـد براسـتي    اگر ماهيي به آن اندازه بيـرون    جنيد از او پرسيد: :بيرون آمد. گويند
  ، گفت: آري! خود راغرق مي كردي

از اين كرامـات    بوالحسين نوري گفت:ا  اند:اين حكايت را به نوع ديگر هم آورده 
كه مي گويند مرا در دل چيزي (شكي) بوده، روزي از كودكان نيي گرفتم (براي قالب) 
و ميان دو زورق ايستادم و گفتم: خدايا به عزتت قسم اگر يك ماهي سـه رطلـي بـراي    

ايـن   :يندطلي بيرون آمد!) گور من نفرستي ديگر هيچ چيز نمي خورم (و يك ماهي سه
  د!رون مي آمبايستي ماري بي  را نزد جنيد گفتند، گفت:

از ابوسعيد خراز نقل است كه گفت: بزرگترين گناه من نسبت به او، شناختن مـن  
اگر مرادش اين باشد كه چون او را شناخته ام حق عبـادت او    است او را! مؤلف گويد:

است قبيح. از شبلي نقل است كـه   را نمي توانم بگزارم، قابل قبول است و گر نه كالمي
تـو را مـي    ،عمتت تو را دوست دارند و من براي بالي تـو ن خدايا خلق براي  مي گفت:

  خواهم.
 نزد شبلي بوديم، چـون برخاسـتم بـرويم، گفـت:     :احمد بن محمد الهمداني گويد

  برويد، من با شما هستم، هر جا باشيد در حفظ و حراست من هستيد! 
  گفت:  ؟چگونه اي :گ از شبلي پرسيدندهنگام مر :گويند
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  قال ال أقبل الرشا =ان سطان حبه          
  فسلوه فديته ... ما لقتلي تحرشا

پروردگار به پيغمبر وعده داده آن قدر بدو ببخشـد و   :هم از او نقل است كه گفت
تا يـك تـن    (صلى اهللا عليه وسلم)و به خدا سوگند كه محمد  1ببخشايد كه راضي شود

(صـلى اهللا  بعـد از محمـد     امتش در آتش باشند راضي نمي شود. شبلي سپس گفت:از 
وزخ دمن براي ديگر جهنميان (يعني كافران) شفاعت مي كنم و احـدي در   عليه وسلم)
  نمي ماند. 

(صـلى  اما سخن اولش باطل است چه پيغمبر   ابن عقيل ذيل اين قول شبلي گويد:
شـرابخوار را ده بـار لعنـت    راضـي اسـت چنانكـه     براي عذاب فاجران اهللا عليه وسلم)

اينهم باطل است، سوم اينكـه   فرموده، ديگر اينكه خود را اهل شفاعت (كردن) دانسته و
 2را كه صاحب مقام محمـود اسـت   (صلى اهللا عليه وسلم)در شفاعت باال دست محمد 

كنـد  گرفته است! گذشته از اينكه خود را اهل بهشت شمرده و هر كس چنـين دعـوي   
جهنمي است. ابن عقيل سپس مي گويد: به خدا اگر مي توانسـتم شمشـير    ،طبق روايت

  زبان و قلب خود قدرت ندارم!ل بدعت سيراب مي كردم؛ اكنون جز را از خون اه
از ابوالعباس بن عطاء نقل است كه در قرآن نگريستم خداوند هر بنده اي را ستوده 

ابتالء خواسـتم، چنـد روزي نگذشـت كـه از      دچار ابتاليش كرده است، من هم از خدا
سـپس عقلـش     خانة من بيست و اند مرده بيرون بردند، سپس مالم رفت. راوي گويـد: 

   رفت و حدود هفت سال بيخويشتن مي زيست و چون به خود آمد چنين سرود:
  جز من! كس نيارد صبر تو عشق با    من جز ندارد بر تو ستم بار

                                                 

و بزودى پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهـد كـرد   «. يعني: ﴾ولَسوف يعطيك ربك فَترضى﴿ -1

  ).5  ضحي، آية  (سورة  .»كه خشنود شوى
 .اسراء سورة  79 آية اشاره است به  -2
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ن مرد آن بوده كه از خدا بال طلبيده و اظهار قوت كرده مؤلف گويد: نتيجة جهل اي
بخواهيم حمل به صـحت  اگر نسبت داده، » ستم«، و نيز به خدا تو اين بسيار زشت اس

  هم در حال بي عقلي گفته است. ييم شعر راكنيم بايد بگو
مرا با بالي خودم واگذاريد، مگـر  «از علي بن ابراهيم حصري نقل است كه گفت: 

 اوالد آدميند، آدم كه خدا به دست خود بسرشت و در او روح خـويش دميـد و  نه شما 
امري فرمود، اما او خالف امر نمود. چون سـر ُخـم    بدو واداشت و دهمالئكه را به سج
زمـاني قـرآن مـي      :و نيز از او نقل است كه گفت »!هش چه خواهد بوددرد آميز باشد ت

گفتم (يعنـي وسوسـه بـر زبـانم      م، و از شيطانخواندم و به خدا از شيطان پناه نمي برد
اين خالف امـر خداسـت     مؤلف گويد: .جاري مي شد) تا كالم حق حاضر آيد و برسد

فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاسـتعذْ بِاللَّـه مـن    ﴿مي فرمايد:  (صلى اهللا عليه وسلم)كه به پيغمبر 
قرآن بخوانى، از شيطان رانده شده به خداوند پناه پس هر گاه «يعني:  .1﴾الشيطَان الرجِيمِ

   .»جوى
شالوده «به خط ابوالعباس احمد بن محمد دينوري نوشته اي يافتند بدين مضمون: 

هاي تصوف را بركنده اند و راه آن را خراب كرده و معاني آن را بـا الفـاظي كـه پديـد     
بـي ادبـي را اخـالص، و     زهد خوانده انـد و آورده اند دگرگون ساخته، طبع پرستي را 

فتن از حق را شطح، و لـذت بـردن نكوهيـد را طيبـت و بـدخويي را هيبـت و       بيرون ر
ابـتالء و روي كـردن بـه دنيويـات را (نتيجـة) وصـول       بخيلي را زيركي و هوسبازي را 

ابـن  ». گري ناميده اند. سيرة گذشتگان قوم چنين نبودگدايي را كار و بدزباني را مالمتو
حرام نامهاي ديگر نهادند مثال گرد آمدن براي خوشگويي صوفيان بر اعمال   عقيل گويد:

و معشـوقه را  » جـوان «ريـش را   بـي  نامنـد. پسـر  » اوقـات «و آوازخواني وخنياگري را 
امـا ايـن تغييـر نـام       گويند،» باطر«و تنبلكده را » وجد«و رقص را  ،»مريدة«و » خواهر«

  باعث تجويز نمي شود. 

                                                 

 . 98نحل، آية  سورة  -1
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  ي خالف عقل و شرع صوفيانشمه اي از كارها

 و جنب شد و بر تنش مرقـع ضـخيمي داشـت    از ابن الكريتي استاد جنيد نقل است كه
 :گفت ار سرد بود كنار دجله رفت و با همان مرقع داخل آب شد و غسل كرد ويهوا بس

عهد ميكنم كه تا اين مرقع خشك نشود از تن بيرون نيارم و تا يك ماه آن مرقع خـيس  
  بود. 

در  جنب شدم و يدر شب سرد  است كه ابن الكريتي گفت: ت ديگر آمدهوايدر ر
غسل كردن يافتم كه صبح آب گرم مي كني و غسل مـي   فس خود تعلل و تأخيري درن

امشب حقـي از   عجبا عمري معامله با خدا دارم و :گفتم كني، يا حمام مي روي. با خود
گ ورزم؟ با خود سوگند خوردم كـه  درن ده، آيا رواست كه شتاب نكنم واو برگردنم آم

تا بخشكد به شـرط   رونش نكنيبايد در رودخانه غسل كني و با همين مرقع، و از تن بي
پيشتر اشاره كـرديم كـه ايـن      آنكه آبش را فشار ندهي و در آفتاب نروي. مؤلف گويد:

مرقع ابن الكريتي هر آستينش يازده رطل وزن داشت، و اين داسـتان غسـلش را بـراي    
اي و دهان به دهان نقل نمايند حال  خوب كاري كرده :ويندگيگران حكايت كرده كه بد

پسند مـي افتـد نـه     اين كار تنها جاهالن را آنكه جهالتي بيش نيست و معصيت كرده و
ـ    عالمان را زيرا هيچ كس حق ندارد خود را شكنجه كنـد، و  ن مرقـع  انگهـي از بـس اي

ده، و در وغسلش هم درسـت نبـ   ش نرسيده ومه جاي بدنضخيم بوده چه بسا آب به ه
اينكـار   شايد طول آن يك ماه كه مرقع نخشكيده بسا از لذت خواب هم محروم شده و

  يا مرگ مي شده است.  منجر به بيماري
آورده اند كه زن احمد خضرويه مهريه اش را به احمد بخشيد كه او را به مالقات 

 او پـيش بايزيـد روگشـاده نشسـت، احمـد      و نزد بايزيد برد بايزيد ببرد. احمد زنش را
ـ    اظهار تعجب كرد زنش گفت: لذايـذ نفسـاني را     ي نـزد بايزيـد نشسـتم همـة    مـن وقت

رم. هنگـامي كـه از نـزد    آفراموش نمودم، و هر گاه به تو مي نگرم كام دل را به ياد مي 
ي را از دروانمجـ  مرا وصيتي كن، گفـت:  :احمد به بايزيد گفت  بايزيد بيرون مي آمدند،

  زنت بياموز!
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ابوسليمان با هم عهد بسته بودند كه احمد، امر ابوسليمان  احمد بن ابي الحواري و
تنـور را آتـش     را خالف نكند. روزي ابوسليمان مجلس مي گفت. احمد آمد و پرسـيد: 

ه كار كنيم؟ ابوسليمان جواب نـداد، احمـد دوبـاره و سـه بـاره پرسـيد.       چكرديم حاال 
: برو توي تنور بنشين! احمد رفت و همان كار را كرد. ناگاه ابوسـليمان  ابوسليمان گفت

دنـد ديدنـد وسـط تنـور     ا حاضران برخاستند و سراغ احمد آمگفت: احمد را دريابيم؛ ب
  نشسته اما آسيبي به وي نرسيده بود.

مؤلف گويد: صحت اين قصه بعيد است، اگر راست باشد معصيت كرده وطاعـت  
عده اي  (صلى اهللا عليه وسلم). چنانكه روايت داريم كه پيغمبر معصيت جايز نيست در

را به يك مأموريت جنگي فرستاد و يكي از انصار را بر ايشان گماشت. آن مرد انصاري 
(صـلى اهللا عليـه   مگر نه اينكه پيغمبر  :در راه به دليلي بر آن عده خشمگين شد و گفت

آري، گفـت: هيـزم جمـع كنيـد و      ند:است شما از من اطاعت كنيد؟ گفتفرموده  وسلم)
حاال توي آتش برويد! عده اي حاضر شـدند    آتش درست كنيد، آن كار را كردند گفت:

(صلى مگر ما براي پرهيز از آتش جهنم به رسول اهللا   كه بروند. جواني از آن ميان گفت:
ر فرمود عجله نكنيد نزد آن حضرت مي رويم اگر ام نگرويده ايم؟ حاال اهللا عليه وسلم)

مـاجرا   كه در آتش داخل شويد، داخل مي شويم. پس همگي نزد حضرت بازگشـتند و 
باز نمودند حضرت فرمود: اگر وارد آن آتش مي شـديد ديگـر بيـرون آمـدن نداشـتيد      

 نّما الطاعـة إ«جهنم مي رفتيد)، بدانيد كه اطاعت فقط در كار نيك است  هآن ب (يعني از
  ».في المعروف 

آن منديلي كه نـزد تـو    نزد خير نساج بودم زني آمد و گفت: :گويد ابوالخير دئيلي
اآلن   دو درهم، زن گفت:  اجرتش چند مي شود؟ گفت:  آورده بودم بده، داد. زن پرسيد:

اگر آوردي و من نبودم پـول   : خير،پول همراه ندارم فردا ان شاء اهللا مي آرم. خير گفت
  گيرم. زن پرسيد: چگونه؟ خير گفـت:  حويل ميرا در دجله بينداز من وقتي آمدم آنرا ت

شـاء   ان  م بكـن! زن گفـت:  تفه از طرف تو فضولي است، همانچه گتفتيش در اين قضي
فرداي آن روز آمدم، خير آنجا نبود زن آمد و دو درهم كـه    اهللا؛ و رفت. ابوالخير گويد:
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را در دجله انداخت؛  در پارچه اي گره زده بود آورد و خير را نيافت، آن پارچه گره زده
بعـد از سـاعتي كـه خيـر آمـد و در       خرچنگي در آن بسته آويخت و در آب فرو رفت،

ت شدكان گشود، كنار آب نشست كه وضو بگيرد خرچنگ در حالي كه آن بسته را بر پ
حمل مي كرد نزديك خير آمد و خير آن بسـته را از پشـت خرچنـگ برگرفـت. راوي     

تا من زنده ام چيزي   ر گفتم كه چنين و چنان ديدم، گفت:موقع من به خي در اين :گويد
  به كسي اظهار مكن.

مؤلف گويد: بعيد است كه اين قصه راست باشد و اگـر راسـت باشـد از خـالف     
شرعي خالي نيست چرا كه شارع تضييع مال را نهي كرده، و به آن منگر كه گويند ايـن  

  نبخشد و اكرام ننمايد.كرامت است، خداوند با مخالفت شرع به كس كرامت 
يد: چه سآورده اند كه كسي بر نوري وارد شد ديد هر دو پايش ورم كرده است. پر

خره خواست، از من امتنـاع و از او اصـرار تـا بـاأل     نفس از من خرما  است؟ گفت:خبر 
نفس برخيز و نماز بگزار، ابا كرد، بـا خـدا    : ايگاه گفتمرفتم خرما خريدم و خوردم. آن

  م كه چهل روز بر زمين ننشينم جز براي تشهد!عهد كرد
بدايت سلوك از شـب خيـزي    ابوحامد غزالي آورده است كه يكي از شيوخ را در

كسالت دست مي داد، بر خود الزام كرد كه تمام شب روي سر بايستد تا نفس به رغبت 
از  ده است كه يكي از صوفيه براي آنكه حب مـال نمايد. و نيز آور به شب خيزي اقدام

دل بركند هر چه داشت نقد كرد و به دريا انداخت، و ترسيد كه اگر انفاق كند غـرور و  
رياي بخشش فرو گيردش. يكي از صوفيه كسي را اجرت ميداد كـه در حضـور جمـع    

اني به دريا كند. ديگري زمستانها در فصل طوف فحشش دهد تا نفسش به بردباري عادت
از غزالي است كه چنين چيزهـا را بـه عنـوان     مي رفت تا تمرين شجاعت نمايد. عجب

آموزش ذكر كرده، و پيش از اين حكايات نوشته: بر شـيخ اسـت كـه بـه حـال مبتـدي       
بنگرد، اگر وي را مالي است بيش از حاجت، بگيرد و به راه خير صرف كند و اگر منش 

ا بـه آب  بازار وا دارد و اگر تنبل اسـت وي ر  خود بزرگ بيني دارد وي را به گدايي در
مبال شستن و با دود و خاكستر مطبخ محشور سازد و اگر پرخور اسـت روزه   آوردن و
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فرمايد، و اگر عزب است و شهوتش با روزه كم نمي شود افطارش را يك شب بـه آب  
  تنها قرار دهد و يك شب به نان تنها و مطلقاً از گوشت منعش نمايد. 

 جلس بايزيد مـي آمـد، روزي گفـت:   آورده اند كه يكي از اهل بسطام هميشه به م
شب زنده دار، و بترك شهوتها گفته ام، اما از  استاد، من سي سال است كه روزه دارم و 

اگر سيصـد سـال روزه داري و     آنچه تو مي گويي در دل چيزي نمي يابم. بايزيد گفت:
 ل كه مـي بيـنم باشـي از ايـن    او بر اين ح شب زنده داري ورزي و بترك كام دل گويي

ي آنكه تو محجـوب بـه نفـس    برا  چرا؟ بايزيد گفت: :علم ذره اي نيابي. آن مرد پرسيد
هسـت، امـا تـو      آيا اين درد را دوايي هست؟ بايزيد گفـت:   . آن مرد پرسيد:خود هستي

هم اكنون برو و   مي پذيرم. هر چه بگويي مي كنم. بايزيد گفت:  گفت: نمي پذيري. مرد
كن با پالسـي بيـرون آي و تـو بـره اي بـر گـردن پـر از         يش بتراش و جامه برر سر و

ـ ، وكودكان را به گ(چهارمغز) گردكان دتر بگـو:  رد خود جمع كن و با صداي هر چه بلن
او مي دهم! و بـه همـان راسـته     بچه ها هر كدامتان يك سيلي به من بزند يك گردو به

شايسته است كـه   ثل منسبحان اهللا! از م  كه در آن حرمت داري. آن مرد گفت: رو راباز
نيـز كـه گفتـي شـرك بـوده! پرسـيد:       » سبحان اهللا«اين   چنين كاري بكند؟ بايزيد گفت:

، يعني نفس من منـزه اسـت از   نكه محض تعظيم نفس خود گفتيچطور؟ گفت: براي آ
م بكـنم، راه ديگـري نشـان    اينكه چنان كارها بكنم! آن مرد گفت: آن كارها را نمي توان

شروع كار همان است كه گفتم تا آبروي (خيـالي) تـو بـرود و نفسـت       يد گفت:بده، با
نمـي تـوانم.     مي گويم كه چه چيز برايت خوب است. مرد گفت: خوار گردد بعد از آن

  كه گفته بودم نمي پذيري.  من  :بايزيد گفت
روايت داريم كه مـؤمن حـق نـدارد     (صلى اهللا عليه وسلم)از پيغمبر   مؤلف گويد:

ار كند. از حذيفه نقل است كه روزي به نماز جمعه نرسيد، مردم را ديد كـه  خود را خو
  از نماز بر مي گردند خود را پنهان ساخت تا نبينندش!
از بايزيد پرسيدم كه از خداونـد   :نيز غزالي از يحيي بن معاذ نقل مي كند كه گفت

 گويـد:  بر خدا گران است كه كسي بشناسد! مؤلف :درخواست معرفت كرده اي؟ گفت
اين اقرار به جهل است زيرا اگر مقصود معرفت به طور كلي باشد، كه خدايي هست بـا   
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اني دانستن اين اندازه واجب است؛ و گر مقصود شناختن مصفات معين، كه بر هر مسل
  حقيقت ذات او باشد كه باز اين اظهار نظر نشان جهل است. 

دي گفت: اگر بايزيد را يك بار و نيز از ابوتراب نخشبي نقل كرده است كه به مري
بببيني، از هفتاد بار ديدن خدا برايت سودمندتر است! مؤلف گويـد: ايـن حرفـي اسـت     

  چند پله باالتر از جنون. 
محـل   ساكن محله اي شدم و در آن  همو از ابن الكريتي نقل كرده است كه گفت:

و آنجـا لباسـهاي   به نيك نام برآوردم و اين در دلـم اثـر گذاشـت. وارد حمـامي شـدم      
بيرون آمده آهسـته   مرقع خويش روي آن پوشيدم و فاخري ديدم، دزديدم و پوشيدم و

از  رون آورده سـيليم زدنـد و  بي تنم زلباسها را ا آهسته راه مي پيمودم. پس مرا گرفتند و
بـدين گونـه     شهرت يافتم و آرامش پيدا كردم. غزالي مي افزايد:» دزد حمام«آن پس به 

دهـد و از خـودبيني   خلـق نجاتشـان     ياضت مي دادنـد كـه خـدا از مالحظـة    ر خود را
رهايشان سازد، و صاحبان حال بسا نفس خويش را با چيزهايي معالجه كـرده انـد كـه    

تعجب من از غزالي بيشتر   . مؤلف گويد:سندد، اما صالح قلبشان در آن استفقيه نمي پ
  است تا آن جامه دزد!

ست. روزي گوشتي خريد كه به منزل ببرد، شرم داشت، علي بن بابويه از صوفيه ا
پس آنگوشت به گردن آويخت و از بازار به خانه برد (تا نفس را بشكند). مؤلف گويد: 
اين رياضت نيست، از بين بردن شخصيت است ميان مردم، و بدان مي مانـد كـه كسـي    

  كفش خويش را بر سر بگذارد!
ده انـد و مرتكـب گنـاه مـي شـوند و مـي       مالمتي نام نها جمعي از صوفيه خود را

مقصود ما آن است كه از چشم مردم بيفتيم و از جاه پرستي و ريا آسوده شـويم   :گويند
چـرا   :كرد و او را آبستن ساخت گفتند كه كسي با زني زنا ستداستاني ا و اين نظير آن

اي  نشـنيده مكروه است. گفتند: » عزل«  :گفت ؟هنگام انزال خود را از زن كنار نكشيدي
است! اين جاهالن كه آبروي خود را نزد مردم مي ريزند آيا ندانسته اند كه  كه زنا حرام

  مسلمانان گواهان خدايند بر روي زمين؟
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از داستانهاي عجيب صوفيه يكي هم اين است كه ابوالحسين مديني حكايـت مـي   
كـه بـه   نهر مردي بود از بغداد به سوي نهر ناشريه بيرون شدم در يكي از قُراي آن   كند:

 رفتم پاره اي خرقه ديدم كه افتاده بـود  به كنار شط مي يك روز«صوفيه ارادتي داشت. 
شط آوازي شـنيدم. چـون    فتم و از ميانرگكه از آن درويشي است آن خرقه بر دانستم 

گـل   نگاه كردم ابوالحسين نوري بود كه خـود را در آب افكنـده بـود و در ميـان آب و    
مي بيني خداي تعالي بـا مـن چـه     ،اي ابوالحسن  . چون مرا بديد گفت:غوصي مي كرد

اصناف مكاره به من رساند و  معاملت مي كند؟ هر روز چندين انواع بال به من فرستد و
خاليق را تقدير كرده ام ترا بيش از آن نخواهد بود   به عاقبت مي فرمايد كه آنچه جملة

نخواهد بود، و اين سخنان مي گفت و مي  و ترا بر ديگران ترجيحي نيست وتخصيصي
امه دروي جاز وحل مي شستم پس  گريست. من به رفق تن او از گل شط پاك كردم و

بـردم. چـون وقـت شـام       ]كه به صوفيان ارادت داشت [پوشانيدم و او را پيش آن مرد 
و گفـت:   نيز ما را به بام بـرد  درآمد، خلق جمله درها ببستند و بر بامها رفتند و آن مرد

مردم از خوف بر بامها مي روند؛ و پيـراهن ده   ددگان هر شب قصد اين ديه مي كنند و
بـه   بيشه اي بود كه مأواي ددگان بود؛ ابوالحسين نوري چون اين سخن بشنيد خـود را 

شـيران   آن بيشـه و بـا   رشد مـي كـرد د   نداخت و تا روز آمد وپاي برهنه در آن بيشه ا
و را بدان صفت بديديم با يكديگر گفتـيم كـه ابوالحسـين    گفت، و ما چون اسخن مي 

سـالمت بيـرون    (نوري) از اين بيشه خالص نيابد. روز ديگر ديديم كه از ميان بيشه به
پايهـايش   مي كند. چون به نزديك ما رسيد خود را بينداخت و يمي آيد و با خود ترنم

قاشي طلب كـرديم  د. ما منه كه قلم تراش كرده بودنهر دو مجروح گشته بود از ني بيش
سـت.  رديـم و چهـل روز بـر پـاي نتوانسـت خا     ني پاره ها از پاي وي بيرون مـي آو  و

ابوالحسن گويد كه از ابوالحسين نوري سؤال كردم كه اين خود چه حالي بود؟ جـواب  
ميد. من ازجهـت  داد: كه چون بشنيدم كه در آن بيشه شير هست نفس خود ديدم كه بر

  .1آن بيشه انداختم دركسرِ نفس خود را 

                                                 

 م.  -، نقل شد.58-59اين داستان از سيرت شيخ كبير، ص   ترجمة -1
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ندرازي وگستاخيش را ببينيـد  بازاين همه كار ديوانگان نيست؟ و  مؤلف گويد: آيا
  » مي بيني خدا با من چه معاملت مي كند؟«  آنجا كه مي گويد:

مـرا    در هوا چنين مناجات مي كرد:همين ابوالحسين نوري را ديدند سرنگون و پا 
  بدو گفتم: :و دنيا تهيدست گردانيدي! (راوي گويد مال از مردمان رمانيدي و از نفس و

اگر راضي هستي كه هستي اگر نه سر به ديوار بكوب). و نيز آورده اند كه نوري ملكي 
داشت به سيصد دينار فروخت و بر كنار دجله نشست و آن دينارها را دانه دانـه در آب  

اگـر از    يبي؟ مؤلف گويـد: ر(اي دنيا) مرا مي خواهي با اينها بفمي گفت:  مي انداخت و
  برهد.  از تشويش فتنة آن پول مي ترسيد بهتر آن بود كه همه را يكجا به فقيري بدهد و

استادم بيرون رفت براي طهارت، من جبـه اش را برداشـتم و     ابوجعفر دراج گويد:
تو   درهم نقره يافتم، و آن شب گرسنه خفته بوديم. چون آمد گفتم: جستجو كردم چهار

حـاال    برداشتي؟ پس بـده! سـپس گفـت:    آن را  ايم گفت: ار درهم داري و ما گرسنههچ
تو را به خدايي كه مي پرستي بگو داستان اين پول  :بگيرش و برو چيزي بخر بيار. گفتم

نكرده، قصد داشتم وصيت كنم كـه   خدا غير از اين چيزي به من روزي  چيست؟ گفت:
اين است آنچـه    آن را به خدا مسترد نمايم و گويم:من دفن كنند و روز قيامت  با آن را
  ويات به من عطا كرده اي.از دني

ابوجعفر حداد مدت بيست سال هر روز يك دينار كـار مـي كـرد و آن را صـدقه     
ر خانه ها چيـزي صـدقه   شب بين نماز مغرب و عشا از د م روزها روزه بوداميداد و تم

صدقه گرفتن بر كسي كـه توانـد كسـب      د:با آن افطار مي كرد. مؤلف گويمي گرفت و 
  اشد مناعت كجاست؟بكند حرام است، و اگر هم حالل 

فرمود: اگر يكي از شما طنابي برگيـرد و بـه صـحرا     (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر 
از آن اسـت كـه    رود و هيزم جمع كند بيارد در بازار بفروشد و از مردم بي نياز شود به

آن حضرت روايت است كه  دهندش و خواه ندهند. و هم ازسؤال نمايد، خواه چيزي ب
فرمود: صدقه گرفتن بر كسي كه دارد، و كسي كـه قـوت كـار دارد و سـالم اسـت، روا      

  نيست.
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از پسر شبلي نقل است كه شبلي يك شب پايي بر لب بام گذاشت و پاي ديگر را 
ري خود را به اگر يك لحظه پلك بر هم بگذا ،اي چشم حياط نگه داشت وگفت: رو به

ديشب ذكر خـدا از هـيچ     پايين مي اندازم؛ و بدين گونه تا صبح بيدار بوده صبح گفت:
  پولي!ويك خروس د كس نشنيدم جز از

ابوالعباس بغدادي گويد: ما با ابوالحسن پسر شبلي مصاحبت داشتيم يك شب مـا  
مي آيد. و مـا بـه   ن :تبه شرطي كه پدرت نزد ما نيايد، گف :به ميهماني خواند، گفتيم را

داشتيم غذا مي خورديم كه شبلي وارد شد در دو دستش الي هر انگشت  منزل او رفتيم
پـروا   د و وسـط جمـع نشسـت. مـا از او شـرم و     شمعي، هشت شمع در دو دست؛ آم

غالم من ابوالعباس  :داشتيم، گفت: آقايان مرا شمع و لگن شمع فرض كنيد! سپس گفت
   ه:آن شعر را بخواند ك ؟تكجاس

  حـــارا  جـــمــلـي حـــادي   الـــحــيـرة بــلغ لـــمــا و
  ســـارا  بمن تحفــــل ال و         رحلي بهــا احــطط فقلت

بار مـرا در    (يعني: وقتي به حيره رسيديم حدي  خوان شترم حيران شد، بدو گفتم:
ن شعر را تغنـي كـرد   و چون ابوالعباس آفرود آر و اعتنا نكن به آن كه رفت) همين جا 

  برفت. حال شبلي دگرگون شد، شمعها ازدست بيفكند و
مالي بـر  ابرو تراشيده دست آورده اند كه شبلي روز عيد ماه رمضان مژگان بركنده و

  پيشاني بست و بيرون آمد و چنين مي خواند:
  وحـــيــد فـــريـــد نـــيإ  =  عيـــد و فطــرٌ لــلنــاس

عـده   كه شبلي روزي در قبة الشعراء در جامع منصور نشسته بود و و نيز آورده اند
اي دورش جمع بودند، در آن ميان نوجواني بسيار زيبا بر ايشان گذشت و توقـف كـرد   

از ما  ،اي شيطان :نوجوان نرفت، دوباره گفت از ما دور شو، آن ،اي شيطان  شبلي گفت:
برو و گرنه بـه خـدا لبـاس      ار گفت:دور شو، باز هم تكان نخورد. شبلي براي سومين ب

درست بر تنت باقي نمي گذارم! و آن نوجوان لباسـهاي بسـيارگرانبها بـر تـن داشـت،      
گوشت را جلو مرغان شـكاري انداختـه انـد، و    «و رفت و شبلي چنين سرود:  برگشت
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چمن بي اختيار به آن حمله مي كند مالمت مي نمايند. اگر مي خواستند ما صالح باشيم 
  .]دايا راست گويم فتنه از تست...خ[ .»خواب تو را مي پوشانيدند روي

ببريد، شـبلي هـم    عزاي او موي پسري علي نام از شبلي مرد. زن شبلي در :گويند
آن زن براي (محبـوب)   :كه ريش پر پشتي داشت همه را بتراشيد، سبب پرسيدند گفت

  اشم!من براي (حبيب) موجود ريش نتر همفقود گيسو بريده چگون
 بـه آتـش مـي    ونيز آورده اند كه شبلي گاه جامة گرانبهايي را از تن در مي آورد و

. يك روز عنبر بر آتش نهاد و زير دمب خري را بخور داد! و نيز نقل است كـه  سوزانيد
  كسي بر او وارد شد ديد شكر و بادام پيش اوست و مي سـوزاند. سـراج گفتـه اسـت:    

شبلي » گناه«از  رتسرّاج بد» عذر«  ، مؤلف گويد:»ردندا براي آنكه از ياد خدا مشغولش«
  است!

ونيز سراج آورده است كه شبلي ملكي را فروخت و پـولش را بـر ديگـران انفـاق     
 ،1﴾اخسأُوا فيها﴿ عيال خود را چيزي نداد. و نيز شنيد كه اين آيه را مي خوانند: نمود و

خداي را بنـدگان باشـند     ز گفته است:از مخاطبان اين آيه بودم! وني كاش من هم :گفت
اين از همان قبيل اسـت   ش شود! مؤلف گويد:وكه اگر در جهنم آب دهان بيفكنند خام

  كه بايزيد گفته و هر دو از يك سرچشمه است. 
و نيز آورده اند كه شبلي مقداري نمك در چشم مي ريخـت كـه شـب نخوابـد و     

  به اين حالش انداخته بوده است. ظاهراً رياضتكشي   بماند! مؤلف گويد: بيدار
كسي پشمينه اي به من پوشانيده بود، بر سر شـبلي قلنسـوه    :ابوعبداهللا رازي گويد

اي ديدم كه با آن پشمينه خيلي جور بود و مناسب مي نمود. دلم خواست كـه آن كـاله   
نيز مال من باشد. شبلي چون مجلس تمام كرد و برخاست نگاهي به من كرد وعـادتش  

د. به دنبالش رفـتم،  ت من دنبالش كنم چنان نگاهي مي كربود كه هر گاه مي خواساين 
كـاله يكجـا بـه هـم      آنرا از تن كندم بـا  بيرون بيار، پشمينه را  گفت:تا به خانه رسيديم 
  در آتش انداخت!  پيچيد و هر دو را

                                                 

  .»در آن [رسوا و] خوار و خاموش مانيد« .108سورة مؤمنون، آية  -1
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ـ «در دجله انداخت و گفت:  مي كند كه شبلي پنجاه دينار راالي نقل غز و هر كس ت
مؤلف گويد: تعجب من از غزالي است كه چنين كـاري  » را عزت نهاد خدايش ذلت داد

  است. پس فقاهتش كجاست؟ ن ستايش آوردهبا لح را
حال اضطرار افتادم، در راه  روزي خوردنيي نيافتم و به :از بنان نقل است كه گفت

اسـت واز  » لقطة«م م پارة زري ديدم بر خاك افتاده، خواستم برگيرم. دوباره گفتتفمي ر
را خون فرا گيرد مسلمان به ياد آوردم كه اگر روي زمين » حديث«آن گذشتم، و باز آن 

زر را برداشته و در دهان نهادم. خيلـي    از آن نخورد، پس باز گشتم و آن پارةجز حالل 
 :صحبت مي كـرد. طفلـي پرسـيد   ان شدور نرفته بودم كه به حلقة طفالن رسيدم كه يكي

زر را بيفكند از   آن است كه پارة  مت صدق در بندگان؟ آن گوينده پاسخ داد:چيست عال
دور افكندنش آن هم با حـرف    دهان برون افكندم. مؤلف گويد: زر از :دهان! بنان گويد

  .1كودكي، خالف شرع بوده است
لي كـه بـه گوشـة عبـا چيـزي بسـته بودنـد        شفيق بلخي در حا :ونيز غزالي نوشته

چند تا بادام است بـرادرم داد و   :مد، ابوالقاسم پرسيد آن چيست؟ گفتاهد آابوالقاسم ز
اي شفيق، حال كـه تـو بـه خـود       قاسم گفت:لات دارم با اينها افطار كني. ابوگفت: دوس

مـن ديگـر بـا تـو     » تا افطار زنده خـواهم مانـد  «وعده مي دهي و اطمينان مي نمايي كه 
 فقاهت دقيـق را   و درون رفت! مؤلف گويد:حرف نخواهم زد. و در را به رويش بست 

ببينيد! مسلماني را به خاطر يك عمل مباح بلكه مستحب (تهية افطار) مالمت كرده بلكه 
قوت يـك سـاله عائلـه     (صلى اهللا عليه وسلم)با او قطع رابطه نموده، حال آنكه پيغمبر 

  . خراب كرده استان را جهل، كار اين گونه زاهد اش را فراهم مي كرد.
ـ   احمد بن اسحاق عماني گويد: ام (يـا عنـوان) صـابر    در هند صوفيي ديدم كه به ن

هميشه يك چشـمش را مـي بسـت،     صد سال از عمرش گذشته بود و شناخته مي شد،
يك بار نگاهم بر زينت دنيـا افتـاد،    : صبر تو به چه حد است؟ گفت ،اي صابر  پرسيدم:

                                                 

لقطة بايد دنبال صاحبش مي گشت تا بيابدش، يا اصال آن را از جايي كه افتاده بود «يعني طبق قاعدة  -1 

 م.  -.»بر نمي داشت
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 بسـته و  شتاد سال است كه يك چشـمم را براي آنكه نظرم از آن سيراب نگردد مدت ه
بـود و   ا به قير پوشـانيده شمش رزاهد ديگري نقل است كه يك چام! از  بر دنيا نگشاده

نگريستن با دو چشم اسراف است! خداوند همگـي مـا را عقـل سـالم عطـا        مي گفت:
  فرمايد.

مـن    :تفـ عبداهللا جوني نقل مي كرد ومـي گ  يوسف بن ايوب همداني از استادش
نظافت مـي كـردم و    از محراب نيافتم از خال يافتم؛ روزي داشتم آبريزگاه را دولت ينا

اي   كاري تلف كردي، دوباره با خود گفـتم:  نعمرت را در چني  مي رفتم. با خود گفتم:
مبال گشودم و خويش را در  هاز خدمت بندگان خدا عار و ابا داري؟ پس سر چا ،نفس

 ر دهانم رفت. مرا بيرون آوردند و شستند. مؤلف گويـد: آن افكندم چندان كه نجاست د
ل رفتن صانگاشته و آن را حا» دولت«ببينيد اين بيچاره چگونه جمع شدن چند مريد را 

  دهانش پنداشته است؟ چون علم ندارد از اين خبط و خطاها بسيار دارند. نجاست به
بـه   :كتاني گويـد  حسين بن منصور حالج در ابتداي كارش به مكه آمد،آورده اند 

يك شپش آن را وزن كرديم نيم دانگ  :زحمت زياد مرقع از او بر گرفتيم. سوسي گويد
  مجاهدت ورزيده بود.  از بس رياضت كشيده و 1وزن داشت

يا بي توجهي) حالج را در مورد نظافت ببينيد تا چه حد بـوده  جهل ( مؤلف گويد:
رفت، و لـو در حـال احـرام سـر     ازه داده كه اگر سر كسي شپش گجا حتىاست؟ شرع 

بتراشد (و كفاره اي بپردازد)، و از او جاهلتر كسي است كه شپش گرفتگي را رياضت و 
  مجاهدت مي داند. 

درويشي نزد ما بـود در جـامع؛ روزي خيلـي گرسـنه شـد        عبداهللا بن مفلح گويد:
در آن ميـان   اين مسجد بـر سـرم بـزن!     خدايا يا مرا سير كن يا پاره اي از كنگرة  گفت:

ة مسجد نشست و آجري از زير پايش رها شد و بر سر درويش كالغي آمد و لب گنگر
ه آسمان نمود و گفت: تو بـه  ب مي كرد رو افتاد، درويش در حالي كه خون ازچهره پاك

                                                 

نخـودي)   18دانگ، يك ششم درهم سنگ است و يك درهم سنگ تقريبا معادل يك مثقال شـرعي (  -1
 م. -است.
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تنباط! چرا ساين ا دش باشخدا بك  مؤلف گويد: 1قتل همة جهانيان هم اهميت نمي دهي!
  نرفت؟ دنبال كسب ويا گدايي 

گشـت و مـي    كه درويشي در حال دويدن گاه بر مـي از غالم خليل روايت است 
  مرد. شما را عليه خدا شاهد مي گيريم كه دارد مي ُكشدم! و افتاد و  گفت:

 اما صوفية مالمتي زشت ترين حالت را كـه در نفـس دارنـد آشـكار مـي كننـد و      
(صـلى  چيزي است كه پيغمبـر  بهترين اعمال خويش را نهان مي دارند واين خالف آن 

يها مي شـود بايـد بـه سـتر     هر كس مرتكب بعضي از اين پليد«فرمايد:  اهللا عليه وسلم)
چرا پنهـانش    نيز به ماعز كه نزد حضرت به زنا اقرار كرد، فرمود: و .»الهي پنهانش دارد

صفيه  با اگر نهفته مي داشتي بهترين بود. زماني حضرت در راه ايستاده بود و نداشتي و
كرد، يكـي از اصـحاب گذشـت حضـرت صـدايش كـرد       صحبت مي (زوجة خودش) 

  صحابي را گماني در دل نگذرد. د تا آنو، اين را فرم»بدان كه اين صفيه است«وفرمود: 

  اباحتيان در پوشش صوفيان

 بـه سـه گـروه تقسـيم مـي      اند و زده اباحتيان براي حفظ جان، خود را بين صوفيان جا
   شوند:

ـ    ان اند كه خدا را قبول ندارند و يايكي كافر د لـيكن پيغمبـر و   به خـدا اقـرار دارن
نشدني است. اينان بـراي يلـه    دروغ و اند آنچه پيغمبران آورده :ويندنبوت را منكرند گ

تمايالت خودش تنها راهي كه بـراي حفـظ خـون خـود      كردن و آزاد گذاشتن نفس در
اينان ». نه بر سيرت ايشانرويشانند وهر در صورت دبظا«ست، اند پوشش تصوف ا يافته

  را جز شمشير چاره اي نيست.
گروه دوم به اسالم اقرار دارند اما به تقليد مشايخ خود (بر خالف دين) عمل مـي  

  كننند. 
 در عمل ابـاحي شـده   گروه سوم شخصاً دچار شبهاتي گشته اند كه به مقتضاي آن

داد كه حجتها را متعارض يافتند و  اند. و اصل آن شبهات اين است كه شيطان فريبشان
                                                 

 م.  -يادآور داستانهاي فراواني است كه عطار در اين مايه دارد. -1
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تميز را مشكل و رسيدن به مقصدرا از طريق علم نزديك به محال. وصال شاهد مقصود 
كلمة بسته يافتند و  به كوشش نيست بلكه بايد روزي باشد، اينان از اين رو راه نجات را

جـاب  در ح دعلم از مقصـو  : علم حجاب است وعلما بارا دشمن دارند و گويند» علم«
 اين هم در باطن با ما  اند و اگر عالمي بر ايشان انكار نمايد به پيروان خود گويند: مانده

را نزد عـوام سسـت خـرد اظهـار مـي       دهمرأي است اال اينكه خالف عقيدة باطني خو
شرع.  قيد و  ابلهي است پابستة  مخالفت اينان بجد باشد گويند: نمايد، و اگر آن عالم در

توجـه مـي    اتي كه بر ايشـان دسـت داده عمـل كردنـد واگـر دقـت و      و خود طبق شبه
  ابهاي آنان: واست! اينكه شبهات آنان و ج» علم«ورزيدند اين خود عمل به 

ـ  تاي اهل سعاد در تقرير ازلي عده :گويند -شبهة اول د و جمعـي نـامزد   شده ان
مـال  خت نمي شود و شقي سعيد نمي گردد، و مـي دانـيم كـه اع   بدشقاوت، نيكبخت ب

زيـن پـيش نشـانِ    «ع شقاوت است و در حـالتي كـه   ت و رفعبادي محض جلب سعاد
، پيداست كه كوشيدن ما بيهوده است، بايد غم نخوريم و دل به لذت »بودنيها بوده است

مالمت نيست زيرا هر چه هست از پـيش نوشـته   سپاريم و نفس را بر هيچ عملي جاي 
   .شده

خـالق كـه    يع است و باالتر از آن اعتراض بـه در پاسخ گوييم كه اين رد همة شرا
انزال كتب كرده، و هر شبهه اي كه به مردود شمردن كتابهـاي  اصال چرا ارسال رسل و 

ن دسـته از اباحتيـان   گفتيم كه اي [آسماني و نادان انگاشتن پيام آوران بكشد باطل است 
در ايـن موضـوع    وسلم) (صلى اهللا عليه. و روايت از پيغمبر  ]اقرار دارند اصل اسالم را

هـر   عمـل كنيـد و  «هست كه اصحاب پرسيدند: يا رسول اهللا، آيا توكل نكنيم؟ فرمـود:  
، يعنـي  »كس براي آنچه آفريده شده، راهش آسان مي شود و به آن سوق داده مي شـود 

براي هـر كـس    مثال براي هر كس بچه مقدر شده، حب نكاح در دل او پديد مي آيد و
لم دوستي از دلش بركنده مي شود و براي هر كس دانيي مقدر شده ناداني مقدر شده ع

ب و عقـاب  اهست و بابت همين ثو» كسب«بر عكس. بايد دانست كه در انسان قدرت 
به » قدر«  ةنظر اصحاب را از مالحظ (صلى اهللا عليه وسلم)به وي تعلق مي گيرد. پيغمبر 
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ر چگونه است و مقدر چيست اما معطوف داشت زيرا ما نمي دانيم تقدي» لمع«  مالحظة
  آنچه نهان است نمي توان ترك كرد.   است به بهانة عيان نيم، آنچه رايا مي برعمل 

گويند خداوند مستغني از اعمال ماست و معصيت و طاعت مـا بـر او    -شبهة دوم
  اثر ندارد، پس سزاوار نيست كه خويش را بي فايده رنج دهيم. 

و شـبهه   [اعتراض بر آمدن پيغمبران  شرع است و رددر جواب گوييم كه اين اوال 
. ثانياً هر كس بر اين پندار باشد كه خداوند را  ]دش بر اسالم اقرار داردوكننده به قول خ

  آمده است: نشناخته، چنانكه در قرآن از طاعت و عصيان من سود و زياني است خدا را
﴿فِْسهنل داهجا يمفَإِن داهج نمو جاي ديگر فرموده: .1﴾و ﴿فِْسهنكَّى لزتا يمكَّى فَإِنزت نم2﴾و. 

مي شود و هر تقوا و تزكيه اي به سـود خـود    كوششي نتيجه اش عايد خود ماپس هر 
بـراي طبيـب    است و ار را پرهيز فرمايد براي بيمار خوبمماست، چنانكه طبيب اگر بي

ا خوراكهاي سودمند و زيانبخش هست، اعمال تفاوت نمي كند؛ و همان طور كه بدن ر
هم براي نفس همين حال را دارد. ايـن نظـر كسـاني اسـت كـه بـراي       عقايد مختلف  و

عمل به دسـتورات شـرع    :يلند. كساني هم هستند كه ميگويندااعمال، علل و اغراضي ق
محض تعبد و اطاعت است و لزومي ندارد كه افعال خدا را ارسال رسل و انـزال كتـب   

وانگهي درست است كه خدا از طاعت مـا و  ». افعاله ال تعلل«تعليل و توجيه نماييم كه 
 رد اممعرفت ما بي نياز است، اما همو خواسته كه ما بشناسيمش و اطاعش كنيم و ما باي

او از ما بي نياز است اما ما بي نيـاز از   [او را در نظر داشته باشيم نه غرض از آن امر را 
  .  ]او نيستيم

يش اشـ در نظر آريم واينكـه از بخ  اگر وسعت رحمت الهي را :گويند -شبهة سوم
به زحمت و حرمان از لـذت دچـار    باشيم، عاجز نيست، خويش را ما، هر خطابي كرده

  سازيم.  نمي

                                                 

   .»كند و هر كس كه جهاد كند، تنها به [سود] خودش جهاد مى«. يعني: 6 عنكبوت، آية  سورة -1

 .»شود ها] پاك شود به سود خود پاك مى و هر كس [از آلودگى«يعني:  .18آية اطر، سوره ف -2
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ماني و پيـام آوران اسـت و خـوار    در جواب گفته مي شود كه اين هم رد كتب آس
ِهمچنانكه خداونـد خـو را بـه     گناهان. وانگهينان در خودداري از هشدارهاي آ داشت

د كه انبيـا  نيز ناميده است و مالحظه مي شو» شديد العقاب«مو خو را ستوده، ه رحمت
ي آيند، و ماري گرفتار مبه گرسنگي وبي لغزشهاي خود مي شوند و تو اوليا دچار عقوب

(عليـه  يـل  است باز از خدا مـي ترسـند چنانكـه ابـراهيم خل    كساني كه نجاتشان حتمي 
 نفسـي نفسـي، و از عمـر     نفسي نفسي، و موساي كليم گويد:  روز قيامت گويد: السالم)

واي بر عمر اگـر نيامرزنـدش. و بايـد دانسـت       نقل است كه مي گفت: (رضي اهللا عنه)
عرض آن قرار دهد همچنانكه كارنده مستوجب رحمت مي گردد كه خود را در مكسي 

إِنَّ الَّذين آمنوا والَّذين هاجروا وجاهدوا في ﴿: آن آمده استاميد درو خواهد داشت و در قر
اللَّه تمحونَ رجري كأُولَئ بِيلِ اللَّهمي توانند اميـد رحـت خـدا داشـته      يعني كساني ،1﴾س

اصـرار   باشند كه مؤمن باشند و هجرت و جهاد كرده باشند، آنان كه بـر گنـاه ورزيـدن   
بـه   اميـدواري تـو  «  هستند. معـروف كرخـي گويـد:   » مت خدامنتظر رح«نه دارند چگو

خـدا   العدر اف». خذالن و حماقت چيزي نيسترحمت كسي كه اطاعتش نمي كني جز 
كند وجود ندارد همچنانكه بر يـأس از   انات گنهكارت بر ايمني از مجازداللچيزي كه 

 نست و نه طمع در رهيـد رحمت او هم دليلي نداريم، پس نه يأس از لطف او خوب ا
حكـم بريـدن دسـت را كـه از اشـرف       از چنگ انتقام او. آن خدايي كه بـه ربـع دينـار   

  است داده، از كجا ايمن شده اي كه فردا عذابش چنين نباشد. اءاعض
عده اي را در دل چنين افتاده كه مـراد از اعمـال، رياضـت نفـوس      -شبهة چهارم

و مدتي نفس را رياضـت داده انـد و چـون بـه     از چرك و آلودگي؛  است و پيراستن آن
رنـج بـداريم در راه    بـراي چـه خـويش را    :را رها كرده، گفتندل نتيجه نرسيده اند اعما

  امري كه براي بشر حاصل شدني نيست. 

                                                 

كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه هجرت كردنـد و در راه خـدا    يقينا«. يعني: 218سورة بقرة، آيه  -1

  .»جهاد نمودند آنان به رحمت خدا اميدوارند
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جواب اين است كه مراد شرع ريشه كن كردن شهوت و غضـب و سـاير صـفات    
اي مصـالحي  شهوت و غضـب بـر  بشري نبوده (كه بگويند اين ممكن نيست) زيرا اين 

نبـود   شتمايل بـه آميـزي   اگر وردن نبود آدم زنده نمي ماند وخ آفريده شده. اگر ميل به
نسل ادامه نمي يافت و اگر خشم نبود انسان از موجوديت خود دفاع نمي نمود... مـراد  

باشد. در هوت و غضب، به طوري كه زيانمند نشرع واداشتن نفس است به اعتدال در ش
ستايش شـده، نـه اينكـه در     2همچنين فرو خوردن خشمو  1»نهي نفس از هوي«  نقرآ

مقصود از رياضت تغيير طبيعت  :طلب و خشم اصال نباشد. پس اگر كسي بگويد نفس،
است حرف نشدني گفته، مقصود شكستن حدت وشـدت و شـور و زور نفـس هنگـام     

مطلعي باشد كـه بدانـد    غضب و شهوت است نه نابود كردن نفس. تا مانند آدم عاقل و
يد مي خورد و نمـي دانـد   نه كودك نادان كه هر چه پيش مي آ چه بخورد و چه نخورد

  چه مي كند. 
عده اي نيز به رياضت ادامه داده و به جايي رسيده اند كه پنداشته اند  -شبهة پنجم

و نهـي  اكنون ديگر باك نداريم از اينكه هر كار بكنـيم، امـر    :شده اند و گويند» جوهر«
ـ   برسند از امـر و » جوهر«ام عوام است و اگر آنها نيز به مق براي  :، و گوينـد دنهـي برهن

مراد از آن كنترل عـوام اسـت؛ مـا     حاصل نبوت، خرد ورزي و مصلحت گرايي است و
را دريافته ايـم. اينـان نشـانة    » تحكم«ر سوراخ تكليف برويم زيرا ما عوام نيستيم كه د

ميان برخيزد چنانكه اگـر يكـي از ايشـان زن     نند كه حميت ازشدن را در آن دا» جوهر«
نرسيد و نفسش نمرده و ه ببيند تنش نلرزد، اگر بلرزد هنوز به كمال خود را با مرد بيگان

را كه صفت مخنثـان اسـت كمـال ايمـان     » بيغيرتي«او باقي است. اينان  رد» حظ نفس«

                                                 

سـورة نازعـات،   . (»نفس را از هوى و هوس باز داشته باشدو «. يعني: ﴾ونهى النفْس عنِ الْهوى﴿ -1
  ).40 آية

برنـد و از خطـاى مـردم     و خشم خود را فرو مى«يعني:  ﴾.والْكَاظمني الْغيظَ والْعافني عنِ الناسِ﴿ -2

  ).134آل عمران، آية  سورة. (»گذرند درمى
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خود را مباح مي داشتند و مهمـان   دانند. در تاريخ طبري آمده است كه راونديه نواميس
  اباندند. نوشابه نزد زن خود مي خو را پس از پذيرايي با خوراك و

در جواب اين شبهه بايد گفت كه تا جسم باقي است احكام شرع و رسوم بنـدگي  
به جاي خود باقي است كه اينها براي مصلحت مردمان وضع شـده. درسـت اسـت كـه     

مي شود اما آن كدورت بر حال خود هست و بـه   صفاي قلب بر كدورت طبيعت چيره
 به اندك حركتي ه زيرش لجن است وكاندك انگيزه اش به جنبش در مي آيد، مثل آبي 

گل آلود مي شود. و مثال طبع مانند سفينه اي است كه بيست فرسنگ در خالف جريان 
يعت شـود  آب ببرند و رهايش كنند باز در سرازير بر مي گردد. هر كس مدعي تغيير طب

من به زنان زيبا بدون شهوت مي نگـرم، راسـت نگفتـه،     :دروغ گفته، و هر كس بگويد
شنامي تغيير حالت يابند. پس كو آن عقـل  د دليلش اين است كه هم اينان به لقمه اي يا

اين سو و آن سو مي كشدشان، و افسارشـان بـه دسـت    » هوي«كه مدعي اند حال آنكه 
نند حـال آنكـه پيغبـر    مي ك هني هستند كه با زنان مصافحاست. هم از اينان كسا» هوي«

با زنان دست نميداد، و هم از اينان كساني هسـتند كـه    در بيعت (صلى اهللا عليه وسلم)
شنيده ايم با زنان عقد برادري مي بندند وخلوت مـي كننـد و مـدعي سـالمت از گنـاه      

ه حرام است، و كسـي را  ه گناه است،؛ و نگاحال آنكه همين خلوت با زن بيگان هستند،
اگـر دو اسـتخوان     گفته اسـت:  (رضي اهللا عنه) رهايي نيست. چنانكه عمر از انديشة بد

همديگر مي كنند! ابن شاهين گويـد: از   پوسيدة (پيرزني و پيرمردي) خلوت يابند، قصد
نواميس را مبـاح دارنـد و بـه زن    » برادري -خواهر«صوفيه كساني هستند كه به دعوي 

هم عهد كنيم و عقد ببنديم كه بر يكـديگر اعتـراض    ا من و تو بايب«  مي گويند:نامحرم 
ت كه سـهل  آورده اس »النفوس ضةريا«حمد بن علي حكيم ترمذي در كتاب م». ننماييم

پـس از   از من روي بپوشـان؛   بن علي مروزي به زن برادرش (كه همخانه بودند) گفت:
آن حرف اول، هنگـامي بـود    :ترمذي گويدحاال هر طور مي خواهي باش.   مدتي گفت:

حيـات آدمـي محـال     مردن شهوت در  نفس خود شهوت مي يافت. مؤلف گويد: كه در
 شود كه ضعيف گردد، مثال آدم از جماع عاجز شود امـا همـو از نگـاه و    است البته مي
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مگان را از نگـاه حـرام   ين همه نيست، مگر نه اينكه شرع هلمس لذت مي برد. گيريم ا
 فرموده است؟ ابوعبدالرحمن سلمي آورده است كه به ابونصر نصـر آبـادي گفتنـد:    منع

مـن در ديـدن ايشـان از گنـاه     «  كسي هست كه با زنان بيگانه مي نشـيند و مـي گويـد:   
هـر كـس بـر     نهي شرعي برجاست و تا زماني كه بدن بر پاست امر و  گفت:» معصومم

چـه    از ابـوعلي رودبـاري پرسـيدند:    نماند. شبهة گستاخانه اقدام نمايد از حرام در امان
ه اختالف احـوال در مـن اثـر    به درجه اي رسيده ام ك گويي در حق كسي كه گويد من

رسيده باشد ليكن به جهنم! كسي نزد جنيد گفت كه اهل معرفـت   ،آري :گفت نگذارد؟
يـن  ا :د، جنيد پاسـخ داد را ترك گوين» حركات«ايي رسند كه از باب نزديكي خدا به ج

يعني سقوط تكليف؛ كه بسيار خطير است. در نظر من آن كس كه زنا ورزي مي كند از 
كه تكليف ساقط است، و حركات را بايد ترك نمـود) بهتـر اسـت.    اين سخن (  گويندة

ل نزد او باز مي گردند. مـن اگـر   خداشناسان دستور اعمال را از خدا گرفته اند و با عم
اعمال نيك كم نمي كنم. مگر مانعي پيش آيـد زيـرا ايـن     ر سال زنده بمانم ذره اي ازه

قوت مي بخشد. از ابوالحسين نوري نقل است  معرفت را راسختر مي سازد و حالت را
خدا كـه از حـد حكـم شـرعي      هر گاه كسي را بيني كه مدعي حالتي است با كه گفت:

يك حالـت  مشو؛ و هر گاه كسي را بيني كه مدعي  بيرون مي بردش، به آن كس نزديك
  باطني است كه ظاهرش بر آن گواهي نمي دهد، آن كس را در دين متهم بدار. 

گروهي در رياضت به افـراط رفتـه و بـه نـوعي كرامـت يـا رؤيـاي         -شبهة ششم
ه دست يافته اند يا كلماتي لطيف بر زبانشان جاري مي شـود كـه ثمـرة خلـوت     نصادقا

بعد از وصـول،   :ل گرديده اند و گويندگزيني است، و چنين مي تانارند كه به مقصد ناي
اين  ديگر چيزي ما را زيان نرساند و هر كس را كه به كعبه رسيده بيابان وردي نبايد. با

جاده دارند و به رقـص و وجـد مـي    س تصورات، اعمال را كنار مي گذارند اما مرقعه و
  سخنان صوفيانه مي گويند و جوابشان همان است كه گذشت. دازند وپر

بدان كه مردم از شرع خدا برآمده به جعليـات خودشـان گراييـده     :عقيل گويدابن 
بعضي، غير خدا را مي پرستند و آن معبودها را وسيلة نزديكي به خدا انگاشـته  اند. مثال 
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وضع شده كه  اند. بعضي ديگر موحدند اما عبادات را دور افكنده گويند اينها براي عوام
 (آل عمران: من اآلية ويحذِّركُم اللَّه نفْسه )(  آن آمده است:كه در قرمعرفت ندارند. حال آن

و بايـد دانسـت كـه عبـادات غالبـاً       .»ترساند شما را خـدا از خـود   و مى«يعني:  .1)۲۸
ابنية بخصـوص دارد امـا    نيز روي كردن به جهات و اقتضاي انس گرفتن با همنوعان و

 است: ست چنانكه در قرآن آمدهني حيد خالصايمان و نظر داشتن به تواين منافي روح 
 ﴿  بِاللَّـه ـنآم نم الْبِر نلَكرِبِ وغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سيعنـي:  2﴾لَي . 

هاى خود را بطرف مشرق و مغرب بر گردانيد. بلكه نيكـوئى   نيكى اين نيست كه روى«
لَن ينالَ اللَّـه لُحومهـا وال   ﴿  ونيز دربارة قرباني آمده است: .»...بخدا اين است كه: كسى

رسد. ولى تقـوا و   ها (ى قربانيان) به خدا نمى ها و خون هرگز گوشت«يعني:  .3﴾دماؤها
تكيه بايد بر مقاصد باشد اما صرف شناخت  .»رسد پرهيزكارى شما است كه به خدا مى

 فيان شـطاح و و ظواهر رعايت گردد، بر خالف آنچه صوشعائر  هم كافي نيست و بايد
   .4باطنيان ملحد گفته اند

كارهاي ناروا سر  شان بر شرع محدود است از ايشان حرفها و اطالع چون صوفيه
مي زند، و كساني كه صوفي نيستند و خود را به ايشان مانند كرده انـد بـه آنـان تأسـي     

 في صالح نادر است ونه تنها علما بلكه مشايخ عرفـا وتشبه مي نمانيد، اين است كه صو
صوفية ديار ما جامه   مالك گفت: امام اند كه كسي نزد هنيز صوفيه را نكوهيده اند. آورد

ـ   يمني مي پوشند و چنين و چنان مي كننـد. مالـك گفـت:    هاي نفيس ت ادعـاي  آن وق
از حاضـران   يلتيد. يكـ خنده افتاد كه به پشت غ ت و چنان بهاسالم هم دارند، اين بگف

اول گفت: واي بر تو، كه فتنه اي بزرگتر از تو بـه ايـن شـيخ نديـده       ه گويندةبخطاب 
  بوديم، ما به ياد نداريم كه شيخ اين گونه بخندد. 
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ظهر نشـده احمـق    ست كه گفت: اگر كسي صبح صوفي شود،شافعي نقل ا امام از
با صوفيان بنشيند عقلش به جـا   هر كس چهل روز  مي گردد؛ و نيز نقل است كه گفت:

  ناميده است. » گرگان ريگستان«نمي ماند، و همو صوفيه را 
صـوفي نيـك     :يمان داراني نقل مي كنـد كـه گفـت   احمد بن ابي الحواري از ابوسل
  مرا دل بر صوفيه مي سوزد!  نديدم جز عبلله بن مرزوق؛ و گفت:

ادريـس خـوالني (سـلمي    صوفي خردمند نديدم جـز    يونس بن عبداالعلي گويد:
يونس بن عبداالعلي نقـل   ادريس از مشايخ مصر است پيش از ذوالنون). و نيز از  گويد:

جز مسلم خواص، خردمندي در ايشان  سي سال با صوفيه نشستم و  گفت: ياست كه م
  نديدم.

از يحيي بن معاذ نقل است كه گفت: از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافـل،  
  ق گو و پشمينه پوشان جاهل. تملفقيران 

كـار  النـون بـه سـبب سـخناني كـه ميگفـت ان      پيشتر گفتيم كه فقيهان مصر بـر ذو 
 منمودند، و نيز فقيهان بايزيد را از بسطام بيرون كردند، همچنانكه ابوسـليمان دارانـي را  

اين همـه از   بيرون كردند. احمد ابي الحواري و سهل تستري از دست فقيهان گريختند.
بـه پيـروي از سـنت، بتـرك      مي رميدنـد و  هت بود كه گذشتگان از اندك بدعتيجآن 

بدعت مي گفتند. آورده اند كه جمعي از فقيهان به مجلـس تـرحيم فقيهـي در يكـي از     
مد و بر در رباط ايستاد و گفت: بـر مـن گـران    آ رفتند. ابوالخطاب كلوذاني فقيها رباطه

را در اين رباط ميديدند د ما و مشايخ قدم ما گاه اساتي وم، هرشاست كه وارد اين رباط 
مـيش   پيشينيان آن طور بودند، اما حـاال گـرگ و   :بدو گفتم  چه مي گفتند؟ راوي گويد:

  آشتي كرده اند. 
  مؤلف گويد: به خط ابن عقيل ديدم كه در نكوهش صوفيه نوشته بود: آنان تنبلكدة

رباط نه مسجد است نه خانه است نه رباط را بر مسجد گزيده اند و از مساجد بريده، و 
خود را مثـل حيـوان    ري و بيكارگي مي گذرانند ووانسرا. و در آن رباطها به تن پروكار

 مـي پردازنـد ومرقعهـاي رنگـين و     فربه مي كنند و به خور و خـواب و رقـص و آواز  
ر خانـه اي  در هـ  بايد مي پوشند ومود كه دل زنان و نوجوانان را بردستارهاي خوش ن
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ان گردم بگذارند دل زنان را از شوهران بگردانند. و معيشتشان از اعانه و هدايايي ستمق
بـراي   از قبيل لشكريان و باج گيران است. نوجوانـان بـي ريـش را    وتبهكاران وغاصبان

آنان را شمع بزم خويش مي سازند، و بـا زنـان    همنشيني به مجلس سماع مي كشانند و
م اين را حـالل مـي داننـد. تقسـي     آمد مي كنند و دن رفت وبيگانه به بهانة خرقه پوشاني

نامـد و  » وجـد «كردن جامه هاي چاك زده در بزم سماع را واجـب انگارنـد، طـرب را    
  نامنـد و نيـز تـا وعـدة    » حكم«مردم بردن را   و جامة» قول«و غنا را » وقت«ميهماني را 

واجب دانند؛ و هر كس اين  ميزبان بيرون نروند و اين را  دعوت ديگري نگيرند از خانة
تراشيده و حـرام مـي   » واجب« :زير از خود[افر است و فاسق ك :را از روي اعتقاد گويد

. خنياگري با ني را مايـة قربـت خـدا انگارنـد و بسـاط غنـا و سـماع را محـل          ]خورد
روه يـا حـرام را باعـث    استجابت دعا پندارند كه اين نيز كفر اسـت زيـرا ارتكـاب مكـ    

  ند. ا ا دانستهخد ينزديك
و نيز خود را تسليم شيخ مي كنند (به اصطالح: سر مي سپارند) و اگر كسي چـون  

بر شيخ اعتراض روا نيست هر چند كارهايي باشد كـه بـد بـودنش     :زد گويندور راچو 
از مهربـاني اسـت، و اگـر بـا زن بيگانـه        آشكار است مثال اگر پسري را ببوسد گوينـد: 

كسي را   ش حساب مي شود و خرقه پوشيده است، و اگر جامةدختر  خلوت كند گويند:
اينها درسـت نيسـت زيـرا     حكم خرقه است! و بي رضايت او به ديگري ببخشد گويند:

(پير) كه داخل تكليف نباشد نداريم، تازه ديوانه و كودك را هم تأديب مـي  » شيخ«هيچ 
خطاب اسـت. اگـر    ب درعوض عتازنيم و اين در  كنيم و حيوانات را از باب تنبيه مي

است امـا همـو    (رضي اهللا عنه) »ابوبكر«ا به حال خود واگذارند، شيخي باشد كه وي ر
تسـليم   :ن اعوججت فقوموني) و نمـي گفـت  (إ» گاه كژ شدم راستم كنيدهر« :مي گفت

اعتراض مي نمودنـد،   (صلى اهللا عليه وسلم)صحابه بر پيغمبر  حتىشويد و قبول كنيد! 
(عليـه  و موسي . 1﴾أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء﴿  :داوند گفتندبه خمالئكه  و

                                                 

 -(آيا در زمين كسي قرار مي دهي كه در آن فساد مي كند و خون مي ريـزد...؟).   :30بقره، آية   سورة -1
 م. 
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آيا ما را بـه  «يعني:  .1﴾أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاُء منا﴿  :گفت وند جل جاللهخدا به السالم)
  .»كنى؟ مرتكب شدند، هالك مى بيخردان ماخاطر گناهى 

اطر مي گويد بي چـون و چـرا بايـد پـذيرفت، بـه رعايـت خـ       » پير« اينكه هر چه
  :قـرآن ايـن را نكـوهش كـرده     طه بـر نوآمـدگان و مريـدان و   پيشكسوتان اسـت و سـل  

﴿وهفَأَطَاع همقَو فخت(فرعون) قوم خود را سبك شـمرد، در نتيجـه از او   « يعني:  .2﴾فَاس
كرده ايشان را به اطاعـت   وء استفادهفرعون از سبك عقلي رعايايش س .»اطاعت كردند

بنده چون به معرفت رسيد، هيچ كار بـدو  «  د. و آن كلمه كه صوفيان گويند:خود در آور
يهـان هـر چـه شـناخت بـاالتر باشـد       قباالترين زندقه است چه به اتفاق ف» زيان نرساند

پـس   .تكليف سخت تر مي گردد همچنانكه بر انبياء در صغاير هم تنگ گرفته مي شود
ارگان مدعي تو خالي ندهيد كه دراعة كارگزاران حكومت ما را به خدا گوش به اين بيك

را با پشمينه پوشي يكجا دارند و اعمال افسار گسيختگان ملحد را بـا رقـص و سـاز و    
آواز و بي اعتنايي به شرع با هم آرند. زنـديقان را جـرأت رد كـردن شـريعت نبـود تـا       

تفاوت اسـم   بنياد ولنگاري نهادند. نخست اينكه آوردند وصوفيه آمدند و آيين هرزگي 
در ميان آوردند، حال آنكـه شـريعت قـوانيني اسـت كـه خـدا بـر        » حقيقت وشريعت«

 ه وحقيقت چيزي جـز آن نيسـت و هـر چـه جـز آن باشـد      دمصلحت خلق وضع فرمو
وسوسه شيطاني است و هر كس حقيقت را خـارج از شـريعت بجويـد فريبخـورده اي     

از اموالشان بهـره بردنـد    را ربودند و اشد. صوفيان با اين حرفها دل آدمهاي شادبيش نب
مالي نيست، زيرا فقيـه مثـل طبيـب اسـت و خـرج        (حال آنكه فقيهان را آن اندازه بهرة

  كردن براي دوا و درمان سخت است ولي خرج كردن براي مطربگان آسان است). 
ي اسـت، فقيـه ايشـان را از گمرهـي و     دين اما دشمني صوفي با فقيه بزرگترين بي

دارد، و حق سنگين است همچنانكه زكات دادن سخت اسـت امـا بـه     تبهكاري باز مي
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قياس است دشمني صوفيه بـا اهـل    سان بذل مي كنند و بر همينمطربه و شاعر مداح آ
  حديث.

صوفيان براي برطرف كردن عقل به جاي شراب از حشيش و معجون استفاده مـي  
ناميده اند حال آنكه وجد كردن به طوري كـه  » سماع و وجد«اگري ممنوع را كند و خني

دليلي بر  عقل را برطرف كند حرام است. خداوند شريعت را از شر اينان حفظ فرمايد و
ص اهل دنيويـات بـه اينـان    اكه دنياداران و اشخاطل بودن اينان روشننتر از اين نيست ب

  قاصان و آوازخوانان. گرايش دارند همچنانكه به مطربان و ر
اگر كسي بگويد كه اينان پاك جامه اند و خوش ظاهر و اهل   ابن عقيل مي افزايد:

نتوانند كه وسيلة جـذب قلـوب را از كـف بنهنـد، كـه در آن صـورت         محراب، گويم:
عيششان پايدار نماند. وانگهي، اگر پاكيزگي ظاهر طفيليان و مخنثان بغـداد را بنگـري و   

فريبكـاري و   بگان را ببيني داني كه آن (لطف اخالق صوفيان) از مقولـة خوشخويي مطر
سبكساري است زيرا آدميان را يا به رفتار مي توان فريفت يا به گفتار؛ و چون اينـان را  
دانش بايسته و رفتار شايسته نيست با زبان مالداران را مي فريبنـد. و بايـد دانسـت كـه     

لنگاران و افسار گسيختگان كه نواهي شـرع  كليف سخت است مخصوصاً بر وترعايت 
ندتر از متكلمان و صوفيان نباشـد كـه   هي بر شريعت زيانمارند، و هيچ گرورا خوش ند

سازند وصوفيان با عمـال خـود قـوانين     با شبهات عقلي تباه مي د عامه رامتكلمان عقاي
ن شايسـتة مـا   بطالت و خنياگري را رواج مي دهند. و پيشينيا اديان را خراب مي كنند و

چنين نبودند، بلكه در عقايد تسليم محض بودند و در اعمال بسيار جدي. نصيحت من 
صـوفي   گروه گوش ندهند كه آخـرِ كـارِ   به برادران ديني اين است كه به سخن اين دو

و باز متكلم بهتر است كه   شطاحي است و پايان راه متكلم شكاكي! ابن عقيل مي افزايد:
د اما صوفي بر پندارِ تشبيه بيفزايد. و كـالم صـوفيان بيشـتر اشـارت     باشد شك را بزداي

 گفتـه انـد:  ي ارباب حديث به طعنه مـ   است به برداشتن وسايط نبوت، همچنانكه دبارة
ميـرد! در نبـوت   مسكينان علم خـود را از مردگـان گرفتـه انـد و مـا از زنـده اي كـه ن        

تكيه مي نمايند، زيرا آن كه مي گويـد:  واقعات (= آنچه در دل افتند) زباندرازي كرده بر
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به صراحت خويش را از پيام آور بي نياز مي شمارد؛ و آن كه  ،1»حدثني قلبي عن ربي«
واقع امر شريعت را معطل مي گـذارد (زيـرا كـار شـرع بـي       را تحقير مي كند در» نقل«

  حديث نمي گذرد).
كه القائات شـيطاني را   از كجا اطمينان دارد» حدثني قلبي عن ربي«آن كه ميگويد: 

الهامات يزداني نپنداشته است؟ چرا كالم رهنماي معصوم را بگذارد و بر چيـزي تكيـه   
خـروج كننـدگان بـر      ت؟ ابـن عقيـل مـي افزايـد:    نيسابليس مصون   كند كه از وسوسة

اصل شريعت را حفـظ مـي كنـد و بـا      شريعت بسيارند اما خداوند با راويان و محدثان
فقيهان سالطين علما هستند كه نمـي گذارنـد دروغسـازي    ريعت را؛ و فقيهان معاني ش

معروف است كه خدا چون خواهد خانـة    سربلند كند. ابن عقيل سپس چنين مي گويد:
ديـنش هـم     خانـة   تاجري را ويران سازد، آن تاجر با صوفيان مي نشيند؛ من مي گـويم: 

ـ  امحرم را جـايز داننـد و در   خراب خواهد شد چرا كه صوفيان خرقه پوشانيدن به زن ن
عاشـق و معشـوق بـه عنـوان      طربشان بسا مغازالت در ميان مي آيـد و  مجلس سماع و

دلي زنـي از  ديگري گردد و   دعوت (= ميهماني صوفيه) خلوت بيابند، و يا كسي دلدادة
شوهر به اين امر راضي باشد كـه ديـوث اسـت واگـر زن را      شوهرش برگردد و اگر آن

كه به من خرقه پوشانيده روم! و  ، زن گويد مرا بگذار تا نزد آندماين محدود و محبوس
فالنه زن از دست فالن شيخ خرقه پوشيده و از دختران او شده، كلمـه    اينكه مي گويند:

الهاي سـال  سشمرده اند و  »مقامات الرجال«اي است خطا و بازيچه گونه؛ اما اين را از 
در دلها كاهش يافته است. ايـن   حرارت كتاب وسنتاجرا شده و سابقه اي پيدا كرده و 

  د خالصه ي از سخنان ابن عقيل كه ناقدي باريك بين وفقيه بوده است.بو
  ابوبكر عنبري دربارة صوفيه گفته است: 

ان را سرابي ديدم به تأمل نگريستم تا مدعيان برده يا آزاد را بيازمايم/ بيشترش« 
دا كردم كه اي قوم معبود شما كيست؟ دور شكوهمند است/ ن كه منظره اش از

                                                 

 م.  -سخني است منسوب به بايزيد بسطامي. -1
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/ بعضـي نفـس پرسـت بودنـد و بـه قيـد        : 1هر يك در حد خود اشارتي كرد
مـي پرسـتيدند و    مرقع  سوگند باالتر از آن چيزي نمي شناختند؛/ بعضي خرقة

كـه هـوي    –بعضي مشگوله اي از پوست را / و بعضي هـوي  پرسـت بودنـد    
شـان  » وقـت «تكوشي در عبادت كه / و كساني مدعي سخ-عاقل نيست پرست

برود شب بدي را به صبح مي رساند/ و سـماع   لباسشان است، و اگر از دست
دوستي كه گوش به انواع سرود سپرده است و به آهنگي زار مي نالد يا چـون  

مـي   بـه آتـش   شير مي خروشد/ و جامة كهنه مي درد تا نو بپوشد/ و خـود را 
اين مردان! آيا شيطان از اينـان چـه انتظـار     م چراني كند./ زهي ازافكند تا شك

انواع جنون گيجشان كرده و از ديوانه، زنجيري كم دارنـد/  ديگري داشت؟/ به 
  .الخ» بلكه منكرند... ند به خدا كه اينان خداشناس نيندسوگ

  و حسن بن علي بن سيار چنين سروده است: 
دعا/ عزلت گزيـده   اهل مردماني ظاهر اصالح ديدم مشگوله بدوش و« 

اينان كيانند؟ گفتنـد: اهـل توكـل/ صـوفياني       :از مردمان در مساجد ؛ پرسيدم
هستند راضي به قضا و سر به حكم خدا فرود آورده/ گفتم: حال كـه چنـين   
است، انسان راستين اينها هستند و ديگران اراذلند/ و مدتي خـدمتگزار آنـان   

 2خواراني كه لباس شـهرت طلب ند؛ /بودم تا به تحقيق دريافتم كه پست همتان
ن كن، خيال نمي كـنم  (انگشت نشان) مي پوشند/ از بزرگشان بپرس وامتحا

ني كه وارد يآهو چشمان نازنين سؤال كن، مي ب  داند/ اما دربارةواجباتش را ب
است/ علم آنان در جلساتشان به شيوة اوباش فروپاية بي مايه/ عبارت است 

اقعيت است/ پشمينه پوشيده اند تـا بـه خيـري    از چند اصطالح كه عكس و
دست يابند اما پشه هاي موذي (يا: گرگان شرير) اند و بدترين در نوع خود/ 

                                                 

حرم جويان دري را مي پرستند / فقيهان دفتري را مـي پرسـتند...     يادآورد شعر عرفي شيرازي است: -1
 م.  -(تا آخر غزل).

 م.  -اشاره شده است.» لباس شهرت«به اقوال مربوط به نهي از » لباس صوفيه«در قسمت  -2
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 يچـاره كننـد/ و  كسب معاش را كنار گذاشته اند تا با شكم چراني مـردم را ب 
اين نه از پاكدامني و وارستگي است بلكه به خاطر تن آسايي و تنبلـي / بـه   

بطالـت انـد/ از    توبه كن كه آنان اهـل باطـل و    از قول من بگوي:آنان  فريفتة
  ». كالم ايشان به خدا استغفار جوي و ديگر به همنشيني جاهالن برنگرد

  صوري از قول بعضي اساتيد خود آورده: 
اهل تصوف (راستين) رفتند و جز دروغي نمانده/ تصوف تبديل شده است به «    

م نهادن/ (اما) نفست به تو دروغ گفته، اين سـنت قابـل   دا نعره كشيدن و وجد نمودن و
  ».پيروي نيست...

  :1معري آورده  و ابوزكريا تبريزي (خطيب) اين شعر را از ابو العالء
  لكن صافواصافوا و كذبوك ما         لمليكهم صفوا نهمزعموا بأ     
  الصفصاف غرضي خالف الحق ال     شجر الخالف قلوبهم ويح لها     
  يز در اين معنا شعري بدين مضمون از شاعري روايت كرده اند:و ن

  دنگ از بنگ وساوس و هوي     منگ  طبلخوارة وفيـآن ص    
  لولي ــاحي و حــشطاح و مب    ضوليــبدكاره و پرخور و ف  
  ريده ــا پــتك شده و زجــمس    ريدهــهمچون خرك علف چ  
  2دانزــق يـبكند ز عشدعوي    دستك زن و پايكوب و رقصان  

  

                                                 

در بيت اول جناس اشتقاق و در بيت دوم ايهام به كار برده، حاصل معنـي ايـن    از اشعار مصنوع است. -1
 -است كه صوفيان مدعي صفا هستند اما منحرفند و در دلهايشان درخت خالف روييده نه بيد مجنون!.

 م. 

پ عليرضا ذكاوتي قراگزلو، اميركبير، چا ترجمةمقايسه شود با تمدن اسالمي در قرن چهارم،آدام متز،  -2
 م.  -.326، ص 2، ج 1364دوم، 



  

  اب يازدهمب

  در تلبيس ابليس بر اهل دين از راه كرامات نمايي

پيشتر گفتيم كه هر قدر انسان جاهلتر باشد تسلط بر وي به همان نسبت بيشتر اسـت و  
مـاه   هر قدر داناتر باشد تسلط ابليس بر وي كمتر. از عبادت پيشگان كس باشد كـه در 

را دريـافتم، و اگـر در مـاه     »ليلة القـدر «  مان بيند و گويد:آس رمضان شبي روشنايي در
در آسمان بر من گشوده شد. چيزي بـرايش پـيش مـي آيـد آن را       رمضان نباشد گويد:

از طرف خدا بـراي امتحـان آن شـخص     كرامت مي پندارد و بسا آن چيز اتفاقي بوده يا
ته نيست كه بـا ايـن گونـه    ه است؛ و بر خردمند شايساز ترفندهاي ابليس بود بوده و يا

  امور بيارامد هر چند كرامت باشد. 
پيشتر از قول مالك بن دينار و حبيب عجمي آورديم كه شيطان با قراء بـازي مـي   

  كند همچنانكه كودكان با گردكان!
بعضي زاهدان ضعيف النفس را با نوعي كرامت نمـايي فريفتـه و بـه     حتىشيطان 

ث (كذاب) از اهل دمشق، و موالي ابوالجالس بـود  . حارتادعاي پيغمبري انگيخته اس
سكونت داشت. و حارث چنان عبادت پيشه و پارسا بود كـه اگـر   » غوطة«و پدرش در 
ع به حمـد خـدا   م مي پوشيد زهدش از وراي آن آشكار بود و چون شروجامة زرين ه

اب! مرا دري«  :مي نمود چنان سخن مي گفت كه سابقه نداشت. به پدرش نامه نوشت كه
پـدرش درجـواب نوشـت:    » در خود چيزها مي بينم كه بيم دارم از جانب شيطان باشـد 

بر بهتانگر گناهكار نازل مي  :پسرم بدانچه امر شده روي آور كه شيطان طبق گفتة قرآن«
پس حارث شروع كرد در مسـاجد يـك بـه يـك     ». و تو نه بهتانگري نه گناهكار ،1شود

فاش نكنند، و بعضـي كارهـاي شـگفت     كه رازش را مردان را تبليغ كردن وعهد گرفتن
                                                 

1- ﴿ نياطيلُ الشزنت نلَى مع ئُكُمبلْ أُنيمٍ *هأَث لَى كُلِّ أَفَّاكلُ عزن221شـعراء، آيـات     سـورة . (﴾ت- 

گنهكـار   بهتانگر شوند؟! آنها بر هر آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كسى نازل مى«يعني:  ).222 

 .»گردند ىنازل م
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آور بديشان نشان داد. مثال به مرمر مسجد با دست ضربه اي مي زد و آن مرمـر تسـبيح   
بياييـد   :مي گفتنيز  زمستان ميوة تابستاني به ايشان مي خورانيد، و مي گفت، و نيز در

برد و مرداني اسب سوار  به دير مران مي برويم فرشتگان را به شما نشان بدهم و آنان را
خبـر بـه    بديشان مي نمود. كار او شهرت يافت و آشكار شد و يارانش بسيار شدند تـا 

دروغ مـي    او نزد قاسم گفت كه من پيام آورم! قاسـم گفـت:   رسيد و  قاسم بن مخيمرة
نرمي به خرج ندادي،  كردي كه با او بد  گويي اي دشمن خدا! ابوادريس به قاسم گفت:

 دالملك رسانيد و داسـتان بـاز نمـود،   ي گريزد؛ و از آنجا برخاسته خود را به عباكنون م
عبدالملك به طلب حارث كس فرستاد اما نتوانستند بر او دست يابند. و عبـدالملك بـه   

رفت كه لشكريان وي پيرو حارث شده باشـند. حـارث    يرفت و احتمال م ]؟ [عنبيرة 
دانش، افراد را (براي بيعت) نزد او مي يرم المقدس گريخت و آنجا مخفي شد وبه بيت 

حـارث   نزد حـارث بردنـد،   بردند. تا آنكه يك مرد بصري وارد بيت المقدس شد. او را
حرفهايت خوب است، امـا    ري گفت:من پيغمبرم! مرد بص  فت:بيان حمد خدا گ پس از

مرد بصري در پيغمبريت تأمل دارم. بار دير نزد او رفت و حارث همان دعوي باز نمود 
 رده ام و انديشيده ام، حرفت به دلم نشسته و به تـو ايمـان دارم.  كدر كار تو نظر   گفت:

داد كه هر وقت مرد بصري آمد مانع دخول وي نشـوند،   د و دستورحارث را خوش آم
يرون شد و گريزگـاهش را  و آمد مي كرد تا راه درون شد و ب و مرد بصري نزد او رفت
بـه بصـره     ؟ گفت:كجا  اجازة مسافرت خواست، حارث گفت:بلد شد. سپس از حارث 

روم كه در آنجا نخستين داعي و مبلغ تو باشم! حارث اذن داد و مرد بصري مستقيم  مي
نـزد تخـت خـويش     نزد عبدالمك آمد و خلوت طلبيد، عبدالملك خلوت كـرد و او را 

دالملك خـودش  خبر حارث را دارم! عب  ت:مي خواهي بگويي؟ گف چه :خواند و پرسيد
حارث در بيت المقـدس    كجاست؟ مرد بصري گفت:  را از تخت به زير افكند و گفت:

بلد شده ام و ماجراي خويش را با حارث  است و من راه ورود و خروج نهانگاه وي را
 ظه اميـر بيـت  حتو را مأمور گرفتن او مي كنم. و تو از اين ل :باز گفت. عبدالملك گفت

عده اي را كه زبان (عربـي) نمـي داننـد      واهي بخواه. مرد گفت:المقدسي! هر چه مي خ
تحت امر او قـرار داد، و نامـه    تحت امر من قرار بده. عبدالملك چهل مرد فرغانه اي را
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 اي به حاكم بيت المقدس نوشت كه از امروز اميـر تـو فـالن كـس اسـت (يعنـي مـرد       
صري بـه بيـت المقـدس    يد اطاعتش كن! مرد ببصري) تا وقتي آنجاست در هر چه گو

هر چه مـي خـواهي بگـو، گفـت:       رفت و نامه را به حاكم شهر نشان داد، حاكم گفت:
كنـار بيـت    بفرمايي تا هر يك شمعي در دست گيرند و در تمام گوشه و مردان خود را

كنده شوند و چون تو فرمـان دهـي شـمعها را برافروزنـد،     اهاي آن پر المقدس و كوچه
و گفت:  زد گفته بود. مرد بصري آنگاه به منزل حارث رفت و در حكم چنان كرد كه او

بـه    نيست، گفت:تا صبح اجازه   براي من اذن دخول بگير! دربان گفت:» پيغمبر خدا«از 
ت و پيام كه من از شوق ديدار وي نماز نخوانده به اينجا آمده ام! دربان رف بگو» پيغمبر«

وده شد، بصري فرياد زد شـمعها را روشـن   بگشاييد؛ تا در گشرساند، حارث گفت: در 
كنيد! و همة محيط مثل روز روشن شد. مرد بصري به مأموران خـود گفـت: هـر كـس     

داد حـارث   خواست عبور كند بگيريدش. و خود وارد خانه شد و آنجا كه احتمال مـي 
پيغمبر به آسمان صـعود كـرد!     هست رفت، اما حارث آنجا نبود و مريدانش مي گفتند:

در سوراخي او را  بصري به سردابي كه حارث براي چنين مواقع ساخته بود رفت ومرد 
ايـن را ببنديـد،     يافت از لباسش گرفت و بيرون كشيد و به فرغانيـان همـراهش گفـت:   

أَتقْتلُونَ رجالً أَنْ يقُـولَ ربـي   ﴿ بستند؛ و هنگامي كه نزد عبدالملك مي بردندش، گفـت: 
غانيان گفت: اين كرامت ما بود تو هم اگر كرامتي داري بنماي! يكي از فر 1﴾اللَّه  

و چون نزد عبدالملك رسيد دستور داد مصلوبش كردند و به مردي گفـت كـه بـا    
حربه (نيزة كوتاه يا كارد بلند) بزندش، اما حربه به دندة حـارث فـرود آمـد و منحـرف     

نمـي كنـد! مـردي از مسـلمانان     شد، حاضران فرياد برداشتند كه سالح در انبياء اهللا كار 
اند كه خالد بن  نزديك رفت و حربه را ميان دنده هايش زد و كارش را بساخت. آورده

اگـر مـن نـزد تـو       بعداً به عبدالملك گفت: ]معروف به حكيم بني اميه[يزيد بن معاويه 
بـراي آنكـه بـي گرفتـار       بودم نمي گذاشتم او را بكشي، عبدالملك پرسيد: چرا؟ گفت:

                                                 

» اللَّه«گويد: پروردگار من  خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى آيا مى«يعني:  .28غافر، آية  سورة -1

 .» است
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 برطـرف مـي گرديـد و   » مـذهب «بود و اگر به وي گرسنگي داده مي شد آن  1»مذْهب«
  تركش مي كرد.

مـي بردنـد او را بـه زنجيـري     طبق روايت ديگري وقتي حارث را نزد عبـدالملك  
ش فـرو افتـاد، و نيـز    راه دوبار آيه اي خواند كه زنجير از دست و گردن سته بودند. درب

نمي كرد عبدالملك به آن مـأمور گفـت:    ربه در او كارلوبش كردند و حهنگامي كه مص
  او كار كند! تو در  بيار تا حربة نام خدا را

كرامات نمايي شده اند چنانكه از فرقد سـبخي (زاهـد) نقـل      و بسيار كسان فريفتة
شش درهم ماليات بدهي داشتم و در فكر بـودم    به ابراهيم نخعي (فقيه) گفت:است كه 

 درهم يافتم بي كـم و  مي كه كنار فرات راه مي رفتم ششااز قضا هنگ كه از كجا بايرم،
آن تو نيست، و فقهاي  آن را صدقه بده! منظورش آن بود كه پول از  زياد. ابراهيم گفت:

كمتر از يك دينار جستجوي صـاحب لقطـه را الزم نمـي دانـد. ببينيـد        كوفه براي لقطة
  بدورند.فقيهان چگونه از فريب خوردن و فريب دادن 

از ابراهيم خراساني نقل است كه روزي احتياج به وضو پيدا كردم ناگـاه مسـواكي   
وضو گـرفتم و آن   د، مسواك كردم ورمي حرير و كوزه اي گوهري پديد آمسيمين به ن

                                                 

معني كرده حال آنكـه طبـق   » عقيده و روش«مصحح كتاب، خيرالدين علي، اين كلمه را نفهميده و به  -1
گان در مي آيد و آنان را مـي فريبـد   شيطاني است كه به خدمت عبادت پيش» مذهب«خرافات عرب، 

وعجايب نشان مي دهد تا دچار عجب شوند و در خود گمان كرامات برند، چنانكه آورده انـد مـردي   
مهمان زاهدي شد و چند روز نزد او بود و هر شب هنگام افطار چراغ و خوان و خوراكي حاضـر مـي   

ن در شـگفت شـد و از زاهـد سـبب مـي      شد  بي آنكه در آن صومعه بجز آن  زاهد كسي باشد و مهما
شيطاني هست كـه اينهـا را   « پرسيد و زاهد از پاسخ طفره مي رفت تا پس از اصرار مهمان زاهد گفت: 

تـا  » مي آورد و مي خواهد من اين را بر كرامات خود حمل كنم اما من ميدانم كه اينها از شيطان است
شـد. (رك: عجائـب المخلوقـات وغرائـب      اين را گفت آن چراغ خاموش گرديد و آن افسـون زايـل  

. (نيـز رك: زنـدگي و آثـار    393)، چـاپ فـاروق سـعد، ص    682الموجودات، زكريا قزويني (متوفي 
) 1/394) لسان العـرب ( 43، ص 1367جاحظ، عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات علمي و فرهنگي، 

 م. -را به وسواس و جنون معني كرده است.» المذْهب«
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را به جا گذاشتم و گذشتم. مؤلف گويد: اين قصه دروغ است و اگر راست باشـد، كـم   
ك نقـره روا نيسـت و   ميدهد كه ندانسته استعمال مسوان اطالعي اين مرد را از فقه نشا

روا نيست كسي را اكرام نمي كند، مگر آنكـه از    خداوند با چيزي كه استعمال آن شرعاً
  راه امتحان باشد. 

است كه سـرمقانيِ مقـري    محد بن ابي الفضل الهمداني مورخ از پدرش نقل كرده
مكان داشت، تـا  » زعفراني«مسجد كوي عالف درس مي خواند و در (اتاقي از) نزد ابن 

اينكه ايام قحطي و تنگسالي پيش آمد. روزي ابن العالف متوجـه شـد كـه سـرمقاني از     
مي چينـد   يخته شده بود برر ميان زباله هايي كه دجله مي آورد برگ كاهوهايي كه دور

را از ي العالف خيلي گران آمد و نزد رئيس الروؤساء رفت و و و مي خورد. اين بر ابن
رئيس الرؤساء غالمش را فرستاد كـه بـدون آنكـه سـرمقاني     وضع سرمقاني باخبر كرد. 

قش بسازند، و دستور داد همه روزه سـه رطـل نـان سـفيد و يـك      تااي بفهد كليدي برا
 مقداري حلوا شكري برايش ببرند. روز اول كه سرمقاني در اتاق خود را جوجة بريان و

ايـن   :ه مشاهده كرد در شگفت شد و بـا خـود گفـت   گشود و آن سفره را در سمت قبل
بهشتي است، بايد اين راز را پنهان دارم و با كس نگويم زيـرا كـه شـرط كرامـت       هدية

اليق راز نباشد. به هر حال پس از چند روز كه » اسرار هويدا كند«هر كه  كتمان است و
لت به شـده اسـت؟   سبب چيست كه حا  فربه گرديد، ابن العالف از او پرسيد: شاداب و

سرمقاني شروع كرد با كنايه و ابهام حرف زدن و از صراحت طفـره رفـتن؛ چـون ابـن     
اند به من روزي دراهي كه بشر ن از«  گفت:يلي اصرار ورزيد سرمقاني اجماالً العالف خ
و اين كار را كرده اسـت.  برو از رئيس الرؤساء بپرس؛ كه ا ابن العالف گفت:»! مي رسد

كه سرمقاني اوقاتش تلـخ شـد و عالمـت شكسـتگي (و سـرخوردگي) در      دراينجا بود 
  چهره اش آشكار گرديد. 

خردمندان چون فريبكاري ابليس را دانستند از چيزهايي كه صـورت كرامـت دارد   
ردان كه مبادا تلبيس ابليس باشد. از زهرون نقل اسـت كـه در بيابـان سـرگ     حذر كردند

اي شـيطان،    زهرون تو گم شده اي! گفـتم:   ت:شد و گف بودم مرغي سپيد به من نزديك
اي شـيطان،    :مديگري را بفريب! باز بر شانه ام نشست و همـان سـخن را گفـت، گفـت    
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تو گم شده اي و من شيطان نيستم، مرا به سـوي تـو    :ديگري را بفريب! بار سوم گفت
اجـازه  چـرا    فرستاده اند. اين بگفت و غايب گرديد. از رابعه نقل اسـت كـه گفتنـدش:   

بيايند كه چه؟ بيايند و بروند از مـن كارهـايي كـه      نميدهي مردم به دينت بيابند؟ گفت:
ميكنم، و ديگ مـن بـدون   من زير جانمازم پول پيدا  :دكنند! مي گوين نكرده ام حكايت

چيزهـا ببيـنم دچـار وحشـت مـي شـوم.        نشود، در حالي كه اگر چنـي  آتش پخته مي
اگـر هـم     خوراك و نوشابه اي (از غيب) يافته اي؟ گفت:پرسيدند كه آيا در منزل خود 

  چنين چيزي ببينم دست نمي زنم!
كـاش غـذاي    :در روز سردي روزه بـودم گفـتم    :و نيز از رابعه نقل است كه گفت

سبزي  اگر پياز يا :افطارميكردم، قدري پيه درمنزل بود با خود گفتم گرمي داشتم و با آن
اين ميان گنجشكي آمد و پيازي از منقارش بر راه افتاد. تا  آن چيزي مي پختم، در بود با

  اين منظره را ديدم ترسيدم كه از شيطان باشد و از خيالي كه كرده بودم گذشتم.
مبـادا    مي گفت: بودند كه وهيب بهشتي است و او مي گريست و مردم همه بر آن

  اين القاء از شيطان باشد (كه مرا دچار عجب كند).
 ضـران را ي در بيرون شهر مجلـس مـي گفـت و حا   فص نيشابوري روزشيخ ابوح

نزد شيخ رفت و زانـو   وقت خوش گرديد. در آن ميان يك بزكوهي از كوه پايين آمد و
چون وعظ كردم و شما   د و بشدت گريست. سبب پرسيدند، گفت:رزد، شيخ تكاني خو

م و شما را دعـوت  را وقت خوش شد، با خود گفتم كاش قربانيي داشتم كه ذبح ميكرد
بـا خـود    مي كردم، در اين خيال بودم كه ايـن بزكـوهي آمـد و پـيش پـايم زانـو زد و      

نيل را هم طبق ميل  رود حتىانديشيدم نكند مثل فرعون باشم كه خداوند در اين جهان 
  او جاري ساخت، اما از نعمتهاي آنجهاني محروم باشم! اين فكر تكانم داد. 

وليا جعل كند و به گمان خويش فريفت تا كراماتي براي اشيطان صوفيان متأخر را 
تقويت نمايند حال آنكه اگر امري بحق باشد در استواري خود نياز به باطـل   ار تصوف

سهل بـن عبـداهللا چهـل مـرد       اند كه گفت: ندارد. چنانكه از عمرو بن واصل نقل كرده
و از يك درخت انار بدون مسجدي نماز گزاردند  در راه مكه ديد كه در مويينه پوش را

درخواست نمـود  رفتند وچون سهل از ايشان  ميوه، هر كدام يك انار تر و تازه چيدند و
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كـه   ه گفـت رئيس آن گرو -كه گرسنه بود -ت كنندوي نيز سخن بگويند و مواسا كه با
وبي، برو هر چه داري پشت فالن كوه بينداز و بيا، سهل رفت اما تو با آنچه داري محج

گـروه  برگشـت. رئـيس آن    اندازد، آنرا در خاك كـرد و  يامد كه مال خود را دوردلش ن
پـس دور    :هيچ! گفت  چه ديدي؟ گفت:  پرسيد: دور انداختي؟ سهل گفت: آري، پرسيد:

رفتم و آنچه داشتم پشت كـوه  نينداخته اي برو آنچه داري دور بينداز و بيا. سهل گويد: 
گرفت، بازگشتم و اناري بر درخت ديدم آن را چيـدم  انداختم ناگاه نور واليت مرا فرو 

 در مكه ميان زمـزم و  كه آن گروه راز ون رو خوردم و از گرسنگي و تشنگي رستم. تا آ
  گفتم:  مقام (ابراهيم) ديدم كه همگي به من سالم دادند و حالم را پرسيدند. سهل گويد:

ه شما بي نياز بوديـد؛ اكنـون   من ديگر از شما و سخن گفتن با شما بي نيازم؛ آن طور ك
  من براي غير خدا جايي نيست.  در

مؤلف گويد: عمر و بن واصل را تضعيف كردنـد و در روايـت دو راوي مجهـول    
هست، گذشته از اين نشان ساختگي بودن حكايت، دستور دور انداختن مال اسـت كـه   

نماينـد، و   دهند، و اين خالف شرع است و اوليا حكم به خالف شرع نمي به سهل مي
حرفي است بي معني! اهـل علـم گـول چنـين     » نور واليت مرا فرو گرفت«آن كلمه كه 

  قصه اي را نمي خورند اما جاهل بي بصيرت فريفته مي شود. 
ن مـي  ديد اندكي آب پيش روي اوست و تكاآورده اند كه كسي نزد بايزيد آمد و 

يد حيا چيست؟ مـن چيـزي   مردي آمد و پرس  اين چيست؟ بايزيد گفت: :خورد، پرسيد
ني! راوي افتاد و آب شد؛ همين است كه مي بي گفتم، چرخي بزد و در باب حيا براي او

د بـن خضـرويه از آن نگـين    ؛ و احمي ماند مانند گوهرافزوده است كه از آن آب، چيز
گفت يـا مـي شـنيد قـدري از آن      صوفيان چيزي مي انگشتر بساخت و هر گاه از كالم

  تا از آن چيزي باقي نماند.  نگين آب مي شد
آن خته اند، آن هـم اسـناد، و اگـر نـه     جاهالن سا مؤلف گويد: اين دروغ زشت را

است كه جاهالن اين قصه را چيزي مي انگارند ياد نكـردنش اولـي بـود. از عبـدالعزيز     
ا ميخواندم، روزي به پشـت بـام رفـتم صـدايي     ربغدادي نقل است كه حكايات صوفيه 



 تلبيس ابليس    370

 به اطراف نگريستم كسي را نديـدم، خـود را   1﴾وهو يتولَّى الصالحني﴿  فت:شنيدم كه ميگ
ي، و اگر به فرض اين دروغي است نشدن  درهوا بايستادم! مؤلف گويد: از بام بيفكندم و

محال راست باشد كاري خالف شرع كرده؛ از كجـا اطمينـان يافتـه بـود كـه در شـمار       
و در  2﴾وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَـة ﴿وانده بود كه صالحان است؟ و مگر در قرآن نخ

صـالح مـي پنداشـت؟ پيشـتر آن      حالي كه خالف امر خدا مي كرد چگونـه خـويش را  
از كوه پايين بينـداز   خود را  گفت: (عليه السالم)حكايت را آورديم كه شيطان به عيسي 

ت: خدا مي تواند كه بنده را امتحان كند گف (عليه السالم)خدا حفظت مي كند). عيسي (
  بيازمايد.  نسزد كه خدا را اما بنده را

وام را اند كه باشـطح گـويي و كرامـات نمـايي دل عـ      عده اي صوفي نما نيز بوده
شه اي از صـحرا  گو حلوا در ر حكاياتي كه از حالج هست. نان و كباب ونظي ربوده اند

  ن گاه به اصحاب مي گفت:آساخت،  واقف مي آن پنهان مي كرد و يك يارِ رازدار را بر
مي خاست و همراه حاضران به صحرا مـي رفتنـد،    بر چطور است كمي گردش كنيم. و

 جمـع را  اهد! حـالج آن ودر اينجا كه يار رازدار مي گفت: دلمان نان وكباب وحلوا ميخ
كبـاب   ن ونا ترك ميكرد و به همان گوشه مي رفت و دو ركعت نماز مي گزارد، آن گاه

ن مي آورد. حالج گاه دست مي برد و از هوا چنـد سـكه برمـي گرفـت،     را بيرو وحلوا
اينكه از سكه هاي رايج است، اگر راست مي گويي سكه هـايي    گفت: روزي كسي بدو

! حالج تا روزي كه مصـلوبش كردنـد    از هوا بيار كه نام تو و پدرت بر آن منقوش باشد
. آورده اند همان روز كه براي قتل مي بـردنش، بـه يـارانش    از اين تردستيها نشان ميداد

  من سي روز ديگر نزد شما باز خواهم گشت!  گفت: شما نترسيد!
هم از متأخران كساني هستند كه تن به طلق مـي انداينـد و در تنـور مـي نشـينند      

  وآسيبي نمي بينند، و اين را كرامت وانمود مي كنند.

                                                 

 . »كند و او همه صالحان را سرپرستى مى«. يعني: 196 اعراف، آية  سورة -1

 . »يفكنيدن] نابودى  و خويشتن را به [دست خويش به ورطه«يعني:  .195سورة بقره، آيه  -2
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و پيش از او پدرش نيز) كبوترهاي نامه بر داشـت و  ابن الشباس (  ابن عقيل گويد:
اي نزدش مي آمدند توسط كبـوتر از وضـع شـهر آنهـا و      ياراني در هر شهر؛ چون عده

ي گـو د كسب خبر مي كرد و به عنـوان غيب كه بعد از مسافرت ايشان گذشته بوحوادثي 
ن اتفـاق تـازه   نون كه شما اينجا نشسته ايد، چنـي گو مي نمود و مثال مي گفت: هم اكباز

اي افتاده است. آنان پس از بازگشت به واليت خود اظهـارات ابـن الشـباس را مطـابق     
يقين مي كردند كه از غيب خبر يافته  حيرتزده و مدهوش مي شدند و واقع مي يافتند و

ه است! و ايـن همـه   اصالحشان داد است كه در فالن ده جنگ و ستيزي واقع شده و او
در  و يارانش انجام مـي شـد   ان ومبا همدستي غال دست آموز و به توسط دو سه پرندة

  دل عوام تأثير مي گذاشت. 
دين و  نوشتم كه معلوم شود اين گونه كارها به بازي با اين را  ابن عقيل مي افزايد:

شود. مؤلف گويد: ابن الشباس، علي بن الحسـين بـن    آسيب زدن به شرع هم منجر مي
ودش ابوعبداهللا و كنيت پـدرش ابوالحسـين بـود. ابـن     محمد بغدادي است كه كنيت خ

خودش و پدرش و عمويش ساكن بصـره   در بصره وفات يافت و 444الشباس به سال 
امامي يا غالي   بودند و عقايد واقعيشان بر مردم مخفي بود اال اينكه به احتمال وي شيعة

يكي از يارانش كـه از   ذكر كرده ام كه چگونه ]ظ: المنتظم [باطني بودند و من درتاريخ 
معلوم داشت كـه ابـن   وي را فاش نمود و » كرامات«باطنيه بود راز يكي از  شيعه اماميه

داد و دوبـاره بزغالـة    زنده نشـان   بريان بزغالة  الشباس چگونه به جاي استخوانها بزغالة
  بريان ديگري از همان جا بيرون آورد؟

نزد مردم چنين وانمود مي كرد كـه   ديدم كه زمان خود كسي را در مؤلف گويد: ما
وتعارف مـي كـرد كـه جلـو      1»هؤالء ضيف مكرمون«مالئكه نزد او آمده اند و ميگفت: 

عسل پر كرد بـه طـوري    نخست با بيايند! وهم به روزگار ما كسي ابريق سفالين نوي را
 يارانش مـي داد، مـي  سفر آن را پر مي كرد و به  در كه در سفال طعم عسل نفوذ كرد و

                                                 

آيـا  «). يعنـي:  24(سورهء ذاريات آيـه   ﴾الْمكْرمني إِبراهيم ضيف حديثُ أَتاك هلْ﴿ية تلميح به آ -1

  .»مهمانان گرامى ابراهيم به تو رسيده است؟خبر 
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آب ابريق او طعم عسل دارد! بين اين جور آدمها كسي از خدا بترسد يـا خـدا را     گفتند:
  بشناسد وجود ندارد، و به خدا پناه مي بريم از خواري و رسوايي.



  

  باب دوازدهم

  در تلبيس ابليس بر عاميان

گفتيم كه هر قدر شخص جاهلتر باشد، فريفتاري ابليس نسبت به او قويتر است. از اين 
مـا در اينجـا    ابليس بسيار متنوع است و شمارش آن امكـان نـدارد و   رو، عامه فريبهاي

ها را كه مادر فريبهاي ابليس بر عاميان محسوب مـي شـود مـي آوريـم كـه      مهمترين آن
  خواننده بقيه را از آن قياس كند. 

صـفات خـدا    به تفكر در ذات و از آن جمله ابليس به سراغ عامي مي رود و او را
 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   به شك مي اندازد، وطبق روايتي كـه از پيغمبـر    ميانگيزد وبر 

در ». ما را خدا آفريده، خدا را كـي آفريـده؟  : «ر را به آنجا مي رساند كه بپرسدهست كا
فرموده است كه براي رفع وسوسـة شـيطان    (صلى اهللا عليه وسلم)چنين موردي پيغمبر 

  (به خدا و پيام آورش باور دارم). »آمنت باهللا ورسوله«بگوييم: 
 اين آزمون و بال نتيجة حسيگري است (عوام عقلشان بـه چشمشـان    مؤلف گويد:

در » خدا راكـي آفريـده؟  «مصنوع بوده لذا مي پرسد:  يده ساخته وداست) چون هر چه 
براي آنكه بداني حس تو خطاست فكر كـن كـه مگـر نـه      :جواب اين عامي مي گوييم

المكان آفريده؟ امـا حـس تـو از تصـور ايـن       مكان را در الزمان و در اخداوند زمان ر
حس نتوان جستجو كرد،  مطلب مي رمد، پس بدان كه آنچه را احساس كردني نيست با

  است.  بلكه با عقل مشورت كن كه نيك مشاوري
 به ورطة تشبيه مـي  او را ابليس گاه از راه صفات امر را بر عامي مشتبه مي سازد و

د و گاه از راه تعصب فرقه اي؛ به طوري كه مي بينيم عاميان درمسائلي همديگر را انداز
د كه حقيقتش را نمي داننـد مـثال يكـي تعصـب     نبا هم مي جنگ حتىلعنت مي كنند و 

را؛ و بسـي از   علي (رضـي اهللا عنـه)  را مي كشد و يكي تعصب  (رضي اهللا عنه) ابوبكر
دو محله  [بين اهل محلة كرخ و محلة باب البصرة  اين ستيزها رخ داده. مثال ساليان سال

بسـا آن كـه در ايـن     زد و خورد و آتش افزوي بر سر اين مسأله واقع شـده و   ]غداداز ب
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ودش حرير مي پوشد و شراب ميخورد و با ديگران بحث و مشاجره مي كنند خمسائل 
از چنـين آدمهـا    هـر دو  (رضي اهللا عنه) و ابوبكر علي (رضي اهللا عنه)آدم مي كشد كه 

  بيزارند. 
و شيطان به وسوسه اش مي آرايد و  و نيز عامي بعضي نكات در ذهن در مي يابد

مقدر كرده و براي همـان   را به مخاصمه با پروردگار مي كشاند كه چرا فالن عمل را او
رزق آن ديگري گنهكـار   مجازات مي كند؟ چرا روزي فالن آدم پرهيزكار اندك است و

ايط وفور شكر گويد و چون باليي رسد زبان بـه  رعاميان كس باشد كه در ش فراوان؟ از
سپس  درساختن و :هستند كه گويند ر گويي گشايد. هم از عاميان كسانياعتراض و كف

ستاخيز را بعيد انگارند، بعضي ويران كردن اين اجساد چه حكمتي بوده است؟ بعضي ر
مي شوند از ديـن بـر مـي گردنـد و مـي      ن به مراد خود نمي رسند يا گرفتار باليي چو

مي كشد و عامـه   تبهكار مسيحي مؤمني را انيم! گاهي يكخوما ديگر نماز نمي   گويند:
ي چه نماز بخوانيم؟ اين همه از آن جهـت اسـت   ارصليب غلبه كرد! ديگر ب  مي گويند:

و ويد خداوند حكـيم اسـت   گكه به عالمي رجوع نمي كنند تا اشكالشان را حل كند و ب
  صاحب اختيار، و جاي اعتراضي نيست.

و از عوام كسي باشد كه از عقل خود راضي است و از مخالفت علما باكي ندارد و 
چون فتواي عالمان با مقصود او نمي سازد زبان به رد ونكوهش آنان مـي گشـايد. ابـن    
  عقيل گويد: در طول عمر هر گاه در كار صنعتگري دخالت كرده ام به من گفتـه اسـت:  

اين در حالي است كه شغل آن صنعتگر امري است حسـي كـه    كار مرا خراب كردي! و
اگر من هم بدان بپردازم مي توانم، اما تخصص من در امور عقلي اسـت (كـه دشـوارتر    

  است) ليكن وقتي فتوا مي دهم عامي نمي پذيرد. 
بر تن هر ؛ ديگر از تلبيسهاي ابليس بر عاميان، مقدم داشتن زاهدان است بر عالمان

از خـود   پشمينه اي ببينند وي را اكرام كنند بويژه كـه سـر فـرو افكنـد و      جبةني و نادا
اين كجا فالن عالم كجا؟ اين زاهد اسـت و در عمـر ميـوة تـر      :خشوع بنمايد، و گويند

بر زاهـد برتـري دارد.    نخورده و زن نگرفته و آن دنياپرست است؛ و نمي دانند كه عالم
را نديدند كه زيـاد زن   (صلى اهللا عليه وسلم)ان تفضل كرده كه پيغمبر خدا بر اين عامي
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گوشت جوجه مي خورد و شيريني  ميگرفت و از كنيزان غنايم براي خود برمي گزيد و
در  (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   مـي ديدنـد پيغمبـر     اينها را ت داشت، اگرعسل را دوس و

  نظرشان عظمتي را كه دارد نمي يافت!
بهاي شيطان به عوام، بدگويي آنان است از علما در استفاده از چيزهاي ديگر از فري

ا بـر  وع ناداني است، و نيز غريب دوستي آنان؛ عـالم غريـب ر  ناين باز بدترين  مباح، و
از كـار و   كه همشهري خـود را بهتـر مـي شناسـند و    همشهري ترجيح مي نهند حال آن

يار) باطني باشد. خداوند در قرآن افكارش باخبرند وآن غريب ممكن است يك (مبلغ س
 موده:رو جاي ديگر ف ،1برايشان برانگيخته» رسول از خودشان«بر مردمان منت نهاده كه 

﴿ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعمثل فرزنـدان خـود مـي     را (صلى اهللا عليه وسلم)پيغمبر   ﴾ي
شناتر است، اما عاميـان  وند كه آسليم كسي شيعني سزاوارتر است كه نفوس ت .2شناسند

  غريب را برتر مي دانند.
بزرگداشت زهدنمايان، عاميان را به قبول هر گونه دعاوي ايشان مـي كشـاند هـر    

آدميان را از دين بيرون ببـرد. مـثال يكـي از همـين      چند آن دعاوي خالف شرع باشد و
ي فالن امر براي تو روي ديروز فالن كار كرد  متظاهران دام گستر به مرد عامي ميگويند:

خاطر مـرا خوانـده و از آن     مي گويد: خواهد داد؛ و عامي حرف او را تصديق ميكند و
سخن گفته است؛ و نمي داند ادعاي غيبگـوي كفـر اسـت و نيـز عـامي مـي بينـد كـه         

با زنان و رسـم  (مثال خلوت كردن  متظاهران دام گستر چگونه كارخالف شرع مي كنند
  تن عقد خواهر برادري) مع ذلك عامي تسليم است و مـي گويـد:  بس برادر خواندگي و

  خطا نمي كنند.  كار اينان به خودشان واگذار شده و
ديگر از تلبيسهاي ابليس بر عاميان افسار گسيختگي آنان است در انواع معصيت، و 

آن نسـيه   اي نقـد بگيـر و دسـت از   « :كالم زنديقان پاسخ دهند كه چون توبيخ شوند با

                                                 

1- ﴿فُِسهِمأَن نوالً مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه نم يعني:  ).64(سورة آل عمران، آية  ﴾لَقَد

 . » يقيناً خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه در ميان آنان پيامبرى از خودشان برانگيخت«

 . 146ه، آيه سوره بقر -2
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نيست زيرا حرام اسـت، پـس جـاي     »نقد«حال آنكه اگر درست بفهمند معصيت »! دارب
زينش ميكرد وجهـي  ح كه يكي نقد است و ديگري نسيه گمقايسه ندارد.اگر بين دو مبا
لـذت عسـل   »  عسل نخور بگويند:  است كه به تبدار بگويند: داشت اما مثال عامي چنان

  »!وعدة سالمت نسيه نقد است و
 عفوش بسيار گسترده اسـت:   عاميان كس باشد كه گويد: خدا كريم است، و نيز از

و رجاي به لطف الهي جزء دين است. اين آرزومنـدي و طمـع دور و دراز از خـود را     
نام نهند وهالك شوند. از فـرزدق نقـل اسـت كـه چـون پرسـيدند: چـرا زنـان         » رجاء«

ر اين گناه را كه در به نظر شما اگ  مي كني؟ پاسخ داد: به زنا را متهم پاك دامن شوهردار
در  آمد كـه مـرا  ان مي مادرم كرده بودم دلش اه پدر وگساخت پروردگار كرده ام در پيش

من پروردگار را بر خودم رحيمتر از پدر و مادر  :تنور پر آتش بيندازند؟ گفتند: نه. گفت
 عبـارت  جواب بايد گفت كه اين جهل محض است زيرا رحمت پروردگار مي دانم! در

جان هيچ كـودكي   كي بايد ذبح نمي گرديد ونيست و گر نه هيچ گنجش» قت طبعر«از 
  به جهنم نمي بردند.  گرفته نمي شد و احدي را

ديد حجراالسود را مـي بوسـد.    از ابونواس نقل است كه در مكه پسر بي ريشي را
كردنـد سـود   به خدا من بايد اين پسر را نزد حجراالسود ببوسم، هر چه مـنعش    گفت:

در كنار حجر االسود صورت بر صورت آن پسر گذاشـت و او   نبخشيد، نزديك رفت و
بـي   :عمـل حـرام كـردي! گفـت     واي بر تو! در حرم خدا :ويد: گفتمبوسيد. راوي گ را

  خيالش! خدا رحيم است و چنين سرود: 
  الحجـــراالســود استــالم عنـــد    خداهمــا التف و عــاشـقان

  مـــوعــد  علي كــانــا نّمـاكـأ    يأثمـــا نأ غيــر من افاشتفيــ
(يعني: دو عاشق هنگام بوسيدن حجراالسود، چهره به چهرة هم چسباندند گـويي  

  آنجا وعده گاهي است كه از وصال هم سيراب شوند بي آنكه گنهكار شده باشند!)
فـت: مـرا مـي    توبـه كـن! گ    هم از ابونواس نقل است كه هنگام مرگ بدو گفتنـد: 

ز يزيد الرقاشي و او از انس روايت مـي كـرد   اترسانيد. من از حماد بن سلمه شنيدم كه 
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إني اختبـأت شـفاعتي ألهـل    لكل نبي شفاعة و: «فرمود (صلى اهللا عليه وسلم)كه پيغمبر 
(هر پيامبري را شفاعتي هست و من شفاعتم را بـراي صـاحبان گنـاه     »متيالكبائر من أ

يكي   مؤلف گويد: خطاي ابونواس از دو راه است: نهفته ام). خيره كرده وكبيره از امتم ذ
رحمت نظر دارد و به جنبة عقاب توجه نـدارد، ديگـر اينكـه نمـي دانـد        اينكه به جنبة

و به اين مطلب در شبهات اهل  .1﴾وإِني لَغفَّار لمن تاب﴿آمرزش براي توبه كاران است: 
  اشاره كرديم. اباحت (فصل گذشته) قبال

و از عوام كساني باشند كه گويند: علما حفظ حدود نمي كنند، فـالن عـالم چنـين    
كرده و فالن عالم چنان كرده؛ اما كار ما آسان است! در پاسـخ بايـد گفـت كـه عـالم و      
جاهل در تكليف برابرند و اگر به فرض عالمي هواپرست شد ايـن بـراي جاهـل عـذر     

جرم من چه قابل آن است كه عقوبت شوم و   ام گويند:محسوب نمي شود. بعضي از عو
من كيستم كه موأخذه ام كنند؟ كه گناه من زياني به خدا نمي زند و طاعت من سـودي  

من نزد خـدا چـه قـدري    «نمي رساند و عفو او بزرگتر از جرم من است، و شاعر گفته: 
بزرگـي اسـت كـه    ايـن حماقـت    :؟ گوييم»دارم كه اگر عصيان كرده باشم مرا نبخشايد

 برابر، نظير) خود را مجازات مي كند؛ وانگهي  =(تصور كنيم كه خداوند فقط ضد يا ند
به حساب نيايند. ابن عقيل شـنيد كـه كسـي مـي     » معاند«از كجا كه از كثرت معصيت، 

ـ    گويد: د و من كيم كه خدا مرا عقوبت كند!؟ گفت: تو هماني كه اگر همة آدميـان بميرن
  مي گردد! خدا به تو و فقط به تو بر» يها الناسيا أ«باشي خطاب تو يكي مانده 

بعضي از عاميان نيز خود را وعده مي دهند كه بزودي توبه مـي كـنم وآدم خـوبي    
مي شوم! اما بسا ابلهان را كه با همين خيال، توبه نكرده، مـرگ ربـوده اسـت. در خطـا     

، بسا كـه موفـق بـه توبـه     دانه نيستننمودن كار خردم شتاب كردن و در صواب درنگ
به هم قبول شد شرم سا توبه اش مقبول نيفتد. گيرم تودرست نكند و ب  نشود و بسا توبة

از عصيان براي هميشه هست. پس توبه هر چه زودتر بهتر. و نيز كس باشـد كـه توبـه    
  بشكند. نمايد اما به وسوسة شيطان از سست ارادگي آن را

                                                 

  .»ام براى كسى كه توبه آرد و بيگمان من بسيار آمرزنده«يعني:  .82 طه، آية  سورة -1
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گفت: چون شيطان تو را پيوسـته درمعصـيت    از قول حسن (بصري) آورده اند كه
طاعت خدا بيند، به ستوه آيد و تو را ترك  خدا بيند مژدة مرگ دهد! و چون پيوسته در

  ي و گاه چنان، شيطان در تو طمع بندد.د و اما اگر گاه چنين باشكن
ديگر از تلبيسهاي شيطاني اين است كه اشـخاص را بـه نسـبت مغـرور و فريفتـه      

من از اوالد ابوبكرم ديگري مي گويـد: مـن از اوالد علـي هسـتم       گويد: سازد، يكي مي
مـن   :من شـريف حسـنيم يـا شـريف حسـينيم، ديگـري مـي گويـد         :ديگري مي گويد

يكـي اينكـه چـون    انند خويشاوند فالن عالم يا زاهدم؛ و اين را از دو راه سودمند مي د
خواهـد داشـت، كـه     را دوست دارد البد اوالدش را هم دوستخدا آن شخص بزرگ 

 اسـرائيل را (كـه از اوالد يعقـوب    اگر چنين بود خدا بايد هم اكنون بني چنين نيست و
اند) دوست داشته باشد! ديگر آنكـه پندارنـد آن شـخص بـزرگ صـاحب       عليه السالم

اين نيز غلـط   شفاعت خواهد نمود و شفاعت است و در حق فرزندان وبستگان خويش
حـق   شـفاعت در  ،1﴾لمنِ ارتضـى  وال يشفَعونَ إِالَّ﴿ :انيماست چرا كه در قرآن مي خـو 

با بدان بنشست  (عليه السالم) كساني است كه مورد رضايت خدا باشند و نيز پسر نوح
 يـا عمـويش:  [حـق پـدرش    در (عليه السالم) همچنين ابراهيم ،2خاندان نبوتش گم شد

كـه  ش نجات مي يابد، چنان است شفاعت ننمود. هر كس بپندارد كه با نجات پدر ]آزر
  او سير مي شود! بپندارد هرگاه پدرش غذا بخورد،

ديگر از تلبيسهاي شيطان بر عاميان اين است كه با داشـتن يـك خصـلت خـوب،     
اهل سنت به خيـر  «من اهل سنتم و   نسبت به ديگر عمل خود مقيد نيستند مثال ميگويد:

ـ   غافل از اينكه عقيدة خوب چيز ديگر». باشند ر يـا خـودداري از   ي اسـت، و عمـل خي
اند شيعياني كه به دوسـتي   يكي از ديگري بسنده نيست. همچنين ومعاصي چيز ديگر، 

  اهل بيت خود را محفوظ از عذاب دانند حال آنكه تقوي عذاب را دفع مي كند. 

                                                 

 .»كنند مگر براى كسى كه [خداوند] بپسندد و شفاعت نمى«. يعني: 28سوره انبياء، آيه  -1
 . 46سوره هود، آيه  -2
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» جوانمرد«  از جمله فريبهاي ابليس بر عاميان تلبيس اوست بر عياران كه خويش را
ويد و بي ناموسي و و مال مردم برند و گويند: جوانمرد زنا نمي كند، دروغ نمي گنامند 

(راهزنـي ودزدي و كيسـه    سر نمي زند. با ين حال از گرفتن اموال مـردم  تجاوز از وي
بري) باك ندارند غافل از اينكه سوزاندن جگر صاحب مال كم از آن گناهـان نيسـت و   

خوانند و چنان در آن متعصب اند كه كسي بـه   و آيين جوانمردي» فتوت«اين روش را 
جوانمردي سوگند خورد و (مدتي) نخورد و ننوشد. همچنين پوشيدن شلوار فتـوت را  
 چون مرقع پوشي صوفيان سنت دانند. بسا به دختر يا خواهر يكـي از ايـن جـوانمردان   

متـي ببندنـد، بـي درنـگ مـي كشـدش و ايـن را        بدروغ و از راه دشمني و تحريك ته
شالق خـوردن افتخـار مـي     مي نامند. بعضي از اينان نيز به تحمل كتك و» جوانمردي«

  نمايند.
حنبل نقل است كه ابوالهيثم (موسوم به خالد حداد) را كه  بن احمد امام چنانكه از
وقتي مرا بـراي تازيانـه زدن     گفت:  رحمت مي فرستاد، سبب پرسيدند: دزد و طرار بود

ق حسابي كه در دفتر خليفه هست تا حاال بني طيمرا كه مي ب  ت:ابوالهيثم گف 1مي بردند
هجده هزار تازيانه خورده ام براي دنيويات و در طاعت شيطان، تو هم براي ديـن و در  

  طاعت خدا اين درد تازيانه را تحمل كن!
صـبر   :متوكل از او پرسـيد  :گويند و اين ابوالهيثم خالد در پايداري شهرت داشت.

يك كيسه پر عقرب كن تا دست در آن كنم! و بدان كه مـن    است؟ گفت: تو تا چه حد
هم مثل تو درد مي كشم، و از آخرين شالق همان قدر احساس سوزش مي كنم كـه از  
اولين شالق؛ واگر حين تازيانه خوردن ژنده اي در دهان من گذارده شود، از حرارت آه 

ي گيرد، اما من پايداري مي كـنم. فـتح   و ناله اي كه از درونم بر مي آيد آن ژنده آتش م
گفت: واي بر تو با اين عقل و بيان چرا به راه باطل مي روي؟  ]وزير متوكل[بن خاقان 

                                                 

عقايد دربارة قديم بـودن يـا مخلـوق    (تقتيش » محنة«قضية احمد بن حنبل از كساني بود كه در امام  -1
بودن قرآن) دستگير و زنداني شد و تازيانه اش زدند زيرا تسليم اين نظريه نشد كه قرآن مخلوق است؛ 

 م.  -).145و صوفيه از اين بابت وي را ستوده اند. (مثال رك: كشف المحجوب هجويري، ص 
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رياست را دوست دارم! متوكل گفت: من هم از خليديه ام! و فتح گفت: من   خالد گفت:
  .  ]بوده است 1احتماال خالد رئيس خليديه[هم از خليديه ام! 

ين درد را تحمل مي د پرسيدند: مگر شما گوشت و خون نيستيد چطور اهم از خال
مان مي آيـد امـا اسـتواري و اراده اي داريـم كـه شـما       دآري ما هم در  :كنيد؟ پاسخ داد

وقتي خالد را آوردند رفتم ببينمش، ديدم نمي تواند درست   نداريد! داود بن علي گويد:
» جـوانمردان «لگنش مضمحل شـده بـود.   شت رده بود گوبنشيند زيرا از بس شالق خو

پهلوي هم نشسته بودند و حكايت مي كردند كه فالنـي ايـن قـدر شـالق خـورد و آن      
ننشينيد از ديگران تعريف كنيد، كاري كنيد كـه ديگـران     :ديگري فالن قدر؛ خالد گفت

، بنشينند از شما تعريف كنند! مؤلف گويد: ببينيد شيطان چگونه با اينان بازي مـي كنـد  
امـا صـبر بـر معاصـي و صـبر در      » كننـد اسمي درك «تحمل مي كنند كه  درد شديد را

  ي مي پندارند!سطاعات نمي ورزند تا اجري ببرند، و عجب اينكه خود را ك
و نافله بگزارند! يا چون مأموم  ندوراز عوام كسان باشند كه نماز واجب به جا نيا و

 2»ليلـة الرغائـب  «زهاي واجب نروند اما در اشند از پيشنماز پيش افتد. بعضي براي نماب
مسجد ازدحام كنند، بعضي اهل عبادت و گريه اند اما كارهـاي زشـت را نيـز تـرك     در 

                                                 

بايد توجه ». ت به خالد، بر خالف قياسخليدي نسبت اس«مصحح كتاب، خيرالدين علي، نوشته است  -1
جـاحظ، ضـمن دسـته جـات ماجراجويـان و        مناقب الترك و عامـة جندالخالفـة    رسالةداشت كه در 

يـاد  » خليـدة «گردنكشان و آشوبگران شهر بغداد كه نام برده (بدون ذكر كلمة عيار يا فتي يا شـطار از  
، عبدالسـالم هـارون، قـاهره،    رسائل الجـاحظ ك: كرده است و احتماال منسوب به محله اي بوده اند (ر

) خليديـه را منسـوب بـه    326جـاحظ (ص   لبخالء). درحواشي طه الجاجري بر ا27ص  1، ج1964
محله اي در بغداد مي داند، ضمناً قول فان فلوتن را (كه خليديه را به معناي حبس ابديها گرفته) رد مي 

  م. -ل شطارت در يك رديف آورده است.كند و از ثعالبي نقل مي كند كه خليديه و اه
اولين شب پنجشنبه از ماه رجب است، و در آن بين نماز مغرب و عشاء دوازده ركعت » ليلة الرغائب« -2

هـ در بيت المقدس آن  448نماز مستحب به جا مي آورند، اين نماز سنت نيست و بدعت است به سال 
  م.  -را برساختند (بااستفاده از حاشية مصحح كتاب).
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است. اكثـراً   و مهربان ت داريم و هم معصيت؛ و خدا آمرزگارنگويند و گويند هم عباد
يـان كـس   پيرو رأي خويشند و بيش از آنكه صالح ورزند فساد مي كننـد، و نيـز از عام  

  باشد كه حافظ قرآن است و به پندار پارسايي خود را مقطوع النسل سازد!
ديگر از تلبيسهاي ابليس كشانيدن مردم است به مجالس ذكر و وعظ؛ با اين گمان 
كه فضيلت حضور در مجلس ذكر و گريستن براي شخص كافي اسـت غافـل از اينكـه    

اد گيرد و عمل ننمايد حجت بر او هر كه چيزي ي است و براي ياد گرفتن و عمل كردن
گريه  تمامتر است. و من كساني مي شناسم كه سالهاست در مجالس حاضر مي شوند و

معـاملگي و ربـاخواري و    وع از خود نشان مي دهند اما همچنان به بـد ضمي كنند و خ
اركـان نمـاز    حتـى دن پدر و مادر ادامه مي دهند و رتقلب وغيبت گويي مسلمانان و آز

گريه دفع عذاب گناهان مي كند، بعضي هـم   نكرده اند و مي پندارند آن ا درستخود ر
دفع گناهان ميدانند، بعضي هم براي توبه امروز و فردا  ماية علما و صالحان را نشستن با

وقـت گـذراني    مي كنند، تأخيرشان طول مي كشد، بعضي هـم بـه ايـن مجـالس بـراي     
  وتفريح مي آيند. 

  چهار راه مي فريبد:  ابليس مالداران را از

مقيد نيستند از كجا پول در آورند، ايـن اسـت كـه ربـا در معـامالت       –اينكه  اول
(صلى اهللا ان خالف شرع است، چنانكه پيغمبر رد و نمي دانند كه اكثر معامالتششيوع دا

از كجا مال به دست مي آرد، : زماني بيايد كه شخص باك ندارد مال فرمود عليه وسلم)
  حرام.حالل يا 
خـدا مـي     زكات نمي دهنـد و مـي گوينـد:    ق بخل مي ورزند،در انفا -اينكه دوم

مي پردازند و مي پندارند كه همان از بقيه نيـز بسـنده    كات رازبخشد. بعضي قدري از 
آنكه سر سال برسد آن را به يكـي از   ازاست. بعضي كاله شرعي مي سازند يعني پيش 

ذشتن سر سال آن را مسترد مي دارد! بعضي به فقيري نزديكان هبه مي نمايد و بعد از گ
جامه اي مي دهند كه دو دينار مي ارزد و آن را به پاي زكات، ده دينار حساب مي كنند 

الذمه شده اند. بعضي مال يا پـول بـد    با اين تصور جاهالنه كه خالص يافته اند و بريء
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دهنـد؛ بعضـي كسـي را كـه     رابه جاي مال و پول خوب مي  ]يعني نامرغوب؛ كم عيار [
ل سال به كـار مـي كشـند و پـولي را كـه در واقـع       وطبه او زكات داده شود در بناست 

درست  اجرت اوست به جاي زكات مي پردازند؛ بعضي هم هستند كه زكات واجب را
كامل مي دهند اما شيطان وسوسه شان مي كند كه همين واجب تو را بس؛ و از ثواب  و

رومشان مي دارد؛ و آخر آن مال براي ديگران مي ماند! از ابـن  صدقة مستحب دادن مح
عباس نقل است كه گفته: اول بار كـه سـكه زدنـد شـيطان آن را برداشـت و بوسـيد و       

تو آدميان را به طغيان و كافري وا مي   به وسيلة«  برچشم گذاشت و بر ناف ماليد وگفت:
شـيطان پرسـت! و هـم از او     از و شيطان از آدم پولدوست بيشتر خشنود است تا» دارم

شيطان به سراغ آدميزاد مي آيد و از هر راه وسوسه اش مي كند   نقل كرده اند كه گفت:
  وقتي عاجز شد مي رود روي پولهاي وي مي خوابد و نمي گذارد انفاق نمايد. 

برتر از فقير مي انگارنـد.   فراواني مال را فضيلتي مي پندارند و غني را -اينكه سوم
و طال و جواهر) سنگي بيش نيست و فضايل در درون انسان بايـد   رهآنكه مال (نق حال

  باشد و توانگري راستين در غناي روحي است. 
مال را به اسراف خرج مي كنند، مثل ساختمانهاي افزون بـر نيـاز و    -اينكه چهارم

شـخص   و ديوار خانه و حياط، ونيز پوشيدن جامه هاي گرانبها كه آراستن و نقاشي در
را به سرگراني و خود بزرگ بيني بكشاند، يا ولخرجي و ريخت و پاش در خوردنيها؛ و 

نبايد باشد و بايد نـزد خـدا    اين همه باألخره از حرام و مكروه خالي نمي تواند باشد و
اي «  روايـت اسـت كـه فرمـود:     (صلى اهللا عليه وسلم)جواب بگويد. چنانكه از پيغمبر 

عمـرت را در    مت، سر پا در پيشگاه خدا نگهت مي دارند تا بپرسند:آدميزاده، به روز قيا
بـراي چـه پوشـانده اي؟ مالـت را از كجـا       چه چيز صرف كرده اي؟ تنت را چگونه و

  ».آورده اي و در كجا خرج كرده اي؟
ي پول مي دهند امـا قصدشـان   كساني هم هستند كه براي پل سازي و مسجد ساز

قل كنند، از اين جهت اسم خود را برآنچه ساخته اند نقـش  ن كه مردم ببينند و اين است
  كه نوشته نشود نمي سازند! مي نمايند، واگر بنا باشد
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و نيز كساني هستند كه براي روشناني شبهاي مـاه رمضـان در مسـاجد شـمع مـي      
 اين براي جلب ستايش مردم است؛ همان مساجد در طول سال تاريك اسـت و از  دهند

اهـداي شـمع در مـاه رمضـان       رزند چون به اندازةدكي دريغ مي ودادن روغن چراغ ان
فقرا صرف كنند بهتـر  نياز  ه اگر پول شمع را براي رفعستايش انگيز نيست. حقيقت آنك

اما چاره  اسراف شمع مصرف ميشود، است، بخصوص كه در ماه رمضان به حد افراط و
  كار خود را مي كند!» ريا«چيست؟ 

خوار  به فقير جلو چشم مردم كمك مي كنند تا هم فقير را و نيز كساني هستند كه
كرده باشند و هم خويش را در معرض ستايش مردم قرار داده باشند، كه هـر دو قصـد   
نارواست. بعضي كسان دينار سبك وزن يا بدلي را جلو چشم مردم صدقه مي دهد كـه  

ار سنگين وزن را در پاره ، حال آنكه شايستگان قديم دين»يك دينار به فقير داد«بگويند: 
او نخسـت مـي پنداشـت     كاغذي كوچك مي پيچيدند و پنهاني بـه فقيـر مـي دادنـد و    

مي ديد ديناري است شـاد مـي    مي گشود واست كه در كاغذ پيچيده اند وقتي » خُرده«
سبك وزن است چون وزن ميكرد و مي ديد از دينـار   رشد و شايد مي پنداشت كه دينا

ن گونه آن صدقه دهنده هـر  ار است بيشتر شادمان مي گرديد و بدمعمولي هم سنگين ت
  بار ثواب چند باره مي برد. 

بعضي هستند كه اصرار دارند صدقه را بـه بيگانـه بدهنـد، حـال آنكـه نيكـي بـر        
خويشاوندان اجرتش بيشتر است، زيرا هم صدقه است و هم صلة رحم؛ و بعالوه اگر با 

نيكي كند ثواب مجاهدة با نفس هم مي  و به او اشدن خويشاوند خصومتي هم داشته بآ
بهترين صدقه آن است كه «روايت است فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)برد، كه از پيغمبر 

، پيداست كه چنين صدقه »است بدهي به خويشاوندي نيازمند كه با تو قطع رابطه كرده
  نيست. اي فقط براي خداست و هيچ گونه محبت خويشاوندي در آن دخيل 

خود دريغ دارند يـا بـر     كساني هستند كه صدقه مي دهند اما از دادن خرجي خانة
اسـت   بهترين صدقه آن«فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)ميگيرند. پيغمبر  عيال خود تنگ

نيز از حضرت روايـت اسـت    و .»خود شروع كن  كه از روي توانگري باشد؛ و از عائلة
بـراي    ضرت فرمـود: حمردي گفت: من يك دينار دارم.  ق كنيد.تصد«كه روزي فرمود: 
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زنـت   براي  دينار ديگري دارم. فرمود:  خودت خرج كن (بر خودت تصدق كن)، گفت:
دينـاري    دينار ديگري دارم فرمود: براي فرزندانت خـرج كـن. گفـت:     خرج كن. گفت:

مـود: خـودت   دينار ديگري دارم. فر  خادمت خرج كن. گفت: ديگري دارم. فرمود: براي
  . »كه چطور تصدق بدهي) بيناتري (يعني خودت بهتر مي داني به آن

نظـرش چنـين    پول فراوان خرج مي كنند و شيطان در ]مستحبي [بعضي براي حج 
مي آرايد كه به قصد قربت است حال آنكه براي ريا و جلـب سـتايش مـردم يـا بـراي      

رهم براي حج كنار گذاشـته ام.  هزار د دو  تفريح بوده است. كسي نزد بشر حافي گفت:
با آن پـول وام وامـداري را     ، بشر گفت:آري  اي؟ گفت: بشر پرسيد: حج واجب گزارده

مـي خـواهي سـواره      ادا كن. آن مرد گفت: دلم جز به حج راضي نمي شود. بشر گفت:
  وارد شوي و بيايي و بگويند حاجي آمده است!

ها و ميهمانيهاي صوفيانه) و مجالس براي اوقات (= دعوت بعضي كسان پول خود را
شيطان چنين در نظر آنان مي آرايد كـه ايـن عمـل بـه      رقص و سماع خرج مي كنند و

است، حال آنكه پيشتر گفتيم اين مجالس ماية تباهي دلهاست. در » اطعام مساكين«منزلة 
ان همين مجالس است كه جامه براي مغني مي افكنند (و يا پاره پاره كرده ميـان حاضـر  

  بخش مي كنند).
نقره مي سازند و آن را نـوعي  » انديگر«ند كه براي جهيزية دختر خود برخي هست

 ربت محسوب مي نمايند، گاه درمجلس ختم قرآن مجمر نقره هست و علما حاضـرند ق
مجلس متوجه كراهت كارش هست و نه علما ايـراد مـي    بعادت نه صاحو بر حسب 

  گيرند. 
كنند و با اين تصور كه در مـال خـود حـق هـر گونـه      عده اي در وصيت ظلم مي 

 تصرف دارند بعضي وارث يا همة آنان را محروم مي دارند، حال آنكه روايت از پيغمبر
هر كس در وصيت ظلم كنـد  «اضرار در وصيت از كبائر است و  (صلى اهللا عليه وسلم)

بلـيس بـر آدميـان    و از جمله مـوارد چيرگـي ا  ». از دوزخ اندازند» وباء«وي را در وادي 
  كسب مال از غير حالل است و صرف در جاي حرام يا خرج نكردن در جاي واجب. 
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ابليس بر بعضي فقيران نيز تلبيس مي كند بدين گونه كه اظهار فقر نمايد حال آنكه 
اگر اظهار فقر به گدايي منجر شود بر عذاب جهنمش افـزوده.   (عجالتاً) بي نياز است و

هـر كـس بـراي مـال انـدزوي      «  روايت اسـت:  صلى اهللا عليه وسلم)(چنانكه از پيغمبر 
گـر كسـي فقيـر    او ». تكدي نمايد پارة آتش جمع مي كند، كم باشد كم؛ زياد باشد زياد

نانكـه  ايد برايش اجر آخرتي محسوب اسـت، چ باشد و ابراز نكند بلكه اظهار تجمل نم
ليـدي بـه دسـت داشـت تـا      در پيشينيان كس بود كه در مسجد مي خوابيد اما هميشه ك

  پندارند خانه دارد.
از فريبهاي ابليس بر فقرا يكي هم اين است كه خود را بهتر از اغنيـا داننـد، حـال    

  نداشتن نيست (بلكه به اجراي دستورهاي شرع است). آنكه خوبي به داشتن و
 و نيز ابليس عامة مردم را با پيروي عادات فريفته و به هالك رسانده؛ از آن جملـه 

بت پرست به همان دليل بر كيش موروثي  ان، كه جهود و نصراني ودراز تبعيت عقايد پ
از خود نمـي پرسـد مـن بـر      خويش باقي مي مانند، و شخص پنجاه سال مي گذراند و

خطا هستم يا بر صواب. مسلمانان نيز در عبادت طبق عادات عمل مي كننـد و شـخص   
را » الحمـدش «ديده نماز مي خواند امـا   شصت سال مي گذراند و طبق آنچه از ديگران

جز به علت خـوار داشـتن   اين نيست  است و واجباتش را نمي شناسد و درست نكرده
رود بپرسد تا ياد بگيرد، حال آنكه اگر خيال تجارت داشته باشد پـيش از   دين، كه نمي

از االيي رواج دارد. با اين حال مي بينـيم  كشهر مقصدش چه  مسافرت مي پرسد كه در
همين مسلمانهاي شصت ساله كه پيش از پيشنماز به ركوع يا سجود مي روند و توجـه  

است واگر قبل از امام ركوع برود و قبل از او برخيزد دو بـار  » ركن«نمي كنند كه ركوع 
در ركني از اركان نماز تخلف كرده و نمازش باطل است. و نيز كساني هستند كه هنـوز  

گويند واز نماز خارج  مي شنوند امام سالم گفت سالم مي كامل نخوانده چون تشهد را
آنچنانكـه قرائـت حمـد و     [مي شوند، و مي دانيم كه تشهد مأموم بر عهدة امام نيسـت  

. هستند كساني كه فريضه كامل نمـي  دپس نماز باطل مي شو ]سوره بر عهدة امام است
  ثال آب بـه زيـر حلقـة   گزارند و نافله به جا مي آرند يا در وضو دقـت نمـي كننـد و مـ    

  انگشتري كه در انگشت دارند نمي رسانند و وضو درست نمي شود.
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در خريد و فروش هم اكثر عقودشان باطل است و حكم شرع را نمي داننـد و بـر   
خود هموار نمي كنند كه از فقيهي تقليد نمايند زيرا نمي خواهند زير بار شريعت رفتـه  

ش و معيوب است كه عيبش پوشـانيده شـده،   وشمغشند. بيشتر چيزها كه مي فروشند با
مثال طالي كم عيار را با آب طال با عيار باال نشان مي دهند، يا زني ريسمان ميريسـد و  

  آن را خيس مي كند تا سنگين شود.
نماز واجب كاهلي به خرج مي دهـد   از جملة عادت پرستي عوام اين است كه در

يـد امـا اگـر چـوبش بزننـد روزه اش را نمـي       غيبت مي گو و با حرام افطار مي كند، و
  خورد! كه روزه خواري در نظرها بسيار زننده است. 

بيست   خالف شرعهاي عوام رباخواري نه به صورت اجاره داري است:  و از جملة
دينار پول دارد خانه اي با آن رهن مـي كنـد و آن خانـه را اجـاره مـي دهـد و از مـال        

ش كه اين كار شرعي است، يا آن را حمل بر ضرورت اش مي خورد؛ به تصور االجاره
باشد كه با فـروش آن را   مي نمايد. حال آنكه ممكن است همو در خانه اش اثاثه داشته

مـي ترسـد، و بـيم آن    » آبرو«به شيوه اي كه گفتيم بي نياز گردد اما از » رهن واستيجار«
  برد. مسينه، سفالينه به كار ميمالش را فروخت! يا بگويند به جاي   دارد كه مردم بگويند:

اهن و مـنجم و فـالگير   ديگر از عادت پرستيهاي عامه، اعتماد آنهاست بر قـول كـ  
بـراي مسـافرت و   » بزرگـان «ين از باال تا پايين شايع و رايج است چنانكه (عراف)، كه ا

خانه هـا هسـت    رخت نو بريدن و حجامت كردن هم از منجم مشورت مي كنند. بسيار
 ]براي اختيارات نجـومي  [ليكن خانه اي نيست كه در آن تقويم  .1قرآن نيست كه در آن

» ليسوا بشيء«راجع به كاهنان سؤال شد، فرمود:  (صلى اهللا عليه وسلم)نباشد. از پيغمبر 
گاه پيشـگوييهاي درسـتي مـي كننـد،      ،(يعني آنه چيزي نيستند). گفته شد: يا رسول اهللا

از اجانين از جايي مي ربايـد و در گـوش دوسـت    ي كحقي است كه ي  فرمود: آن كلمة

                                                 

خواننده توجه دارد كه نظر مؤلف به اوضاع قرن ششم هجري است. ضمناَ بد نيست يادآوري كنيم كـه   -1
بيسوادان و كم سوادانند! اعم از دارا يـا نـدار؛ و گـاه ايـن     » عامي«و » عوام«و » عامه«مراد مؤلف از 

 م. -كلمات را بويژه در مقابل عالم و فقيه به كار ميبرد.
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مي نوازد و مي گويد، آن چنانكه مرغ بر زمين نوك مي زند. و   ]يعني همان كاهن[خود 
در روايت ديگري از پيغمبر نقل است كه فرمود: هر كس نزد فالگير برود تا چهل شـب  

س نزد كاهن بـرود  نمازش قبول نمي شود. در روايت ديگري آورده اند كه فرمود: هر ك
نـازل شـده تبـري جسـته      (صلى اهللا عليه وسـلم) و قول او را بپذيرد از آنچه به محمد 

  است. 
ظهار مي كنند (طبـق رسـم   زياد سوگند خوردن است و غالباً  ديگر از عادات عوام

جاهليت عرب مرد به زنش ميگويد كه تو بر من مثل پشت مادرم حرام هسـتي) كـه در   
خريـد و فـروش هـم زيـاد قسـم مـي        نمي دانند چه مي كننند، در اسالم حرام است و

از عادات عامه است  حرام باشد اگر بفروشمش! و نيزبه من   خورند و مكرر مي گويند:
حرير پوشي وانگشتر زرين به دست كردن (كه شرعاً براي مرد جايز نيسـت). ديگـر از   

د كــه بــرادرش يــا عاداتشــان خــودداري از نهــي از منكــر اســت مــثال كســي مــي بينــ
خويشاوندش شراب مي نوشد يا حرير مي پوشد و هيچ نمي گويد و رابطـه اش را بـا   

بـر در خانـه سـكّو سـاختن و راه     ه كـ  ه مي دهد. ديگر از عادات عمـوم اسـت  وي ادام
خانة كسي آب باران جمـع مـي شـود و بـر او واجـب       نيز بر درِ گذريان تنگ كردن. و

موجـب آزار مسـلمانان مـي شـود. ديگـر از       و مي كنداست كه آن را برطرف كند، و ن
يا لنگ بستن امـا بـه طـوري كـه سـرينش       ت عامه است بي لنگ وارد حمام شدن،عادا

پيداست، طوري خود را زير دست دالك يله مي كند كـه عـورتش ديـده مـي شـود، و      
دالك هم عورت او را لمس مي كند (از ناف تا زانو عورت حساب مي شود) و همگان 

  ن وضع را مي بينند ونهي از منكر نمي كنند. اي
  هنگامي كه بخواهد زن را وادار كنند كه بگويد: :ازجمله شيوه هاي عوام اين است

از انجام وظايف شوهري سرباز مي زنند و زن را اذيت مي  ،»مهريه ام حالل، جانم آزاد«
ض است بـين زنـان   كنند (كه اين خالف شرع است). ديگر از عادات عاميان اعمال تبعي

خودشان، با اين تصور كه گناه و بي عدالتي در حق زن، بخشوده مي شود. حـال آنكـه   
روايت داريم هر كس دو زن داشته باشد و يكي را بر ديگر در حقوق رجحان دهد روز 

  قيامت در حالي كه نصف تنش كج است محشور مي شود.
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با اين تصور كـه اگـر حـاكم    ديگر از عادات عاميان اثبات افالس است نزد حاكم؛ 
وامهايي كه دارد شرعاً اسقاط مي شـود و در عـين    افالس كسي را پذيرفت، تعهدات و
  داشتن مكنت حق مردم را نمي دهد!

و از عادات صنعتگران و دستورزاني كه روزانه اجير مي شوند اين است كه مـدتي  
ار ايسـتادن مـي گذراننـد، و    با ور رفتن به ابزار كار و طفره رفتن و بيك را از وقت خود

مـي  ناين حرام است جز آن مقداري كه طبيعي و معمول باشد؛ گاه همـين اجيـر نمـاز    
از داخـل  موقت من در اختيار صاحب كار است! حال آنكه اوقات ن  خواند و مي گويد:
  عقد اجاره نيست.

م واز عادات عامه است كه گاه مرده را با تابوت دفن مـي كننـد كـه ايـن در اسـال     
گرانبها گرفت و بدان مباهات نمود؛ ونيز نبايد بر  كفن را  مكروه است؛ و نيز نبايد پارچة

هر زن «  روايت است: (صلى اهللا عليه وسلم)سر مرده نوحه گر حرفه اي آورد از پيغمبر 
ران و د روز قيامـت بـا زيـر جامـه اي از قطـ     نوحه گر حرفه اي كه بي توبه مـرده باشـ  

  ».ور مي گرددپيراهني از جرب محش
ـ      دن در عـزاي  و از عادات عوام است، بـويژه زنانشـان، خـود را زدن و جامـه دري

 (صـلى اهللا عليـه وسـلم)   چيزي اسـت كـه حضـرت رسـول      مردگان؛ و اين خالف آن
فرموده، كه گريبان دريدن و چهره خراشيدن را در رديف دعوي جاهليت آورده اسـت.  

  اگر كسي گريبان ندرد، مي گويند:مي آيد بلكه اما از اين حركات نه تنها نهي به عمل ن
  مصيبت در او كار نكرده!

و نيز از عادات عوام است كه ماهي يا سالي بعد از مرگ عزيزي، لبـاس نـو نمـي    
  پوشند، و در پشت بام نمي خوابند.

ديگر از عادات عوام است شب نيمة شعبان به زيارت اهل قبور رفتن و آنجا آتش 
  بر مورد احترام خاك برداشتن.از ق برافروختن و

اراذل و اوباش گران بـوده   ابن عقيل گويد: چون رعايت تكاليف شرع بر نادانان و
از مقررات شرع به جعليان خود عدول نمودند كه رعايتش برايشان آسان اسـت، چـون   
بدين گونه زير بار ديگري نمي روند. و به نظر من (يعني ابن عقيل) عوام با تعظيم قبور 
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و رقعـه نوشـتن خطـاب     ابر (ضريح) آنه نماليدر عط بوسيدن قبور و آتش افروزي وو 
ـ ت ، و خاك بعضي قبور را براي»موالي من برايم چنين و چنان كن«به مردگان كه:  رك ب

بردن و گالب بر قبرها ريختن و به مسافرت زيـارتي رفـتن وتكـه پارچـه بـر درخـت       
بسـتند)... در نظـر مـن كافرنـد، اگـر از       آويختن (آن گونه كه بر الت و عزي دخيل مي

زيارتگـاه  «نظر آنان واي بر كسي كه  ند اما دردزكاتش را بپرسي نميدا  بعض اينها مسألة
مسجد مأموميه را لمس نكند و  را قبول نداشته باشد، يا روز چهارشنبه آجري از» كهف

(صلى يا محمد  )(رضي اهللا عنه »ابوبكر صديق«حماالن موقع برداشتن جنازة پدرش نام 
بر زبان نياورده باشند، يـا نوحـه گـر حرفـه اي      علي (رضي اهللا عنه)و  اهللا عليه وسلم)

همراه جنازه نباشد، يا مقبرة پدرش را با گچ و آجر باال نياورده، يا گريبان پيراهن تا بـه  
  .دامن ندرد يا گالب بر قبر نريزد يا جامة مرده را با او به خاك نسپارد

ابليس بر زنان بسيار است و مؤلف كتابي خـاص زنـان سـاخته و آنچـه      اما تلبيس
مربوط به انواع عبادت مي شود و تكليف زنان است در آن ذكر كرده، در اينجا شمه اي 

  ازفريبكاريهاي ابليس نسبت به زنان را مي آوريم.
ل از آن جمله اينكه زن بعد از زوال ظهر از حيض پاك مي شود و بعد از عصر غس

از عصر را ميخواند و نمي داند كه نماز ظهر هم بر گردنش آمده است. كند و تنها نم مي
نداشتن لباس شسته، و اينكه حتماً بايد بـه حمـام برونـد، دو      وزناني هستند كه به بهانة

روز غسل حيض را به تأخير مي اندازند (مي توانند در منزل خود بشويند وغسل كنند) 
حمـام   هستند كه در تاب به تأخير مي اندازند. و زنانيطلوع آفو نيز غسل جنابت را تا 

دالك زن بر ما وارد مي شود، يا مـي گوينـد: خـودم    فقط   لنگ نمي بندند و مي گويند:
بودم و خواهرم و مادرم و كنيزم؛ اينها هم كه مثل خـودم زن هسـتند، از كـي خـودم را     

  نيست و زن بـالغ و دختـر بچـة    تأخير غسل جايز بپوشانم؟ كه اينها همه حرام است و
ناف تا زانوي زن يا دختر بچة مميز ديگر نگاه كنند. دختر بچة   مميز حق ندارد به فاصلة
زنان نشسـته نمـاز   از او بپوشانند. بعضي  و بايد خود را بپوشاند هفت ساله بايد خود را

است. گاه زني كه توان سر پا نماز خواندن دارند؛ چنين نمازي باطل مي خوانند حال آن
نجاست لباس مي گيرد كه بچه ادرار كرده، اين را ميتواند بشويد (و نمي شـويد)،    بهانة
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اده ميسازد يا از ديگـري بـه عاريـت    راي بيرون رفتن همه جور خود را آمدر حالي كه ب
و چيزي از مسائل نماز  مي گيرد اما براي نماز كار را سست مي گيرد و خوار مي انگارد

  باز مي ماند. اند، مثال آن قسمتها را كه بايد پوشيده باشد رورا نمي د
و نيز زنان بچه سقط كردن را آسان مي شمارند و سبك مي انگارند حال آنكه اگر 
جنيني باشد كه روح در آن دميده شده، سقط آن در حكم كشـتن يـك مسـلم اسـت و     

بـه ورثـة طفـل (سـقط      راتوبه كنـد و آن كفـاره   دارد. زن بايد از گناهي كه كرده كفاره 
اگـر   شده)، بپردازد (خود مادر از آن ديه ارث نمي برد) و سپس بنده اي هم آزاد كند و

  نداشت دو ماه متوالي روزه بگيرد.
زباني مي كنند، واگر بپرسد چـرا بيـرون    بعضي زنان با شوهر خود بدرفتاري و بد

غافل از اينكه خود بـي اجـازه    دنبال كار نامشروع كه نرفته بودم!  رفته بودي؟ مي گويد:
  احتمال لغزش هم دارد. بيرون رفتن خالف شرع است، و

  اي از آميزش خودداري مي كنند و اين حرام است (يـا:  بعضي زنان درعزاي مرده
بيش از سه شب حرام است) و تنها نگه داشتن عده بعد از مرگ شوهر به مـدت چهـار   

  ماه وده روز واجب است. 
عوت شوهر براي آميزش تن نمي دهند و تمكين نمي كنند و ايـن  بعضي زنان به د

معصيت مي انگارند، حال آنكه روايت داريم كه چنين زني را فرشتگان تا صبح لعنت  را
  مي كنند. 

دعاي محبت و زبان «اموال شوهر به فال بين و جادوگر مي دهد تا  بعضي زنان از
كه سعادت داشـته باشـند و بـه مجلـس     اينها حرام است. بعضي زنان هم  بگيرد و» بند

خرقه پوشند و با شيخ مصـافحه   از دست شيخ وعظي راه يابند، چه بسا صوفي شوند و
از عجايب سر برآرند، كه عرض ايـن قضـيه    به حساب آيند و» دختران منبر«از  كنند و

  ناگفتن اولي. طولي دارد و
و اخبار نظرات خـويش  آنچه گفتيم اگر مي خواستيم به تفصيل آريم و با احاديث 

كتاب مي نوشتيم، مجملي نوشتيم تا بر مفصل داللت كند،  دمدلل داريم بايد چند جل را
و گاه به صرف نقل كار خطايي كه مي كنند اكتفـا كـرديم و بـه رد آن نپـرداختيم زيـرا      
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مطلب روشن بود. خداوند ما را از لغزش مصون دارد و به گفتـار وكـردار نيـك موفـق     
  نه و كرمه.فرمايد بم

  



  

  باب سيزدهم

  در تلبيس ابليس بر همگان از راه آرزوهاي دور و دراز

 بسا يهودي و نصراني كه در دلشان محبت اسالم افتاده و خواسته اند مسلمان شوند امـا 
شتاب مكن و تأمل بورز؛ و بدين گونه به امروز   :شيطان آنان را به تأخير واداشته وگفته

كافر مي ميرند، همچنين شيطان آدم گنهكار را با همـين امـروز و   و فردا مي گذرانند تا 
فردا كردنها از توبه باز مي دارد و او را به سوي شهوات بر مي انگيزد و چنين القاء مـي  

   نمايد كه بعداً از عصيان بازگشت خواهي كرد. شاعر گويد:
  افـــرداهــ تــوبــة  آرزوي بـــا   امـروز به گناه منه سر زنهار

سـاعتي    بسا فقيه كه تصـميم بـه بازگشـت بـه درس گرفتـه، شـيطان مـي گويـد:        
بموقـع بـر مـي      استراحت كن و بسا عابد براي نماز شب بيدار شده شيطان مي گويـد: 

خيزي. احتياط اين است كه ترك امروز و فردا كنيم و از آرزوي دراز روي بگردانيم كه 
تـأخير   (يعنـي مـرگ) امـاني نـداريم و در     از آنچه مي ترسـيم  عمر رفته باز نمي آيد و

آفتهاست. بايد مرگ را بجد گرفت و در توبه و نيكوكاري تعجيل نمـود كـه گفتـه انـد     
  (يعني بزودي فالن كار راخواهم كرد) بزرگترين لشكر شيطان است.» سوف...«

مثال كسي كه به خيال آرزوي دراز فارغ نشسته و آن ديگري كه طبق احتياط عمل 
مثل عده اي است كه در سفرند و به يك آبادي مي رسند، آن آدم احتيـاط كـار   مي كند 

تهيه ميكند اما آن كـه اسـير آرزوسـت و     سفر است مي خرد و  مي رود و هر چه الزمة
كوتاهي درانجام وظيفه دارد با خود مي گويد: بعداً آماده خواهم شد، بسا يك ماه اينجـا  

 ل مي نوازنـد، دومـي بـه اولـي غبطـه مـي ورزد و      مقيم باشيم. در اين ميان شيپور رحي
كـار در   ةحسرت مي خورد و اولي وضعيتي غبطه آور دارد. اولي مثال مردم بيدار وآماد

هان است كه چون مرگ در رسد پشـيمان نشـوند، امـا كسـي كـه      ج ناين جهان براي آ
سـختي   شيطان را خورده دم مرگ تلخابة ندامت را به فريب امروز و فردا كردن نفس و

  فرو مي برد. 
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