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الرحيم الرحن ال بسم
ابليس تلبيس كتاب و الوزي ابن با آشنايي
جال به ملقب ممد بن علي بن عبدالرحن ابوالفرج

پر نويسندة و حنبلي عال 1جوزي ابن به مشهور الدين
بغداد ) در512 (يا: 511 سال به متفنن و كار
و او انتساب سبب به الوزي ابن به شد. شهرتش زاده
است. الوز» بصره «مله به او پدران يا

را او اش عمه و داد دست از را پدر سالگي سه در
تا برد مدث بغدادي الافظ ناصر بن ابوالفضل نزد
ادبيات و كلم و حديث و قرآن آن از بشنود. پس حديث
ابي قااضي دينوري، ابوبكر چون استاداني نزد را

كسب راه در و آموخت جواليقي و الزاغوني ابن علي،
وخوانده ها شنيده از برداري يادداشت و معلومات

. در2كرد فراوان وقت صرف و برد بسيار رنج خود هاي
زبان و سخنوري در و يافت اشتغال گري موعظه به اضمن

زير كتب به الوزي ابن آثار فهرست و حال شرح براي 1
(چاپ ابليس تلبيسكتاباي:  است: مقدمه شده مراجعه

نيز و والغفلي؛ المقي أخبار الوي؛ ذم علي)؛ الدين خي
ج عبدالميد، الدين ميي چاپ خلكان، ابن العيان، وفيات

الذهب، ممد الدين شس الفاظ،  ؛تذكرة231-232 ص ،2
؛1342-1347 ص ،4ج العثمانية، العارف دائرة مطبوعات

ج اساعيليان، چاپ خوانساري، باقر ممد النات، رواضات
و انگليسي از (ترجه السلمية العارف دائرة ؛35 ص ،5

؛125 ص ،1ج جهان، عربي) انتشارات به فرانسه
هدية ؛483-5 48 ص ،3ج اسلم، و ايران دانشنامه
كه داشت توجه . بايد62 ص قمي، عباس شيخ حاج الحباب،

 هـ.ق.596 در را مرگش  و508 سال به را الوزي ابن تولد
اند. كرده ذكر نيز

مطالعه از را معلوماتش غالب الوزي ابن ذهب، عقيده به 2
در چون و استادان؛ دهان از نه بود آورده دست به كتب

مي نادرست ارجاعات و درهگويي دچار كرد مي عجله تأليف
.1347 ص ،4 (پيشگفته) ج الفاظ گرديد. رك: تذكرة

كتاب م دّلد هزار دو كه كند مي نقل جدش از الوزي ابن سبط
ذهب نيز ) و1344 ص ( هان، است كرده كتابت خود خط به

هذا صنف ما صنف العلماء من أحدا علمت گويد: «ما
هانا)الرجل». (
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بغداد در او وعظ ملس در چنانكه برآورد نام آموزي
و خليفه شخص گاه و شدند مي حااضر بيشت و تن هزار ده

او مواعظ مستعمان جله از عالان و وزيران و اميان
حدود كه بود چنان مباحثه در بودند. مهارتش

. 1آورد در اسلم به را ذيّميان از تن دويست
وعظ، صناعت و جدل و بيان فن در استادي از گذشته
رشته در و بود توانا و پركار و ذوق خوش اي نويسنده

از بعضي كه آورد پديد ارزنده كتاباي متنوع هاي
وي اثر است. نستي رسيده ما دست به آنا مهمتين
نوشته سالگي سيزده سن در كه نو در است بوده كتابي

مدت بر را هايش نوشته چون كه گويند پس آن از و
اين كه رسيد جزو نه روز هر به كردند تقسيم عمرش
آميز اغراق تصور و تصوير اما نيست قبول قابل رقم

رساند. گويند مي او تأليفات اكثر از را گذشتگان
اهم كه است داشته كوچك و بزرگ نوشته عنوان سيصد
از:  است عبارت شده، چاپ آنا از آنچه
الكتب (دمشق، التفسي علم ف السي زاد)1

جزء). ُنه در اسلمي،
(مدينه، الرفوعات الحاديث من الواضوعات)2

)السلفية مكتبةال
(حيدرآباد، والمم اللوك تاريخ ف النتظم)3

 ق.)1357
(حيدر متصوفه و زهاد احوال در الصفوة صفوة)4

 ق.)1355 آباد،
مكتبة ،يثةالد الكتب (دار الوي ذم)5

 م.)1962 ،السعادة
 ق.)1342 (بغداد، بغداد مناقب)6
 ق.)1331 (قاهره، عبدالعزيز بن عمر مناقب)7
م.)1966 (بيوت، وأخبارهم الذكياء)8

داشتند ايراد او بر الوزي ابن حنبلي مذهبان هم البته  1
برآيد. متك دّلمان شبهات رد عهده از نتوانسته كه

). 8 ص الوي، ذم ( مقدمه
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مكتبه (بيوت، والغفلي لمقىا أخبار)9
الغزال)

 م.)1949(مصر، حنبل بن أحد مناقب)10
م.)1924(مصر، الطاب بن عمر مناقب)11
1350 (مصر، آرائه و سيته البصري، السن)12

ق.)
 ق)1309( الرواح روح)13

سوارتز مارلي (چاپ والذ دّكرين القصاص كتاب)14
السامرائي). قاسم و

اند هست: نوشته تناقضاتي الوزي ابن احوال در
) در12 ص الوي، ذم (مقدمة بود خوشگذران و متنعم

كرد مي سي خشك نان به مدتي كه اند نوشته حال عي
).5 ص علي، خيالدين چاپ ابليس، تلبيس مقدمه(
شيعيان و حنبليان ميان دانيم مي و بود حنبلي او

آورده حال عي داشت. در وجود برخورد هواره بغداد
برتر ابوبكر پرسيدند او از ملسي در وقت كه اند
ابنته كانت داد: «من پاسخ بالبداهه علي؟ يا است

سن هم و كند مي رااضي را شيعه هم كه جوابي تته»،
را. 
و زمان حكام كه اقبال و توجه عي در نيز و

مي احوالش در اند داشته او به خليفه اطرافيان
آنكه عي در نيز و بود، حكام به اعتنا بي كه خوانيم

صوفيانند پيشاهنگ كه را زهاد بود صوفيان مالف
سخنان و حالت درباره را الصفوة صفوة و داشته قبول

ُمفرد رسالة چند از گذشته است، كرده تأليف زاهدان
.1دارد مواضوع اين در كه

تاخته صوفيان به نويسي مقامه قالب در حت الوزي ابن 1
مي صوفيان ابوالتقوي(= عقل) دربارهء قول از و است

رباط را خانه بلنت بودند، زشت و نودند نويسد: «زيبا
اند... رفته فرو جهالت در سينه تا اند... و ناميده

اند... طهارت بسته را مساجد راه چيده رباط دكان
راه به چشم هشته فرو است... كسب وسواس هم جوييشان

نفاق مار پوست و استادند حيلتگري ... در نشسته فتوح
و هداني الزمان  بديعپوشيده...». ( رك: تن بر

قراگزلو، ذكاوتي علياضا نوشته  نويسي، مقامات
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 ق.597 سال به زندگي سال هشتاد از پس الوزي ابن
تشييع داشت كه عامي مقبوليت به نظر و گذشت در

حرب باب در آخر و آمد، عمل به او از شكوهندي جنازه
ا ة كنار بغداد شد.  سپرده خاك به حنبل بن احد مقب
منش و روش و عقايد نظر از الوزي ابن هم روي بر

و است خويش زمان و ميط متوسط واضع ناينده وگفتار،
اين و كند مي دفاع حاكم گرايش و متار مذهب از

شايد (و معروفتين كه ابليس تلبيس كتاب در بويژه
هة كتاب اين است. در مشهود اوست مهمتين) اثر

چوب يك به اند انديشيده ني او هانند كه را كساني
ر دّد در و است خوانده شيطان فريبخوردگان و رانده

جدل و بث هاي شيوه هة از انديشان دگر و مالفان قول
كه شناسي حديث شيّم وجود با كه طوري به جسته، سود
و حلجي نيك را متصوفه ساختة بر احاديث مثل و دارد

آوردن از اوقات بعضي  خود نوبة به نايد، مي تنقيد
و نداشته باكي خودش حرفهاي تأييد در معول احاديث

آنكه براي طريق اين در و بدعت» تاخته «اهل  به
دريغ برساند  جهنمي فرقة دو و هفتاد شار به را انا

. است نورزيده
از ديگر بعضي در آنكه به نظر حال اين با 

جله (از ادب و تاريخ كتب نيز و عصر آن تأليفات
براي شواهدي و الوزي) مؤيدات ابن خود ديگر آثار

اين در نيز و هست ابليس تلبيس مطالب از بسياري
ظاهرا كه 1 كهن مهم اثر چند از مفصلي فقرات كتاب

توانيم مي ما است، شده نقل نباشد، دست در اكنون
تاريخ مهم سند يك هچون الوزي ابن ابليس تلبيس به

بنگري، ششم قرن در اسلم دنياي اجتماعي و فكري
باشد.  نقادي با توأم بايد نگرش اين كه پيداست

). 59 ص ،1364 اطلعات، انتشارات
نوبت، ابوممد والديانات الراء كتاب است جله آن از 1

عمي بن بشي بن ييي كتاب بلخي، ابوالقاسم القالت كتاب
التصوف سنن كتاب مذاهب[، و عقايد در] ناوندي

طاهر بن ممد التصوف صفوة كتاب سلمي، ابوعبدالرحن
هو... از بالحوال الصح و القدسي،
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چاپ اساس بر ابليس تلبيس كتاب از حااضر ترجة
العربي) صورت الوعي دار (بيوت، علي خيالدين

. جز2الدمشقي مني چاپ با با است مطابق كه گرفته
و تقيق نيز را كتاب احاديث علي الدين خي اينكه

آنا سقم و صحت و اضعف و قوت به نسبت و كرده سنديابي
چاپ، دو اين از يك هيچ است. البته نوده نظر اظهار
فاحش، چاپي اغلط از گذشته و نيست انتقادي و علمي
آن از مواردي در نيز خطي نسخة روي از خواني غلط
است.  مسوس اطلع اهل براي
چون گرديد حذف بكلي احاديث اسناد ترجه، در
در نيز و نداشت، سودي زبان فارسي خوانندة براي

تفاوت با مضمون يك به حديث سه دو مؤلف كه مواردي
كه – يكي نقل به بود آورده سند سلسلة لفظ در اندكي
خي انتقادي تقيقات جا هه و شد، بود- اكتفا جامعت
قرار توجه و نظر مورد احاديث دربارة علي الدين
داشت.
تكرار و بوده سخنور و واعظ الوزي ابن كه آنا از

در و است نيك خطابت كه – بوده شده ا او ملكة مطالب
تأكيد به را مطالب گاه شود- و مي مسوب عيب كتابت

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

مطلب انسجام رعايت به نيز مورد دو يكي است. در
مواضع به مواضعي از يا شد برده حاشيه به مت از حكايت
و است شده اشاره خود جاي در كه گرديد نقل مناسبت

خواهد موجه را جزئي تغييات اين بي باريك خواننده
اختصار نايت رعايت با و اضرورت حد در ًيافت. اضمنا

نگاشته مؤلف نظريات بعضي بر تعليقاتي و تواضيحات
مذهب مباحثة و گيي نكته بر بنا اگر البته و شد،
دارد.  ايراد جاي اينها از بيش باشد
شاهكاري ابليس گفت: تلبيس بايد هه اين از پس و
تصاوير مموعه و كردار و اعتقاد روانشناسي در است

ازهر، ازعلماي اي عده تعليقات و تصحيحات با دوم چاپ 2
 ق. 1368
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با كس هر كه هوي، و نفس بازيهاي از است اي زنده
دستخوش اندازه چه تا بسنجد تواند مي آن در تأمل

اصل تأليف كه ال شاء است. ان شيطاني فريبهاي
«تلبيس مصداقهاي جله از آن ترجة نيز و كتاب

آگاه صاحبنظران از پايان ابليس» نباشد. در
انتقادي نظرات ابراز از كه دارد استدعا و انتظار

دريغ عبارتي با كلمه تصحيح در لو و سازنده و
نفرمايند. 

قراگزلو ذكاوتي علياضا

الرحيم الرحمن الله بسم
ذوي أكف إلى العدل ميزان سلم الذي لله الحمد
والعقاب، بالثواب ومنذرين مبشرين الرسل وأرسل اللباب،
الشرائع وجعل والصواب، للخطأ مبينة الكتب عليهم وأنزل
أنه يعلم من حمد أحمده عاب، ول فيها نقص ل كاملة
نيته في مخلص شهادة بوحدانيته وأشهد السباب، مسبب
وأشهد.  غير ًا أن مرتاب وقد أرسله، ورسوله عبده محمد
بنور الظلم فنسخ والحجاب، اليمان وجه على الكفر سدل
وأوضح إليهم أنزل ما للناس وبين النقاب، وكشف الهدى

سرب ل البيضاء المحجة على وتركهم الكتاب، مشكلت
وكل الل جميع وعلى عليه الله فصلى سراب، ول فيها

الحشر يوم إلى بإحسان لهم التابعين وعلى الصحاب،
ًا. تسليما وسلم والحساب، كثير

ارزاني انسان بر كه نعمتها بزرگتين بعد، اما
سبحان خداي شناخت افزار زيرا است عقل شده داشته

آنا از پيغمبان. اما تصديق به رسيدن وسيله و است
آدمي بار و آورد ني بر را انسان خواست تامي عقل كه
كتابا و آمدند آوران پيام رساند ني منزل به را

كه چشم عقل، مثال و است آفتاب شرع، آوردند. مثال
كه عقل است بيند. هچني مي را آفتاب باشد باز چون
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گفتار راست عادات، خرق و روشن معجزات نشانه به
بر آنچه در و شود مي تسليم و يابد مي در را انبيا

نايد.  مي اعتماد ايشان خبهاي به است پوشيده او
داشت، عراضه عقل نعمت انساني دنياي بر خدا چون

بر آدميان و گشود نيز را نبوت د ِر ابوالبشر آدم با
برادرش نفس هواي س ِر از قابيل تا بودند راست راه
اين به را مردم گوناگون اميال پس آن كشت. از را
سرگردان گمراهي بيابان در و كشانيد سو آن و سو

و اعمال در اختلف و پرستيدند بت كه آنا تا ساخت
به گرايش و هوي سر از هه اين و كردند پيدا عقايد

گما ِن و بود، وبزرگان پدران پيوي و عادت و رسم
عدة جز كه طوري به آمد در راست آنان حق در ابليس

شدند.  ابليس پيو مردم بقية مؤمنان از كمي
آوردند شاف دواي و كاف بيان پيغمبان كه بدان و
بيان آن در شيطان بودند، روشن را ِه يك بر هه و

خلق و آميخت زهر دارو آن در و ريت شبهه رنگ آشكار
انگيخت نوردي بيابان و گمراهي به راست راه از را

آنا تا گيد مي و گرفته بازي به را خردها وپيوسته
بدعتهاي و پوچ و سست آيينهاي راه به جاهليان كه
مي اصنام عبادت به الرام بيت در و رفتند زشت

و ساختند. سائبه بر حرام و حلل خود از و پرداختند
را دختان انگاشتند، حرام را 1حامي و وصيله و بيه
داشتند... مــحروم مياث از يا كرده گور به زنده

در ابليس كه تباهيها و بياهيها قبيل اين از و
ال (صلى ممد خداوند آنكه تا بود؛ آراسته نظرشان

زشتيها حضرت برگزيد. آن نبوت به وسلم) را عليه
زمان در يارانش و فرمود امر نيكيها به و بزدود را
فريب از و شدند روان نورش پرتو در او از پس و او
هست رو ِز بودند. چون امان شيطان) در (يعن دشن

نيست شا ِم ) بهوسلم عليه ال صلى( ال رسول صحابه
اميال آفرين بدعت و آورد بر سر تاريكيها پيوست،

بيشتينة و گراييد تنگي به فراخ راه و شد آغاز
و شدند فرقه فرقه گراييده بندي دسته به مردم

آمد.-م. خواهد كتاب مت در آينده در كلمات اين تواضيح 1
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و آرايد مي و آراست مي نظرشان در را هه آن شيطان،
ابليس و افزايد، مي آن بر و كاهد مي گروه اين از

اگر و تواند مي كردن دزدي كه است جهل شا ِل در هانا
نيست.  گريزي رسوايي از را ابليس بتابد علم صبح
ابليس هاي حيله از را مردم كه شدم آن بر من پس
در زيرا دهم نشان را كمينگاههايش و دارم حذر بر

از خودداري جهت است خطري اعل ِم شر شناسانيدن
گفت: كه است نقل يفهحذ از آن. چنانكه در غلتيدن
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از خي دربارة «هگان
ا ة من اما كردند مي پرسش از پرسيدم، مي شر دربار
از عكرمه نيز دريابد». و مرا شر مبادا آنكه بيم
امروز ندارم «گمانگفت:  كه كند مي نقل عباس ابن
من هلك انداة به را تن يك هلك شيطان زمي روي در

در گفت: «شيطان چگونه؟ و پرسيدند: چرا بواهد»،
كسي را بدعت آن و سازد مي پديد بدعت غرب يا شرق
ريشه را بدعت آن سنت نيوي به من و آورد مي من نزد
سازم».  مي كن
از دارنده حذر بر كه ساختم چنان را كتاب اين و
دام به افتادن در از دهنده بيم و است شيطان فتنه

و اوست پنهانكاريهاي افشاگر او؛ آزمايشهاي
نوشتم باب سيزده در را آن او. و فريفتاري رسواگر

فهم و شود آشكار ابليس تلبيس آن مموع از كه
دريابد. اينك را او اشتباهكاريهاي زيركان
بابا: عنوان
جاعت و سنت هراهي به اول: امر باب
سازان بدعت و بدعت نكوهش دوم: در باب
هاي حيله و ها فتنه از داشت حذر بر سوم: در باب
ابليس
(فريبفاري غرور و تلبيس معناي چهارم: در باب

فريفتگي) و
و عقايد در ابليس تلبيس بيان پنجم: در باب
كيشها
بر علم راه از ابليس تلبيس بيان ششم: در باب
عالان
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 شاهان و حاكمان بر ابليس تلبيس هفتم: در باب
بر عبادت راه از ابليس تلبيس هشتم: در باب
 عابدان
زاهدان بر ابليس تلبيس نم: در باب

 صوفيان بر ابليس دهم: درتلبيس باب 
راه از دين اهل بر ابليس تلبيس يازدهم: در باب
نايي كرامات
عاميان بر ابليس تلبيس دوازدهم: در باب
راه از هگان بر ابليس تلبيس سيزدهم: در باب

دراز و دور آرزوهاي

اول باب
جاعت و سنت هراهي به امر

ال صلى( پيغمب كه است روايت خطاب بن عمر از
رسيدن خواهان شا از يك ) فرمود: « هروسلم عليه
زيرا باشد جاعت هراه بايد مي است بشت ميان به

تن دو از شيطان و رود؛ مي تنها آدم سراغ به شيطان
از را حديث تن». اين يك از تا است دور بيشت هم با
اند.  آورده طريق چند
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از عرفجه نيز و

جاعت سر بر خدا دستفرمود: « كه كند مي روايت
هر و است؛ جاعت مالف كه است كسي با شيطان و است،
گرگ، هچنانكه ربايد مي را او شيطان كند تكروي كسي
روايت نيز ربايد». و مي را افتاده جدا گله از مي ِش
خود دست با وسلم) خطي عليه ال (صلى پيغمب كه است
است. مستقيم كه خداست راه  «اينفرمود: و كشيد
فرمود: بر و كشيد آن راست و چپ از چند خطي گاه آن
دعوت بدان كه است شيطاني راهها اين از يكي هر سر
َأّن﴿فرمود:  تلوت را آيه اين نايد. سپس مي َذا َو َه

ِطي ًا ِصَرا َتِقيم ُه ُمْس ِبُعو ّت ِبُعوا َول َفا ّت ُبَلللل﴿ َت راه آنكه و« .1الّس

.153 آيه انعام، ةسور 1
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راههاى از و كنيد پيوى آن از پس است، اين من راست
. »مكنيد [ديگر] پيوى

ال (صلى پيغمب كه است روايت جبل بن معاذ از و
مثل و است انسان گر ِگ وسلم) فرمود: «شيطان، عليه
مي را گله از افتاده كنار و مانده دور ميش گرگ،

جاعت با و گزينيد دوري انشعاب و ربايد. ازجدايي
كه است روايت ابوذر از باشيد». و مسجد و عامه و

از بت تن دووسلم) فرمود: « عليه ال (صلى پيغمب
تن سه از بت تن چهار و تن دو از بت تن وسه تن يك

عزوجل خداي كه جاعت؛ با هراهي باد شا بر است. پس
دارد».  ني متمع هدايت بر جز مرا امت
است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از نيز و
طابق آمد اسرائيل بن سر بر آنچه فرمود: «حتما كه

اگر آمد. حت خواهد هم من امت سر بر بالنعل النعل
رفته خود مادر سراغ به آشكارا اسرائيل بن از كسي
كه بدرست و كند؛ كاري چني كه كسي هست هم من امت در
امت و شدند،؛ تقسيم گروه ودو هفتاد به اسرائيل بن
جهنمي هگي كه شوند مي تقسيم گروه سه و هفتاد به من
است؟ كدام يكي آنطريقه». پرسيدند: يك ال اند

آنيم».  بر من اصحاب و من «هينكه
چني معاويه قول از حديث اين داود، ابي ُسنن در
ميان وسلم) در عليه ال (صلى پيغمباست:  آمده
شا از پيش كه  «بدانيدفرمود: و ايستاد پا بر ما
دين اين پيوان و شدند گروه دو و هفتاد به كتاب اهل
دو و هفتاد كه شد خواهند تقسيم فرقه وسه هفتاد به

طريقه آن و رود مي بشت به يكي و اند آتش در فرقه
كه آيند مي پديد هايي دسته من امت است. از جاعت

مي منتقل بم ساري مرض مثل را گرايشها و اميال
مسعود بن گيند». عبدال مي هم از و كنند

از است بت سنت در روي ميانه و گويد:«اقتصاد
است گفته كعب بن بدعت». ابي در وسختکوشي اجتهاد

بر كس هر كه وسنت، عام سبيل از پيوي باد شا «بر كه
اشك پر چشمانش خدا ترس و ياد از و باشد روش اين
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وسنت عام سبيل در اقتصاد و رسد؛ ني او به آتش شود
آن».  خلف در اجتهاد از به

كه كند مي نقل ابوالعاليه قول از احول عاصم
بر مسلمانان كه اول ام ِر از پيوي باد شا گفت: «بر

شوند». عاصم دسته دسته آنكه از پيش بودند آن
بهگفت: (بصري) گفتم، حسن به را حرف گويد: اين

نوده. اوزاعي نيكخواهي تو حق در و گفته راست خدا
كه آنا و بشكيبان؛ سنت بر را خويش گويد: «نفس

جاعت كه بگو هان و كن، اند. توقف كرده توقف جاعت
راه بكش؛ دست داشتند، باز دست آنچه از و گفتند،

ايشان آنچه كه صال) برو (سلف شايسته پيشينيان
بسنده و خور در نيز را تو بود بسنده و خور در را

در را العزه گفت: «رب كه است نقل او از است». هم
عبدالرحن! توييفرمود:  من به خطاب ديدم، خواب
كردم: عرض كن؟ مي منكر از ني و معروف به امر كه

كه نودم خواست در پروردگارا. سپس تو فضل به آري،
سنت!».  بر آمد: و خطاب بياند، اسلم بر مرا
گفت: كه اند كرده ثوري[ نقل] سفيان قول از و
درست نيت به جز عمل و نيايد راست عمل به جز «قول
باشد». سازگار سنت با بايد نيت و عمل و قول و نشود

بن يوسف  به]ثوري[ سفيان كه اند آورده نيز و
كه برسد تو به شرق از مردي خب گفت: «اگر اسباط
مردي خب اگر و بفرست، سلمش است سنت يار و هراه
است سنت يار و هراه كه برسد تو به مغرب از ديگر
 بسيار]راستي[ جاعت و سنت اهل كه بفرست، سلمش
است».  كم
گفت: از كه اند آورده سختياني ايوب قول از و

موفقش خدا كه است آن عجمي مرد و جوان مرد «سعادت
برسد». سنت اهل از عالي به بدارد

خدا نعمتهاي است: «از گفته شوذب بن عبدال
سنت صاحب با كه است اين پارسا و زاهد برجوان
بن واداردش». يوسف راست راه بر او كه كند برادري
داييهاي و بود يرَقيرَدري من است: «پدر گفته اسباط
(ثوري) مرا سفيان واسطة به خدا بودند، رافضي
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كه است روايت سليمان بن معتمر بشيد». از نات
است؟ شده چه را تو رفتم. پرسيد پدر نزد دلشكسته

طريقة است. پرسيد: بر مرده من از گفتم: دوست
بن مدار. عبدال غمگفتم: آري. گفت: بود؟ سنت

گفت: «براي كه كند مي نقل ثوري سفيان از مبارك
غريبانند». آنان كه كنيد خي توصية سنت اهل

فرق ميان سنت است: «طريقة گفته عياش بن ابوبكر
ميان اسلم از است كميابت و گراميت مسلمانان،

گفت: كه اند آورده شافعي قول اديان». از ديگر
از يكي گويي ببينم را حديث اصحاب از يكي «چون

ام».  ديده وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب اصحاب
كه است آورده جنيد قول از كتابش در خلدي جعفر

جای پا كه آن بر ال است بسته خلق بر گفت: «راهها
را او سنت و وسلم) بگذارد عليه ال (صلى پيغمب پاي
چني پيش خي راههاي باشد؛ او طريقة بر و كند پيوي
كه است نقل ممد بن جنيد از است». نيز گشاده كسي

آثار پيوان به مگر است بسته خدا به خلق گفت: «راه
او؛ سنت تابعان وسلم) و عليه ال (صلى ال رسول

ْد﴿فرمايد:  خدا چنانكه ُكْم َكاَن َلَق ّلِه َرُسوِل ِفي َل ٌة ال ُأْسَو

ٌةلللل﴿ َن خدا رسول زندگى در شا براى مسمّلما«. 1َحَس
.»بود نيكوي سرمشق

 .21 آية احزاب، سورة 1
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دوم باب
سازان بدعت و بدعت نكوهش در

مي وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از عايشه
كه آرد پديد چيزي ما امر در كس فرمود: «هر كه كند
طريق چند از را حديث است». اين مردود نيست، آن در

اند.  آورده
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از عمر بن عبدال

منحرف من سنت از كس فرمود: «هر كه كند مي روايت
نيست».  من از شود
پيغمب روزي كه است روايت ساريه بن 1عرباض از
و كرد ما به روي صبح ناز از وسلم) پس عليه ال (صلى

دلا و گريان چشمها آنچنانكه فرمود، بليغ موعظه
ال (صلى ال رسول پرسيد: يا گرديد. يكي لرزان
و عهد اكنون بود، يادگاري موعظت وسلم) اين عليه
كنم مي وصيت را فرمود: «شا چيست؟ ما بر تو وصيت
حاكم) و (از فرمانبي و شنوي حرف و الي، تقواي به
از بعد كس هر كه بدرست و باشد؛ حبشي اي بنده از لو
باد شا بر پس ديد؛ خواهد فراوان اختلف باند من

يافته هدايت راشدين خلفاي سنت و من سنت از پيوي
مكم را آن و بزنيد چنگ سنت آن من. به از بعد

درآمد، نو امور از گزيدن دوري باد شا بر بگييد. و
است». گمراهي بدعت هر و است بدعت درآمدي نو هر كه

مي س دّنت به س دّنت دين، ازگويد: « مرز بن عبدال
گسلند». مي قيّوت به قيّوت را ريسمان هچنانكه كاهند
بود، نشسته پسرش (ياني) با طاوس كه اند آورده

كرد. طاوس گفت سخن به شروع و آمد معتزله از يكي
نيز گفت: تو پسرش به خطاب و ناد گوش در انگشت
كه نشنوي، چيزي او گفتار از كه كن گوش در انگشت

كه است كساني ازجله و بود اصحاب مستضعفان از عرباض 1
َلى َول﴿شد:  نازل آنان درباره زير يهآ ّلِذيَن َع َذا ا َتْوَك َما ِإ َأ

َلُهْم َتْحِم ْلَت ِل ُد ل ُق ُكْم َما َأِج ُل ْيِهللل﴿ َأْحِم َل آيهء توبه، سورهء] َع
تو نزد وقت كه آنا بر نيست (نيز) ايرادى و«. [92

گفت: كن، جهاد) سوار (براى مركب بر را آنان كه آمدند
ندارم!». - مؤلف.  كنم، سوار آن بر را شا كه مركب
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گفت: پسركم، تأكيد به مددا است. و اضعيف دل اين
را خود حرف قدر آن نشنوي! و كه بگي مكم را خود گوش

برفت. و برخاست متكلم آن كه نود تكرار
نزد ما هراه كه بود گويد: مردي اضب علي بن عيسي

خب ابراهيم كرد. به مي آمد و (نعي) رفت ابراهيم
. بدو است «ارجاء» شده عقيدة داخل او كه رسيد

برنگرد! ديگر برخاست كه ما نزد گفت: از
« قدر» در كس فلن كه گفتند عيينه بن سفيان به
خدا از و كيند، معرفيش مردم بهگفت: گويد، مي سخن
بطلبيد.  عافيت من براي

ابن نزد كسي كه بودم حااضر گويد: من مري صال
نود. آغاز « قدر» سخن ابواب از يكي در و آمد سيين
ما يا برخيزي ما ميان از توگفت:  سيين ابن

برخيزي؟
گفت: سختياني ايوب  به1اهواء» «اهل از يكي
ني هم كلمه گفت: نصف ايوب بگوي؟ برايت اي كلمه

گفت: صاحب كه است نقل ايوب از بگويي! هم خواهم
مي دورتر خدا از بيفزايد، كوشش در چه هر بدعت

شود. 
از بيش را بدعت است: ابليس گفته ثوري سفيان

و است، توبه قابل معصيت زيرا دارد، دوست معصيت
به متهم داود ابي بن نيست. عبدالعزيز بدعت

او جنازة بر سفيان كه اند آورده «ارجاء» بود،
ثوري سفيان قول از نواند. هم ناز او بر و گذشت

آن از شنيد حديث سازي بدعت از كس هر كه اند آورده
بدعت با كس هر و نبد، باشد) سود راست (ولو حديث
گسلنيد.  را اسلم از رشته يك كرد مصافحه سازي

گريست، مي بشدت موت مرض در تيمي سليمان
است؟ مرگ ترس از آيا گريي، مي  چراپرسيدند:
بر روزي كه گري مي رو آن از ترسم، ني مرگ گفت: از

دارم بيم آن از دادم سلم او به و «قدري» گذشتم يك
بكشد. من از را سلم آن حسا ِب خدا كه

گرايشهاي پيوان اينجا اهواء» در اهل« از مقصود 1
م.–است.  حديث اهل غي فرق و كلمي
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كنيد  حذرگفت: كه اند آورده عياض فضيل قول از
او قول از است. هم نشسته بدعت صاحب با كه كسي از

بدارد، دوست را بدعت صاحب كس كه: هر اند آورده
از مسلماني نور و سازد ارزش بي را عملش خداوند

بدعت گاه است: «هر گفته هو نيز ب .دَيرَبد. و بيون دلش
نيز بگردان». و خويش راه ديدي، راهي در را سازي
و برد، ني بال را بدعت صاحب عمل خدااست: « گفته
شركت اسلم ويراني در كند ياري را بدعت صاحب كس هر

است».  كرده
به را خود دخت كس هر كه گفت فضيل نزد مردي

كس  هرگفت: فضيل كرده رحم قطع بدهد، تبهكاري
كس هر و كرده؛ رحم قطع بدهد بدعت صاحب به را دختش
خدا چون و نشده؛ نصيبش حكمت نشسته، بدعت صاحب با
گناهان كه دارم آن اميد يابد بدعتگران خصم را كسي
بيامرزد.  را او

صاحب گفتار به كس گويد: «هر حارثي نضر بن ممد
او اياني) از( عصمت خداوند سپارد گوش بدعت

كند».  واگذارش خود نفس به و بردارد،
گاه گفت: هر كه اند آورده سعد بن ليث قول از
او هم باز رود مي راه آب بر كه ببينم را بدعت صاحب
گفت: رسيد، شافعي به سخن ندارم. اين قبول را
ببينم را بدعت صاحب اگر من است، آمده كوتاه ليث
ندارم! قبولش هم كند مي پرواز هوا در كه

بودم بازار گفت: «در كه است نقل حارث بن بشر از
سجده مناسب جاي اگر و شنيدم، را مريسي بشر مر ِگ خب

را خداي حد آوردم؛ مي جا به شكر سجدة جا هان بود،
كنيد!». خدا ح ِد نيز شا گرفت، را مريسي جان كه

«قرباني» بودي، گويد: نزد باري سهل بن ممد
گفت: اگر يكي زدن؛ حرف بدعت اهل عليه كرد شروع
خشم قرباني» به« داشتيم، خوش بيشت گفت مي حديث
شصت عبادت از را بدعت اهل عليه گفتارداد:  پاسخ
دارم.  دوست بيشت ساله

را بدعت و ستودي را سنت تو كه بگويد كسي اگر
نه مگر است؟ كدام بدعت و چيست سنت اما نكوهيدي،
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پندارد؟ مي سنت پيو را خود سازي بدعت هر اينكه
كه نيست شك و است طريق معن به لغت در  سنتگوييم:

وسلم) عليه ال (صلى ال رسول آثار پيوان حديث اهل
هستند طريق بر چون اند، راستي سنت اهل اش صحابه و
چيزهاي زيرا نشده، پيدا درآمدي نو چيز آن در كه
و شد؛ پيدا او صحابه و پيغمب از بعد آمد در نو

شد پديد نو و نبود كه امري از است عبارت بدعت
در و دارد مالف برخور ِد شريعت با كه است آن وغالب

پيشينيان، عموم و كاهد، مي آن از يا افزايد مي آن
در يا نبود شريعت مالف آنكه ولو را پديد نو چي ِز هر
اصل حفظ براي و نداشتند خوش نود ني زياد و كم آن

وسلم) است- عليه ال (صلى رسول پيوي - كه اسلم
جايز بدعت آن ولو بودند بيزار سازي بدعت هر از

كه عمر و ابوبكر جواب در ثابت بن زيد بود. چنانكه
گفت: بپردازد، قرآن آوري جع به درخواستند او از
عليه ال (صلى پيغمب كه پردازيد مي كاري به چگونه

وسلم) نكرد؟
مي كسي كه (صحابي) شنيد مالك بن گويند: سعد

زمان در ما. گفت: 1العارج» ذا «لبيكگويد: 
گفتيم. به ني وسلم) چني عليه ال (صلى ال رسول
در مغرب ناز از بعد اي عده كه شد گفته مسعود ابن
گويد: فلن مي ميان آن از يكي و نشينند مي مسجد

بگوييد ال سبحان تعداد فلن و بگوييد اكب ال تعداد
مردي مسعود بن ال عبد بگوييد. و ل المد عدد فلن و

نود معرف را خود و رفت جع آن ميان به تندخوي؛ بود
خويش كه ايد آورده ظالانه بدعت كه خدا بهگفت:  و
ناده  فضيلتوسلم) عليه ال (صلى ممد اصحاب به را

كه نرويد راست و چپ و باشيد مستقيم طريق بر ايد،
افتيد. مي دور ُپر راه از و شويد مي دچار گمراهي به

«ذو و است، صعود و عروج جايگاههاي معن «معارج» به 1
). و3 آيه معارج، سورةاست. (رك:  العارج» خداوند

قيفيتو ال اساء كه كرده مي احتياط جهت اين از صحابي آن
است.-م.
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گفت: و آمد نعي ابراهيم نزد كسي كه اند آورده
كه گويد: ديدم بدهد. راوي شفا مرا خدا كن دعا

اش چهره در هه و نيامد خوش سخن آن را ابراهيم
گاه كردند. آن ملحظه را درخواست آن از ناخشنودي
ترغيب بدان را حااضران و گفت سخن سنت از ابراهيم

اند آودره در تازه خودشان از مردم آنچه از و نود
زد. حرف آن وعليه كرد كراهت ابراز
ذوالنون نزد حديث گويد: اصحاب ريان بن ممد
گفت: خطرات» پرسيدند، و «وساوس دربارة آمده
و ناز به راجع گوي، ني سخن چيزها اين درباره من

گويد: ريان بن ممد نيز كنيد! و سؤال من از حديث
گفت: من به ذوالنون بودم، پوشيده قرمز موزة

،1«شهرت» است كه كن بيون پا از را اينها فرزند،
پوشيد ني گونه وسلم) اين عليه ال (صلى پيغمب
پوشيد.  مي سياهرنگ سادة موزة بلكه

بي ولو بدعت هر از ال رسول صحابة كه گفتيم
سابقه كه را امري تا كردند مي حذر بود اشكال
اباشند. البته نياورده پديد است، نداشته

برخوردي شريعت با كه آمد پديد تازه چيزهايي
آن دادن انام در كرد، ني زياد و كم را وچيزي نداشت
ناز رمضان ماه در مردم نديدند. مثل اشكال

اقتدا كسي به گاه و خواندند مي (مستحب) فراوان
كعب ابن ابي به هه كه داد قرار چني نودند. عمر مي

گفت: كرد، مشاهده را ايشان جاعت وچون كنند اقتدا
مشروع جاعت ناز اصل اين! (چون است نيكي بدعت چه

است).
است: گفته 2گويي قصص دربارة (بصري) نيز حسن

ودعوة يستفاد أخ من كم البدعة، نعمت«

نا انگشت و كند توجه جلب كه پوششي يعن شهرت»، « لباس 1
هي از دهم باب به كنيد است. رجوع شده ني باشد، چشمگي و

 م.–كتاب. 
و نقل گفت، حديث و اخبار كردن، موعظه معن به گويي قصص 2

قايّص را گوي نقال. قصص و سخنوري مذهب، داستاناي روايت
. يرَقيّصاص. (جع: ُقيّصاص) گويند.- م و
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كه است اجتماعي است، بدعت  يعن: نيكمستجابة».
مي يافت دين برادران و شود مي مستجاب دعاها آن در

دانيم مي كرد. و استفاده بتوان ايشان از كه شوند
آمد در نو ام ِر اگر و است، مشروع كردن وعظ اص ِل كه
اگر اما نباشد نكوهيده شود مستند مشروعي اصل بر

مستلزم واقع در نايد جلوه شريعت متمم هچون بدعت
اضد چنانچه و بود خواهد شريعت بودن ناقص به اعتقاد
گفتيم آنچه است. از بدتر ديگر كه باشد شريعت
بدعت اهل و اند سابقه پيوا ِن سنت اهل كه شد روشن
هم مستندي و نبوده كه چيزهايي آوردندگان پديد

مي پنهان را خويش مذهب و روش بدعت اه ِل ندارد. لذا
واقع در نايد جلوه شريعت متمم هچون اما دارند
و بود خواهد شريعت بودن ناقص به اعتقاد مستلزم
آنچه است. از بدتر ديگر كه باشد شريعت اضد چنانچه
اهل و اند سابقه پيوا ِن سنت اهل كه شد روشن گفتيم
مستندي و نبوده كه چيزهايي آرودندگان پديد بدعت
پنهان را خويش مذهب و روش بدعت اه ِل ندارد. لذا هم

مذهبشان و است آشكار حرفشان سنت اهل اما ميدارند
از چنانكه است ايشان آن از هم عاقبت حسن و وااضح؛
َيَزاُلَ ل«است:  وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب
ِتي ِمْن َناٌس ّتى َظاِهِريَن ُأّم َيُهْم َح ِت ْأ ّلِه َأْمُر َي َظاِهُروَن». َوُهْم ال

گروهي من امت از  يعن: پيوستهمسلم]. و بخاري[
رسد در خدا امر تا  باشندغالب[ و آشكاره] ظاهر

حديث» اهل« به را عده باشند. اين ظاهر ايشان و
اند.  كرده تعبي

بدعت اهل اقسام در
عليه ال (صلى پيغمب كه است روايت ابوهريره از

دو و هفتاد يا ويك هفتاد به وسلم) فرمود: «يهود
به نيز من امت نصارى؛ هچني و شدند تقسيم فرقه

صحيح را حديث اين [ترمذيشوند».  فرقه سه و هفتاد
حديث ا اين  دنبالةگويد:  مؤلف].است گفته

اند آتش در آنا است: «هه چني آوردي پيشت چنانكه
عليه ال (صلى ال رسول يايكي». پرسيدند:  ال

و من كه اي طريقهفرمود: « است؟ كدام وسلم) آن
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كه است روايت مالك بن انس آنيم». از بر من اصحاب
اسرائيل  «بنوسلم) فرمود: عليه ال (صلى پيغمب

بز شدند هل ک هه که شدند تقسيم فرقه يك و هفتاد به
خواهد قسيمت فرقه و هفتاد به من امت فرقه. و يک
مي خلص يكي و شود مي هلك فرقه يك و هفتاد كه شد

است؟ فرقه كدام آن ال، رسول  يايابد. پرسيدند:
فرمود: «جاعت».

ها فرقه اين آيا كه شود پرسيده گويد: اگر مؤلف
دسته اص ِل از گوييم: ما پاسخ در اند؟ شده شناخته

و داري اطلع اصلي بنديهاي دسته نيز و شدن دسته
تقسيم فرعي گروههاي به اصلي هاي دسته اين خود

احاطه عقايدشان و اسامي بر ما چند هر شدند،
رسيده ما به ها فرقه اصل از باشيم. آنچه نداشته

رافضه مرجئه، جهميه، قدريه، : حروريه،1تاست شش
اي فرقه اصل كه اند گفته علم اهل جبيه. بعضي و

گروه دوازده به يك هر كه هستند تا شش هي اضاله
شوند. گروه دو و هفتاد جعا كه شوند مي تقسيم
 عبارت= خوارج[] حروريه گروه دوازده اما

از:  است
كسي گفتند كه ازرق بن نافع ازرقيه: پيوان)1

بقية خود هكيشان از غي و دانيم ني مؤمن را
شردند.  كافر را قبله اه ِل

هكيشان اباض- كه بن عبدال ابااضيه: پيوان)2
دانستند. منافق را آنان جز و مؤمن را خود

به مشكان- كه بن ثعلبه به ثعلبيه: منسوب)3
نبودند.  يلقا الي قدر و قضا

ني گفتند علي- كه بن حازم حازميه: ياران)4
شردند. معذور را خلق هة و چيست، ايان دانيم

زن هر گفتند خارجي- كه خلف خلفيه: ياران)5
است.  كافر كند جهاد ترك كه مردي يا

نل و ملل كتب با نوشته فرق تقسيم در الوزي ابن آنچه 1
اكتفا  نوشته آنچه ترجه به كه دارد جزئي و كلي تفاوتاي

م.–كردي.  بسنده اضروري اشاره چند به فقط و شد
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عجلي- كه عبدال بن مكرم مكرميه: پيوان)6
با يا كند لس را ديگري كسي نيست جايز گفتند

نيست معلوم نس و پاك چون شود، خوراك هم او
كند.  غسل و نايد توبه كسي آنكه مگر

] را مالش كسي نيست جايز كنزيه: گفتند)7
كه چرا بدهد احدي را[ به مالش زكا ِت ظاهرا

گنجينه زمي در بايد بلكه نباشد مستحق بسا
. 1شود پيدا حق صاحب تا ند

ندارد اشكال بيگانه زن تاس شراخيه: گفتند)8
. 2اند سبزه و گل زنان چون

اخنس- گفتند نام به مردي اخنسيه: پيوان)9
.3رسد ني نفعي و اضرر مرگ از بعد مرده به

داوري به را ملوق كس هر مكميّيه: گفتند)10
.4است كافر بپذيرد،

و علي امر كه حروريه: گفتند از معتزله)11
و بيزار دو هر از و شد مشتبه ما بر معاويه
. 5بركناري

خالد- گفتند بن ميمون ميمونيه- پيوان)12
(خوارج) تعيي ما دوستا ِن راضايت به جز امام

نشود. 
از:  عبارتند قدريه گروه دوازده اما

اي عقيده چني ُخس به راجع اماميه شيعه از كمي عدهء 1
تا كرد دفن را امام سهم گفتند: بايد مي و اند داشته

 م.–ببارد.  بيون و بيايد حضرت خود
و دانسته متصوفه از را شراخيه متأخر، منابع بعضي در 2

منسوبند.-م. فجور و فسق به كه اند گفته
زندگان فرستادن رحت يا لعنت از كه است اين مراد ًاظاهر 3

كه آيد مي نظر شود. به ني حاصل مردگان واضع در تغييي
كرده ني رأي اظهار گذشتگان درباره خوارج از فرقه اين

م.–اند. 
اول»  نامند.- «مكمهء را نسختي خوارج كه دانست بايد 4

م.
در كه آنان (برخلف ننگيدند معاويه يا علي با يعن 5

جنگيدند). علي با و آمدند گرد نروان
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اين خدا عدل شرط بودند معتقد احريه- كه)1
و باشند خود امور مال ِك او بندگان كه است
شود.  بندگان معصيت از مانع خدا

و خدا از خي كه بودند پندار اين ثنويه- بر)2
است.  ابليس از شر

و بودند قرآن بودن ملوق به معتزله- قايل)3
. 1خدا رؤيت امكان منكر

از كارها دانيم ني- گفتند: 2كيسانيه)4
مردمان كه دانيم ن ی و بنده، يا است خداوند

عقاب.  يا رسند ثواب به مرگ از پس
را شيطان  خدا- گفتند: 3شيطانيه)5

است.  نيافريده
ا ةگناهان)6 ال است مقدر شريكيه- گفتند: ه

است).  اختيار به (كه كفر
و آدميان، گفتار و - گفتند: كردار 4وهيه)7

ندارد.  واقعيت بد و نيك

عطا.-م. بن واصل پيوان اند، معتزل متكلمان هان اينان 1
كيسان پيوان هان را «كيسانيه» مزبور كتاب، مصحح 2

معلوم مأخذش كه حنيفه) دانسته ممد شاگرد و علي (مولي
آيد.  ني درست نظر به و نشد

الطاق» « شيطان پيوان را « شيطانيه» فوق و- 3
باز كه الطاق» دانسته «مؤمن نعمان بن ممد مقصودش
بدرست بتيه» مصحح« چيست. درمورد مأخذش نشد معلوم
به مقلب النوي كثي و صال بن حسن پيوان كه داده تواضيح

دسته اين كه كرد تصور شود مي متجم گمان به هستند، ابت
اند.-م. بوده «قدريه» مذهب زيديه از

وهيه نام به مذهب- كلمي فرقة يك كه دارد شك متجم 4
آنكه بي كساني كه دارد گمان و است داشته وجود بعينه
انديشه چني باشند اي فرقه هبستگي يا وابستگي داراي
عقايد متأخرين، بعضي حال هر  اند. به داشته هايي

بستان رك؛ اند. (مثل نوشته بتفصيل «وهيه» را
).-م. 131 -132  ق. ص1315 چاپ شيواني، السياحه،
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كتاباي از يك هر به - گفتند: عمل1راونديه)8
يا باشد شده نسخ آنكه از اعم است حق آساني
باشد.  نشده

نايد توبه و كند معصيت كه هر بتيه- گفتند)9
نيست.  مقبول اش توبه

پيغمب بيعت كس هر كه بودند آن ناكثيه- بر)10
گناهي شكسته وسلم) را عليه ال (صلى

نكرده.
برتري زهدورزي بر را طلب قاسطيه- دنيا)11

نادند. 
اند نظام سيار بن ابراهيم نظاميه- پيوان)12

كافر شيء» بنامد« را خدا كس گفت: هر كه
است.  شده

بن جهم اتباع] جهميه فرقة دوازده اما
از:  عبارتندصفوان[

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

است.  كافر است، ديدني
گفتند: اكثر – مريسي بشر پيوان – مريسيه)2

است.  ملوق خدا صفات
هر در خود ذات به خدا كه ملتزقه- گفتند)3

هست. مكان
را پروردگارش كس گفتند: هر – وارديه)4

شد آتش وارد كس هر و شود، ني آتش وارد شناخت
ندارد. شدن بيون

خود براي تواند ني كس زنادقه- گفتند: هيچ)5
اين به اثبات زيرا نايد، اثبات پروردگاري

حواس به اگر پس شود، ادراك حواس با كه است
ادراك حواس به واگر نيست خدا شود ادراك
نيست.  ثابت نشود

شود مي اند. البته عباسيه شيعهء غلت راونديه- از 1
«راونديه» هم را معروف راوندي ابن پيوان كه كرد تصور

است.-م. داناتر خدا باشند. و ناميده
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مي بار يك آتش را كافر گفتند – حرقيه)6
بي ماند مي سوخته حالت به پس آن از سوزاند

كند.  حس را آتش گرماي آنكه
است.  ملوق قرآن ملوقيه- گفتند)7
و است شدني فنا دوزخ و بشت فانيه- گفتند)8

آفريده هنوز دوزخ و بشت گفتند شان بعضي
است.  نشده

انكار را آوران پيام مغييه- راستگويي)9
بوده فرمانروايان آنان گفتند و كردند
اند. 

ملوق قرآن كه گوييم ني ما واقفيه- گفتند)10
نيست.  ملوق گوييم ني و است

منكرند.  را شفاعت و قب قبيه- عذاب)11
كنيم تلفظ قرآن از آنچه لفظيه- گفتند)12

است.  ملوق
از: عبارتند مرجئه گروه دوازده اما
بر خداوند از كه حقي تاركيه- گفتند)1

را خدا كس هر بس؛ و است ايان است فرض بندگان
كار هر كه است آزاد آورد ايان و شناخت
بكند.  خواست

كرده رها را خلقش خداوند سائبيه- گفتند)2
بكنند.  خواهد مي كار هر تا

عاصي را عاصي و مطيع را مطيع راجيه- گفتند)3
عمل و مقام خدا نزد دانيم ني زيرا ناميم ني
چيست؟ يك هر

شود.  ني مسوب ايان از طاعت گفتند – شاكيه)4
اليصم- بن بيهس به - منسوب 1بيهسيه)5

حرام از را حلل كس هر علم؛ يعن گفتند: ايان
است.  كافر نشناسد باطل از را حق و

شود.  ني زياد و كم ايان منقوصيه- گفتند)6

جابر بن بيهس ابو به منسوب خوارجند فرق از بيهسيه 1
ص فلوتن، فان پ چا خوارزمي، العلوم رك: مفاتيح(

).-م. 25
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ا ءال - استثناء] = ان 1 مستثنيه)7 شا
كردند.  نفي ايان در  راگفت[

و من دست چون است دست را گويد: خدا – مشبهه)8
من.  چشم چون است چشمي

تارك و دانند؛ يكي را احاديث حشويه- هة)9
شارند.  فريضه تارك چون را نافله

اند.  كرده نفي را قياس – ظاهريه)10
امت اين در كه اند گروهي - اولي 2بدعيه)11

آوردند.  پديد بدعت

از: عبارتند رافضه گروه دوازده اما
فرستاده علي سوي را گفتند: جبيل – علويه)1

وسلم) عليه ال (صلى ممد نزد خطا به بودند،
رفت. 

عليه ال (صلى ممد شريك علي گفتند – امريه)2
رسالت.  امر در وسلم) بود

ال (صلى ال رسول وصي علي گفتند – شيعيه)3
در امت و اوست، از بعد امر و دّل وسلم) و عليه
شدند.  كافر علي با كردن بيعت

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

 است. «نب»
كس هر و است امت افضل علي گفتند – ناووسيه)5

است.  كافر دهد تفضيل او بر را ديگري
نسل از امامي از هرگز دنيا گفتند – اماميه)6

ميدهد؛ تعليم جبيل را امام نباشد؛ خال حسي

ا ت: «از آمده منابع بعضي در 1 گويند: ما و اند مرجئه اس
ال».-م.  شاء ان مؤمنيم

ملك زاده راضا رحيم گردآوري مذاهب دبستان تعليقات در 2
و اند مرجئه از « بدعيه،است: آمده ) چني83 ص ،2 ( ج

و خواست بي شود مي پيدا جهان در كه نو مشكل هر گويند
شود مي پيدا كه نو پادشاه هر و نيست، خداي ارادهء

–فرمايد».  كردن گناه چه اگر كرد بايد او فرمانبداري
م.
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را جايش او مثل يكي امامي هر مرگ از پس و
است.  گرفته

نيكوكار يا بدكار حسي اولد گفتند – يزديه)7
اولد از يكي جا هر و اند جاعت امام باشند

نيست.  جايز ديگري پيشنمازي باشد، حسي
ديگران از خلفت براي عباس عباسيه: گفتند)8

بود.  او .دَْل
ديگر بدن به بدني از ارواح گفتند – متناسخه)9

داخل روحش بوده نيكوكار كس هر روند، مي
كس وهر است سعادتند آن در كه شده بدني

سخت در شده بدني داخل روحش بوده، بدكار
بكشد. 

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

و معاويه و زبي و طلحه و لعنيه- عثمان)11
كنند.  مي لعنت را عايشه و اشعري ابوموسي

هر در و زيستند مي پارسايان زي در – متبصه)12
امت «مهدي» اين نوده معي را كسي اي دوره

جايش به را ديگري مرد او چون و پنداشتند،
نادند. 

از:  عبارتند جبيه گروه دوازده اما
از هه نيست، فعل را آدمي گفتند – مضطريه)1

خداست. 
اما هست فعل را ما افعاليه- گفتند)2

با كه چارپايانيم چون ما نيست؛ اختياري
شوند.  مي كشيده افسار

اكنون شده، آفريده چيز هه گفتند – مفروغيه)3
شود.  ني آفريده چيزي

النجار- ممد بن حسي ناريه- پيوان)4
عذاب را مردم خويش فعل به خدا كه پنداشتند

ايشان.  فعل به نه كند مي
كند، مي خطور چه دلت در ببي گفتند – متأنيه)5

بده. انام كار هان ميدهي تشخيص خي آنچه هر

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 27



ابليس تلبيس                   28

كسب عقاب يا ثواب از را بنده گفتند – كسبيه)6
نيست. 

و كن عمل گو خواهد كه گفتند: هر – سابقيه)7
گناه را ازل سعيد كه مكن عمل گو خواهد كه هر

نرساند.  سودي نيكي را شقي و نرساند زيان
نوشيد، را الي مبت جام كس هر گفتند – ُحبيّيه)8

شد.  ساقط وي از تكليف و عبادت
خداوند دوستدار كه را كس هر خوفيه- گفتند)9

از دوست كه براسد او از كه نگنجد در است
نتسد.  دوست

گردد افزوده دانش را كس هر گفتند – فكريه)10
شود.  كم عبادت تكليف از اندازه هان به

و كم بي آدميزادگان ميان دنيا گفتند 1خسيه)11
پدرشان ارث كه شود تقسيم بايد برابر و زياد
است.  آدم

بر استطاعت و ماست از فعل گفتند – معيه)12
ماست. 

مذاهب دبستان تعليقات چيست. در نشد معلوم كلمه اين 1
خوانيم: ) مي89 ص ،2( ج ملك زاده راضا رحيم گردآوري
يعن مالا، در نيست قسمت گويند و اند جريه از «حبسيه

م.–است.  وقف معن «حبس» به نيست، مياث



سوم باب
ابليس هاي حيله و ها فتنه از داشت حذر بر در
قرار شهوت انسان تركيب در خلقت هنگام كه بدان

شد ناده غضب قوة و كند منافع جلب آن با تا شد داده
جلب آنچه در تا بشيدند عقلش و نايد؛ زيان دفع تا
را شيطان و گيد؛ كار به را عدل كند مي دفع يا

به اضرر دفع و نفع جلب در را انسان كه آفريدند
اين از تا است واجب خردمند بر كشاند. پس مي افراط

آشكار انسان با را عداوتش آدم، روزگار از كه دشن
است:  آمده قرآن در آنچنانكه باشد حذر بر كرده

ِبُعوا َول﴿ ّت ُطَواِت َت َطاِن ُخ ْي ّنُه الّش ُكْم ِإ ُدّو َل ِبيٌن َع ّنَما*  ُم ِإ
ُكْم ْأُمُر ْلَفْحَشاِء ِبالّسوِء َي َأْن َوا ُلوا َو َلى َتُقو ّلِه َع ل َما ال

َلُموَنللل﴿ .1َتْع
او كه مكنيد. ح دّقا پيوى شيطان گامهاى از و«

شا شيطان كه نيست اين شاست. جز آشكار دشن
وادار را شا و ميكند أمر فحشاء و ببدى را

كه بگوئيد خدا باره در را مينمايد: چيزى
. »نيدانيد

است: آمده نيز و
َطاُن﴿ ْي ُكُم الّش ُد ْلَفْقَر َيِع ُكْم ا ْأُمُر َي ْلَفْحَشاِءلللل﴿ َو .2ِبا
فقر انفاق،) وعده هنگام (به را شا شيطان،«
زشتيها) امر (و فحشا به و دهدمى تيدست و
. »كندمى

نيز: و
ُد﴿ ُيِري َطاُن َو ْي ّلُهْم َأْن الّش ًل ُيِض ًاللل﴿ َضل . 3َبِعيد
اىگمراهى به را آنا كه خواهدمى شيطان و«

.»افكند دراز و دور

 .169- 168آيات:  بقره، سورة 1
 .268 آية بقره، سورة 2
. 60 آيه نساء، سوره 3
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ّنَما﴿ و ُد ِإ َطاُن ُيِري ْي ُكُم ُيوِقَع َأْن الّش َن ْي َة َب َداَو ْلَع ا
َء َبْغَضا ْل ْلَخْمِر ِفي َوا ْيِسِر ا ْلَم ُكْم َوا ّد َيُص ْكِر َعْن َو ّلِه ِذ الّصلِة َوَعِن ال
ُتْم َفَهْل ْن َتُهوَنللل﴿ َأ ْن . 1ُم

در قمار، و شراب وسيله به خواهدمى شيطان«
از را شا و كند، اياد كينه و عداوت شا ميان
هه اين (با بازدارد. آيا ناز از و خدا ياد
اكيد،) خوددارى نى اين با و فساد، و زيان

.»كرد؟! خواهيد
َطاَن ِإّن﴿ و ْي ُكْم الّش ُدّو َل ُه َع ُذو ّتِخ ًا َفا ُدّو ّنَما َع ْدُعو ِإ َي

َبُه ُنوا ِحْز ُكو َي .2الّسِعيِرللللل﴿ َأْصَحاِب ِمْن ِل
دشن را او پس شاست، دشن شيطان الب دّته«

كندمى دعوت اين به را حزبش فقط او بدانيد
. »(جه دّنم) باشند! سوزان آتش اهل كه
ُكْم َول﴿ و ّن ّلِه َيُغّر ْلَغُروُرللل﴿ ِبال . 3 ا
خداوند به نسبت را شا فريبكار شيطان و«

.»ندهد فريب
َلْم﴿ و ْد َأ ُكْم َأْعَه ْي َل ِني َيا ِإ َدَم َب ُدوا ل َأْن آ ُب َطاَن َتْع ْي ّنه الّش ُِإ
ُكْم ُدّو َل ِبيٌنلللل﴿ َع .4ُم

بودم نكرده حكم شا به آيا آدم، فرزندان اى«
دشن برايتان او نپرستيد. كه را شيطان كه

. »است آشكار
است.  بسيار قرآن در آيات قبيل اين از و
است: تلبيس كارش ابليس كه بداني است شايسته و
انداخت. اشتباه در هم را ديگران و افتادن شبه به

نايد، سجده آدم به كه شد امر صريا كه آنا بار نستي
﴿گفت:  و آدم بر خويش اصل نادن ترجيح به كرد شروع
ِني َت َلْق َتُه َناٍر ِمْن َخ َلْق اي آفريده آتش از «مرا 5ِطيٍنلللللل﴿ ِمْن َوَخ

دانا اختيار صاحب خداون ِد بر گل» و از را آدم و

. 91 آية مائده، سوره 1
. 6 آيه فاطر، ةسور 2
 .33 آية لقمان، سورة 3
 .60 آية يس، سورة 4
.12آية:  اعراف، - سورة5



َتَك﴿ كه نود اعتاض ْي َأ َذا َأَر ّلِذي َه َلّيللل﴿ َكّرْمَت ا «از 6َع
امر اين اي». يعن بشيده كرامت من بر را اين رو چه
كرد تكب و بزرگي دعوي گاه نبوده! آن حكمت روي از

َنا﴿كه:  ْيٌر َأ ُهلللل﴿ َخ ْن سجود از . و»بتم او از من« 7ِم
مي كه را خويش نفس گونه بدين و ورزيد امتناع
گردانيد مقدار بي و خوار بدارد بزرگ و عزيز خواست

داد.  قرار عذاب و نفرين و لعن معرض در و
بايد نايد رخ امري وسوسه نفس، در را كس هر پس
انسان كه شيطان به خطاب و دارد مرعي احتياط نايت
آراست با كه بگويد: تو خواند، مي فرا بدي به را

چگونه نايي مي من نيكخواه را خود من نظر در شهوات
خي نتوانست خود بر كه بود خواهي من نيكخواه
به را نفس هوس، و هوي تريك با شيطان اگر پس رسانيد

كرد احضار انديشه خانه به را عقل بايد بواند ياري
پيغمب ساخت. از منهزم را نفس سپاه عزم لشكر با و

فرمود:  كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى
إن!  أيها يا« ما أعلمكم أن أمرني تعالى الله الناس
عبدي نحلته مال كل إن هذا، يومي في علمني مما جهلتم
فأتتهم كلهم حنفاء عبادي خلقت وإني حلل، له فهو

بي يشركوا ل أن وأمرتهم دينهم عن فاجتالتهم الشياطين
ًا، به أنزل لم ما الرض أهل إلى نظر تعالى الله وإن سلطان

. الكتاب» أهل من بقايا إل وعجمهم عربهم فمقتهم
شا به كه كرد امر مرا تعال خداي مردم، «اي

من به امروز آنچه از دانيد ني را آنچه بياموزان
بر ام بشيده ام بنده به كه مال  هراست: آموخته

ا ة من و است، حلل او اما آفريدم پاكدين را بندگان ه
حال برد درشان به دين از تاخته ايشان بر شيطان
فرو دليلي آن براي كه را چيزي بودم كرده امر آنكه

تعال خداي ندهند. و قرار من شريك ام نفرستاده
خشنودي عجمشان و عرب از و كرد زمي روي مردم بر نظر

كتاب». اهل ماندگا ِن باز از اي عده جز نداشت

 .62 آية اسراء، سورة 6
. 12آية:  اعراف، - سورة7
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نقل هم ديگر طريق از را حديث  اينمسلم). صحيح(
اند.  كرده
است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از نيز و

لشكريان سپس ند، مي آب بر را خود تت كه: «ابليس
انگيز فتنه كدام هر و فرستد مي گري فتنه به را خود
مي است. يكيشان نزديكت ابليس به منزلتش است تر
گويد: مي كردم. ابليس چنان و گويد: چني مي و آيد
زن گويد: ميان مي و آيد مي اي! ديگري نكرده كاري

نزديك خود به را او انداخت. ابليس جدايي شوهر و
نايد». مي تسي گيد- و مي بر در سازد- يا مي

مسلم)  (صحيح
اينكه از كه: ابليس كند مي روايت جابر نيز و

تريك به اما است مأيوس بپرستند را او نازگزاران
است». بسته اميد مردمان ميان كينه و خصومت
باری). (صحيح
اش پوزه «شيطان كه است روايت مالك بن انس واز

در خدا ياد وقت است. هر گذارده آدم بن قلب بر را
فراموش را خدا دل اگر و ندارد كاري آن به باشد آن

بلعدش».  مي شيطان باشد كرده
ملس اهل ميان «شيطان كه است روايت مسعود ابن از
ميان نتوانست اما رفت گري فتنه (خدا) براي ذكر

از سخن كه رسيد ملسي به افكند. پس جدايي ايشان
به پرداخت تفتي و تريك به آنان ميان بود دنيويات

اهل آنكه تا گشادند، دست يكديگر كشت به كه طوري
شدند حايل و واسطه آنان ميان (خدا) برخاسته ذكر
گرديدند».  پراكنده تا
گماشته را  «ابليسكه: است روايت قتاده از و
را وي سال چهل كه «قبقب»، نام به شياطي از است اي

وارد نوجواني تا نايد مي وتقويت دهد مي استاحت
او سراغ بهميگويد:  قبقب به ابليس پس شود، اسلم
كار اين براي را تو كه بيفكنش، فتنه به و برو،

ام».  پرودانده
زكريا بن يييكه: « كرده روايت بناني ثابت
بر گوناگون چيزهاي ديد را ابليس السلم عليهما



گفت: اينها ابليس چيست؟ اينها پرسيد آويته، خود
مي صيد وسيله بدان را آدميزادگان كه است شهوات

چه من صيد السلم) پرسيد: براي (عليه كنم. ييي
سنگي شوي سي گاه هر گفت: تو ابليس دارد؟ اي وسيله

عليه( ماني. ييي مي باز ذكر و ناز از و شوي مي
خدا بهگفت:  ابليس چه؟ ) پرسيد: ديگرالسلم
السلم) گفت: (عليه ندارم. ييي هيچ ديگر تو عليه

از را خويش شكم ديگر كه كنم مي عهد خداي و خود بي
كنم مي عهد هم منگفت:  نسازم. ابليس پر خوراك

نكنم!» نصيحت را پرست خدا هيچ ديگر كه
سراغ گاه هر  «شيطاناست: گفته قيس بن حارث و
را ناز آن تو است، ريايي بگويد: نازت و بيايد تو

گردان».  درازتر
بود، عابدي اسرائيل بن «در كه است روايت نيز و

دل در و  كردجنون[ ]و خناق دچار را دختي شيطان
دواي كه نود القاء چني دخت اولياي و خويشاوندان

بردند عابد نزد را دخت است، عابد آن نزد دخت درد
تا كردند اصرار قدر آن نود امتناع وي پذيرايي از

اغواي به سپس باند. شيطان او نزد دخت كرد قبول
آبست را دخت تا نود تريكش قدر آن و شد مشغول عابد
به دخت خانوداه كه نود اش وسوسه گاه آن كرد،

بكش! و را دخت پس شوي مي رسوا تو و آيند مي سراغش
دخت آن ُمرد. عابد بگو است شده چه دخت پرسيدند اگر
آن خانوادة نزد شيطان گاه آن كرد، دفن و كشت را
كرده آبست را دخت عابد كه كرد شان وسوسه و رفت دخت
و آمدند عابد نزد ايشان نوده. پس دفن و كشته و

را دخت جنازة مرده؛ گفت گرفتند را خود دخت سراغ
را عابد و آورند شيطان) بيون راهنمايي (با

هه گفت: اين و رفت عابد نزد كردند. شيطان دستگي
انداخته مهلكه اين در را تو و ام كرده من را كارها

يابي. عابد نات تا كن سجده من بر دوبار حال ام،
اين نيافت). و هم نات (و نود سجده شيطان بر دوبار

َثِل﴿قرآني:  آية مصداق است َطاِن َكَم ْي ْذ الّش ْنَساِن َقاَل ِإ ِْل ِل
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ْكُفْر َلّما ا ّني َقاَل َكَفَر َف ٌء ِإ ْنَك َبِري ّني ِم ّلَه َأَخاُف ِإ َلِميَنللل﴿ َرّب ال ْلَعا .1ا
گفت: كافر انسان به كه است شيطان هچون آنا كار«

تو از گفت: من شد كافر كه هنگامى شو!» ايّما
است عاليان پروردگار كه خداوندى از من بيزارم،

هم مفصلتي صورت به را داستان . اين»ترسم! م ی
اند. آورده

مسيح روزگار به كه است نقل منبه بن وهب از نيز و
از شيطان بود، مشغول عبادت به اي صومعه در راهب
تا نگرديد، موفق شد وارد او فريب براي كه راه هر

ديوار پاي و درآودرد مسيح شكل به را خود آنكه
سخن تو با بيا كه زد راصدا او و آمد راهب صومعه

عمر كه برو خود كار دنبال  بهگفت: دارم. راهب
من كه بياگفت:  نيست. شيطان برگشت قابل گذران

تو با مرا باشي مسيح هم  اگرگفت: مسيحم. راهب
به و اي كرده امر عبادت به را ما كه نيست كاري

رو. خود كار دنبال به اكنون اي، داده وعده قيامت
رفت.  و گذاشت خود حال به را راهب آن لعي شيطان
سوار ) چونالسلم عليه( نوح كه است روايت نيز

چه برايپرسيد:  ديد آنا ناشناس پيمردي شد كشت
با تو اصحاب دل تا ام آمدهگفت:  اي؟ آمده اينجا

)السلم عليه( تو! نوح با تنهايشان و باشد من
گفت: خدا. شيطان دشن اي برو بيون كشت  ازگفت:
سه كه دارم مردمان انداخت هلك به براي روش پنج من
گوي. از ني را تايش دو و گوي مي تو براي را آن تاي
به تا سه آن كه آمد ) وحيالسلم عليه( نوح به خدا
بگويد؛ را تا دو اين كه بواه او از خورد، ني دردت

من شيوة دو مردم افكندن هلك به گفت: براي وشيطان
من خود حرص؛ و حسد از است عبارت ندارد خور در كه
حرص سبب به را آدم و شدم رانده و ملعون حسد سبب به
آوردم. بيون بشت از

ديد ) راالسلم عليه( موسي شيطان كه اند آورده
توبة خدا كه نايد شفاعت خدا نزد كه خواست او از و

خدا ) نزدالسلم عليه( بپذيرد. موسي را شيطان

. 16 آيه حشر، سوره 1



شيطان به پس شد، پذيرفته شفاعتش و كرد شفاعت
مقبول ات توبه تا كن سجده را آدم قب  بروگفت:

خشم به و گرفت فرو تكب و غرور را افتد. شيطان
سجده را اش مرده نكردم سجده را اش  زندهگفت:

السلم) گفت: (عليه موسي به شيطان گاه كنم! آن
كه كنم مي نصيحت پس كردي، پيدا من گردن به ح دّقي تو
يكي نكنم هلكت تا باش (وسوسة) من مواظب جا سه در
مي جنگ ميدان به كه آنا ديگر شوي، مي خشمگي كه آنا
آنا سيّوم برانگيزم)، فرار به را تو مبادا (كه روي
شوي.  مي هنشي نامرمي زن با كه

گفت: كه كند مي نقل مشايخ از يكي از عياض فضيل
به شيطان بود مناجات حال السلم) در (عليه «موسي
تو بر پرسيد: واي شيطان از رفت. فرشته وي سراغ
چه است مناجات حال در السلم) كه (عليه موسي از

آدم پدرش از كه هانگفت:  داري؟ انتظار و توقع
آوردم».  در به بشت از و فريفتم را وي داشتم،

جامة با شيطان كه است نقل زياد بن عبدالرحن از
داد. سلم و السلم) آمد (عليه موسي نزد رنگي
گفت: كيست؟ توالسلم) پرسيد:  (عليه موسي

اينالسلم) پرسيد:  (عليه ابليس! موسي
ا ةرنگارنگ مي را آدميان دل اين باگفت: جيست؟ جام
انسان عمل  كدامالسلم) گفت: (عليه رباي. موسي

گفت: شيطان شوي؟ چيه او بر تو شود مي باعث كه است
فراموش را خويش گناهان و شود خودپسندي دچار وقت
پندارد.  زياد را خود عبادات و كند

مي حذر بر چيز سه از را  توگفت: شيطان سپس
با كه عهدي شكست از مكن، خلوت نامرم زن دارم: با

شده واجب كه زكاتي و صدقه بپرهيز، اي كرده خدا
كن.  خودداري آن نگهداشت از و بپرداز فورا

لشكر نصف  توگفت: زن به شيطان كه اند آورده
دنبال كه هست اي گماشته و من دار  راز و من،

ني خطا به كه هست من تي آن و فرستم؛ مي كارهاي
رود. 
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يك پرسيد: كدام راهب شد، ظاهر راهب بر شيطان
مي تر چيه ايشان بر را تو كه است آدميان اخلق از
سازد؟ مي ناتوانت تو مقابل در را آدميان و كند

را او ما باشد تندخوي وقت شخص تندخويي؛گفت: 
مي بازي گوي به كودكان هچنانكه كنيم مي رو و زير

كنند. 
شد، وسلم) مبعوث عليه ال (صلى پيغمب وقت
آن اصحاب سراغ به را شيطانكهايش روز هر شيطان
مي و گشتند مي بر خال دست آنا و فرستاد، مي حضرت

در (مقاوم چني اين آدمهاي حال به  تاگفتند:
گفت: بگذاريد اي. شيطان وسوسه) نديده برابر
توانيم مي ما گاه آن كنند حاصل دنيوي گشايشي

برآوري.  ايشان از را مرادمان
روز هر شيطان كه است (اشعري) نقل ابوموسي از

كدامتان هرگويد:  مي و كند مي راهي را لشكريانش
نم! مي سرش بر تاج كرديد گمراه را مسلماني
كه كنم مي وسوسه قدر آن را گويد: فلني مي يكيشان

كه است گويد: زود مي دهد. شيطان طلق را زنش
قدر آن را گويد: فلني مي ديگري كند، ازدواج
است گويد: زود مي شيطان شود، عاق كه كنم مي وسوسه

سازد. سومي دلوششان و كند خوبي مادر و پدر به كه
شراب كه كنم مي وسوسه قدر آن را فلنيگويد:  مي

مي بردي. پنجمي را تاج توگويد: مي شيطان بورد،
بكشد، آدم كه كنم مي وسوسه قدر آن را فلنيگويد: 
بردي.  را تاج  توگويد: مي دوبار شيطان

مي اي عده ديد را درخت كسي كه اند آورده
را درخت كه رفت و شد خشمگي خدا خاطر به پرستند،

او از و شد مسم انساني صورت به بريد. شيطان
درخت اين خواهم گفت: مي كن؟ خواهي مي پرسيد: چه

توگفت:  كنم. شيطان قطع شده واقع معبود كه را
 بايدگفت: زيان؟ چه آن از پرست ني درخت كه را

و نب را اين گفت: بيا برم! شيطان مي حتما و ببمش
يافت. آن خواهي بالشت كنار دينار دو صبح روز هر
اضامن!  منگفت: شيطان معلوم؟ كجا  ازگفت: مرد



دينار دو اول روز و رفت، خانه به و پذيرفت مرد آن
خبي دينار دو از دوم روز اما يافت خود بالش كنار

آنا شيطان ببد، را درخت كه رفت و شد خشمگي نبود؛،
خواهم  ميگفت: كن؟ كار چه اي پرسيد: آمده بود،
شده! واقع معبود خدا مقابل در كه ببم را درخت اين

ساخته تو از كار اين گويي مي  دروغگفت: شيطان
زمي بر را او شيطان ببد را درخت كه رفت نيست. مرد

گفت: مرا گاه آن فشرد، سخت و گرفت را گلويش و زد
مرا بودي آمده  ِّل كه اول روز شيطان، من شناسي، مي
را درخت اين توانست مي (و نبود دست و راهي تو بر

غضبت امروز اما فريفتمت، دينار دو با ببي) اما
تو بر من لذا است، دينار دو براي نيست خدا براي
شدم! چيه
هر كه دارد فرزند پنج شيطان كه اند آورده نيز و
بثر» مصيبتاوست: « كارهاي از قسمت موكل كدام

به كشيدن واي واي و دريدن گريبان به را ديدگان
و تريك «اعور» مأمور دارد، مي وا جاهليت شيوة
كه است «مسوط» دروغساز است، زناكاري به تييج

نقل كه دارد مي وا را او و گويد مي كسي به را دروغي
دان ني را اسش كه ام شنيده كسي  ازبگويد: و كند
كه است «داسم» شيطانكي شناسش مي قيافه به اما
و عيب گردد مي باز خانه به كوچه از مردي چون

را مرد و ناياند مي بدو خانواده كار در ايرادي
مي پا بر خانوادگي ستيز و جنگ (و سازد مي خشمگي
كه است زاده «زكنبور» شيطان بالخره و كند)،
كوبيده! بازار در را خود پرچم

فرا كاري هر به را بندگان  خدااند: گفته
مي وارد هان تفريط يا افراط جنبة از شيطان خوانده

ا ة به كه كند ني فرق برايش و شود آدم يك كدام وسيل
تقصي.  و قصور يا روي سازد: زياده منحرف را

برده فرا آسان به مؤمن روح چون كه اند آورده و
جسته سلمت به شيطان شر از وي اينكه از ملئكه شود،
مانند. عجب در است
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هست شيطاني را انساني هر اينكه يادآوري
از وسلم) شب عليه ال پيغمب(صلى كه است روايت

رشك گويد: از رفت. عايشه بيون عايشه نزد
كند. حضرت مي چه و رود مي كجا ببينم كه برخاستم

]به ورزي مي غيت  آياديد. فرمود: مرا و آمد باز
شود؟[ گفتم: آري، مي حسودت ما: آيا رايج تعبي

نکند! حضرت غيت شا مانند بر من مانند چگونه
گويد: عايشه آمده؟ سراغت به شيطانت فرمود: آيا

فرمود: دارم؟ شيطان من مگر ال، پرسيدم: يارسول
هست؟ شيطاني هم ديگر كس هر با پرسيدم: آيا بلي،

هست شيطاني هم تو با پرسيدم: آيا فرمود: بلي،
مرا پروردگارم لكن فرمود: «بلي، ال؟ رسول يا

طبق است». (يا شده تسليم شيطان آن و كرده ياري
هستم).  سلمت به شرش از  منديگر: عبارت

ال (صلى پيغمب كه داري مسعود ابن از ديگر روايت
مگر نيست شا از كدام وسلم) فرمود: «هيچ عليه

موكل او بر ملئكه از قرين و جن از قرين اينكه
فرمود: نيز؟ تو بر ال رسول  يااست». پرسيدند:

و كرده كمك مرا عزوجل خداي اما نيز، من بر «بلي
فرمايد». هر (يا: نيكي) ني حق جز مرا قرين آن
است. آورده مسلم تنها را روايت دو
 

مي آدمي رگهاي در خون هچون شيطان اينكه بيان در
گردد

وسلم) عليه ال (صلى پيامب هسر ُحّيَييّي بنت صفية از
حال وسلم) در عليه ال (صلى پيغمب كه است روايت
گفت سخن به و رفتم ديدنش به شب من بود اعتكاف

به مرا كه آمد من با حضرت برخاستم، نشستيم. چون
آن زيد) برساند. در بن ُاسامه خانة (در منزل
(صلى پيغمب چون كردند مي عبور انصاري مرد دو ميان
كردند. تند قدم (بازني) ديدند وسلم) را عليه ال

ينفرمود: ا فرمود: بايستيد! ايستادند، حضرت



ال! من) گفتند: سبحان (هسر ُحّيَييّي دخت است صفيه
هاناداشتيم) فرمود:  ديگري گمان ما (مگر

آن از من و گردد مي خون هچون آدمي رگهاي در شيطان
نوا چيزي يا كند القاء شري شا دل در كه ترسيدم

اند). آورده دو هر باري و مسلم را حديث (اين نايد
است مستحب حديث اين مدلول گويد: طبق خطابي

كسي ذهن در بدي گمان اندك كه نكند كاري انسان
زبان از را خويش پاكي ابراز با است خوب شود؛ پيدا
دارد.  نگه امان در مردم

وسلم) از عليه ال (صلى پيغمبگويد:  شافعي
حق در ظن سوء با مبادا كه داشت تن دو آن بر كه شفقت
خاطر به نه گفت را سخن آن شوند، گنهكار حضرت

خودش. 
شيطان شر از خدا به جست پناه

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب گويد: خداوند مؤلف
شر از خدا به جست پناه بر قرآن قرائت هنگام را

َذا﴿فرموده:  امر شيطان ِإ ْأَت َف ْلُقْرآَن َقَر ْذ ا َتِع ّلِه َفاْس ِبال
َطاِن ِمَن ْي ِمللللل﴿ الّش شيطان از بوان، قرآن گاه هر پس«. 1الّرِجي

شر از هچني . و»جوى پناه خداوند به شده رانده
فلق). (سورة جادوگران گريها» يعن در «دمندگان

به شيطان شر از بايد هم موارد ديگر در كه پيداست
جست.  پناه خدا

كه وسلم) داري عليه ال (صلى پيغمب از روايت
را تو  كيپرسد: مي و آيد مي شا از يكي نزد شيطان
كي را  خداپرسد: مي گويد: خدا، مي آفريد؟

بال بگويد: «آمنُت بايد اينجا در شخص آفريده! آن
را حديث شود. (اين زايل وسوسه آن ورسوله» تا

اند). آورده دو هر باري و مسلم
وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از مسعود ابن

اي وسوسه آدمي دل در را فرمود: شيطان كه كند مي
كه است آن شيطان وسوسه اما الامي؛ را وفرشته است
الام و نايد مي تكذيب را حق و دهد مي ش دّر وعده

مي تصديق را حق و دهد مي خي وعدة كه است آن فرشته

.98 آيه نل، سوره 1
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از كه بداند يافت خود دل در حالت چني كس نايد. هر
را اول حالت كس هر و بستايد را خدا بايد و خداست،

شيطان از بايد و است شيطان از كه بداند يافت دل در
َطاُن﴿ زيرا جويد پناه خدا به ْي ُكُم الّش ُد ْلَفْقَر َيِع ا

ُكْم ْأُمُر َي ْلَفْحَشاِءلللل﴿ َو مي فقر وعدة بشما كه است شيطان اين ِبا
.1نايد مي زشت كار به امر و دهد

وسلم) براي عليه ال (صلى پيغمب كه است روايت
خواند: مي را دعا عنهما) اين ال (راض ی حسي و حسن

ُكَما« ُذ ْي ِلَماِت ُأِع َك ّتاّمِة اللِه ِب َطاِن ُكّل ِمْن ال ْي ْيٍن ُكّل َوِمْن َوَهاّمٍة، َش َلّمٍة» َع
اسحاق و اساعيل براي ابراهيم فرمود: پدرم مي و

باري و مسلم را روايت خواند. (اين مي تعويذ چني
اند).  آورده دو هر

»گويد:  النباري ابن هر هوايّم) يعن  (واح ِدَهاّمٍة«
« معن  به»َلّمٍة« و كند، ش دّر به اهتمام كه موجودي

هراه تا  گفته»َلّمٍة« و گنهكار) است، و ُمليّمه» (بد
شود.  جاري زبان بر » سبكتّتاّمِة و َهاّمٍة«

در ديدم را گفت: آدميزاده كه است نقل مطرف از
داشت نگهش خدا گاه هر افتاده، شيطان و خدا فاصلة

برد.  مي را آدميزاده شيطان ال و داشته، نگه
شيطان گاه گفت: هر شاگردش به گذشتگان از يكي
او  باگفت: كن؟ مي چه بيارايد نظرت در را گناهان

آمد باره سه و دوباره كنم. پرسيد: اگر مي جهاد
 اينگفت: كنم. استاد مي  جهادگفت: كن؟ مي چه
بب! پناه صاحبش به سگ شر از كشد، مي طول

چنان پرهيزگار آدم با شيطان گويد: ّيَم .دَثل مؤلف
هان با سگ آن و بزند نيب بار يك سگش به كسي كه است
كه آدمي با شيطان ّيَم .دَثل و برود، و بگذارد نيب يك

بزند نيب سگي بر قدر هر كه است چنان دارد آلودگي
ياد به متقي آدم باند. زيرا جا بر هچنان سگ آن

دارد.  اثر شيطان راندن در هان و خداست
چهارم باب

فريفتگي و فريفتاري معناي در

.268 آيه بقره، سوره 1



صورت به باطل ناياندن يعن فريفتاري و تلبيس
باعث كه است ناداني نوعي و فريفتگي و غرور و حق،
زيبا را زشت و بپنداري درست را نادرست شود مي

به بود. شيطان خواهد اي شبهه سبب به آن و بينگاري
و گردد مي نزديك انسان به خود امكان و توان قدر
ناداني و غفلت يا آگاهي و بيداري نسب ِت به او تسلط

شود.  مي زياد و كم انسان
آن و دارد ديواري كه است دژي چون قلب كه بدان
دژ اين ساكن دارد. عقل شكاف چند و در چند ديوار

دژ اين حومه دارند. در آمد و رفت آنا ملئكه و است
و دژنشينان ميان جنگ و اند ساكن هوسها و شيطان
مي دژ دور پيوسته پاست. شياطي بر نشينان حومه

شكاف از كرده استفاده نگهبان غفلت از تا گردند
درها هة از كه است واجب نگهبان بر شوند. پس وارد

مأموريت در اي لظه و باشد مطلع دژ ديوار وشكافها
نيست غافل و سست دشن كه نكند سست خود حراست و

مي ابليس پرسيد: آيا بصري حسن از كسي (چنانكه
بودي!) باري راحت كه خوابيد مي گفت: اگر خوابد؟

روشن اي آينه آن در و است ايان و ذكر از دژ اين نور
آن در بگذرد پيامون از چه هر تصوير كه هست

اين كند مي حومه در شيطان كه كاري هويداست. اول
و سياه را ديوارها و كند اياد فراوان دود كه است
را دود آن توان مي ذكر و فكر نايد. با تيه را آينه

است، حلتي را زدود. دشن را زنگ آن و كرد برطرف
و تازد مي او بر نگهبان اما شود مي دژ داخل گاه

و ورود به موفق دشن هم كند. گاه مي بيونش
غفلت سبب به بسا و شود، مي دژ درون خرابكاري
را دود بايد كه نسيم شود. گاه مي دژ مقيم نگهبان،

مي تيه وآينه سياه ديوارها و وزد ني كند برطرف
گردد. مي داخل شوند متوجه آنكه بي وشيطان ماند
از و گردد اسي و مروح غفلت، سبب به نگهبان، بسا چه
مي بوده كه كاري سر بر و شود گرفته كار به دشن سوي
مي ها حيله هوس و هوي مساعدت و موافقت با و ماند

شر. طريق در البته شود مي دانا كارشناس و انديشد
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به است: بيشت گفته شيطان اند آورده (چنانكه
به حال دهم يادشان شيطنت تا رفتم مي كساني ملقات
بياموزم). ازيشان چيزي تا ميوم هانا سراغ

و برد مي يورش زيرك هوشيار شخص به شيطان بسا
زيرك هوشيار دارد. آن هراه را هوس و هوي عروس

گردد. مي اسي و شود مي عروس آن به نظر سرگرم
بندد مي بدان را اسيانش شيطان كه طنابي مكمتين

قيد اين كه غفلت؛ گاه آن هوس، و هوي سپس است، جهل
است پذيرتر چاره غفلت، درد (يعن است تر سست هه از
تن بر ايان زر ِه كه جهل). مادام و هوس و هوس درد از

بود.  نواهد كشنده دشن اضربت است مؤمن
د ِر نودونه انسان روي پيش در شيطان كه اند گفته

بگشايد! و او روي بر شر د ِر بار يك تا گشايد مي خي
مي نقل داشته، راه اجاني با كه كسي قول از نيز
بر ما تسلط و تعرضاند:  گفته اجاني كه كنند

پيوان با اما است دشوارتر هه از سنت پيوان
حقيقت منحرف) در هاي (فرقه گوناگون گرايشهاي

كنيم. مي بازي
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پنجم باب
 كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در

 را سوفسطاييان ابليس فريفت در
مي ناميده سوفسطا كه مردي به منسوبند گروه اين

را اشياء كه است اين بر سوفسطاييان شد. عقيدة
كه شود مي كنيم مي مشاهده آنچه زيرا نيست حقيقت
بر علما نباشد. و كه شود مي و باشد واقع مطابق

پرسند: مي كه اند كرده ايراد چني استدلل اين
بگويند: اگر نه؟ يا هست حقيقت را شا حرف اين آيا

دعوت اي عقيده به چگونهگوييم:  ندارد، حقيقت
خود گويي است؟ باطل و ندارد حقيقت كه كنيد مي

اگر نيست. و قبول قابل قولتان كه داريد اعتاف
ترك را خود عقيده پس دارد، حقيقت ما حرف كه گفتند
اند.  شده قايل حقيقت به و كرده

الراء كتاب در نوبت موسي بن حسن ابوممد
در كه ديدم متكلمان از بسيارگويد:  والديانات

زيرا اند، شده آشكاري غلط دچار سوفسطاييان امر
كه منظور بدين كنند مي مناظره و مادله آنان با
ثابت حقيق ِت به آنان كه حال در كنند رد را آنان حرف
توان مي چگونه نيستند، قايل مشاهده و حس به حت و
مي سخن من با تو دان گويد: ني مي كه كرد بث كسي با
يا هست خوش داند ني كه است مدعي و نه!؟ يا گوي

داد قرار خطاب طرف را كسي توان مي چگونه نيست!؟
سقيم منزله به را صحيح و سكوت منزله به را كلم كه
اضرورتي به كه كرد مناظره توان مي كسي با داند؟ مي

را آن كه شود معتف درست مطلب به يا باشد قايل
داد، قرار كند مي انكار آنچه تصحيح وسيله بتوان

او با مادله نياورد اقرار مقدار اين به كه كسي
اين گر مباحثه جهد غايت كه است. چرا افكندني دور
شاهد به غايب از يا معقول به مسوس از كه است

پس نيستند، قايل مسوسات به حت اينها و كند استدلل
 كرد؟ گفتگو ايشان با توان مي اساس چه بر
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و كند مي رد را سخن اين عقيل بن الوفاء ابو اما 
حوصلگي. تنگ از ناشي است كلمي گويد: اين مي

آنچه كه شد مأيوس سوفسطاييان معاله از نبايد
مزاج انراف از ناشي كه است وسواس شده اينان عارض

صاحب كه است مردي آن ّيَم .دَثل ايشان و ما ّيَم .دَثل است. و
كه نداشت شك و ديد مي تا دو را ماه كه شد احول پسري
يكي ماهگفت:  او به تاست. پدر دو آسان در ماه
و ببند را معيوب چشم آن توست؛ چشم از عيب و است
در ماه يك تنها و كرد را كار هي كن. پسر، نگاه
دو از يكي ام بسته را چشم يك چون گفت اما ديد آسان
شد. ديگر اي شبهه دچار گونه بدين بينم مي را ماه
آن و ببند را سال چشم اين است چني كه حال گفت پدر
آسان در ماه دو باز كرد چني چون بگشا. پسر را يكي
گويد. مي راست پدرش كه دانست و ديد،

ُمرد. عبدالقدوس بن صال پسر كه اند آورده
موقع آن در كه نظام هراهش به (علف) و ابوالذيل

را او و رفتند صال نزد تسليت براي بود جواني پسر
براي دليلگفت:  صال به يافتند. ابوالذيل متغي

را آدميان تو اينكه نه مگر بينم، ني تو ناراحت
مي درويده و رويند مي (كه داني مي  ِكشت هچون

كتاب او كه است آن از اندوهمگفت:  صال شوند)؟
پرسيد: كتاب ُمرد. ابوالذيل نوانده مرا الشكوك
كس هر كه است كتابي گفت: آن صال چيست؟ الشكوك
نبوده است بوده آنچه كه شود مي انديشه در بواند
بوده كه پندارد مي است نبوده كه را آنچه و است؛

و درآمد سخن به نوجوان نظام كه بود اينجا است! در
بينگار چني و كن شك فرزندت مرگ در تو  اكنونگفت:
را كتاب آن كه بينگار چني يا و است نرده او كه

است! خوانده
سوفسطايي مردي كه كرده حكايت بلخي ابوالقاسم 
براي روزي داشت، آمد و رفت متكلمان از يكي نزد

بيخب كه داد دستور آمد. متكلم متكلم نزد مناظره
سوفسطايي نايند. چون پنهان را مركوبش او از

به و بازگشت نيافت، را خود مركوب برود خواست
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فكر درستبودم. گفت:  آمده سوارهگفت:  متكلم
متكلم بودم؛ آمده سواره كه دارم يقيكن! گفت: 

بر  وايداد: جواب سوفسطايي بيار، ياد  بهگفت:
سواره كه ندارم شك نيست، آوردن ياد به جاي اين او

كه هست مدعي چگونه  پسگفت: بودم. متكلم آمده
آدم مثل بيدار آدم حال و ندارد حقيقت چيز هيچ
از و بگويد چه كه درماند است. سوفسطايي خفته

بازگشت.  خود گري سفسطه
ف را اشياء كه اند مدعي گران گويد: مغلطه نوبت

حسب بر گروه هر نزد بلكه نيست، واحدي حقيقت نفسه
دارد صفرا كه كند: كسي مي تفاوت گروه آن عقيده

را عسل سال آدم و يابد مي تلخ خود دهان در را عسل
عده نزد و است قدي اي عده نزد عال يابد؛ مي شيين
عرض... بعضي و دانند مي جسم را رنگ برخي حادث، اي
به را اشياء حقيقت نباشد كسي كنيم فرض شود مي حال
وجود بر موقوف اشياء حقيق ِت پس كند، اعتقاد نوي
را اشياء حقايق نوي به كه شود مي كساني يا كسي
فكر طرز اين . مدعيان1كنند اعتقاد و تصور

شود: آيا مي گفته ايشان جواب در و اند سوفسطايي
ما گفت: نزد خواهند است؟ صحيح شا اعتقاد اين
هي  بهاست. گوييم: باطل مالف نزد و است صحيح
كه داريد اقرار خود زيرا است مردود شا دعوي دليل
شود مي نيز دارد! و اعتقاد را آن خلف شا مالف

اگر دانيد؟ مي حقيقت را حس و مشاهده پرسيد: آيا
اگر و اند برگشته سوفسطاييگري از بگويند: آري،

كننده مشاهده به بستگي مشاهده حقيقت بگويند
گردي. مي بر قبلي بث به دارد،
كه هستند سوفسطاييان از اي گويد: عده نوبت

يك به و است سيلن و ذوب در عال اينكه بر شدند قايل
در پيوسته چيز هه چون انديشيد توان ني دوبار چيز
هي شود: چگونه مي گفته اينها است. به تغيي حال
را علم مواضوع ثبات آنكه حال شده؟ دانسته مطلب

چيست؟ عال پرسيد: حقيقت عارف از كسي كه اند آورده 1
!.-م كن باز و ببند را داد: چشمت جواب عارف
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جواب بسا انگهي ايد! و شده را) منكر اشياء (يعن
ا ة آن از غي و كرده تغيي شا عقيده طبق اشكال دهند
بود. نست كه باشد

را دهريان ابليس فريفت
خدا كه افكند پندار اين به را بسياري عدة ابليس

پديدارنده بي اشياء اين و نيست كار در صانعي و
نيافتند در حس به را صانع چون اند. اينان شده هست
او منكر نگرفتند كار به را عقل شناختنش براي و

كند؟ مي شك صانع وجود در خردمندي آيا شدند. اما
نبيند ساختماني آن در و كند گذر زمي به انسان اگر
آن كسي كه فهمد مي بيابد ديواري آنا بازگشت، در و
وسقف گستده زمي اين آيا است. پس كرده بنا را

طبيعي قواني و آور شگفت بنياناي و برآورده
گفت خوش چه و كند؟ ني دللت صانع وجود بر حكيمانه

آيا برد، توان پي شت وجود به شت پشگل از كه عرب آن
بر دليل فشردگي اين به زمي و لطافت بدين آساني
نيست؟ خبي لطيف خداي وجود
مي كاف دليل بينديشد خود نفس در انسان اگر حت
قدر آن انسان بدن در زيرا شود، مي قانع و يابد
پيشي نگنجد: دنداناي كتاب يك در كه هست حكمت
ساييدن براي آسيا دندانا و است تيز بريدن براي
جگر چرخاند؛ مي دهان در را جويده لقمة زبان سخت؛
مي نيازش مورد غذاي عضوي هر به و پزاند؛ مي را آن

بند بند چگونه كه بنگريد را انگشتان رسد. اين
و كرد؛ كار آن با بتوان و شود بسته و باز تا است
و باشد مكم تا نيست خال تو رود مي كار به زياد چون
كن جعش وقت اما است بلند و كوتاه و بگسلد؛ هم از

بدن در چيزي نيز و شود مي ُمشت و ايستد مي برابر
انساني نفس آن و است بدان بدن قوام كه شده نفته
مينمايد رهبي مصلحت به كه عقلي نباشد چون كه است
گويد: مي بلند صداي به اينها رود. هه مي بي از
ّلِه َأِفي﴿ از . منكر»است؟! ش دّك خدا در آيا«. 1َشّكلللل﴿ ال

. 10 آيه ابراهيم، سوره 1
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مي را خدا حس راه از كه افتاده خطا و خبط به آنا
نست كه گرديدند خدا منكر رو آن از بعضي و طلبد؛
اثبات تفصيل چون اما اند، پذيرفته را وجودش اجال
هان به را آن وجود اصل ثبوت كنند ني درك را آن

فكر اگر كسان هي شوند. اما مي منكر هم اجال صورت
فقط كه هست چيزها بسا بينند مي ّيَبيرَرند كار به را خود
كسي و عقل؛ و نفس مثل است درك قابل اجال صورت به

آفرينش اصل كه است اين نيست. غايت آنا وجود منكر
چگونه و چيست خدا اينكه شود، اثبات اجال طور به
برتر چناني و چوني از او كه نيست گفتگو قابل است

است. 
است حادث عال كه است اين خدا وجود قطعي ادلة از
و خواهد مي مسبب هم اين و نيست خال حادثها از زيرا
اين كه نايد اعتاض ملحد اگر است. و سبحان خالق آن

ماده و است صور آرندة پديد شا ادعاي مورد صانع
گوييم: براي جواب در باشد، قدي و موجود بايد

اياد خود نيست، ماده به احتياج صانع اثبات
هچنانكه – آيد مي پديد نو كه سابقه بي صورتاي

و دارد لزم مصور – كنيم مي مشاهد دولب درتصوير
است.   كرده1«اختاع» را اشياء كه است صانع هان

را طبايعيان ابليس فريفت
اند، كم صانع انكار موافقان كه ديد چون ابليس

عقيده دهد، مي گواهي صانع وجود بر عقل كه چرا
كار هه اين كه آراست بعضيها نظر در را ديگري
آمدن گرد از ال آيد ني پديد چيز هيچ و است طبيعت
خاك يا خشكي و تري و گرمي و (سردي چهارگانه طبايع

جواب است. در طبيعت فاعْل باد) پس و آب و آتش و
نيست اين بر دليل طبايع آمدن  گردگوييم: اينها

و آيند  ِگرد كه هنگامي جز وانگهي كنند، عمل كه

اگر و مدت؛ به مسبوق غي شيء آوردن پديد يعن اختاع 1
شيء آوردن پديد يعن « ابداع» بگيي معادل «اختاع» را

معارف مدت. ( رك: فرهنگ و ماده به مسبوق غي
).-م.104-5 ص ،1 ج سجادي، جعفر اسلمي،سيد
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طبع چهار كه دانيم مي و كنند ني عمل بياميزند
بر است دليل آمدن گرد هي و اند مالف هم با سركش

آنا، راي و اي اراده يعن آنا، بودن مبور و مقهور
خود است. بعلوه آميخته در و آورده گرد را آنا

قادر و عال طبيعت، كه دارند قبول نيز طبايعيان
عال از جز منظم و پيوسته ُكنش اين اما نيست، وزنده
نيايد.  پيدا حكمي
كارش در بود حكيم غافل چنانچه كه گويند اگر و
ني پيدا زيانكار جانور هه اين و آمد ني پديد خلل
مؤثر كه است طبيعت كه شود مي دانسته اينجا از و شد
شا اضد بر دليل اينگوييم:  حكيم)، خداي (نه است
وجود كه داريد اقرار اضمن طور به كه چرا گردد مي بر
بود. نتواند طبيعت معلو ِل امور در استوار و نظم
براي كه شود مي كرديد، اشاره كه خللها آن اما

متضمن خود كه شود مي و باشد عقوبت يا امتحان
طبيعت دانيم. وانگهي ني ما كه باشد منافعي
خلف كه كند كارها حال عي در تواند مي چگونه
را خلل چوب و غوره نيسان آفتاب مثل است؟ يكديگر
بگيد را گندم دانه تري حال هان در افزايد، رطوبت

مي بود طبيعت حسب بر اگر بشكاند، و بپزاند را آن و
فاعل كند. پس خشك را هه يا سازد مرطوب را هه بايد

اين عجيب كند. و مي عمل اراده طبق كه هست متاري
(خوشة است غلف داخل خشكد مي كم كم آنكه كه است

در مستقيما شود مي افزوده آبش بر آنكه گندم) و
براي اين انگور)، (حبة باشد مي آفتاب تابش معرض
آب يك كردن. از ذخيه مظور به آن و آوردن عمل و رشد
شقايق، گل و سفيد خشخاش، گل رود مي بستان به كه
گردد. و مي ترش انار و شيين انگور شود، مي سرخ

ُنَفّضُل﴿آية:  معناست هي به اشاره َلى َبْعَضَها َو َبْعٍض َع
ُكِللللل﴿ ِفي ُْل .1ا
حال، اين با شوند! ومى سياب آب يك از آنا هه«

برترى ديگرى بر ميوه جهت از را آنا از بعضى
.»دهيممى

.4 آيه رعد، سورة 1
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را ثنويان ابليس فريفت
نور يكي است، صانع دو را گويند: جهان ثنويان

شر آفريننده كه ظلمت ديگر است خي آفريننده كه
در بصيند، و سيع و حساس و ابدي و ازل دو اين و است،
متضادند. جوهر تدبي و فعل در و متلف صورت و نفس
خوشبوي و پاكيزه و صاف و روشن و زيبا و برين نور،

و منش بزرگ و نيكخواه نور، نفس و است منظر نيكو و
شادماني و لذت و خوبي آن از و است، سودرسان و دانا

آن عكس بر و نزايد؛ وتباهي زيان و برآيد دوست و
گندناك و نادان و بيل و بدكار ظلمت، جوهر

برآيد. ونوبت فساد و شر آن از و است وزيبانبار
بر هيشه نور كه اند گفته ثنويان از بعضيگويد: 

كنار در ايندو كه اند گفته بعضي و است ظلمت بالي
ست از هواره نور كه بودند آن بر اكثرا و اند هم
نشيند مي فرو جنوب جانب در ظلمت و رود مي بال شال
جايي و جويند مي كناره يكديگر از پيوسته دو اين و
گيند.  مي
جنس پنج شامل دو اين از يك گويد: هر نيز و
نور بدن چهار روح. اما ويك بدن  چهاراست:

شبح او روح و آب، و خاك و باد و آتش از است عبارت
ظلمت بدن جهار و گردد؛ مي عنصر چهار اين رد كه است

آن روح و  ِمه، و سوم و تاريكي و حريق از است عبارت
ابدان و اند ناميده ملئكه را نور ابدان است؛ دود
عفريت.  و شيطان را ظلمت
مي شياطي ظلمت كه گويند بعضي ثنويان جلة از و
از و تواند ني بدي زايد. نور مي ملئكه نور و زايد
روا آن از و تواند ني نيكي ظلمت و نيست روا آن

نيست. 
ثنويان از ظلمت و نور به راجع متلف عقايد نوبت

آنكه: واجب قبيل از پوچي آيينهاي و كند مي نقل
بعضي و باشد، نداشته ذخيه يكروزه قوت از بيش است

و باشد روزه بايد را عمرش هفتم يك گويند: انسان
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دزدي و زنا و پرست بت و جادوگري و ُبل و دروغ ار نيز
نيازارد.  را جانداري و جويد كناره
كرده ياد را ثنيان از گروهي ناوندي بشي بن ييي

خشن عال گفتند: طينت مي كه ديصانيه، نام به است
نود. مي منعكس بود نور زماني كه را باري جسم و بود
براي و شد آزرده جهت اين (= آفريننده) از باري
گلي آن سازد) از زايلش (و كند دورش خود از آنكه

– نوراني كه را عال اين و بياميخت آن در و بسرشت
است صلح درعال چه هر بساخت. پس آن از است ظلماني

ظلمت. ناحية از فساد چه هر و است نور ناحيه از
1كردند مي خفه و كشتند مي پنهاني را مردمان اينان

ظلمت از را مقتول شخ ِص نور كه پندار اين با
اند!  رهانيده
آن كشانيده عقايد گونه اين به را ثنويان آنچه

كه شود گفتند: ني و ديدند واختلف ش دّر درعال كه است
باشد شده پيدا متلف چيزهاي رشته دو واحد اصل از

هم با كردن گرم و كردن سرد آتش، از هچنانكه
نيايد. 
صانع كه: دو اند گفته ثنويان عقيده رد در علما

و است عاجز يكي يا عاجز دو هر يا قادرند دو هر يا
است فرض خلف اخي حال دو حالت سه از كه قادر، ديگري
اين ماند مي نيست. پس خدا است عاجز آنكه زيرا
كه كنيد تصور چني باشند. حال قادر دو هر كه حالت

مي ديگري آن و دهد تكان را جسمي خواهد مي يكيشان
كه باشند هزور دارد. اگر نگهش ساكن خواهد
آن ببد پيش يكيشان اگر و ماند مي راكد عال كارهاي
نيست!  خدا شد عاجز كه ديگري

و است نور از خي كارهاي كه را ثنوييان دعوي آن و
هرگاه كه اند كرده رد چني علما ظلمت، از شر

بررسي لاظ از ديصانيه به عمل اين انتساب صحت درصورت 1
ميان كه كرد يادآوري بايد ُغلت، بر ديصانيه متمل تأثي
بوده گروهي دوم قرن اوايل و اول قرن اواخر در شيعه غلت
كردند.- مي خفه را خود دشنان «خناقون» كه نام به اند
م. 
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نات شود پنهان ظلمت در و بگريزد ظال از مظلومي
هر است! به شده صادر شر از كه است خيي مظلوم اين
كه نيست شايسته اينان از گفتگو در يرَنيرَفس ّيَصر ِف حال

است.  خرافات هه عقايدشان

را فلسفيان ابليس فريفت
كه است راه اين از فيلسوفان بر ابليس تسلط
اعتنا بي و كنند مي تكروي خود فكر و عقل با ايشان

خويش پندرهاي طبق اند، آورده انبيا آنچه به
عال براي دهريه مثل گويند. بعضيشان مي سخنها
از او غي و نوبت چنانكه نيستند قايل صانعي

اند.  كرده حكايت بعضيشان
پيوانش و ارسطو كه است آورده ناوندي بشي بن ييي

هر و فلك، اين ميان است اي ستاره زمي اند پنداشته
است» و آساني و زمي «جداگانه و است جهاني كوكب

را صانع اينان درختاني؛ و وگياه آب داراي
عال براي قدي علت فيلسوفان، منكرند. بيشت

معلو ِل كه اند شرده قدي را عال حال درعي قايلند
و علت كه نورش و آفتاب مثل او؛ با هزمان اما خداست
علت از معلول و ازخدا عال هزمانند. تأخي معلول
اينان پاسخ زماني. در تأخر نه است رتبه به تأخي
حادث عال كه شويد مي منكر سبب چه بهگفت:  شود مي

وجود زماني (خدا) در قدي اراده طبق و است زماني
قدي باري وجود بي كه است اين اشكالتان اگر يافته؟

اين ماند، مي خال» باقي «زما ِن يك حادث عال وجود و
«زمان»، از پيش و است ملوق زمان زيرا نيست اشكاف
كه پرسيد اينان از توان مي نيز است. و نبوده زمان
بلند ذراع يك را فكر ارتفاع توانست مي خداوند آيا
توانست،  نيبگونيد: اگر نه؟ يا بگيد كوتاهت يا
ذراع يك نشود كه چيزي آن و اند؛ شرده عاجز را خدا

مستغن و است واجب خود باشد بلندتر يا كوتاهت
واقع در نيست. پس الوجود مكن و علت، (مستقل) از

از هست، صانعي عال براي گويد مي كه آنا فلسفي،
است آن صانع زيرا حقيقت؛ نه گويد مي سخن ماز روي
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را عال فيلسوفان آنكه حال كند بالراده فع ِل كه
 اضروري

دانند.  مي
پايان جهان كه است فيلسوفان عقايد از نيز و

قدي علت معلول زيرا ندارد، آغاز هچنانكه ندارد
جالينوس قول از و است؛ علت با هيشه ومعلول است

اين در بود رفتن بي از آفتاب اگر مثل كه اند آورده
نشان خود از اضعف و پژمردگي علي بايست طولني مدت

چيزي  اول- گاهگفت: شود مي جواب ميداد. در
هه كه ندارد لزومي و شود مي وخراب تباه ناگهاني

گردد. ثانيا- از پوسيده و پژمرده بتدريج چيز
پلسيدن و شدن پژمرده حال در الن خورشيد كه كجا

خورشيد فلسفيان نظر در اينكه به توجه با نباشد؟
الثل ف هم اگر است زمي برابر هفتاد و يكصد تقريبا

آيد. ني حس به باشد شده كم آن از كوهي اندازه به
ناپذيرند فساد ظاهرا نيز طل و ياقوت اينكه نه مگر
طي فساد آن و پذيرند مي فساد طولني مدت در اما

و كردن هست كه است آن نيست. حقيقت مسوس ساليان
ذات در قادر و است، قادر خداي ارادة به كردن نيست
بلكه آيد ني پديد او در صفت و پذيرد ني تغيي خود
قدي.  ارادة طبق اوست فعل در تغيي

كه است آورده الديانات و الراء كتاب در نوبت
دانست: علت مي چيز سه را اشياء اصو ِل سقراط،
(در است فعال تعال صورت. خداي عنصر، فاعله،

و كون براي اول مواضوع عنصر و است)، اي: علل نسخه
ديگر جسم. فيلسوف جوهر يعن وصورت است، فساد
مي منفعل عنصر و است فاعله علت است: خدا گفته

اين به را اشياء عقل، كه است گفته باشد. ديگري
را كار اين گفته: طبيعت ديگري درآورده؛ ترتيب
است. كرده

فلسفه بعضي قول از ناوندي عمي بن بشي بن ييي
متحرك و متفرق و متمع را عال چون كه است كرده نقل

و آمده، پديد است چيزي كه دانستيم يافتيم، وساكن
مشاهده گاه آن دارد، اي آرنده پديد كه است ناگزير
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به و افتد مي آب در داند ني شناگري كه آدمي كردي
رسد، ني دادش به او كند. و مي استغاثه صانع اين
دهد. پس ني ناتش او و افتند مي آتش در يا

خود نيست. و موجود صانعي چنان كه دريافتيم
سه ندارد، وجود مدبري صانع گويند مي كه اينان

آفريد را عال چون گفتند: خدا اي عدهگروهند: 
خرابش و نايد زياد و كم آن در كه ترسيد و آمد خوشش
اما ماند خال خدا از وعال كرد هلك را خود لذا كند،

در بود  هچنانكهخلقت[ قواني] او احكام
گفتند: دوم است. گروه روان آفريدگان و جانواران

آن جذب زورش و قوت هة كه برآورد زگيل و ُغده خداوند
خدا نور و است زگيل و غده هان از عبارت وعال شد

و كرد خواهد جذب را عال نور بتدريج اما شد كاسته
خداست اضعف سبب به اكنون و بود، كه شد خواهد هچنان

فرا را جا هه ظلم و گذرد مي اهال به ملوقات كار كه
را جهان آفريدگار چون كه گفتند سوم گرفته. گروه

كه گرديد پراكنده عال در او اجزاي بساخت، استوار
است.  لهوتي جوهر از و خداست قوت هان

نقل ناوندي كتاب از را  اينهاگويد: مؤلف
كتابش تاريخ و است نظاميه در اش نسخه كه كردم

است، من كتاب ترير تاريخ از پيش سال بيست و دويست
شده، نقل و شده گفته مطالب چني كه است آن نه اگر و
نظر صرف آدميان، بر است ابليس فريب يادآورد و

اين به عزوجل خداي نام تا بود، اول آن ذكر از كردن
بود آن نقل در كه اي فايده به نظر اما نيايد صورت
كردي.  ذكر

چيزي به علم خدا كه اند رفته آن بر فلسفه بيشت
ملوق كه است مسلم و دارد خودش به علم وفقط ندارد

دارد، خود خالق به علم هم و دارد، خودش به علم هم
شود! مي افزونت خالق از اش مرتبه گونه بدن

قابل كه است آن از رسواتر سخن گويد: اين مؤلف
را عقل مدعيان آن ابليس چگونه باشد. ببي بث

اين در فيلسوفان با سينا است. بوعلي فريفته
خودش به علم خدااست:  گفته و نوده مالفت مسأله
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جزئيات به عال ليكن دارد، هم كليات به علم و دارد
گرفته فلسفه از را مذهب اين هم نيست. معتزله

كه داد قرار كساني از را ما كه را خدا اند. ستايش
آيات اين به و كنيم مي نفي خدا از را نقص و جهل
َلُم َأل﴿داري:  ايان َلَقللل﴿ َمْن َيْع كه كسى آن آيا«. 1َخ

﴿ ».نيست؟! آگاه آنا حال از آفريده را موجودات
َلُم َيْع َبّر ِفي َما َو ْل َبْحِر ا ْل ّل َوَرَقٍة ِمْن َتْسُقُط َوَما َوا َلُمَهاللل﴿ ِإ او«  ،2َيْع
(از برگى داند. هيچمى درياست و خشكى در را آنچه

.  كه»است آگاه آن از اينكه مگر افتد،درخت) نى
دارد.  تأكيد جزئيات به خدا علم بر آيات اين
بازگشت و جسماني رستاخيز منكر فلسفه نيز و

مي و اند مادي دوزخ و بشت منكر و ابدان به ارواح
شده زده مردم براي كه است ّيَم .دَثلهايي گويند: اينها

فلسفه نظر بفهمد. به را روحاني عقاب و ثواب تا
در غرق كامله است: نفوس جاوداني جسم از بعد نفس
وصف دردي گرفتار آلوده نفوس و ناپذير وصف لذتي

آلودگي نسبت به درد اين شوند. و مي ناپذير
گردد. زايل و مو است مكن مواردي در و است متفاوت

نفس بقاي منكر ما كه شود مي گفته اينان جواب در
«اعاده» بدن به «عود» نفس لذا نيستيم مرگ از بعد

و جداگانه طور به نفس است. ]يعن شده ناميده
شود[ و گردانده» مي «باز كه است باقي مستقل
اما نيستيم، نفس براي نقمت يا نعمت منكر هچني
منكر چرا و دارد مانعي چه اجسام حشر آن، بر علوه
ما باشيم؟ دوزخ و بشت در جسماني آلم و لذات

و جسماني شقاوت و سعادت به گفته شرع هچنانكه
حقايق شا اينكه و معتقدي، مرگ از بعد توأم روحاني

دليل بي كنيد مي زدن» تلقي «دستان و تثيلت را
خرده و ريزد مي هم از اجسام كه بگويند اگر است. و

قدرت مقابل گوييم: در شود. مي مي نابود خرده
دوباره هست كه طور هي را شخص كه نيست مال خدا

را او هم ديگري خاك از اگر اينكه بر مضاف بسازد؛

. 14 آيه ملك، سوره 1
ا ه 2  .59 آية انعام، سور
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خارج خود حقيقت از و است انسان هان باز بسازد،
و شود مي بزرگ كوچكي از عمر طول در هچنانكه نشده،
اگر بود). و كه است آدم هان (و گردد مي لغر و فربه

و كند رشد بتدريج كه شود مي موجود وقت بدن بگويند
متوقف خدا گوييم: قدرت بيايد؛ عمل پي و رگ و گوشت
ايد كرده مشاهده شا كه مسوس و معهود مفهوم بر

خب وسلم) ما عليه ال (صلى پيغمب وانگهي نيست؛
رويند. و مي قب در رستاخيز از پيش بدنا كه داد
است: رسول عنه) روايت ال (راض ی ابوهريره از نيز
نفخه دو وسلم) فرمود: «بي عليه ال (صلى ال

كه نگفت (ابوهريره است فاصله مرحله (صور) چهل
فرو باران گاه آن سال)، چهل يا ماه چهل روز، چهل
گفت: نيز و رويند؛ مي مردمان سبزه مثل و ريزد مي
در كه استخوان يك ال پوسد مي خاك در انسان بدن هه
آدم استخوان آن از قيامت روز و است دنبالچه نوك
آفرينند».  مي باز را

به را ما 1هدين هوشندان و زيركان از عده ابليس
در صواب گويا كه فريفته راه اين واز افكنده شبهه
نايت گفتار و كردار در زيرا است فيلسوفان پيوي
بقراط و سقراط امثال از چنانكه آن اند؛ بوده زيرك

است. اينان مأثور جالينوس و ارسطو و افلطون و
بنياد را طبيعيان و منطقي و هندسي علوم كه اند

ّال دريافتند، را نان رازهاي از بسياري و نادند
برهم و درهم سخنان رسيدند اليات به چون آنكه

هرأي حيّسي علوم و هندسه در آنكه خلف بر و گفتند،
وبرخي نيستند القول متفق اليات در اند

كردي. ذكر مقولت اين در را پريشانگوييهايشان
به جز را مسائل گونه اين بشر نوع كه است اين علت
است.  شرع به راجع تفصيلش و نيابد در اجال

(تأليف العباد مرصاد در رازي نم آنچه با شود مقايسه 1
(مرصاد است آورده فلسفه به  ق.) راجع618 از بعد

و علمي انتشارات رياحي، امي مد دكت اهتمام به العباد،
).-م.394  ال371 ص ،1365 فرهنگي،
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قدي حكماي شنيدند كه ما امت از متأخران اين
از را آن و اند كرده رد را شرايع بوده صانع منكر

از آنچه اند، شرده بازي حيلت يا سازي قانون مقولة
كنار را دين شعار نوده تصديق شد مي نقل حكما

حدود و شدند حرام مرتكب گفته ترك را ناز و نادند
گردن از را اسلم ريسمان و داشتند خوار را شرع

اينان از خدا نزد مسيحيان و برداشتند. يهوديان
شرايعي تابع حال هر به زيرا است مقبولت عذرشان
هچني بوده مدلل معجزه با خود موقع در كه هستند
فلسفيان از عذرشان خدا نزد مذاهب در بدعت پيوان
هر به (و دارند را ادله در نظر دعوي كه است مقبولت

فلسفيان دارند). اما قبول را شرعي دليل حال
آنكه جز ندارند مستندي خود كفر براي

اينكه نه مگر اما اند، بوده حكيم پيشينيانشان
حكيم از بيش چيزي و اند بوده حكيم هم پيغمبان

اند)؟ بوده وحي صاحب (يعن
بوده صانع منكر قدي اند: حيكمان گفته اينكه و
حكيمان غالب كه چرا نشدني، و دروغ است حرف اند
ني انكار هم را پيغمبان و داشتند قبول را خدا قدي

به آن از نكرده شرايع در نظر امعان البته كردند،
كه آنان از كمي بسيار عدة اند. و گذشته اهال

منكر و گرويدند دهريان بود. به شده فاسد فهمشان
را گروهي امت اين فلسفيان از شدند. اما صانع
اند. نه نكرده حاصل حيت جز فلسفيدن از كه اي ديده
اسلم. كساني طبق نه و كنند مي عمل حكمت مقتضاي به
گيند مي روزه و گزارند مي ناز كه هستند ايشان از
مي وسلم) اعتاض عليه ال (صلى پيغمب و خدا به اما

هر و گويند مي سخن جسماني معاد انكار در و نايند
زمانه در فقر آن لو و – شود فقر دچار كه كدامشان
به و كند مي پرخاش تقدير باشد- به داشته عموميت

يكيشان از نايد. چنانكه مي درازي زبان خالق
خلف آساناست فراز بر كه آن با جز منگفت:  شنيدم

سروده معنا اين در بسيار اشعار و ندارم؛ نزاع و
كه: انگيز شك پرسش اين با شعري جله آن از بود
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تي بدون تيي و صانع بدون است صنعت هست اين «آيا
هدف؟» بي و انداز

سابقة بدون ما گويد: «هست مي ديگري شعر در و
كوري و تاريكي در گويي و بوده ما اطلع و اختيار
رهايي تندخويي يا تيزهوشي با آن از كه اي مانده
خال چراغ و ماه و خورشيد نور از كه ظلمت نداري؛

عبوسي و متاكم جهل كه حال در گيج و سرگردان است؛
كه هستيم عملي و كار از ناچار دربرگرفته را ما
و است هوس تامي كه گفتاري و شود، ني مسوب عمل

جنون».
فلسفه مانند نيز رهبانيت دورة اينكه به نظر

هكيشان از بعضي بوده ما شريعت زمان به نزديك گري
چنگ رهبانيت به بعضي و يازيدند دست فلسفه به ما

احقان از بسيار كه شود مي ملحظه كه طوري به زدند
به ورزيدن زهد در و رفته فلسفه راه به اعتقاد در

ما خواهيم مي خداوند اند. از گراييده رهبانيت
(شيطان) مفوظ دشنان شر از و بدارد ثابت دين در را

فرمايد. 

را هياكل اصحاب ابليس فريب
از يك گويند: هر مي كه اند كساني هياكل اصحاب
ساوي اجرام از است هيكلي را علوي روحانيون

و نسبت هان آساني جرم آن با سيارات) و و (ثوابت
آن در يعن ما؛ جسم با ما روح كه دارد را اي رابطه
روحانيون به راهي چون كند. و مي تصرف و تدبي

ساويشان هيكل بايد آنان به تقرب براي نيست علومي
بگذرانيم. بعضي قرباني آن براي و 1كنيم عبادت را

را ساوي هيكل هر كه اند رفته آن بر هياكل اصحاب
(= صورتا اين براي و او؛ جوهر هم است زير در صورتي

اند.  ساخته ها ُبتها) بتخانه

كرده نفوذ هم شيعيان از متأخر ريااضت اهل بي خرافه اين 1
از كه – العلوم بر به منسوب سلوك و سي لهرسا در چنانكه

باشد- آداب مي سيزدهم قرن متصوفه از و نيست مرحوم آن
است.-م.  شده ذكر عطارد به نيايش
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بودند معتقد اي عده ناوندي بشي بن ييي نقل به
و زهره و شس و مريخ و مشتي و زحل يعن كوكب هفت كه

مصدر و مأمور خود و اند عال مدبران قمر و عطارد
ساخته كوكب هفت صورت به بتهايي و بال؛ عال امر
نودند. مي قرباني آن مناسب حيواني يك هر براي

و ُسرب از است بزرگي كور پيكر زحل، صورت چنانكه
زحل عبادتانة در بر نيكو، است گاوي او قرباني

كرده نصب آهن اي شبكه آن روي و كندند مي اي چاله
رفته پيش راندند. گاو مي شبكه آن سوي به را گاو
آن روي بر تنش و رفت مي فرو شبكه در وپايش دست
گاو و افروختند مي زيرش در آتش افتاد، مي شبكه

گفتند: «تو مي چني كنندگان قرباني و شد مي سوخته
آيد، ني بر خيي تو از كه ناد بد كور خداي اي مقدسي

مانند كه گذراندي قربانيي تو به تقرب براي ما
خبيثه ارواح و خودت شر و كن قبول ما از پس توست،

كن».  كفايت ما از را ات
اين به كردند، مي قرباني بچه يك مشتي براي و

خريدند مي سياره هفت معبد براي را كنيزي كه ترتيب
مي آبست تا كردند مي نزديكي وي با معبد وخادمان

كه را كنيز هشتم روز و ناد مي بار تا ماند مي و شد
روي كه حال در را بچه و آوردند مي بود بغلش در بچه
كشتند مي وسوزن جوالدوز با گريست مي مادرش دست

كه نيكي پروردگار «ايگفتند:  مي مشتي به وخطاب
ني ش دّر كه آوردي تو براي قربايي ما داني ني بدي

و بپذير را ما قرباني است، هطبيعت تو با و شناسد
كن».  ما نصيب را نيكت ارواح بتين
قرباني را مكي كك چهرة زرد مرد يك مريخ براي و
حواضي كف بر آورده را وي كه ترتيب اين به كردند، مي
كف بر كه ميخهايي به طناب با و داشتند مي پا بر
تا را حوض و بستند مي استوار بود شده كوبيده حوض
روغن با و ساختند مي پر روغن از مرد حلق زير

مي را گوشت و پوست كه آميختند مي داروهايي
نود مي تقويت را اعصاب اما ُبرد مي بي از و پوسانيد

سال يك اين در و ماند مي حال آن در سال يك مرد آن و
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مي بدو ببد بي از را وگوشت پوست كه غذاهايي
مي بال گرفته او سر از سال يك از پس خوراندند

هة بود) و شده اعصاب از كلف يك مانند (كه كشيدند
بر كه بتشان نزد را آن كرده، جع ك دّله زير را اعصابش

خداي اي«گفتند:  مي و آوردند مي بود مريخ صور ِت
قرباني برايت توست شبيه كه كسي ما فتنه، پر شرير
را ات خبيثه ارواح و خودت شر و بپذير را آن كردي
هفت سر اين كه پنداشتند مي كن». و كفايت ما از
و نيك از آينده سال در را آنچه و ماند مي زنده روز
كند. مي پيشگويي برايشان داد خواهد رخ بد
قرباني مشتي براي را اش بچه گفتيم كه را زن آن و

با گردانيده آفتاب پيكرة گرد را خودش كردند،
كسي ما نوراني، الة گفتند: «اي مي تليل و تسبيح

پس كنيم، مي قرباني تو براي توست شبيه كه را
از و كن روزي ما به خيت واز بپذير را ما قرباني

بدار».  پناه در شرت
مي قرباني شوخ موي دو ز ِن كامله يك زهره براي و

زهره معبد نزد را زن آن كه ترتيب اين به كردند،
تا زدند مي آتش و چيدند مي هيزم گرداگردش آورده

و پاشيدند مي زهره بت روي به را خاكستش و سوخت مي
قرباني شوخ! ما و سپيد رو الة گفتند: «اي مي

بپذير».  را آن پس است، خودت مثل كه آوردي برايت
حساب اهل و گندمگون جواني عطارد قرباني براي و
خوراندن و حيله با كرده پيدا ادب و كتاب و

را وي ببندد، را زبان و ببد را عقل كه داروهايي
گفتند: «اي مي و آورند مي عطارد پيكره نزد

از الام با را ظرافت با شخص ظرافت، با پروردگار
آن گاه بپذير». آن ما از آوردي قرباني براي تو

چهار در چوب كندة چهار بر كرده پاره چهار را جوان
چهار آن تا زدند مي آتش و دادند قرارمي بت طرف
مي نثار بت روي به خاكستش و سوخت مي جسد پاره

كردند. 
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را صورت بزرگ چهرة سيه شخص يك قمر براي و
پيك گفتند: «اي مي ماه به خطاب و كردند مي قرباني
ستارگان».  سبكبارترين اي و خدايان

را پرستان بت ابليس فريب
آزمايد مي بدان را مردمان ابليس كه اي شبهه هر

و حيّس به گرايش است عبارت سببش سازد، مي گرفتار و
جويي هانند با حس چون عقل. و مقتضاي از ُجست دوري

پرست بت به را بسياري خلق ملعون ابليس است، مأنوس
است. انداخته كار از را عقلشان بكلي و خوانده
مي خدا ًعينا را بتها هان پرستان بت بعضي چنانكه
توانند ني و دارند فهمي اندك كه بعضي و دانند
مي چني نظرشان رد شيطان بپذيرند را چيزي چنان

پروردگار به نزديكي وسيلة بتان پرستش كه آرايد
ُدُهْم َما﴿است:  ُب َنا َِّإل َنْع ُبو ُيَقّر َلى ِل ّلِه ِإ ْلَفىللل﴿ ال اينها«. 1ُز

خداوند به را ما اينكه باطر مگر پرستيمنى را
.»كنند نزديك

 را پرستان بت شيطان فريب آغاز
درگذشت السلم عليه آدم چون كه است نقل كلب از

از اي مغاره در را جسدش آدم بن شيث فرزندان
نادند آمد، فرود بشت از آدم كه آنا هند، كوهستان

«بوذ» است زمي روي نقطه بارورترين كه را كوه آن و
به آدم بزرگداشت براي شيث فرزندان  و![گويند]

آنكه تا كردند مي رحت طلب او براي آمده مغاره آن
كه دارند بت شيث  بنگفت: قابيل فرزندان از يكي
فرزندان براي بت پس نداري؟ چرا ما گردند مي دورش

كرد.  كاري چني كه بود كس نستي آن و تراشيد قابيل
يغوث، سواع، ، دّد«و كه است نقل كلب از نيز و و
ماه يك در هگي كه است خوبي نسر» آدمهاي و يعوق

شدند. نزديكانشان شديد اندوه باعث و درگذشتند
خواهيد مي گفت: اگر ايشان به قابيل اولد از يكي
در توان ني اما بسازم؛ برايتان آنا نظي پيكرة پنج

. 3 يهآ زمر، سوره 1
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پنج بكن. پس را كار بدمم. گفتند: اين روح آنا
طايفه آن از كدام هر و بساخت ها مرده آن شكل به بت
نزديكان يادگار به كه را بتها آن و آمدند مي

مي طواف و بزرگداشت بود ساخته وخويشاوندانشان
آن دوم نس ِل در و گذشت نسل يك گونه كردند. بدين

گفتند: هانا سوم نسل در تا شد بيشت بزرگداشت
آن از بودند پيشينان تعظيم و احتام مورد كه اينان

پس كنند، شفاعت خدا نزد توانند مي كه است جهت
ادريس آنكه تا كردند ها مسمه آن پرست ِش به شروع
خدا به و فرموده منع كفر از را آنان السلم عليه
ادريس خداوند و كردند، تكذيبش خواند، فرا پرست
مي شدت هچنان پرست بت . و1ُبرد بلند جايگاه به را

سن در او و السلم) رسيد (عليه نوح دوران تا يافت
صد مدت و شد مبعوث نبوت به سالگي هشتاد و صد چهار

خواند. سركشي پرست خدا به را قوم آن سال بيست و
السلم) (عليه نوح كه كرد امر خداوند نودند. تا

و كرد تام را كشت آن سالگي ششصد در و بسازد كشت
ا از پس و شدند غرق اي عده داد، رخ طوفان و شد سوار
قوم ميان سال پنجاه و السلم) سيصد (عليه نوح آن

دويست و هزار دو نوح و آدم ميان (و بزيست خويش
تا كرد جا به جا آب را بتها بود). آن فاصله ساله
بتها آن نشست فرو آب چون و افتادند ج دّده زمي سر در
پوشانيد.  را رويشان باد و باندند ساحل در

لي بن عمرو كه دهد مي ادامه چني را داستان كلب
گفت: بدو داشت جن بار يك ثامه ابو به مك دّن كاهن
به هست جده در بت چند و برو زود سلم و سعادت «به
به بوان». عمرو آنا عبادت به را عرب و بيار تامه
در و كرد پيدا رودخانه كف از را بتها آن و رفت جده

فرا بتها آن عبادت به را عرب يافته حضور حج مراسم
را عمرو دعوت اللت زيد بن عذرة بن خواند. عوف

را آن او و داد تويل «ود» را ايشبر او و كرد اجابت
الندل دومة منطقه در قرى وادي در و برد خود با

و كرد ذاريگود» نام «عبد را خود سرپ و داد قرار

ُه﴿  1 َنا ًا َوَرَفْع َكان ًاللل﴿ َم ّي ِل . 57 آيه مري، سوره َع
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سپس و شد مي ناميده اسم اين به بود شخصي اولي او
و كرد تعيي آن هبانگن (عوف) را سرشپ عمرو

آنكه تا بودند رويدهگ آن به نسل به نسل اولدهايش
كرد. نابودش و آمد اسلم

ديدم، «ّيَو دّد» را گويد: من م ی حارثة بن مالك 
گفت: مي و فرستاد مي آن نزد شي ظرف با مرا پدرم
ديدم را وليد بن خالد بنوشان! و شي را خدايت برو
عليه ال (صلى كرد. پيامب وخرد شكست را آن كه

برود كه كرد مأمور را خالد تبوك جنگ از وسلم) بعد
بودند. مانع عبدود و عامر اولد بشكند، «ّيَود» را

از يكي و برد بي از را بتها و جنگيد آنا با خالد
روز آن داشت نام سريح بن قطن ود» كه «عبد اولد
و انداخت او جسد روي را خود نيز مادرش و شد كشته

مرد. 
«ّيَو دّد» چه پرسيدم حارثه بن مالك گويد: از كلب

درشت خيلي بود مردي پيكرةگفت:  بود؟ جور
را يكي كه ُح دّله دو با كرده، انگار و نقش اندام،

و بسته كمر به ششيي ردا؛ را يكي و بود كرده ازار
تيي.  جعبة و پرچم رويش پيش افكنده، دوش به كماني

را لي بن عمرو دعوت نزار بن مضر طايفة نيز و
از تيم بن حارث «سواع» رابه بت او و كردند اجابت

«رهاط»؛ نام به بود زمين در بت آن و داد طايفه آن
مي عبادتش بودند نزديك كه كساني مضريان از

كردند. 
او و پذيرفتند را عمرو دعوت مذحج طايفة ونيز

ين به كه داد مرادي عمرو بن انعم تويل «يغوث» را
آن وابستگان و مذحج دادند، قرارش بلندي در برده
پرستيدند.  مي را يغوث
تويل «يعوق» را جشم مرثدبن يرَْهدان، طايفة از
و داد  جاي1«جوان» نام به آبادي يك در و گرفت

پرسيدند. مي را يعوق آن وابستگان و هدان قبيلة

(عطائي، فضائي يوسف ترجهء كلب، ابن الصنام كتاب در 1
( ص است «خيوان» آمده صورت به مل اين ) نام1348

).-م.93
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كرب معدي نام ُرعي» به «ذي از مردي «نسر» را بت
قرار بلخع نام به سبا سرزمي از اي نقطه در و گرفت

ذونواس تا كردند مي عبادت را آن داد. حييان
پرست بت هم باز ذلك كرد. مع يهودي را ايشان يهودي
وسلم) را عليه ال (صلى ممد خداوند تا داشت ادامه
فرمود.  بتان ساخت نابود مأمور و كرد مبعوث
وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب گويد: از كلب

قد مردي آورند، بال من نزد را فرمود: جهنم كه است
آتش در كه ديدم را چشم كبود و چهره سرخ و كوتاه
گفتتند: عمروبن كيست؟ اين پرسيدم شد، مي كشيده

ا ة و «بية كه است لي اول او  راحام» و سائبة و وصيل
تغيي را اساعيل]توحيدي[  دين و نود مقرر بار
خواند.  پرست بت به را اعراب و داد
مكه در اساعيل اولد چون كه است نقل كلب از نيز و
را عماليق و كردند ُپر را مكه كه طوري به شدند زياد
خصومت و جنگ و شد تنگ برايشان مكه راندند، آنا آز
بيون را ديگر بعضي بعضي، و داد رخ خودشان بي

پراكنده سرزمينها به معاش جستجوي در كردند. پس
تكه رفت مي بيون مكه از كه آنا از كدام هر و شدند
را مكه حرمت تا ُبرد مي هراه به حرم سنگهاي از اي
مي نصب را سنگ آن شد مي ساكن جا هر و باشد كرده حفظ
هه نيز و نود، مي طواف آن دور كعبه ياد به و كرد
دين آنكه كردند. تا مي زيارت را كعبه و مكه ساله
حال اين با گرديدند، پرست بت و شد فراموش اصلي

قبيل از اساعيل و ابراهيم آيي از بقايايي
توقف و عمره حج، و آن طواف و كعبه خانة بزرگداش ِت

كشيدن بر لبيك و قرباني اهداي و مزدلفه و عرفه در
آيي در قرباني ذبح هنگام خدا نام گفت بلند و حج در

مي لبيك چني جاهليان بود، مانده باقي جاهليان
إل لك شريك ل لبيك لبيك، اللهم گفتند: «لبيك

ملك». وما تلكه لك هو شريكا
به و داد تغيي را اساعيل دين كه عربا از كسي اول

تعيي جاهليت) و مقدس (= سنگهاي اوثان نصب
بود حارثه بن لي بن و عمر وصيله» پرداخت و «سائبه
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زني لي بن عمرو است. مادر خزاعه قبيلة پدر كه
اين و حارث، بن عامر دخت فهيه نام به است بوده
بالغ چون لي بن عمرو بود كعبه امور متول حارث

و پرداخت كشمكش به كعبه وليت سر بر حارث با گرديد
غلبه و  جنگيداساعيل[ اولد از] جرهم قبيله با
و راند بيون مكه نواحي و كعبه از را آنان و كرد
شد. كعبه داري پرده امر متول

او شد. به بيمار بشدت لي بن و عمر آن از بعد
ا ة «بلقاء» شام در كه گفتند اگر هست گرمي آب چشم

كرد استحمام و رفت آنا يابي. به مي ببود بروي آنا
يافت. پرست بت را آنا اهال و شد رفع بيماريش و

طلب اينها گفتند: با چيست؟ اينهاپرسيد: 
تا كنيم. گفت: چند مي دشن بر پيوزي طلب و باران

را بتها آن دادند. پس و بدهيد؛ من به اينها از
پرستش به اعراب و كرد نصب كعبه اطراف در و آورد
شدند.  مشغول بتان
ساحل بر كه است«مناة»  عرب بتهاي ترين قديي از
مورد و بود شده نصب مدينه و مكه ميان قديد در دريا

مكه و مدينه ساكنان و خزرج و اوس و اعراب هة احتام
مي وقرباني ذبيحه آن براي و بود آن اطراف و

آنا پيوان و خزرج و اوس كه اند آورده گذراندند. و
ديگر هراه حج انام از پس غيه و يثرب مردم از

ني را سرشان اما نودند مي توقف مواقف در حاجيان
آمده«مناة»  نزد كردند مي حركت چون و تراشيدند

جز را خود حج و نودند مي وتوقف تراشيدند مي سر آنا
«مناة» انگاشتند. بت مي تام و كامل گونه بدين

عليه ال (صلى پيغمب و بود خزاعه و هذيل به متعلق
) راعنه ال راضي( علي مكه فتح سال وسلم) در

كرد.  منهدم را آن كه فرستاد
در  بود«لت» بت آن از تر تازه  و«مناة» از بعد
گوشي) بوده (يا: چهار بلندي صخرة آن و طائف،

آن بالي بنايي و بودند ثقيف از آن متوليان و است
بزرگ را بت آن عربا ديگر و قريش بودند. و ساخته

اسامي به جاهلي اعراب ميان چنانكه داشتند، مي
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آن مل خوري. و مي اللت» بر «تيم اللت» و «زيد
زمان در] طائف مسجد فعلي چپ منارة جاي در معبد
(صلى پيغمب اسلم، از است. پس  بودهالكلب[ ابن
عنه) را ال (راض ی شعبه بن وسلم) مغية عليه ال

زد.  آتش را بتخانه و شكست را بت فرستاد
بود) باب لت از تر تازه «ُع دّزي» (كه پرستش سپس

بود. اسعد بن ظال پرستيد را آن كه كسي نستي و شد
و داشت  قرارالشامية» «نلة وادي در عزي بتخانة
شنيدند.  مي صدا آن ميان از عربان
كه است عنهما) روايت ال (راض ی عباس ابن از

در درخت سه نزد كه بوده اي مادينه «ع دّزي» شيطان
عليه ال (صلى شد. پيغمب مي «نلة» ظاهر وادي

عنه) ال (راض ی وليد بن خالد مكه فتح از وسلم) بعد
مي درخت سه آنا فرمود: در و فرستاد نله به را

كرد قطع را اول درخت و رفت كن. او قطع را اول بين،
 آياوسلم) فرمود: عليه ال (صلى پيغمب آمد و

دوم درخت و فرمود: برو گفت: نه. حضرت ديد؟ چيزي
فرمود: آيا آمد باز و كرد قطع و رفت كن، قطع را

را سومي برو  نه. فرمود: پسگفت: ديدي؟ چيزي
قطع را سوم درخت خواست و رفت نله به خالد كن قطع
دست پريشان موي با ديد؛ را ج دّن ماده آنا در كه كند
آن سر پشت و سايد مي هم بر دندان گذاشته شانه بر

ايستاده، بود بت آن متول كه سلمي ديبه جن، ماده
خواند: عنه) چني ال (راض ی خالد
مي كفر تو بر بلكه كنم ني تقديس را تو عزي اي

 ورزم،
است.  كرده خوار را تو ال بينم مي كه
به تبديل كه شكافت، ششي با را جن ماده آن سر پس

را ّيَسلمي ديبه و كرد قطع را سوم درخت سپس شد، خاكست
وسلم) بازگشت. عليه ال (صلى پيغمب نزد و كشت هم

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

و بيون در كلب) گويد: قريش ممد (بن هشام نيز و
تنديس آن و «هبل» نداشت، از بزرگت بت كعبه درون
را آن قريش كه شكسته دست با سرخ عقيق از بود آدمي
را آن كه مردي نستي (و بودند كرده ترميم طل با

مضر بن الياس بن مدركة ا بن خزية نود نصب كعبه درون
بر كه داشت قرار تي چوبة هفت آن روي پيش بود). و

و «ملصق»، ديگري بر بودند: «صريح» و نگاشته يكي
به اي هديه داشتند شك نوزادي حللزادگي در هرگاه

كشيدند، مي قرعه تي هاي چوبه آن از كرده تقدي هبل
«ملصق» اگر و بود پدرش از بچه آمد «صريح» مي اگر
ديگر هاي چوبه شد. با مي مسوب حرامزاده آمد مي

مي فال اختلف، حل نيز و ديگر، امور و مسافرت براي
كه است هان بت اين نودند. و مي عمل بدان و گرفتند

داد: أعل مي شعار آن نفع به احد جنگ در ابوسفيان
بلند هبل دين هبل!، اي باشي بلند سر هبل! (يعن

وسلم) به عليه ال (صلى پيغمب باد!) و مرتبه
عرض گوييد؟ ني را جوابش فرمود: چرا ياران

أعلي فرمود: بگوييد: «ال بگوييم؟ چهكردند: 
وأجل!»
كه «نائله» است «اساف» و عرب بتهاي از ديگر

و جرهم قبيلة از است بوده مردي اساف گفتند مي
مي دوست را هديگر كه قبيله هان از زني هم نائله
آنا در و آمدند مكه به ين از حج براي و داشتند

شده مسخ نتيجه در كردند، زنا يافته خلوتي و فرصت
را پيكره دو آن مردم گرديدند. پس سنگ به تبديل
در را ديگري و كعبه به چسبيده را يكي آورده بيون
شوند. ديگران عبت تا دادند قرار زمزم چاه فعلي مل

خداي مناة «شس» و مظهر لت «زهر» و ستاره مظهر عزي 1
تليل با آشنايي است. براي قدر»... بوده و قضا و «مرگ

اعراب دين عقايد از جامعي حال درعي و موجز تبيي و
شوقي الاهلي)، (العصر عرب ادبي رك: تاريخ جاهلي
98 ص ،1364 كبي امي قراگزلو، ذكاوتي علياضا ترجهء اضيف،
.-م.106 ال
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نيز پيكره دو آن شد باب پرست بت كه مدتي از پس و
كه را پيكره آن قريش و شدند، واقع پرستش مورد

آن براي و بردند ديگري آن نزد بود كعبه به چسبيده
كردند.  مي قرباني گوسفند و شت دو

و خثعم قبيلة آن از «ذواللصة» است بت ديگر
شكلي به منقوش بود سفيد چخماق سنگ از كه بيله،

فاصله به داشته،  قرار«تبالة» مل در و تاجگونه
عليه ال (صلى پيغمب كه اند آورده و مكه؛ از شب هفت

را عنه) فرمود: «آن ال (راض ی جرير وسلم) به
مذكور قبيلة دو با جنگ از پس او سازد». و نابود

] اكنون و زد، آتش را بنيادش و ساخت سرنگون را بت
مسجد آستانة سنگ بت الكلب[ آن ابن زمان در يعن

است.  تباله
چون كه داشتند «ذوالكفي» را بت دوس قبيلة
بن وسلم) طفيل عليه ال (صلى پيغمب شدند، مسلمان

بن قبيلة بسوزاند. و را بت آن فرستاد را عمرو
قبايل و داشتند؛ «ذوالشري» را بت يشكر بن حارث

دربلنديهاي غطفان و عاملة و جذام و لم و قضاعة
قبيلة و داشتند، «اقيصر» را بت شام، بر مشرف

آن به انتساب در «فهم» كه نام به بود بت را مزينه
بود بت را غزة قبيلة و فهم» ؛ گفتند: «عبد مي

«فلس» نام. بود بت را طي قبيلة و «سعي» نام
مي كه داشتند درخانه بت مكه از وادي هر اهال
آخرين برود سفر به خواست مي كه كدام هر و پرستيد

در كه كاري اولي و بود بت آن مسح كرد مي كه كاري
بود. و بت آن مس ِح هچنان كرد مي سفر از بازگشت

بر معبد عنوان به را اتاقي نداشتند، بت كه بعضي
را سنگي معبد نه و داشت بت نه كسي اگر و گزيدند مي
نود مي طواف آن بر و كرد مي نصب جايي پسنديد مي كه

ناميدند). « انصاب» مي را سنگها (اين
مي منزل به و رفت مي مسافرت به عربي گاه هر و
و بت را بتينش داشت، مي بر سنگ پاره چهار آنا رسيد

قرار ديگ پاية را ديگر تاي سه و كرد مي معبود
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در و گذاشت مي جا را آنا افتاد مي راه چون و ميداد
نود.  مي تكرار را عمل هي بعدي منزل

داخل مكه فتح از وسلم) پس عليه ال (صلى پيغمب
منصوب كعبه پيامون در بتها هنوز و شد الرام مسجد

مي بتان چشم و صورت به كمان گوشة با بودند. حضرت
َء﴿فرمود:  مي و زد ْلَحّق َجا ِطُل َوَزَهَق ا َبا ْل ِطَل ِإّن ا َبا ْل َكاَن ا

ًاللل﴿ باطل يقينا شد نابود باطل و آمد، حق« .1َزُهوق
به را بتها آن داد دستور . سپس»است! شدن نابود

آتش آورده بيون الرام مسجد از و افكندند در روي
. 2زدند
در گفت... ما كه است نقل عطاردي ابورجاء از

يافتيم مي بتي سنگ هرگاه و پرستيدي مي سنگ جاهليت
ني سنگ واگر برداشتيم، را اين انداخته را اول

و دوشانيدم مي شي آن روي كرده توده را خاك يافتيم
كه است روايت او از نودي. هم مي طواف آن برگرد

آن گرد بر و دوشانيدميم مي شي آن روي كرده جع ريگ
پرستيده، را سفيدي سنگ مدتي نيز كردي. و مي طاف
افكندي.  مي دور را آن پس

جاهليت گفت: در كه است نقل ندي عثمان ابو از
كه: «اي كرد مي ندا منادي وقت يك پرستيدي، مي سنگ
پروردگار شده، نيست پروردگارتان كاروان اهل

و پست در كاروان اهل ما بوييد». پس ديگري
آن در كنيم، جستجو تا شدي مي پراكنده بلنديها

پيدا  «پروردگارتانكه: كرد مي ندا منادي ميان
مي باز شد»، پيدا پروردگارتان يا: «هتاي شد»،

مي قرباني شت بودند يافته كه سنگي بر و گشتيم
نودي.
سنگ زمرة از من كه است نقل عنبسة بن و عمر از

و آمد مي فرود منزل در طايفه يك بودم. گاه پرستان
شده بيون جستجو به هگي پس نداشت، «خدا» هراه

.81 يهءاسراء. آ سوره 1
اضي(ر عباس ابن عن واست: افزوده مؤلف اين، دنبال به 2

الصنام عبدت يزدجرد زمان فقال: « أنه )،عنهما ال
 .- م. السلم» ]!؟[ عن رجع من ورجع
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ديگ پاية براي را تا سه كردند، مي پيدا سنگ چهار
دادند. هي مي قرار معبود را بتينش و كردند مي نصب

كردن، كوچ از پيش حت يافت، مي بتي سنگ اگر طايفه
مي بر را اين و انداخت مي دور را «خداي» قبلي

داشت. 
سنگ چگونه عرب كه شد پرسيده عيينة بن سفيان از

سنگ از كعبه خانة كه آنا گفت: از پرستيد؟ بت و
منزلة به كنيم نصب سنگي جا هر گفتند: ما پس است،
گفت: كه است نقل ابومعشر بود. از خواهد كعبه

خدا اما دارند، باور ملئكه و خدا به هنديان اكثر
را ملئكه و نايند مي تصور صورت زيباترين با را

ملئكه و خدا چون گويند مي و نيكو؛ اجسام دراراي
بر را ملئكه و خدا پيكرة ما پس اند نفته آسان در
از گذرانيم. و مي قرباني اينها بر و سازي مي زمي
و ستارگان و ملئكه كه است نقل هنديان بعضي قول
به هستند اجسام و[ نزديكتين ين تر ]مشابه افلك
قرار پرستش و تعظيم مورد رو اين از پس خدا،

شد.  ساخته بت سپس گرفتند،
مثل بودند، ساخته ها بتخانه پيشينيان از بعضي
گستاسب چون كه اصفهان، در كوهي بالي اي بتخانه

گونه آن «آتشگاه» كرد. از را بتخانه آن شد موسي
در را چهارمي هند. و در است بوده ديگر بتخانة دو

اسلم از پس بلخ اهال كه بود ساخته منوچهر بلخ،
در دسته آن از پنجم كردند. بتخانة خراب آوردن
كه زهره نام بر است بوده ساخته اضحاك كه بود صنعاء
را ششمي ساخت. و ويران را عنه) آن ال (راض ی عثمان
كه بود ساخته فرغانه در خورشيد نام بر شاه قابوس
ساخت.  ويرانش معتصم
هنديان گويد: شريعت ناوندي عمي بن بشي بن ييي

قرار بتها ايشان براي و ناد بنياد برهي مردي را
از كه ساخت ُملتان در را بتكده بزرگتين و داد،

قرار را بزرگشان بت بتكده آن در و است سند شهرهاي
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به ُملتان است. شهر 1اكب هيولي صرت به كه داد
بت آن خواستند چون لشكرحجاج و شد فتح حجاج روزگار

كار اين از گفتند: اگر هنديان سازند سرنگون را
مي گرد بت اين براي كه را مال ثلث كنيد پوشي چشم
داد اجازه مروان بن عبداللك و دهيم؛ مي شا به آيد
راه فرسنگ هزار دو از هنديان و باند؛ جا بر بت آن
واجب زاير هر بر و آمدند مي بت (حج) آن زيارت به
نه و كمت (نه درهم هزار ده تا درهم صد بي كه بود

و بيندازد بتخانه صندوق در و بياورد بيشت) هراه
آنكه از شود. پس مقبول زيارتش تا كند طواف

سه به مال آن گشتند مي باز كرده زيارت هنديان
و خادمان براي شد: قسمت مي تقسيم مساوي قسمت

براي قسمت آن، اضروري هاي هزينه و بتخانه موليان
] مسلمانان به قسمت و مربوطه، قلعة و شهر آبادي
رسيد.   مياست[ عبداللك و حجاج مأموران مراد،
را پرستان بت چگونه شيطان گويد: ببينيد مؤلف

دست به آنچه كه ربوده را عقلشان و گرفته بازي به
بر نيكو چه قرآن و پرستيدند، مي تراشيدند مي خود
َلُهْم﴿گويد:  مي كه آنا گرفته عيب بتان َأْرُجٌل َأ

ْيٍد َلُهْم َأْم ِبَها َيْمُشوَن ِطُشوَن َأ ْب ُيٌن َلُهْم َأْم ِبَها َي ْبِصُروَن َأْع َأْم ِبَها ُي

َذاٌن َلُهْم راه آن با كه دارند پايي «آيا ِبَهالللل﴿ َيْسَمُعوَن آ
با كه چشمي يا بگيند مكم آن با كه دست يا بپويند،

به . اشاره2بشنوند؟» آن با كه گوشي يا ببينند آن
را موجوداتي و دارند را اينها هة كه است آدميان

پرستند، مي هستند مزايا و مواهب اين فاقد كه
كند؟ مي عبادت را ناقصي موجود كاملي موجود چگونه

آفرينندة كه يافتند مي در انديشيدند مي نيك اگر و
نه است گردآورنده شده، ساخته نه سازنده ا ايشان

و ديگري؛ به نه است خود به قائم شده، گردآوري
را. خود مصنوع نه بپرستد را خود صانع بايد انسان

مقابل در رهاست و آزاد «مرسله» يا هيولي اكب، هيولي 1
مر دّكبه.- م. هيولي

. 195 آيه اعراف، سوره 2
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است تصوري نيز شود خدا نزد انسان شفيع بت اينكه و
بزنند.  چنگ بدان كه نيست اي شبهه و خيال،

خورشيدپرستان و ماه و پرستان آتش بر ابليس تلبيس
شبهه به هم را ديگري جاعت گويد: ابليس مؤلف
و است آراسته نظرشان در را پرست آتش و انداخت

نياز بي آن از عال كه است جوهري  آتشاند: گفته
نظر در نيز را پرست آفتاب شبهه هي شبيه با و نيست؛

است.  آراسته ديگري عدة
پدر پيش از و كشت را هابيل قابيل گويد: وقت طبي

گفت: و آمد قابيل سراغ به ابليس آنا در گريت ين به
در آن به آتش و شد قبول رو آن از هابيل قرباني

مي خدمت آن به و پرستيد مي را آتش هابيل كه 1گرفت
و خودت عبادت براي و برافروز آتشي نيز تو نود. پس

بر اي آتشخانه قابيل و بگذر؛ باقي بازماندگانت
است. پرست آتش نستي او و كرد، پا

صاحب او و است بلخ از زردتشت گويد: اصل جاحظ
وحي او بر 2سبلن كوه در كه شد است. مدعي موس آيي
ديانت به را سردسي منطقة آن اهال و شود مي نازل
وخود داد بيمشان شديد بسيار سرماي از و خواند خود
است. پس شده مبعوث جبال مناطق بر فقط كه است معتف
با هبستي (گاو) و بول با گرفت واضو خويش پيوان بر

تشريع را زشت كارهاي ديگر و پرست آتش و مادران
بود تنها خدا كه است آورده زردشت قول از نيز و نود
از و رفت فرو انديشه به كشيد طول تنهاييش چون و

حااضر رويش پيش چون و شد زاده ابليس اش انديشه
چون گرديد، مانع وي اما بكشد را وي خواست گرديد

داد. مهلتش مدتي تا ديد را وي امتناع خدا

مي آسان از آتشي و اند گذاشته مي بلندي در را قرباني 1
را قرباني آتش كه را اين و گرفت، مي در آن در و آمد

–اند.  كرده مي تلقي قرباني شدن قبول علمت «بورد»،
م.

–متجم.  از اصلح «سيلن» است، صورت به چاپ دو هر در 2
م.
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بر بسيار هاي آتشكده پرستان گويد: آتش مؤلف
بود فريدون ساخت آتشكده كه كسي نستي و كردند پا
بمن سپس و ساخت، بارا در يكي و طرسوس در يكي كه

اي آتشكده قباد پدر و ساخت سيستان در اي آتشكده
هاي آتشكده آن از پس و بساخت، بارا (ديگر) در

كه نود پا بر آتشي زرتشت و ساختند بسيار
ا ز آتش گفت: اين و سوزانيد مي را قربانيشان آسان ا

آينه آن وسط در و ساخت اي خانه كه شكل اين به است؛
آن روي و چيد مي هيزم قرباني دور داد قرار اي

رسيد مي آسان وسط به خورشيد وقت پاشيد، مي گوگرد
آينه بر آن پرتو شد مي مقابل خانه بالي روزنة با و

كرد. وزرتشت مي ور شعله را شد. هيزم مي منعكس
نكنيد. خاموش را آتش اين كه داد دستور
ماه اي عده نظر در ملعون گويد: ابليس مؤلف

آراسته را پرست ستاره ديگر اي عده نظر در و پرست
است. 
شعراي جعي جاهليت است: در آورده قتيبه ابن

و بودند آن شيفتة و پرستيدند مي «ّيَعبور» را
عليه ال (صلى پيامب مشركان بعدها كه«ابوكبشة» 

كه است كسي نستي داشتند، منسوب بدو وسلم) را
كه است اي ستاره تنها اينگفت:  و پرستيد را شعر .دَْي
چني ديگري ستارة هيچ و كند مي قطع را آسان پناي

بودند) پرست بت (كه قريش نظر برخلف و نيست؛
وسلم) عليه ال (صلى ال رسول شد. چون پرست ستاره
دعوت پرست بت وترك خدا عبادت به و شد مبعوث
كبشة»، ابي ابُن «هذاگفتند:  قريش فرمود،

 بهكبشة» «ابو مثل هم حضرت كه بود اين مرادشان
شعراي يكي تاست دو شعري رود. و مي قريش خلف راه

است آن مقابل كه «غميضاء» كه شعراي «عبور» ديگر
مبسوط» در «ذراع بر تاست دو آن فاصلة در كهكشان و

. 1اسد» «جبهة

فرهنگ، بنياد صوف، عبدالرحن الكواكب صور جهءرك: تر 1
 م.– . 264  و155  و154 صص
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فرشتگان پرستش ديگر اي عده نظر در معلون ابليس
هستند! و خدا دختان گفتند: اينها و بياراست را
چنانكه واداشت اسب و گاو پرستش به را ديگر اي عده

و ساخت، را گوساله آن كه بود گاوپرستان از سامري
پرستيد.  مي را نري بز فرعون كه اند آورده

خود عقل که نشد پيدا کس ی آنا ميان در متأسفانه
م ی دارند چه که کند فکر و بياندازد کار به را

کنند!

را جاهليان ابليس فريفت
بت به را عرب جاهليان ابليس چگونه كه ديدي پيشت

بر ابليس ناپسند شبهات و فريبها از افكند؛ پرست
در را پدران دليل بي تقليد كه بود آن ايشان
است: آمده قرآن در چنانكه آراست، نظرشان

َذا﴿  ِإ ِبُعوا َلُهُم ِقيَل َو ّت ْنَزَل َما ا ّلُه َأ ُلوا ال ِبُع َبْل َقا ّت َنا َما َن ْي ْلَف َأ

ْيِه َل َنا َع َء َبا َلْو آ َباُؤُهْم َكاَن َأَو ُلوَن ل آ ًا َيْعِق ْيئ ُدوَنللل﴿ َول َش َت . 1َيْه
كنيد پيــروي كه شد گفته ايشان به چون«يعن: 

از كنيم مي پيويگفتند:  كرده، نازل خدا آنچه از
پدرانشان چه اگر اي؛ يافته آن بر را پدرانان آنچه
باز (آيا اند بوده ني يافته راه و فهميده ني چيزي
؟».كنند) پيويشان بايد هم

خدا و فريفت دهريه مذهب به را ديگر بعضي ابليس
ايشان قول از قرآن شدند. چنانكه منكر را معاد و

ُلوا﴿نايد:  مي حكايت َنا َِّإل ِهَي َما َوَقا ُت َيا َيا َح ْن ّد ال
َيا َنُموُت َنْح َنا َوَما َو ُك ِل ّدْهُرللل﴿ َِّإل ُيْه زندگاني از غي «به. 2ال
را ما كه است دهر اين و نيست ديگري چيز دنيا اين

كه فريفت گونه بدين را ديگر بعضي ميمياند». و
انكار را معاد و نبوت اما نشدند منكر را خالق

كشانيد پندار اين به شيطان را ديگر بعضي كردند،
كيش به را ديگر بعضي هستند، خدا دختان فرشتگان كه

.170 آيه بقره، سوره 1
. 24 آيه جاثيه، سوره 2
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از چنانكه فريفت موسيت به را بعضي و گروانيد يهود
بودند.  موسي حاجب پسرش و جديس بن زرارة تيم بن

خلقت و خدا به جاهليت دوران در كه كساني جله از
بن عبدالطلب بودند معتقد عقاب و ثواب و معاد و

عامر و ساعدة بن قس و نفيل بن عمرو بن زيد و هاشم
به كه ديد مي را ظالي وقت هستند. عبدالطلب ظرب بن

سراي دنيا اين از غي خدا گفت: به مي نريسده سزايش
مي پاداش بدكار و نيكوكار آن در كه هست ديگري

که سلمي ابي بن زهي است زمره اين از نيز يابند. و
انتقام شتاب به جا هي يا و ماند مي گفت:  باقي م ی
از . و1شد مسلمان آخر زهي كه اند گيند. آورده مي
كناني. اميه بن قلمس و الفوراس، زيد است زمره اين
از پس اعراب و خواند مي خطبه كعبه آستانة در او

روزي گشتند، مي باز حج از او خطابة و وعظ شنيدن
عربان شا پرست چندگانه از  «خداگفت: موعظه اضمن
واحد خداي هانا شا بتان اين پروردگار و نيست رااضي
شود». عربان پرستيده بتنهايي دارد دوست كه است
خطبه به ديگر و شدند پراكنده او گرد از سخن اين با
ندادند.  گوش اش

اي مرده هر اسب كه داشتند اعتقاد اعراب از بعضي
آن شود، تلف تا باند آنا و ببندند قبش بالي را

ديگر اما شد خواهد مشور اسب آن بر سوار مرده
اين كه كساني جله شوند. از مي مشور پياده مردگان
است.  كلب زيد بن عمرو داشت را عقيده

« معروف قصيده كه است زهي پسر كعب شد مسلمان كه آن 1
)وسلم عليه ال صلى( ال رسول مدح در ُسعاد...» را بايرَنْت
مورد در كل و مورد اين در سلمي؛ ابي بن زهي خود نه سرود

پيغمب بعثت از پيش و اسلم ظهور آستانه در «حنفاء» كه
و انتقاد مورد را پرست بت و شرك ) بيوسلم عليه ال صلى(

عرب ادبي تاريخ به كنيد رجوع بودند، داده قرار نفي
ذكاوتي علياضا ترجه شيف، شوقي الاهلي)، (العصر

رك: صص نيز  و329  و328 ص ،1364 اميكبي، قراگزلو،
.- م.111  و106-5



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
75

كسي كم و بودند پرست بت اعراب بيشت حال هر به
نفيل) بتان بن عمرو بن زيد و ساعدة بن قس (هچون

گراييدند.  توحيد به كرده رد را
دادند مي ادامه سازي بدعت به هچنان جاهليان و
ماه انداخت تأخي به « نسيء» يعن است جله آن از كه

داشت حلل و حلل ماه داشت حرام يعن واقع در و حرام
ابراهيم دين از اعراب اينكه حرام. تواضيح ماه
كه مواضوعي اما بودند كرده اتاذ را حرام ماه چهار
را تريش كرده حلل را م دّرم ماه كردند مي پيدا نياز
به ديگر... و ماه به صفر از و انداختند مي ّيَصفر به
گذشت.  مي سال تا ترتيب، هي
چني و آميختند مي شرك به را تلبيه مراسم نيز و
تلكه لك، هو شريكا إل لك شريك ل «لبيك،گفتند:  مي
ملك».  وما

ذكور به بود دادن ارث عرب سازيهاي بدعت از ديگر
رسيدن ارث به دادند. ديگر ني ارث اناث به و فقط؛
خويشاوندش.  نزديكتين به بود متوف شخص زن

و سائبة و «بية دربارة است ايشان آيي ديگر
.1گرفته قرار تعرض مورد قرآن در كهحام»  و وصيلة

زاييده بار پنج كه گوسفندي يا شت  يعن«بية»-
حرام را شيش از استفاده كه پنجمي، هان خود يا بود
دانستند.  مي
در كه خدايان نذري بود گوسفندي يا  شت«سائبة»-
بود.  آزاد چراگاهي و آبشخور هر

شكم هفت كه بود شتي يا  گوسفند«وصيلة»-
و كردند مي ذبش بود نرينه هفتميش اگر بود زاييده

زنده بود مادينه اگر و خوردند مي آن از مرد و زن
يكي و نر يكي بود، زاييده قلو دو اگر و ماند مي

گفتند: مي و شردند مي حرام را نر آن ذبح ماده،
أخاها».  «وصلت

ّلُه َجَعَل َما﴿ 1 َبٍة َول َبِحيَرٍة ِمْن ال ِئ َلٍة َول َسا ٍم َول َوِصي ِكّن َحا َل ّلِذيَن َو ا
َتُروَن َكَفُروا َلى َيْف ّلِه َع َكِذَبللل﴿. ال ْل ).103 آيه انعام  (سورها

را حامى نه و وصيله نه و سائبه نه و بيه نه خداوند«
.»بندندمى دروغ خداوند بر كافران است. ول نداده قرار
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كشي تم آن از بار ده كه شتي نره  يعن«حام»-
پشت بر نادن بار و گفتند: سواري مي و بودند كرده
و آبشخور هر در ظهره) و حى (قد است حرام آن

بود.  آزاد چراگاهي
بودند ساخته بر حرامهايي و حلل نيز اينها از غي
است. شده اشاره انعام  سورة143  و139 آيات در كه

و دخت كشت يا دختان، كردن گور به زنده رسم ديگر
وي.  گوشت خورانيدن سگ به
كه بود اين جاهليان بر ابليس فريبهاي از نيز و
شرك نباشيم، مشرك ما خواست مي خدا گفتند: اگر مي
چسبيده «مشيت» خدا به گونه بدين ورزيدي، ني

قبيل اين از كردند... و مي رها را «امر» او
ذكر كه داشتند بسيار ياوه و سست روشهاي و عقايد

كشيدن زحت به لزومي و است وقت تضييع موجب آنا هة
نيست.  آنا رد براي

نبوت منكران بر ابليس تلبيس
گونه بدين را آنان غي و هندوان و براهه ابليس،

متلف عقايد در شدند. هنديان نبوت منكر كه فريفت
از كه براهه؛ و ثنويان و دهريان اند جله آن از اند
دارند. قبول را ابراهيم و آدم نبوت برخي گروه اين

است آورده الديانات و الراء كتاب در نوبت ابوممد
دوزخ و بشت و پيامبان و خالق هند براهة از عده كه
بشر صورت در ملكي كه هستند مدعي و دارند قبول را
آنكه بي رسانده پيامب ايشان براي خدا جانب از

سر دوازده و دست چهار ملك آن و باشد آورده كتابي
خوك...) دارد و فيل و اسب و شي و انسان سر جله (از
است نوده امر آتش بزرگداشت به را مردمان ملك آن و
مي ذبح آتش براي آنچه جز حيوانات ذبح و قتل از و

و دروغگويي از را ايشان هچني و است نوده ني شود
تويز را زناكاري اما است داشته باز شرابواري

از يك هر است. و داشته مقرر را گاوپرست و كرده
باز خود آيي به سپس و باشد گرديده مرتد كه براهه
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تراشند مي را وي مژگان و ابرو و وريش سر موي گردد
كند.  سجده را گاو برود بايد و

القاء براهه بر شبهه شش نبوت انكار در ابليس
نود: 
بشري بر كه بدانند ُمستبعد اينكه – اول شبهة

وحي)، (يعن است مفي ديگران بر كه شود آشكار چيزي
آوران پيام باب در مشركان قول از قرآن در چنانكه

َذا َما﴿گفتند:  مي كه است شده نقل ُكْمللل﴿ َبَشٌر َِّإل َه ُل ْث .1ِم
كه است اين جوابش  و»نيست شا مانند بشرى جز او«

بعضي در خود هجنس افراد بر را كسي برتري عقل
آن با كه دارد اشكال چه داند مي جايز خصوصيات
به توجه با كند؛ وحي دريافت بتواند خصوصيات

كه دانيم نيست. مي گرفت وحي شايستة كس هه اينكه
مقابل در كه داده قرار خاصيت دواها بعضي در خدا
مي مقاومت نيز بدن به و كنند مي مقاومت شدن تباه

با را انساني كه دارد استبعادي چه بشند. حال
معي بشر افعال و اخلق اصلح براي خويش بالغة حكمت

بعضي كه شود اين منكر تواند ني نبوت سازد. منكر
شرير طبايع كردن آرام براي گري موعظه با انسانا

بعضي خدا كه شد توان مي منكر چگونه اند، پرداخته
با تا باشد فرموده امداد جهت اين در را انسانا
و آدميان اخلق سازي پاك و عال اصلح به الي رسالت

َكاَن﴿ بپردازند؟ عاليان زندگاني داري رشته سر َأ

ّناِس ًا ِلل َنا َأْن َعَجب ْي َلى َأْوَح ْنُهْم َرُجٍل ِإ ْنِذِر َأْن ِم ّناَسللل﴿ َأ براى آيا«. 2ال
وحى آنان از مردى به كه است ] شگفت[جاى مردم
گناه) و كفر عواقب (از را مردم كه  ايكرده

.»بتسان
بويژه نفرستاد؛ اي فرشته چرا دوم- خدا شبهة

براي اينكه تصور واز نزديكتند خدا به ملئكه كه
دورتر. و نايند مي نبوت دعوي بدروغ طلب رياست

پيام به فرشته هرگاه آنكه دارد: يكي جواب سه اين

.24 آيهء مؤمنون، سوره 1
. 2 آيهء يونس، سوره 2
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در را تأثي نود مي اي معجزه هر شد، مي مبعوث آوري
بسيار ملئكه كه است معلوم زيرا نداشت نفوس

گردد تلقي عادت خارق بشر از كه كار هر و نيومندند
دست بر بايد شود. معجزه ني تلقي عادت خارق ملك از
و خداست جانب از بدانند تا گردد جاري ناتوان بشر
پيغمبي. دوم: آنكه مدعي شخص راستگويي بر دليل
پيام بايست پس كند مي جذب را خويش هجنس جنسي هر
بگروند. سوم: بدو و نتسند او از تا باشد بشر آور

به بايد هم باز فرستاد مي اي فرشته هم اگر اينكه
شكل در را فرشته آدميان زيرا فرستاد مي بشر صورت

 .1ببينند توانند ني اصليش
و غيب علم عنوان به پيامبان آنچه – سوم شبهة
كاهنان از آن هانند هستند مدعي گرفت الام و معجزه

كه ندارد وجود دليلي و شود مي ظاهر نيز ساحران و
كه است اين است. جواب كدام دروغ و راست بفهميم
فرق به را عقول نساخته روشن را حجت تا خداوند
ني  ساحراست: نكرده مكلف باطل و حق ميان گذاردن
آرد پديد اژدها عصا از يا سازد زنده مرده تواند

نيز و اند)، كرده را كارها اين پيغمبان (و
حال دروغ گاه و آيد مي در راست گاه كاهن پيشگويي

كند.  ني خطا وجه هيچ به پيغمب آنكه
موافق يا اند آورده آنچه انبياء چهارم- شبهة

قابل كه است عقل مالف اگر آن؛ مالف يا است عقل
كفايت عقل خود كه است عقل موافق اگر و نيست قبول
در مردم كنيم مي ملحظه كه است اين جواب كند، مي

رسد چه تا هستند حاكمان و حكيمان متاج دنيوي امور
او .دَْل طريق به مورد اين در كه] اخروي امور به

. دارند[ راهنما به احتياج
از عقل كه آمده چيزهايي شرايع در – پنجم شبهة

اين حيوانات. جواب آزار داشت روا مثل رمد مي آنا
را ديگر حيوان حيواني آزردن است مكن عقل كه است
اين به امر خالق اگر اما شارد منكر و انگارد بد
به عقل كه زيرا نيست، اعتاض جاي باشد كرده كار

.9 آيهء انعام، سوره 1
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باشد- قبول مهول ما بر – را الي حكمت كلي طور
است، جاد از برتر حيوان هچنانكه دارد. وانگهي

براي چيز هيچ و است حيوان از برتر نيز انسان
و گيد ني را گوشت جاي قوا ترميم و آدمي تقويت
چه نيست. حال عجيب طبيعت در مأكول و آكل قانون
كه انسان فداي اي فايده كم حيوان كه دارد اشكال
غذايي بي از گاه هچنانكه بشود، است ارجندي موجود

حيوانات اينكه گردد. اما مي مردار طبيعت در
دستور با شرع ميشوند...، رنج متحمل ذبح موقع
درد ذبح اربعه» هنگام «اوداج سريع قطع به دادن

پيغمب چنانكه رسانيده، حداقل به را حيوان كشيدن
أحدكم ذبح «إذااست:  وسلم) فرموده عليه ال صلى(

كه شا از كدام . «هرذبيحته» وليح شفرته فليحد
زودتر را حيوان و كند تيز را كاردش كند مي ذبح
كند».  راحت

به آوران دين بسا چه كه اند گفته – ششم شبهة
آنا از و] اند برده پي چوبا و سنگها بعضي خاصيت
جواب . دركنند[ مي استفاده معجزه اظهار براي

و گياه هيچ زيرا است آوري شرم سخن گوييم: اين
اگر و شده معلوم آن خاصيت آنكه مگر نانده سنگي
معجزه دعوي چوبي يا سنگ خاصيت از جست سود با كسي
اين در خاصيت گويند و شوند وي منكر دانايان نايد
ها معجزه نيست. وانگهي تو به مربوط و بوده شيء

بيون آن از صال ناقة كه اي صخره مانند بوده متنوع
و گرديد، اژدها به تبديل كه موسي عصاي و آمد،
قرآن اين بالخره و شد، گشوده چشمه آن از كه سنگي
 ومؤلف[ زمان در] شده نازل است سال ششصد كه

مي تدبر آن در ها انديشه و شنود مي را آن گوشها
تا كسي و طلبيده مبارز و نوده تدي قرآن و كند،
را آن به نزديك حت يا و شبيه نتوانسته كنون

كجا؟ جادو و سحر و كجا اين بسازد،
هچون گويد: ملحداني عقيل بن علي ابوالوفاء

منتشر حق كلمة اينكه از ابوالعلء و راوندي ابن
مورد دين فرماناي و پا، بر مردم ميان شرايع و است
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شهرت و تأخي ايشان گفتار ديگر طرف از و است، پيوي
بودند. لذا ناراحت است، نيافته اي ملحظه قابل
بر جعلي روايات شده حديث اهل داخل آنان از بعضي

خواص از آميز معجزه ديگرحكايات بعضي و ساختند
غيب و عجيب اخبار و العاده خارق چيزهاي و سنگها

و منجمان غيبگويي از داستانايي و دور شهرهاي از
با انداختند... تا زبانا سر بر مع دّزمان و كاهنان

قصة كه كنند وانود چني ها افسانه گونه اين
(عليه است: عيسي بوده چيزهايي چني نيز پيامبان

ُكْم﴿گويد:  السلم) مي ُئ ّب َن ُأ ُلوَن ِبَما َو ُك ْأ ّدِخُروَن َوَما َت َت
ُكْمللل﴿. ِفي ِت ُيو و خوريد مي آنچه از دهم مي خب را  «شاُب
از كاهن . و1ايد» ساخته ذخيه هايتان خانه در

مي خب اند نفته خري كره احليل در كه گندمي دانة
و عيبگوييها از وقعي شنونده دل در گونه بدين دهد،

است ماند. هچني ني باقي پيامبان نيارستنيهاي
بد و نس ساعت اعلم با گزاران اخت كه نوم احكام
در گويند: «سواري مي مثل شوند مي كاري از مانع
كه است اين نه آيا نيست»، نيك روز اين يا ساعت اين
مي آوران پيام با ني و امر در رقابت گونه بدين

تلميحات و اشارات هه اين از ملحدان قصد و كنند؟
بگويند: خواهند مي زباني بي زبان به است، روشن

عادت خرق اند آورده انبيــا آنچه كه بياييد
ميان را خود نيز ملحده از اي است. عده نبوده
دجله از خود ظرف با صوف گفتند: فلن زده جا صوفيان

معجزة گونه بدين شد، طل از پر ظرف آن و برداشت آب
پيشگويي و صوفيان نايي كرامت با را پيغمبان
يا و طبايعيان ديدگاه از اشياء خواص با يا منجمان

توجيه بينان طالع و گيان جن براي كهانت راه از
جنبة از را عاده وخارق معجزه گونه بدين و نايند

كارها رشته يك وقت سازند. چون عاري بودن عادي غي
بلكه نيست عادي غي ديگر باشد زياد و گردد تكرار
است.  عادي

. 49 آيه عمران، آل سوره 1
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نايد باز را دعاوي گونه اين فسا ِد عاقلي چون و
ال اولياء كرامات منكر آيا كه جهد مي وسط در صوف
خواص منكر آيا كه جهد مي وسط در طبايعي و هست؟

خورد؟ مي آتش نيز مرغ شت اينكه نه مگر هست؟ اشياء
را دعاوي اين سويي از يك هر هم منجمان و باطنيان و

خدايي است منزه و پاك حال اين با كنند، مي تقويت
گردنا ديگر بلكه داشته نگه قوت كمال در را دين كه
است.  نوده آن مقهور را
خودسوزي ابليس، كه هستند كساني براهه از نيز و
نزديك موجب كه پندار اين با آراسته نظرشان در را
كنند. مي آتش پر و كنند مي اي شود. چاله مي خدا به

است قرار كه را شخصي و آيند مي گرد تاشا به مردم
مي ساز و دف با ساخته، معطر سراپا شود سوزانيده

معلق كه شخص اين حال به  خوشاگويند: مي و آورند
قرباني اين گويد: كاش مي خودش و است، بشت به

آن در را خودش و باشد؛ بشت من ثواب و گردد مقبول
آتش از اگر و سوزاند، مي و افكند مي آتش پر چالة

ابراز او از و كنند مي تبعيد و طرد را او بگريزد
خود ديگر نايد. بعضي بازگشت تا نايند مي بيزاري

شدت از تا چسبانند مي داغ سنگهاي به پيوسته را
مي نگه آتش نزديك قدر آن را بيند. بعضي گرما

افتد.  مي بيهوش شده ذوب بدنش چربي تام كه دارند
و ُبرد مي تكه تكه خود ران و ساق گوشت از بعضيشان

تجيدش و تعريف مردم و ميد، تا اندازد، مي آتش در
را او مقام كاش كه نايند مي آرزو و كنند مي

مي گاو شدة خشك سرگي تودة روي داشتيم. بعضيشان
بسوزد.  تا زنند مي آتشش و ايستد
ماية آب گويند مي و پرستند آب براهه از اي عده
ّيَبيرَرند. بعضيشان مي سجده آن بر و است چيز هه حيات

زند مي آتش آنا را خود و يرَكيرَند مي آب نزديك تنوري
ا ر و ميخيزد بر شد ور شعله وقت سپس رود، مي فرو آب د
بيد. تا نشيند مي آتش ميان و گردد مي باز تنور به
غمگي اش خانواده بيد آتش و آب فاصلة در گاه هر و
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بيد آتش يا آب در اگر و شد مروم بشت از كه شوند مي
شد.  وارد بشت به كه دهند مي گواهي

مي گرسنگي و تشنگي با را خود كه هستند كساني و
سپس شوند مي عاجز رفت راه از نست اضعف شدت از كشند،

مي كار از حواس گاه آن زدن، حرف از سپس نشست، از
ميد. مي شده حركت بي مطلقا شخص سپس افتد،

پيش هدف بي قدر آن و گذارد مي صحرا به سر بعضيشان
مي غرق رودخانه در را خود بيد. بعضيشان تا رود مي

مي مروم زنان معاشرت از عمري را خويشت كند. بعضي
ني را خود عورت وجز عريانند دارند. بعضي

پوشانند. 
زير و درخت آن پاي در و هست بلند كوه يك هند در
آن در كه خواند مي كتابي و نشسته مردي درخت آن

بال كوه اين از كه كسي حال به است: خوشا نوشته
هاي روده خود دست به و كند پاره را خود شكم و برود
برداشته سنگها پاره بكشد. بعضيشان بيون را خود
و بيد تا كوبد مي و خراشد مي را خويش تن آن با

نر دو نيز تو! و حال به گويند: خوشا مي حااضران
مي آنا عيد روز كنندگان عبادت از اي عده كه دارند
كنندگان عبادت جامة كه هستند كساني آنا در و روند
نيمه دو و افكنند مي روي بر را ايشان برگرفته را

مي و اندازند مي نر دو از يكي به را نيمه هر كرده
ميود.  بشت به نيمه دو هر گويند

و شود بيابان راهي كه باشد كس ايشان جلة از و
يك آيد ستوه به و شود تنها چون كنند اش بدرقه جعي
مي جع دورش لشخورها و شكاري نشيند. پرندگان جاي

لت لباسهايش، كندن به كند مي شروع او خود و شوند،
او گوشت خوردن به پرندگان و كشد مي دراز و شود مي
او ناظر دور از جاعت مدت اين تام در و پردازند مي

شدند پراكنده و شد تام لشخورها كار هستند. وقت
مي و برند مي را شخص آن استخواناي و آيند مي جاعت

قبيل اين از جويند. و مي تبك آن به و سوزانند
كتاب در نوبت ابوممد كه است بسيار را ايشان كارها

است.  كرده ذكر خود
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از حكمت كه هستند مردمي هنديان اينكه عجيب و
اخذ ايشان از عملي و علمي دقايق و فراگرفته ايشان

كشانيده مسي اين به را ايشان شيطان اما گرديده؛
درجه دو و سي بشت كه معتقدند هنديان است. بعضي

سه و سي و صد چهار درجه ترين پايي در بشت اهل و است
بعدي درجة در و مانند، مي سال بيست و وششصد هزار
دو دو سي جهنم نيز آخر... و تا هچني و برابر دو

انواع با است زمهرير قسمتش شانزده كه است درجه
عذاب انواع با است آتش قسمتش شانزده و آن عذاب
آن.

يهود بر ابليس تلبيس
كه است فريفته چيزها خيلي در را يهوديان ابليس

جله آن كنيم. از مي ذكر نونه عنوان به را بعضي
مي نقل حامد بن خلق. ابوعبدال به خالق تشبيه است
از كه است مردي خداوند پندارند، م ی يهود كه كند
نور از تاجي سرش بر و نشسته نور كرسي بر كه نور
فريبهاي از است. ديگر آدمي مثل اعضايش هة و است

فرزند اند: ُعيرَزير گفته كه است اين يهود بر ابليس
و چيست فرزندي حقيقت كه دانستند مي اگر و خداست،
آيد مي ولزم است مادر و پدر از جزئي واقع در فرزند

با ُعيرَزير است بوده متعدد اجزاء داراي خداوند كه
هه و نيست چني خدا كه حال در است بوده زنده طعام
رو آن از ُعيرَزير مورد در خداست. و وجود به قائم چيز
و شد زنده مرگ از بعد او كه شدند اشتباه دچار

ابليس فريبهاي از . ديگر1خواند حفظ از را تورات
و فرعون چنگ از ناتشان از پس اينكه يهوديان بر

هم السلم) باز (عليه موسي از معجزات هه آن ديدن
موسي از پرستيدند مي بت كه اقوامي مشاهدة با

هم ما براي كه نودند السلم) تقااضا (عليه
(عليه موسي چون و ،2بده قرار اينان مثل خداياني

تا بود باقي دلشان در هوس آن كرد السلم) منعشان

رازي، ابوالفتوح تفسي در رك: تقيق نونه براي 1
.- م. 356 ص تران، دانشگاه
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دو هه اين نود. و جلوه زرين گوسالة پرستش صورت به
،1خالق عظمت به نسبت ايشان جهل داشت: يكي انگيزه

عقل. از بودن دور و ايشان «حس» بر بودن غالب ديگر
كه است آن يهود بر ابليس فريبهاي از ديگر

مي خودشان آنكه با شود، ني نسخ شرايع معتقدند
بوده ماز خواهر با ازدواج آدم شريعت در گويند

دو هر و بوده جايز شنبه روز در كردن كار هچنانكه
است.  السلم) منوع (عليه موسي شريعت در

ما روزي چند جز جهنم كه اند شده مدعي آنكه ديگر
كه است روزهايي تعداد به آن و ،2سوزاند ني را

از است ايشان انكار پرستيدند! ديگر گوساله
السلم) نيز (عليه موسي با هچنانكه نشانيها،

متهم السلم) را (عليه داود و ورزيدند مي مالفت
است . روايت3« اوريا» كردند زن با عشقبازي به
نام به دانشمند جوان يهودي يك – ص – ما پيغمب كه

دعوت راست به آيا كه داد سوگند را صوريا بن عبدال
گذارد ني حسد اما گفت: آري، داريد، آگاهي من

هست مضمون اين در مشابي داستاناي و نايند اقرار
پيغمب حقاينت انكار در يهود بر را شيطان تسلط كه

َنا﴿ 2 ِني َوَجاَوْز َب َبْحَر ِإْسرائيَل ِب ْل َتْوا ا َأ َلى َف ٍم َع ُكُفوَن َقْو َلى َيْع ٍم َع َنا َلُهْم َأْص
ُلوا َنا اْجَعْل ُموَسى َيا َقا ًا َل َله ِلَهٌة َلُهْم َكَما ِإ ُكْم َقاَل آ ّن ُلوَنللل﴿. َقْوٌم ِإ َتْجَه

(سال) از را اسرائيل بن و«). 138 آيه اعراف، (سوره
رسيدند گروهى به خود راه (ناگاه) در دادي عبور دريا
بودند. آمده گرد خضوع، و توااضع با بتهايشان، اطراف كه
هم گفتند: تو موسى اسرائيل) به بن هنگام، اين (در

(و معبودان آنا كه گونههان ده، قرار معبودى ما براى
نادان و جاهل جعيّيت خدايان) دارند! گفت: شا

.»هستيد!
َلِت﴿  1 ُد َوَقا َيُهو ْل ُد ا ّلِه َي َلٌةللل﴿ ال ُلو ).65 آيه مائده، . (سورهَمْغ

ُلوا﴿است».   بسته خدا گفتند: دست مي «يهود ّلَه ِإّن َقا ال
َنْحُن َفِقيٌر ُءللل﴿ َو َيا ِن مي ). «و181 آيهء عمران، آل . (سورهَأْغ

م.–هستيم». اغنياء ما و است فقي گفتند: خدا
ُلوا﴿  2 َنا َلْن َوَقا ّناُر َتَمّس ًا َِّإل ال ّيام ًةللل﴿.  َأ َد ُدو بقره، سورهء[َمْع

]. 80آيهء: 
 م. –. 293 ص رازي، ابوالفتوح رك: تقيق نونه براي 3



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
85

بر بشارت وجود با كه رساند وسلم) مي عليه ال (صلى
گفتند: اين مي بعثت از پس بعثت، از پيش حضرت آن
نيست! او

نصارى بر ابليس تلبيس
آن از است فراوان مسيحيان بر ابليس فريبهاي

چنانكه انگارد، جوهر را خداوند كه پندار اين جله
جوهر اند: خدا گفته نسطوريه و ملكيّيه و يعقوبيه

القدس؛ روح و ابن و اب يعن اقنوم سه در است واحدي
اند گفته بعضي و است خواص اقانيم اند گفته بعضي
از است. غافل اشخاص اند گفته بعضي و است صفات

جوهر بر آنايکه بايد باشد جوهر خدا اگر اينكه
جنبش و زمان و مكان در گرفت جاي قبيل از است جايز

بعضي آنكه از گذشته باشد؛ روا خدا بر آرامش و
خدا هان را مسيح و مسيح هان را خدا مسيحيان
اند.  پنداشته
پندارند يعقوبيه و گويد: ملكيّيه نوبت ابوممد

بدين شيطان را ديگر بعضي خداست. و مري، فرزند كه
اند گفته بعضي و خداست پسر وي كه فريفته گونه
اين با و ُْميرَدْث، ديگري و قدي يكي است جوهر دو مسيح
ونيز بوده طعام به متاج مسيح كه دارند اقرار حال
رفع خود از نتوانسته و اند كشيده صليب به را وي

ناسوتي جنبة به مربوط اينها گويند و نايد، آزار
از لهوتيش جنبة چرا كه پرسيد توان است. مي مسيح
نكرده؟ دفاع ناسوتيش جنبة

انكار مسيحيان، بر شيطان فريبهاي از ديگر
وسلم) ما عليه ال (صلى پيغمب حقانيت است ايشان

بوده آمده حضرت آن به بشارت انيل در آنكه با را
است. 
نصارى) و (يهود كتاب اهل بعضي كه دانست بايد
قبول را وسلم) ما عليه ال (صلى پيغمب حقانيت
بوده عرب بر مبعوث او گويند مي اينكه اا ّل دارند

اگر زيرا شيطان؛ از است ديگري فريب اين و است
عليه ال (صلى پيغمب دارند قبول پيغمبي به را حضرت
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 وكافة» الناس إل «بعثتاست:  فرموده وسلم) خود
نامه عرب فرمانروايان ديگر و كسري و قيصر بر نيز

است.  كرده دعوتشان اسلم به و نوشته
آنكه نصارى و يهود بر ابليس فريبهاي از ديگر

مي . و1خوانند مي خدا دوستان و فرزندان را خود
فرمايد. ني عذاب را ما خداوند سبب هي گويند: به

نيست، بشري مبت سنخ از خدا مبت كه است اين پاسخ
ال (صلى پيغمب بود هم قبيل اين از اگر آنكه حال
عنها) فرمود: ال (راض ی فاطمه به وسلم) خطاب عليه
».ًشيئا ال من عنك أغن «ل

صابئان بر ابليس تلبيس
 است«ّيَصّيَبَأ»  از«صائبة» كلمة گويد: اصل مؤلف

معن رود كار به ستاره مورد در اگر «يرَخيرَرّيَج» و معن به
و «صابئون و دهد مي شدن» را پديدار و «ظهور

اصطلح: ] به دين از رفتگان بيون يعنصابئة» 
است: قول ده صابئه آيي مورد در را مرفان[. وعلما

موس. و نصارى بي اند بوده قومي صابئه – اول
موس. و يهود بي اند بوده قومي صابئه – دوم
نصارى. و يهود بي اند بوده قومي صائبه – سوم

است.  شده نقل ماهد از قول سه اين
با نصارى از اند بوده قومي صابئه – چهارم
ال راضي( عباس ابن از را قول مليت. اين عقايدي
اند.  كرده  نقلعنهما)
كتاب كه مشركان از اند بوده قومي صابئه – پنجم
است. شده نقل ماهد از قول اند. اين نداشته آساني
حسن از قول اند. اين موس هچون صابئه – ششم

(بصري) است. 
كتابشان كه كتابند اهل از اي فرقه صابئه – هفتم

است.  ابوالعاليه از قول اين است، زبور

َلِت﴿ 1 ُد َوَقا َيُهو ْل ّنَصاَرى ا ُء َنْحُن َوال َنا ْب ّلِه َأ ُهللل﴿. ال ّباُؤ َأِح سورهء [َو
گفتند: ما، نصارى و يهود«. ]18آيهء:  مائده،

». هستيم (خايّص) او دوستان و خدا فرزندان
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رو و اند پرستيده مي را فرشتگان هشتم- صابئه
خوانده مي زبور و اند گذارنده مي ناز قبله به

است.  ُمقاتل و قتاده قول اند. اين
از قول كتابند. اين اهل از اي طايفه صابئه – نم
است. سدي

آور پيام اما ال، ال اله گويند: ل صابئه – دهم
زيد ابن قول ندارند. اين خاصي اعمال و كتاب و

است. 
در را متكلمان بود. اما مفسران گفتار اين
آنكه جله از است گوناگون هاي گفته صابئه مورد

و پيوسته عال و هست  هيولييدارند: اعتقاد
نقل ]به صابئه اكثر و شود؛ مي ساخته آن از هواره

ستارگان و نيست، مدث عال كه اند  گفتهمتكلمان[
داده خدايي عنوان بعضي و اند ناميده ملئكه را

و اند، پاداشته بر كواكب براي وعبادتگاههاي
عبادتگاه كه هاناست از يكي كعبه خانة شود مي گفته
نقل به] صابئه از است. بعضي بوده زحل

نشود وصف نفي به جز خدا اند  گفتهمتكلمان[
ناتوان و نادان و ميا و مدث  خداگوييم: چنانكه
«تشبيه» نيفتيم.  ورطة در تا نيست،

ناز: سه جله از است بوده عبادتايي را صابئه و
از پيش كه ركعت هر در سجده سه با ركعت هشت اول
كدام هر سومي و دومي شد، مي خوانده آفتاب طلوع
از كه گرفتند مي روزه ماه يك نيز ركعت. و پنج
روز نه از كه روز هفت و شد، مي شروع آذار ماه هشتم

ديگر روز هفت و شد مي شروع اول كانون آخر به مانده
با را روزه شد. خاتة مي شروع شباط ماه هشتم از كه

خرافاتي مابقي و نودند مي برگزار قرباني و صدقه
مي حرام را قرباني گوشت ندارد، كردن ذكر ارزش كه

ارواح كه بوند پندار اين بر نيز و دانستند
نايد مي صعود نور و ثابت ستارگان سوي به نيكوكار

مي نزول زمي زير و تاريكي سوي به بدكار ارواح و
را عقاب و ثواب و جاودانه را عال ديگر نايد. بعضي

به احتياج كه دانستند؛ مي گر جلوه تناسخ صورت به
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از گروهي بر ابليس نيز نيست. و تصورات اين ر دّد
را آدمي كمال كه طوري به نوده مشتبه را امر صابئه

آساني رواناي با او ميان تناسب و رابطه برقرار در
و نيايش و پاكيزگي طريق از روحاني موجودات و

(= تنجيم به و اند، پنداشته خاص دستورهاي كاربرد
اين براي اند پرداخته ستارگان تسخي اختگزاري) و

و باشد خلق و خدا ميان اي واسطه بايد كه استدلل
كه است اين جسماني، نه باشد روحاني واسطه آن بايد
اياد آساني مياني آن با خود ميان قدسي تناسب بيك
باشد! اينان خدا به نزديكي وسيلة تا كنيم مي

نيستند.  منكر هم را جسماني رستاخيز اضمنا

 موس بر ابليس تلبيس
موس پادشاه گويــد: نستي ناوندي بشي بن ييي
آورشان دين كه  استمشهور: كيومرث[] كومرث

از تا آمدند پي در پي آوري پيام مدعيان و بوده نيز
گفتند: مي يافت. موس شهرت زردتشت ميان آن

و كرده ظهور كه است ]ذاتي[ روحاني شخصي خداوند
خدا پس اند شده پديدار روحاني كامل اشياء او با
من كه چيزها چني كه نرسد را  ديگريگفت: خود با

متضمن كه انديشه اين از كند. و ابداع كردم ابداع
به خدا با ظلمت و شد زاده ظلمت بود غي قدرت انكار
آتش ناد زردتشت كه سنتها برخاست. ازجله معاراضه

كه تأويل اين با است؛ خورشيد بر بردن ناز و پرست
برد مي را شب  است،بانو[ ]جهان عال ملكة خورشيد

مي گرم و زنده بدان جانور و گياه و آرد مي روز و
دفن درآن را مرده خاك، احتام به شوند. زردتشيان

نبايد است جانداران  منشأگفتند: مي و كردند ني
را مرده آن با آب حرمت پا ِس به هچني كرد، اش آلوده

پيش و است زندگاني ماية گفتند: اين مي و شستند ني
گاو پيشاب با تبك براي بايد مي آب با شستشو از

تر بركت با بود تر كهنه چه هر و نودند، مي شستشو
بود. 
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با ازدواج و افكندند ني آب در دهان آب هچني و
پسرش مرد مي شوهر چون و شردند، مي جايز را مادران

مال از نداشت پسر اگر و داشت تقدم او ازدواج در
جاي به شوهري وظيفة (تا نود مي اجي را مردي مرده

و يكهزار تا مرد يك كه دانستند مي جايز آرد) و
به كه بود چني حيض از زن شدن پاك بگيد. و زن يكصد

را زن او و داد مي موبذ به ديناري و رفت مي آتشكده
را فرجش انگشت به و ايستانيد مي پا و دست چهار روي
كرد.  مي پاك
قباد روزگار به مزدك را زنان امر در اباحت و

1شرد روا بواهدش كه كس هر براي زني هر و كرد اظهار

ديگر مورد در عامه تا كرد نكاح قباد زنان با خود و
انوشيوان مادر نوبت چون كنند. و اقتدا بدو زنان
كه بيار بيون هم را گفت: او قباد به مزدك رسيد
است، نشده كامل ايانت شود مي معلوم شوي مانع اگر
كند مزدك تسليم و آورد بيون را زن آن خواست قباد و

مزدك پاي بر پدرش چشم پيش كنان گريه انوشيوان
كه گفت مزدك به گذرد. قباد در مادرش از كه افتاد

خواهد مي دلش آنه از نبايد «مؤمن» را نگفت مگر
مادر گفت: پس قباد گفت: آري، مزدك نود؟ منع

گفت: مادر واگذار. مزدك او خود به را انوشيوان
به چون انوشيوان بشيدم. و او به را انوشيوان

مردار كرد. مزدك نابود را مزدكيان رسيد حكومت
بود. كرده تويز هم را خواري

افراط است مكن مزدكيان قيام از پس اينكه از نظر صرف 1
تواريخ از كه آنا تا باشد، داده رخ تاوزهايي و كاريها
ظاهرا و بوده پارسايي مرد شخصا مزدك آيد مي بر موجود
زنان اشتاك و اباحت عنوان به مزدك طبقاتي دشنا ِن آنچه
و اشراف و شاهان حرمسراهاي در گشودن اند بسته بدو

با ازدواج براي شده احتكار كنيزان و زنان كردن آزاد
و يكهزار گاه كه حرمسراهايي است؛ بوده خواهند كه هر

كشتار و است! سركوبي شده مي شامل را كنيز و زن يكصد
حساب خرده تصفيهء به هم را انوشيوان زمان در مزدكيان

 دادن، نسبت شخصي
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پايي ست از زمي كه است اين موس عقايد از ديگر
رعد و است، شياطي پوست راز آسان و ندارد نايت
كه عفريتان آساناست. اين در مبوس عفريتان نالة

در است پيشابشان و خون درياها و استخوان كوهها
شدند. اسي جنگ
از عباس، به اموي دولت انتقال روزگار به

او بر بفريفت را خلقي و آورد بر سر يكي موسيان
است كس آخرين او و دارد طول ذكرش كه گذشت ماجراها

.1برخاسته موسان از كه
و (آساني) دانند كتاب اهل را موس علما بعضي
آيين خود از ورزيده بدعت دين در چون گويند

شد. بازگردانده آسان به كتابشان برساختند
است اين آنان بر ابليس تلبيسهاي ترين طرفه از
نظرشان در شيطان ديدند، شر و خي كارها در چون كه
هان تواند ني خي آفرينندة كه داد جلوه چني

شدند. يكي قايل خدا دو باشد. لذا ا شر آفرينندة
ديگر و نزند سر او از نيكي جز و است حكيم كه نور

نزدۀ سر او از شر جز و است ظلمت كه (اهرين شيطان
دادي).  جواب و گفتيم ثنويه از آنچه به شود (رجوع
خي جز قدي آفريدگار گفتند: از ايشان از بعضي

ش دّر كند مي چه هر (اهرين) كه شيطان و نيايد پديد
اگرشيطانگوييم:  اينان پاسخ است. در ُْميرَدث است،
آفريدگار چگونه دانيد، مي قدي نور ملوق را

گفته بعضي است؟ آفريده را بديها هة سر نيكوكار
كه انديشيد خود با او و است نور آفريدگار، كه اند
اضديت من با كه آيد پديد من ملك در كسي دارم بيم
آمد. مؤلف پديد اهرين بد انديشة هي از كند؛

بوانند خدا شريك را او كه است رااضي گويد: شيطان
دهند! بدو بد صفت ولو

عنوان به مؤلف اشارهء مورد زماني حدود در كه كساني از 1
و بيافريد اند، برخاسته گذشته آيينهاي اصلح و احياء
مي مقنع... را و ترك اسحاق و واستاذسيس سنباد و خ دّداش
م. –برد.  نام توان
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در خالق كه آورد مي موسان بعضي قول از نوبت
«بود» شد. بعضي شك آن از شيطان و كرد شك چيزي
قديند جسم دو اهرين و يزدان كه اند پنداشته ديگر
و پاك آفات از جهان و بود فضايي شان فاصله در كه

با و كرد چاره اهرين بود. تا دور آن از اهرين
ايشان از يزدان و شكافت را آسان خود لشكريان

كردند دنبال را يزدان يانش لشكر و اهرين و بگريت
نه جنگيدند سال هزار سه و نودند ماصره را او تا

بر توانست يزدان نه و يافت دست يزدان بر اهرين
كه كردند مصاله قرار اين به شود. تا چيه اهرين

واگذار لشكريانش و اهرين به جهان سال هزار هفت
آن ديد. تا اهرين آزار تيّمل در مصلحت يزدان و شود
گرفتار مردم قرار آن آمدن سر به تا و سرآيد به شرط

گردند مي بر اوليه بشت به آن از پس و بديهايند
گشاده دستش بدي هرگونه به كه بود اين اهرين وشرط

هر را خود ششيهاي واهرين يزدان پس آن از باشد. و
عهد نقض كس گفتند: هر سپرده طرفي معتمد دو به دو
است. وقت تضييع موجب اين از بكشيدش! بيش نود

اين در ابليس تلبيسهاي بعضي كشف به اكنون
پردازي:  مي پريشانگوييها

گاه آن «خي» نامند را آفريدگار آنكه شگفت
روا گونه بدين زد، سر زشت انديشه او از گويند
آيد! پديد اي فرشته نيز اهرين انديشة از كه باشد

كه كرد تصور شود مي آيا پرسيم مي اين، از گذشته
بگويند: گاه هر بكند؟ وفا خود وعدة به اهرين
است امري كه عهد به وفاي گوييم: چگونه آري،

اگر و آمد؟ وجود به نكند، شر جز كه اهرين از ستوه،
باقي گوييم: پس نكند، وفا خود وعدة به كه گويند
است؛ بوده حكمت خلف بدو جهان سپردن و اهرين گذاشت
آن از كند ني يزدان طاعت كه اهرين چگونه وانگهي

قابل خدا شدن كشته چگونه و برد؟ فرمان معتمد دو
خواستيم مي كه بوده اين نه اگر و است؟ تصور

با شيطان چگونه كه دهيم تاشا و سي را خواننده
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بي و معن بي اينها ذكر كرده، بازي آدميان عقول
بود. فايده

فلكيان و منجمان بر ابليس تلبيس
فلك كه اند رفته آن بر گويد: جعي نوبت ابوممد

اي عده از جالينوس و ندارد، آفريدگار و است قدي
دانستند. گروهي مي قدي را ُزحل تنها كه كند مي نقل
و برودت و حرارت يعن است مض طبيعت فلك كه آنند بر
نيست سنگي يا سبك هچني ندارد راه آن در خشكي و تري
آتشي جوهري فلك كه آنند بر . بعضياست[ وزن بي]

است. شده بركنده زمي از دوران نيوي به كه است
هستند مانند سنگ جسمي از ستارگان كه برآنند بعضي

كه هستند مانندي ابر جسم ستارگان گويند بعضي و
روز و شود مي مشتعل زغال مثل و برافروخته شبها

آتش از ماه جسم كه اند گفته گردد. بعضي مي خاموش
كره فلك كه اند گفته ديگر شد. بعضي تشكيل هوا و
حركت دو و آتش و هوا و آب از شده ساخته است اي

گفته مشرق. و به مغرب از و مغرب به مشرق دارد: از
و سال دوازده حدود در مشتي و سال سي در زحل كه اند
سال يك در وعطارد زهره و خورشيد و سال دو در مريخ

زند.  مي دور را فلك روز سي در ماه و
دانسته سياره هفت به مربوط را افلك ديگر بعضي

نزديكت ما به و ماست ست در كه فلكي آن اند گفته
زهر، فلك سپس عطارد، فلك سپس است، قمر فلك است
سپس مشتي، فلك سپس مريخ، فلك سپس خورشيد، فلك سپس
ا ة ثابت. در ستارگان فلك گاه آن زحل، فلك انداز
اند گفته فلسفه اكثر هست نظر اختلف نيز كوكب جرم
تقريبا و است بزرگت ستارگان هة از خورشيد جرم كه

از يك هر و باشد مي زمي برابر شش و شصت و يكصد
مشتي است، زمي برابر ونه چهل حدود ثابت ستارگان

برابر نيم و يك مريخ و زمي برابر دو و هشتاد حدود
فلك بالي نقطه هر از اند گفته نيز است. و زمي
برسيم آن به دوباره تا بزنيم دور و كنيم شروع
گفته است. بعضي فرسنگ چهار و شصت و يكهزار و يكصد
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ستاره هر و است جاندار آسان و است زنده فلك كه اند
دارد. را خود خاص يرَنْف ِس اي

داده نسبت ستارگان به را وشر خي پيشي فيلسوفان
از را عطا يا منع اي ستاره بودن سعد يا نس حسب بر و

فيّعال و زنده گفتند مي و دانستند مي آنا ناحية
. 1گذارند مي تأثي نفوس در و هستند

رستاخيز منكران بر ابليس تلبيس
شده رستاخيز منكر كه فريفته را بسياري ابليس

شوي بازگردانده شدن پوسيده از بعد اينكه از و اند
دو ايشان براي شيطان اند. و نوده دهشت اظهار
ماده اضعف و بودن ناتوان يكي نوده اقامه شبهه

اجزاء اختلط ديگر باشد، برگشت قابل ازاينكه
ياد چني اول شبهة از زمي. قرآن اعماق در بدن متلف

ُكْم﴿كرده:  ُد َيِع ُكْم َأ ّن َذا َأ ّتْم ِإ ُتْم ِم ْن ُك ًبا َو َظاًما ُتَرا ُكْم َوِع ّن َأ

ْيَهاَت * ُمْخَرُجوَن ْيَهاَت َه ُدوَنللل﴿ ِلَما َه شا پيغمب  «آيا.2ُتوَع
شدن جدا و شدن خاك و مردن از پس كه دهد مي وعده را

شويد؟ مي آورده گورتان) بيون (از باز استخوانا
شبهة به دهند».  و مي وعده شا به آنچه از هيهات

ُلوا: ﴿نوه اشاره چني منكران قول از دوم َذا َوَقا ِئ َأ

َنا ْل َل َْلْرِض ِفي َض ّنا ا ِئ ْلٍق َلِفي َأ ِلَقاِء ُهْم َبْل َجِديٍد َخ ّبِهْم ِب .3َكاِفُروَنللل﴿ َر
ما اجزاء (و شدي گم زمي در كه هنگامي «آيا

باز ديگر صورتي به شد) ا نشان بي و پراكنده
در جاهليان اكثر مذهب شوي؟».  و مي آفريده
گفته شاعر چنانكه است، بوده هي رستاخيز مواضوع
است: 

خواهيم زنده بزودي كه دهد مي خب را ما «پيغمب
شد.

خراف اعتقاد اين وششم پنجم قرن در انديشمندان بعضي 1
خيام به منسوب رباعيات در كه طوري به گرديدند منكر را
والنجم) به الطبيب بي (مقامة حيدي مقامات در حت و

شده واقع تسخر و تعريض كواكب» مورد و نوم بود ِن «مديّبر
 م. –است. 

.35- 36 آيات مؤمنون، سوره 2
. 10 آيهء سجده، سورهء 3
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بود؟» خواهد چگونه ها ججمه و مردگان حيات اما
است:  ال دّزبعر .دَْي[ سروده ابن] ديگري و

يـا خــرافــة  حديث    بعث ث مـــوت ث حيـــاة
عمـــرو ايّم

خلقت نه مگر كه گفت بايد اول اشكال پاسخ در اما
و است؟ خاك آدميان اصل و است، نطفه از بشر اولية

مبتذل و ارزش بي چيزهاي از كه خداست قدرت اين
توانايي بايد پس ميسازد، عال و زيبا موجودات

روش هي به را. و ماده اضعف نه گرفت نظر در را خالق
داد: ني جواب و كرد دفع توان مي هم را دوم شبهة

جيوه با خاك ميان از را طل برداة چگونه كه بينيد
آفريده چيز ناچيز از كه خدايي چگونه كنند، مي جع

مضاف آرد؟ فراهم را آدمي پراكندة اجزاء نتواند
نه است نفس به انسان خصوصيت و شخصيت اينكه بر

مي پيي به كم سن از و شود مي لغر و چاق چنانكه بدن،
شگفت دليل از . ديگر1است ثابت هويتش اما گرايد
است معجزاتي مردمان بعث بر خداوند قدرت انگيز
جاري آورانش پيام دست بر كه اجساد بعث از بالتر
موسي دست به چوب از اژدها آمدن بيون مثل كرد،

صال دست به سنگ از شت آمدن بيون السلم) و (عليه
عيسي دست به گلي مرغ كردن جاندار السلم) و (عليه
رستاخيز حقيقت اظهار آخري اين السلم) كه (عليه
است. 

كه شرحي به رستاخيز در ترديد اياد از پس شيطان
هم فرض به كه برانگيخت اذهان در ديگري شبهة گذشت
در چنانكه داشت، خواهيم خوشي عاقبت شوي زنده
َيّن﴿ است: آمده وائل بن عاص قول از قرآن َت َُلو

ًل ًاللل﴿ َما َلد خواهد داده فرزند و مال من به قطعا« .2َوَو
دارد شك معاد در كه كسي قول از صريت آن از . و»شد

ُظّن َوَما﴿ است: آمده ِئَمًة الّساَعَة َأ ِئْن َقا َل ْدُت َو َلى ُرِد ِإ

باشد فعليش بدن اجزاء هي با آدم اعادهء نيست لزم يعن 1
 م.–هوست.  اين كه آيد صادق تا

.77 آيهء مري، سورهء 2
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ّبي َدّن َر ًا ََلِج ْير ْنَها َخ ًاللل﴿ ِم َلب ْنَق كه كنم ني گمان«. يعن: 1ُم
پروردگارم نزد هم اگر و شود، پا بر قيامت

خواهم اين از بت سرنوشت ًحتما شوم بازگردانده
اين در چون خدا كه بود اين استدللشان . و»يافت
نواهد مان مروم هم آخرت از داده نعمت ما به دنيا

ساخت.
بسا چه زيرا است غلطي تصور گويد: اين مؤلف

و دادن مهلت باب از داده دنيا اين در كه نعمتهايي
و شود ني شخص با خدا نظر حسن دليل و است مكر

برده اما دهد مي پرهيز را خود فرزند آدم چنانكه
بگذارد.  آزاد وي دلواه در را اش

تناسخيان بر ابليس تلبيس
ارواح كه افكنده شبهه بدين ابليس را تناسخيان

شود مي خوبي بدنای وارد بدن از خروج از پس خي اهل
از پس شر اهل ارواح و يابد مي آسايش و آرامش و

زحت و زجر به و شود مي بدي بدناي وارد بدن از خروج
آمد. پديد فرعون زمان در عقيده اين و افتد، مي

ديدند وقت تناسخ  اهلگويد: بلخي ابوالقاسم
خود با شود مي رنج و درد دچار حيوانات و اطفال
آنكه جز باشد داشته تواند ني دليلي هيچ اين گفتند
ا ة در اينان گناهاني مرتكب زندگانيشان قبلي مرحل

اينكه از شوند. غافل مي مازات اكنون و اند شده
خود به و باشد ديگران آزمايش براي آن است مكن

هگي وانگهي شد، خواهد داده آخرت در خي عوض اينان
كند.  مي بواهد تصرف وهر خدايند ملك

مي هنديان قول از ناوندي عمي بن بشي بن ييي
نيكوكار كه هر شود مي خارج بدن از وقت نفس كه آورد
دور از و ماند مي بسيط عال در عيار كامل و است

شعاع با است ناتام نيكوكار اگر و يابد، مي رهايي
انسان كه ميشود خوردني سبزي نوع يك وارد آفتاب
بدني در دوباره ناتام نيكوكار نفس و بوردش،
هرگاه يابد. اما كمال تا شود مي متولد انساني

و شود مي چريدن ی گياهان وارد است بدكار نفس
 . 36 آيهء كهف سورهء 1
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شود مي متولد حيواني بدن در و خورندش مي حيوانات
رأس در تا گردد مي منتقل ديگري به آن مردن با و

نات باشد نيكوكار اگر گردد انسان باز سال هزار
يابد.
القاءات اين چگونه شيطان گويد: بنگريد مؤلف

از نيز است. و آراسته نظرشان در را دليل بي
كه است بغداد) نقل امامية (شيخ فلس بن ابوبكر

رفتم او نزد روزي بود، شده تناسخي اماميه از يكي
آن بر دست او و اوست نزد سياهي گربة ماده ديدم
گربه آن و خارانيد مي را آن پيشاني و كشيد مي گربه

ميدهند نشان العمل عكس عادتا ها گربه هچنانكه
مي بشدت نيز تناسخي آن و بود شده اشك پر چشمانش

ني تو بر گفت: واي گريي؟ مي گريست. پرسيدم: چرا
گريد؟ مي كشم مي دست سرش به وقت گربه اين كه بين
مي و نگرد مي من به كه است اين است، من مادر اين

به كردن صحبت گربه ماده آن با كرد شروع گريد. و
آن و گويد مي چه اين كه ميفهمد آن گويي كه نوي
آن  ازگويد: كرد. راوي مي صدا آهسته هم گربه
تو كه فهمد مي گربه اين پرسيدم: آيا تناسخي شخص
كه فهمي مي گفت: آري. پرسيدم: تو گويي؟ مي چه
صورت اين گفت: نه. گفتم: در كند؟ مي ُخرُخر چه او
اي! شده مسخ تو و است انسان او

آيينها و عقايد در ما امت بر ابليس تلبيس
مي تصرف و دخل راه دو از امت اين عقايد در ابليس
ديگر گذشتگان تقليد به شان واداشت كند. يكي

به منجر و نيست درك قابل كه چيزي در فرورفت و تعمق
است.  شده پريشانگوييها

دليْل كه فريبد مي چني ابليس را اول گروه اما
سالت تقليد و نيست معلوم حقيقت و اند ناك شبهه
مي هلك راه اين از عاميان بيشت كه پيداست است؛

عالانشان و پدرانشان از نصارى و شوند. يهود
اسلم به آوردن ايان (واز نودند تقليد

مذمتشان خداوند و جاهليان؛ بازماندند) هچني
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آن از بت آورده پيغمب آنچه هرگاه كه است كرده
از باز ايد، يافته آن بر را پدرانتان كه باشد

است: فرموده ديگر جاي 1ناييد؟ مي پيوي پدرانتان
ّنُهْم﴿ ْلَفْوا ِإ َءُهْم َأ َبا ّليَن َآ َلى َفُهْم * َضا َثاِرِهْم َع .2ُيْهَرُعوَنللل﴿ َآ
جاي بر و اند يافته گمراهي در را پدرانشان «آنان

روانند». سرعت به ايشان پاهاي
و است عقل منفع ِت ابطال گري، تقليد در كه بدان
هست اين مذاهب عموم نيست. در بش اطمينان تقليد

بي او هاي گفته از و دارند مي بزرگ را شخصي كه
است. چنانكه گمراهي عي اين و كنند مي پيوي تأمل
مي شگفت با كه كسي جواب عنه) در ال (راض ی علي

باشند؟ باطل بر زبي و طلحه كه شود مي پرسيد: آيا
با را حق كه بدان اي، افتاده شبهه در «توفرمود: 

را حق اهل تا بشناس را حق شناسند. خو ِد ني اشخاص
گفت: كه است نقل حنبل بن احد امام از بشناسي». و

از اعتقادات در كه بس هي مرد دانش مدوديت «در
زيد قول اي مسأله در او كند». و تقليد ديگران

ال (راض ی صديق ابوبكر قول و گرفت عنه) را ال (راض ی
ناد.  كنار عنه) را

ُلوا َبْل﴿ 1 ّنا َقا َنا ِإ ْد َنا َوَج َء َبا َلى َآ ّنا ُأّمٍة َع ِإ َلى َو َثاِرِهْم َع ُدوَن َآ َت ِلَك*  ُمْه َذ َك َو
َنا َما ْل ِلَك ِمْن َأْرَس ْب َيٍة ِفي َق ّل َنِذيٍر ِمْن َقْر ْتَرُفوَها َقاَل ِإ ّنا ُم َنا ِإ ْد َنا َوَج َء َبا َآ

َلى ّنا ُأّمٍة َع ِإ َلى َو َثاِرِهْم َع ُدوَن َآ َت َلْو َقاَل*  ُمْق ُكْم َأَو ُت ْئ َدى ِج َأْه ُتْم ِمّما ِب ْد َوَج
ْيِه َل ُكْم َع َء َبا ُلوا َآ ّنا َقا ُتْم ِبَما ِإ ْل آيات زخرف، (سورهء. ﴿َكاِفُروَن ِبِه ُأْرِس
بر را خود نياكان گويند: مامى آنا بلكه«). 24-22

اي. ويافته هدايت آنان پيوى به نيز ما و يافتيم، آئين
پيامب تو از پيش ديارى و شهر هيچ در گونه اين

و مست ثروتندان اينكه مگر نفرستادي اىانذاركننده
به و يافتيم آئين بر را خود پدران گفتند: ما آن مغرور
اگر كنيم.  (پيامبشان) گفت: آيامى اقتدا آنان آثار
يافتيد آن بر را پدرانتان آنچه از تبخشهدايت آيين من

كنيد)؟!» گفتند:مى انكار هم (باز باشم آورده
.»كافري! ايدشده فرستاده آن به شا آنچه به (آرى،) ما

. 69-70 آيات صا دّفات، سورهء 2
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دليل شناخت اهل عوام كه كند اعتاض كسي اگر و
گوييم: دليل پاسخ در نكنند؟ تقليد چگونه نيستند
نيست پوشيده عاقلي هيچ بر و است وااضح اعتقاد

پيدا فروع در اما گفتيم)، دهريه رد در (آنچنانكه
تقليد بايد و برسد آن شناخت به تواند ني عامي كه

بايد تقليد مرجع انتخاب در مقلد اينكه ال نايد
باشد).  تقيق بايد هم تقليد خود (عين كند اجتهاد

را نادانان و گولن از گروهي آنكه از پس ابليس
سو بدان حيوانات گلة هچون و افكند تقليد ورطة در
از و يافت زيرك و هوشند هم را برخي راند، خواست كه
و است زشت تقليد بر ماندن باقي كه شد وارد راه اين
بدان را ساخت. بعضي گمراه اي گونه به را يك هر

و نايند؛ درنگ و توقف شرع ظاهر در نبايد كه گونه
اصل از كه آنا تا كشانيد فلسفه طريق به را اينان
كردي. در رد را آنان قول پيشت كه شدند، خارج اسلم
بدانچه جز كه داد جلوه را سخن اين ديگري عدة نظر
اينان به اعتقادنكنند. خطاب دريابند حس

ايد؟ دريافته حس به را قول هي صحت بايدگفت: آيا
چني ما حواس زيرا است؛ مكابره بگويند: آري، اگر
نيست. و اختلف حس ادراك در و نكرده ادراك را امري
حواس غي اي وسيله با را قول اين  صحتبگويند: اگر

اند. گفته را خود قول خلف اي، دريافته
و كلم مباحث در رفت فرو با ابليس هم را بعضي
گونه بدين كه فريفته اند ناده فلسفه آنچه مطالعه

مي خارج عوام ردة از و خيزد مي بر تو از تقليد عيب
اثرشان كار هاست، گون گونه متكلمان شوي. احوال

است. اينكه كشيده الاد به بعضيشان و شكاكي به
اند شده ني كلم مباحث وارد نستي عالا ِن و فقيهان

ني تشنگي رفع ديدند مي بلكه بوده، ناتواني از نه
مي گرفتار ناخوشي به را تندرست عكس بر بلكه كند
را ديگران كردند. بلكه خودداري كه است اين سازد
را كلم شرك، از گذشته شافعي نودند. امام منع هم
گاه هرگفت: « مي و ميدانست بدتر بلها هة از

آن؟ غي يا است مسمي عي گويد: اسم مي كسي بشنوم
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مي دين!». و بي و است كلم اهل از كه دهم مي گواهي
چوب كه است اين كلم اهل مورد در من  «فتوايگفت:
و بگردانند مردمان ميان را آنان و شوند زده

ترك را سنت و كتاب آنكه جزاي است بگويند: اين
كلم علمايگويد: « حنبل بن احد كرده». امام

نشود». رستگار متكلم و اند، زنديق
كه حال در نباشد مذموم كلم گويد: چگونه مؤلف
كليات بگويند: خدا كه كشانيده آنا به را معتزله

صفوان بن داند. جهم ني را جزئيات و داند مي را
ابوممد است. و ُْميرَدث خدا حيات و قدرت و  علمگويد:
«شيء» نيست. تعال خداي كه كند مي نقل جهم از نوبت

بصري پيوان (جبائي) و ابوهاشم و جبائي ابوعلي
را ذات خداوند است شيء اند: معدوم گفته ايشان

.1نكرده جوهر را وجوهر عرض را عرض و نكرده ذات
معتزل علف قول از القتبس كتاب در ابويعلي قااضي
چيزي دوزخ اهل عذاب و بشت اهل نعيم كه است آورده
آن در (زيرا بردارد را آن بتواند خدا كه نيست
انگيز)، بيم دوزخ نه و بود ُاميد ماية بشت نه صورت
بعد و برسد نايت آن به بايد كه دارد نايت چيز هر
نيست! چيزي آن از

قول از نيز القالت كتاب در بلخي ابوالقاسم
عبدالقيس) اين قبيلة (مولي بصري علف ابوالذيل

بشت كه: اهل است آورده را فرد به منحصر قول
مي دائم سكوت و سكون به و رسد مي نايت به حركاتشان

بكند. هو تواند ني آنا براي كاري هم خداي و رسند
اوست. ذات عي خدا قدرت و گويد: علم
توبه گناهان هة از كس است: «هر گفته ابوهاشم

كفار هچون بنوشد شراب جرعه يك فقط و باشد كرده
گويد: «خدا شد». ن دّظام خواهد ابدي عذاب دچار
شر و خي بر قادر شيطان اما نيست شري هيچ بر قادر
قدي خدا علمگويد: « فوطي هست». هشام دو هر

جايز خدا بر اند: كذب گفته معتزله نيست». بعضي
گويند: انسان است. م دّبه نگفته هرگز چند هر است

أوجدها.- م. بل الشمشة ال جعل ما 1
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كس هر كه اند گفته است. مرجئه اختيار بي جاد مثل
باشد شده مرتكب را گناهان هة او و گويد، شهادتي

است. ابن صحيح احاديث خلف اين و شود؛ ني آتش وارد
نظر «ارجاء» به عقيدة گويد: «بنيانگذار عقيل
مصلحت و اجتماع نظام زيرا است بوده زنديق آيد مي
چون مرجئه و جزاست و سزا به عقيدة در عال

كنند، انكار را خدا عقل و فطرت خلف بر نتوانستند
را ترسي خدا يعن بردند بي از را خدا اثبات فايدة

آنان و ريتند؛ فرو را شرع سياست و كردند نفي
اسلم».  عليه اند طايفه بدترين
را عقايدش بدترين مذهب هر از كرام بن ممد اما
را كراميه مذهب و برگزيد احاديث اضعيفتين هراه

در را حوادث حلول و است تشبيه به متمايل كه بساخت
و اجسام تواند ني گفت: «خدا و شرد روا باري ذات
به ابتدائا تواند مي ليكن برگرداند را ها جوهر
آرد». وجود

ا ه سالينه چيز هر بر قيامت روز اند: خداوند گفت
بر و آدمي صورت به آدميان شود: بر ظاهر گونه هان

س دّري را اند: خداي گفته نيز جن. و حالت به جنيان
گردد.  باطل تدبي شود آشكار اگر كه است

دانشي و تفكر از بري مي پناه خدا گويد: به مؤلف
مدعي كلم اهل ًگردد. اضمنا زشت اقوال اين موجب كه
تنظيم آنان كه مطالب شناخت با جز ايان كه اند شده
ال (صلى پيغمب آنكه حال نگردد، كامل اند كرده
كلمي بث به اشاره و فرمود ايان به وسلم) امر عليه

گواهي به كه ايان درجة آن با صحابه هچنانكه ننمود
بوده امت اين وسلم) بتينا ِن عليه ال (صلى پيغمب

خود از آنكه از شناختند. گذشته ني كلم علم اند
بن احد از داري. مثل كلم عليه منقولتي متكلمان

كرابيسي ابان بن گفت: وليد كه است نقل سنان
گفت: فرزندانش به مگر موقع بود، من دايي متكلم

كلم فن به من از داناتر كه شناسيد مي را كسي آيا
دانيد؟ مي امي مرا  آياگفتند: نه. گفت: باشد؟

كنيد؟ مي قبول كنم وصيت گفتند: آري. گفت: اگر
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حديث اصحاب آنچه باد شا  برگفتند: بلي. گفت:
از آناست. و با حق من نظر به كه گويند مي

اهل مذاهب  درگفت: كه است نقل جوين ابوالعال
در و شدم دانش بزرگ درياي وارد و كردم جولي اسلم

در هه اين و بردم؛ فرو سر منوعه عقايد گرداب
پا و دست تبعيت و تقليد از گريز و حقيقت جستجوي

بدين «عليكم كلمة كه ام رسيده اين به اكنون زدم
بر مرا خود لطف به خدا اگر و است العجائز». حق

ييارانش به است. هو من حال بر واي نياند حق دين
دانستم م ی اگر كه مباشيد كلم علم گفت: مشغول مي
ني بدان رساند، مي ام رسيده كه اينجا به مرا

پرداختم.
گفت: شاگردانش از يكي به عقيل بن الوفاء ابو

«جوهر كه حال در مردند صحابه كه دارم يقي من
آنا مثل خواهي مي اگر چيست، دانستند وعرض» ني

طريقة از متكلمان طريقة كه پنداري مي اگر و باش
كلم، زيرا است، ناپسندي نظر اين است، بت ا شيخي

از كفريات گاه كه كشانده آنا به را متكلمان
شرع بدانچه كه است اين علتش و است جسته زبانشان

كه گشتند حقايقي دنبال و نكردند قناعت است قانع
خاص حكمتها بعضي چه نيست عقل توان در آن درك

 منافزود: است. و نكرده عطا بندگان به و خداست
از تا داشتم كلم علم در مبالغه بسيار عمر آغاز در
اصحاب عقايد كتب» ]يعن «مذهب به و برگشتم آن

از و است سالت عجائز دين كه شدم بند  پايحديث[
عقل تأويلهاي و عقلي تعليلهاي نظر در بررسي و غور

پذيرفته تعبدا را شرع مراسم كنارند، بر ناپذير
حكمت كه دارد اقرار عقل كه توجيه اين با اند

مكن تعليل جا هر كه است، آن از برتر خداوندي
است.  او .دَْل تسليم نباشد
كرده حديث) توقف و (قرآن ظواهر در نيز اي عده

گفتند: بعضي لذا نودند حل حس مقتضاي بر را آن
بن علي و حكم بن هشام مذهب اين و است جسم خدا
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.1است عبدالرحن بن يونس و خليل بن ممد و منصور
اند: گفته بعضي و است نور اند: خدا گفته بعضي
مي است). هو هشام قول اين (و است نقره شش مثل

زمي زير و خودش؛ وجب به است وجب هفت گفت: خداوند
بيند. جاحظ مي رسد مي جسم تا او از كه پرتوي بر را
خدا به راجع يكسال در هشام كه كند مي نقل نظام از
است وجب گفت: هفت آخر تا داد عقيده تغي بار پنج
گويي شكل اند: به گفته خودش. بعضي وجب به

يكسان را او بنگري بدان سو هر از كه است بلورين
مثل و است متناه ی ذاتش خدا كه است گفته بين. حشام

فقط را خدا ماهيت اما است، بزرگت خدا از كوه يك
كه است گويد: «ماهيت» آن داند. مؤلف مي خودش
و هجنس وخدا نايد مشخص آن هجنس اشياء از را شيء
كرد. «ماهيت» تصور او براي بتوان كه ندارد نظي
كه معنا اين به نه است متناهي خدا گفت شود ني و

بلكه است نامتناهي و دارد ادامه طرف هر از ذاتش
متناهي كه نيست جوهر و جسم خدا كه معنا بدين

كه اند كرده نقل متكلمان گويد: بيشت باشد. نوبت
الواري داود و حاد بن نعيم و سليمان بن مقاتل
اند.  ميدانسته اعضاء و صورت از عبارت را خداوند
تشبيه آدميان به را خدا كه گويد: حال مؤلف

و ندارند روا او براي را مرگ و مرض چرا اند كرده
انگارند؟ قديش آدميان خلف بر چرا
هر گفت: به توان مي تسيم معتقدان به خطاب نيز و
شا كه را خدايي دانيد مي ُْميرَدث را عال اجسام كه دليل
ميّسمه دانست. بعضي ُْميرَدث بايد است جسم گوييد مي

حس توان تي را اند: خدا تسيم) گفته به (معتقدان
كرد!».  بغل گفت: «...و شود نود. مي لس و

هة كه فضاست هان گفت: خدا م ی سعان بن بيان
] عبدال بن خالد  و.وجهش. ال رود مي بي از اعضايش
پنداشت مي عجلي سعيد بن كشت. مغية را  اوقسري[

با نور از تاجي سرش بر نور از است مردي خدا كه

شيعه متكلمان و علما معاريف و مشاهي از تن چهار هر 1
هجري. دوم قرن در اند اماميه



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
103

مي حكمت آن از كه قلب و هجا حروف شكل به اندامهايي
ا ة ترواد؛ السن بن عبدال بن ممد امامت به معقتد مغي

بسيار راويان از اعي(كي بن بود. زرارة السن بن
زراره از روايت كه هست كتابي استكمت شيعه معتب

ازل در خداوند كه داشت )  عقيده باشيم نداشته
خويش براي را صفات اين بلكه نبوده حيّي و قادر و عال

آفريد. 
و گوشت و است جسم خدا كه است گفته الواري داود

تا دهان از خدا پيكر و دارد جوارح و اعضاء و خون
يقول عما ال پر. تعال ُتو باقي و است خال تو سينه

الظالون.
اند كرده درنگ و توقف حس در كه آنان جلة از باز
برعرش خود ذات به گفتند: خداوند كه هستند كساني

بنبد. و شود منتقل عرش از آيد فرود چون و است ماس
قايل متناهي مقدار و اندازه خدا براي گونه بدين
پيغمب از كه كنند مي استناد حديث اين به و اند شده
شب هر است: «خداوند شده وسلم) نقل عليه ال (صلى
مي شب آخر يك سه در تا آيد مي فرود دنيا آسان به

از كيست كنم، استجابت تا بواند مرا گويد: كيست
آمرزش طلب كيست كنم، عطا بدو تا بواهد چيزي من
بال از «نزول» جز گويند مي بيامرزمش؟» و تا كند
و حسي معناي به را آن و گيد ني صورت پايي به

كه را مشبهه اقوال عموم اند. ما گرفته جسماني
در كنند مي حل حس مقتضاي به را الي صفات معن

الصول) ذكر علم إل الوصول (منهاج نام به كتابان
اي.  كرده

تصور گونه بدين را قيامت در حق رؤيت مشبهه بعضي
روز انساني شكل زيباترين در خداوند كه كنند مي

مثال و خيال صورت آن شوق از و شود؛ مي ظاهر قيامت
با و دهند مي نشان خود از اشتياق و كشند مي آه

ياد با و شوند مي بيتاب پرده رفت كنار پندار
مي حديث در چون كنند. و مي غش ديدار وعدة آوردن
مي نزديك خود به را مومن بندة خداوند كه خوانند

واين نايند مي جسماني هنشين و ذاتي قرب تصور كند،
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را او صفت (كه موصوف به است ايشان جهل از ناشي هه
 فهميد اوست سزاوار كه گونه آن بايد
«ساليه» «ظاهريه» قول حرفهاي ترين عجيب از
و آشامد مي و خورد مي قب در اند: ميت گفته كه است
از چيزي اينان كند؛ مي حوريان) هاغوشي (با

چيز جاع و نوشيدن و خوردن جز و اند «نعيم» شنيده
مي اخباري به قناعت اگر و فهمند «نعيم» ني از

دان چينه در مؤمنان گويد: «ارواح مي كه نودند
خورند»، مي (بشت) ميوه درخت از كه است مرغاني

نسبت قب در انساني جسم به را نعيم اما بودند سال
مورد در است جاهليان عقيدة شبيه اين و دادند؛

عقايد نوة اين صاحبان با بايد . و1صدي» و «هام
كه زيرا نود بث مليت به حس، بر «ظاهري» مبتن

] داشت حذر بر طريق از را اينان شيطان
تأويل كه آنا تا فريفته، تأويل  ازافراطي[

حال اند؛ گفته ترك نيز را شرعي و عقلي دليل مطابق
را قب در عذاب يا نعيم بايد بصوص مور ِد اين در آنكه
به قب آن در كه جسدي آن رو ِح عذاب يا نعيم معن به
جسد.  آن خود نه فهميد شده سپرده خاك

طريقة و مقلدان طريقة مؤلف كه بگويد كسي اگر
پس داد قرار ايراد مورد عقايد اصول در را متكلمان

ال (صلى پيغمب كه هان گوييم است، كدام درست راه
بي اند بوده آن بر تابعي و وسلم) وصحابه عليه
آنچه در  واست[ تأويل مراد] كنيم تفسيش آنكه
بايد نيز ناييم. و كاوش بفهمد تواند ني بشر

است، ملوق غي ال كلم قرآن اينكه به داشت اعتقاد
ح دّكمت ما عنه) فرمودند: «وال ال (راض ی علي چنانچه

كوچكي پرندهء پوسيد وقت مرده كه بودند معتقد جاهليان 1
باشد اي كشته آنرده، اگر و شود مي خارج ا او ججمهء از

«اسقوني!» زند مي بانگ پرنده آن به نشده گرفته انتقام
سيابش قاتل خون از تا كشد مي تشنگي فرياد هچنان و

كوچك پرندهء نوعي «صدي» به «هامة» و كنند. ونيز
شده مي جغد...) اطلق بوم، پره، (شب قبستانا به مأنوس

–دهخدا).  نامهء لغت و العرب لسان از استفاده (با است
م.



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
105

را قرآن  منالقرآن». (يعن: حكمت إنا ،ًملوقا
مفاد طبق نيز را). و ملوقي نه دادم قرار حكم

.2دارد قرار مصحف در و «مسموع» است، قرآن آيات،
ني چيزي خود رأي از و گذري ني آيات مضمون از و

كسي اينكه از حنبل بن احد امام چنانكه گوييم
ملوق يا است ملوق قرآن الفاظ از من بگويد: «تلفظ

سلف تبعيت از رفت بيون گفت: اين و نود نيست» منع
كه است نقل انس بن مالك امام از است. و بدعت و است
داد اش توبه بايد است، ملوق بگويد: قرآن كس هر

شود.  مي زده گردنش نكرد توبه چنانكه
كه است عنه) نقل ال (راض ی عبدالعزيز بن عمر از

عام از جدا هم با كه ببين را گروهي گاه گفت: هر
نند.  مي بنيان اضللت كه بدان كنند مي صحبت درگوش ی

نوشت: «تو ُعمالش از يكي به كه است نقل او از هم
رسول سنت از پيوي و الي تقواي به كنم مي سفارش را

بدعت آنچه ترك وسلم) و وصحبه وآله عليه ال (صلى
آوردند». پديد او از پس سازان
عقايد باد شا گفت: بر كه است نقل ثوري سفيان از
بازار.  دّحالن و مكتب كودكان و دار خانه زنان

خوارج بر ابليس تلبيس
و است ذوالويصرة بدترينشان و خوارج از كس نستي
عنه) براي ال (راض ی علي كه است چني او داستان
نشده تصفيه طلي خاكه از پر پوست يك ين از پيغمب

چهارتن: بي را طل خاكه آن حضرت و بود فرستاده
بن علقمة و حصن بن عيينة حابس، بن اقرع زيداليل،

است) تقسيم راوي از شك – طفيل بن (يا: عامر ُعلثة
ناراحت كار اين از انصار و اصحاب نود. بعضي

اطمينان و اعتماد من به فرمود: «آيا شدند. حضرت
صبح هر و شوم مي مسوب امي آسان در كه منم كنيد؟ ني
گونة با رسد». مردي مي من به آسان خب شام و

ّتى﴿ 2 ّلِهلللل﴿. َكلَم َيْسَمَع َح .»بشنود را خداوند كلم تا« ال
ّق ِفي﴿ )،6 آيهء توبه، سورهء( ْنُشوٍرلللللل﴿ َر .»گشوده ورقى در« َم

). 3 آيهء طور، (سورهء
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ريش و آمده پيش پيشاني و رفته فرو چشم و برجسته
و برخاست برچيده دامن و وسرتراشيده انبوه و معد

او سوي به خدا! پيغمب رسول اي بتس خدا گفت: از
كس هه از من تو! آيا بر فرمود: «واي و نگريست

او از باشم؟» و ترس خدا اينكه به نيستم سزاوارتر
ال رسول عمر) گفت: يا (يا گردانيد. خالد روي

خوان ناز او فرمود: «شايد حضرت بزن؟ را گردنش
در كه آرد زبان بر چيزي كه خوان ناز بسا و باشد،

نيستم مأمور فرمود: «من گاه نباشد». آن آن دلش
بشكافم». را باطنشان و بكاوم را مردم دل ميان كه
كرد نگاه بود لرزان و متشنج كه مرد آن سوي به سپس
مي پديد قومي ريشه اين از كه فرمود: «بدانيد و

ني تاوز گلويشان از اما خوانند مي قرآن كه آيند
از  ودل[ از نه خوانند مي قرآن زبان به ]يعن كند
شكار». مؤلف ت ِن از تي كه شوند مي خارج چنان دين

ا ة شخص آن گويد: نام صورت در و بود تيمي ذوالويصر
ال (صلى پيغمب به كه است آمده روايت اين از ديگري
 وايفرمود: حضرت كن! و وسلم) گفت: عدالت عليه
و كند؟ مي عدالت كسي چه نكنم عدالت من تو! اگر بر
از آفتش و نود خروج اسلم در كه است خارجي اول او
مي تأمل هرگاه و شد رااضي خود رأي به كه بود آنا
(صلى ال رسول رأي از بالتر رأيي كه يافت مي در كرد
كه بودند آدم اين پيوان وسلم) نيست. و عليه ال
آن داستان كردند. و عنه) خروج ال (راضي علي بر

عنه) و ال (راضي علي ميان جنگ چون كه بود چنان
ياران اناميد طول عنه) به ال (راض ی معاويه
به دعوت را علي ياران و برافراشتند قرآن معاويه

را يكي شا گفتند و كردند، بگويد قرآن آنچه
به كه گيي مي عهد دو آن از را، يكي ما و بفرستيد

كنند. لشكريان عمل بگويد خدا كتاب آنچه
فرستاده عاص بن عمرو معاويه ست پذيرفتند. از

ابوموسي گفتند او عنه) به ال (راضي علي لشكر شد؛
نيست ابوموسي بر من  نظرفرمود: بفرست. حضرت را
مسوب تو قوم از بفرستيد. گفتند: او را عباس ابن
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و شد فرستاده ابوموسي و خواهيم ني را شود. او مي
آن افتاد. در تأخي به رمضان ماه تا حكميت و قضاوت
ّيَحيرَكْم خدا دين در را گفت: اشخاص اذنيه بن عروة ميان
عنه) ال (راضي علي ل! و اا ّل حکم ل ايد؟ داده قرار
كوفه داخل او هراه خوارج و بازگشت كوفه به صفي از

كوفه نزديك آبادي يك (كه حروراء به بلكه نشدند
« ل شعار كه بوند تن هزار دوازده و بود) رفتند

امي كه داد ندا مناديشان و دادند  ِل» مي إل حكم
بن عبدال پيشنماز و است تيمي ربعي بن شبيب حرب
را خود اما بودند پيشه عبادت يشكري. خوارج كيّواء
پنداشتند.  مي عنه) داناتر ال (راضي علي از

چون كه است عنهما) نقل ال (راض ی عباس ابن از
هزار شش گرفتند عنه) كناره ال (راضي علي از خوارج

بر اينكه بر شدند متفق و كردند انمن بودند، تن
علي براي پيوسته كنند. و عنه) خروج ال (راضي علي
اينها اميالؤمني يا كه رسيد مي عنه) خب ال (راضي
كنيد،  ولشانفرمود: اند. حضرت كرده خروج تو بر
بزودي و جنگم، ني ايشان با من ننگند من با تا

جنگيد.  خواهند
اجازه و رفتم حضرت نزد گويد: روزي عباس ابن
حضرت بروم گفتگو براي خوارج نزد كه خواستم

اجازه بالخره و دارم، بيم تو جان بر فرمود: من
با ديدم گروهي شدم وارد ايشان بر داد. نيمروزي

سجود از بسته پينه دستان و داغدار پيشانيهاي
دامنهاي و پاكيزه و كهنه هاي جامه بسيار،

رنگ و لغر داري زنده شب شدت از هگي و برچيده،
اي؟ آمده چه پرسيدند: براي دادم، پريده. سلم

پيغمب داماد و انصار و مهاجرين طرف گفتم: از
نازل قرآن آنان ميان در وسلم) كه عليه ال (صلى
ام. بعضي آمده شا نزد داناترند آن معناي به و شده
كه نكنيد ومادله بث قريش گفتند: با آنان از

َقْوٌم ُهْم َبْل﴿فرموده:  آنان وصف در خداوند
.»اندكننده خصومت قومى ايشان بلكه«  ،1َخِصُموَنللل﴿

.58آيه:  زخرف، سوره- 1
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زنيم. مي حرف او با باشد كلمه سه دو اگر حال هر به
داماد با شا كينة سبب گويد: پرسيدم عباس ابن

ايشان ميان در قرآن كه انصار مهاجرين و پيغمب
گفتند: چيست؟ داناترند آن تأويل به و شده نازل
حكميت خدا امر در را اشخاص او اينكه چيز: يكي سه
ْكُم ِإِن﴿آمده:  قرآن در آنكه حال داد ْلُح ّلِهلللل﴿ َِّإل ا ؛1ِل

. دوم: اينكه»خداست! آ ِن از تنها فرمان، و حكم«
را بسياري آنان از و جنگيد اي عده جل) با جنگ (در
بودند مؤمن آنان اگر نگرفت، غنيمت و اسي اما كشت
چگونه است حرام ايشان از گرفت اسي و غنيمت و

عنوان خود از او سوم: اينكه است؟ حلل كشتنشان
خواهد اميالكافرين پس برداشت «اميالؤمني» را

مطلب اين از غي گويد: پرسيدم عباس بود! ابن
جواب است. گفتم: اما بس گفتند: هي داريد؟
قرآن در اشخاص دادن قرار ّيَحيرَكم اينكه اول اشكال
بر حرفتان از بدهم نشان را اش آيه اگر شده، تويز
شكاري ُمرم گاه گفتم: هر گفتند: آري، گرديد؟ مي
قربانيي عادل «حكم» دو طبق بايد بكشد عمدا را

شوهر و زن اختلف در نيز و ؛ 2بگذارند آن برابر
طايفة سوي از وحكمي زن طايفة سوي از حكمي بايد
سوگند خدا به را شا . حال3نايد داوري دو آن بي مرد

.57 آيهء انعام، سوره 1
ّيَها َيا﴿  2 ّلِذيَن َأ ُنوا ا ُلوا َل َآَم ُت َد َتْق ْي ُتْم الّص ْن َأ َلُه َوَمْن ُحُرٌم َو َت ُكْم َق ْن ِم

ًدا َتَعّم ٌء ُم ْثُل َفَجَزا َتَل َما ِم ِم ِمَن َق ّنَع ُكُم ال ْدٍل َذَوا ِبِه َيْح ُكْمللل﴿. َع ْن ِم
ايد!آورده ايان كه كسان اى«). 95 آيهء مائده، سورهء(

به را آن عمدا شا از كس هر و نكنيد، شكار احرام، حال در
چهارپايان از است، كشته آنچه مانند جزاي برساند، قتل
دادگر دو ] آنبودن [هانند به است.- كه او] واجب [بر
.»كنندمى حكم شا ميان از

ِإْن﴿ 3 ُتْم َو َق ِخْف ِنِهَما ِشَقا ْي ُثوا َب ْبَع ًا َفا َكم ِلِه ِمْن َح ًا َأْه َكم ِلَها ِمْن َوَح َأْه

َدا ِإْن ًا ُيِري ّلُه ُيَوّفِق ِإْصلح َنُهَماللل﴿ ال ْي و«). 35آية:   نساء، (سورهء َب
داشته (هسر) بيم دو آن ميان شكاف و جداي از اگر

از داور يك و شوهر، خانواده از داور يك باشيد،
رسيدگى آنان كار به (تا كنيد انتخاب زن خانواده

[كنند] خداوند اصلح ] خواهند،[داوران كنند). اگر
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اختلف اصلح يا است مهمت مورد دو اين آيا دهم مي
است. پرسيدم: بالتر اين البتهگفتند:  امت؟
گفتند: آري. گفتم: آمدم؟ بيون اول ازعهدة آيا
بوديد حااضر شا از كدام آيا دوم، مورد در اما

ام كه وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب هسر عايشه
او با جنگ در اسي زن معاملة و كنيد اسي است الؤمني

گفتند: برآمدم؟ هم دومي عهدة از آيا بنماييد؟
كه دانيد مي آيا سوم، مورد در آري. گفتم: اما
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب حديبيه نامة صلح در

نام از مشركان اصرار به بنا ال» را «رسول عنوان
كرد؟ مو خود

از تن هزار دو گفتگو اين اثر گويد: بر عباس ابن
عنه) ال (راضي علي با بقيه و برگشتند خوارج

شدند.  كشته و جنگيدند
قرائت صداي خوارج اردوگاه از كه است روايت

از زنبوران ههمة هچنانكه رسيد مي گوش به قرآن
رسد.  مي گوش به كندو

به خوارج از تن دو تكيم قضية از پس كه اند آورده
ا ةبن نام علي بر سعدي زهي بن حرقوص و طائي البج زرع
 ِّل» ال حكم گفتند: «ل و شدند عنه) وارد ال (راضي
 ِّل». ال حكم فرمود: «ل عنه) نيز ال (راضي علي

به راضايت يعن – كردي كه خطايي از بياگفت:  حرقوص
كه بب بيون دشنان جنگ به را ما و كن توبه – حكميت

نگذري تكيم قضية از اگر و كنيم؛ جهاد مرگ سرحد تا
مي تو با من خدا راضاي براي كن پافشاري آن بر و

جع راسب وهب بن عبدال منزل در خوارج هة جنگم! و
سخن چني ايشان براي الي ثناي و حد از پس او و شدند

ني و معروف امر بر را دنيا نبايد گفت: مؤمنان
اي نامه عنه) در ال (راضي دهند. علي ترجيح منكر
حكم عنوان به كه مرد دو نوشت: «اين ايشان به

نفس هواي طبق و قرآن خلف بر بودند شده برگزيده
هستيم». خود اول امر بر ما و كردند داوري خود
خشمگي خدا دين براي «تونوشتند:  جواب در آنان

.»كرد خواهد برقرار سازگارى دو آن بي
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پذيري مي اگر هست؛ خشمگي خود نفس براي بلكه نيست
رابطة در ميكن، توبه و شدي كافر حكميت قبول با كه
راه از تو با ال و كنيم مي نظر تديد تو و خودمان بي
شوي».  مي وارد جنگ

 راارت[ ]بن خباب بن عبدال خود مسي اضمن خوارج
يه حديث خود پدر از آيا كه پرسيدند او از و ديدند

پدرم از گفت: آري بگويي؟ ما براي كه داري ياد
در اي فتنه وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب كه شنيدم
ايستاده از  ِبه نشسته حا ِل آن در كه كرد ياد آينده

راه حا ِل و رونده راه از  ِبه ايستاده حا ِل و است
را زمان آن  هرگاهفرمود: و دونده؛ از  ِبه رونده
باشي. خوارج قاتل آنكه از  ِبه باشي مقتول دريافت

پيغمب از را سخن اين پدرت براست پرسيدند: آيا
گفت: آري. كرد؟ نقل تو وسلم) براي عليه ال (صلى

گردنش و بردند نري كنار را خباب بن عبدال خوارج
بود آبست او از كه را كنيزش شكم و زدند را

از رطب كه رسيدند نلي زير به هينها شكافتند. سپس
ديگري گذاشت، دهن در را رطب آن يكيشان افتاد آن

مي را مردم خرماي قيمت بدون و حق بدون گفت: آيا
انداخت. و بيون دهان از را خرما آن اول و خوري؟
زخم را ذمه اهل از يكي خوك ششيش امتحان مض ديگري

را خوك باي شدي، الرض» مرتكب ف گفتند: «فساد زد
عنه) نزد ال (راضي كرد. علي رااضي را صاحبش و داد
به را خباب بن عبدال قاتل كه فرستاد را كس ی آنان
هستيم، عبدال قاتل ما كنيد. گفتند: هة تسليم ما
عنه) ال (راضي شد. علي بدل و رد حرف اين بار سه و
تا جاعت! كه اين و شا فرمود: اينك لشكريانش به
شدن كشته هنگام و شدند كشته مدتي اندك در آخر نفر
باش پروردگار ديدار گفتند: آمادة مي يكديگر به
بشتاب! بشت سوي به و

عنه) ال (راضي علي بر اينان از ديگر گروهي سپس
جنگ به عنه) لشكري ال (راضي علي و كردند خروج

بقاياي ]از بالخره و فرستاد ايشان
انمن هم با يارانش و ملجم بن اينان[ عبدالرحن
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بعد گفتند: ما و فرستادند رحت نروان اهل بر كرده
است خوب و نيستيم قانع دنيا در ماندن به آنان از
کشت و ايشان انتقام راه در خود جان از كه

بگذري. و خدا، بندگان رهانيدن و اضلل پيشوايان
بن برك و ملجم بن عبدالرحنبودند:  تن سه اينان
و عهد شده جع مكه در كه تيمي، بكر بن عمرو و عبدال
به گفت: علي ملجم بن الرحن عبد که بستند قرار
بن عمرو و من، عهدة به  معاويهگفت: برك من، عهدة
علي ملجم من. ابن عهدة به گفت: عمروعاص بكر
صبح ناز براي كه هنگامي كوفه در عنه) را ال (راضي
فرمود: زد. حضرت اضربت بود آمده مسجد به

به كلثوم كردند. ام دستگيش و كند، فرار نگذاريد
كشت؟ را اميالؤمني خدا دشن  ايگفت: ملجم ابن

به را او ]يعن را تو پدر مگر گفت: نكشتم
گفت: كلثوم . امشناسم[ ني اميالؤمنين

ملجم نباشد. ابن باكيش اميالؤمني اميدوارم
را ششي آن كه بدان اما كن؟ مي گريه چرا  پسگفت:
خواستم مي كه را كاري اگر بودم، داده زهر ماه يك

از است! پس خوب عذاب و لعنت براي باشد نكرده
قصاص براي را ملجم عنه) ابن ال (راضي علي شهادت

علي داماد و برادرزاده] جعفر بن آوردند. عبدال
را ملجم ابن پاي دو و دست  دوعنه)[ ال (راضي

آخ كشيدند داغ ميل را چشمش دو نيز و نگفت آخ بريد،
زبانش خواندن. خواستند قرآن به كرد شروع و نگفت
پرسيدند سبب كرد، التماس و لبه به شروع ببند را

نگوي! و خدا ذكر باشم زنده تا آيد ني گفت: خوشم
پيشانيش در و گندمگون بود آدمي ملعون ملجم ابن
بود.  مشهود سجده اثر
عنه) مي ال (راضي حسن امام كه هنگامي نيز و

نام به خوارج از يكي كند صلح معاويه با خواست
شرك پدرت هچون كه كرد حله حضرت آن به سنان بن جراح

خوارج زد. و اضربت حضرت ران بيخ در ورزيدي! و
داراي و كردند، مي خروج فرمانروايان بر پيوسته
طرفدران جله آن شدند. از متلف هاي شعبه و عقايد
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] دارالشرك در گفتند: تا كه بودند ازرق بن نافع
و مشركيم هستيم[ خوارج غي قلمرو و حكومت در يعن
را خود مالفان و مسلمانيم آمدي بيون آنا از چون
گناهان مرتكبان نيز و دانستند مي مشرك مذهب در

پاي ما هراه جنگيدن از كس هر گفتند مي و را؛ كبيه
قتل است. اينان كافر نشيند خانه در و بكشد پس

جايز نبودند هرايشان كه را مسلمان زنان و كودكان
ناميدند.  مي مشرك را آنان و شردند مي

با كه بود خوارج از نيز ثقفي بن عامر بن ندة
و مسلمانان ريزي  خونگفت: و كرد مالفت نافع
پنداشت مي نيز و است، حرام اموالشان گرفت

و جهنم؛ در نه اما شوند مي عذاب خوارج گناهكاران
نعي،] اوست. ابراهيم مالفان عذاب خاص جهنم
و گرفت وزن كفارند، كوفه[ گويد: خوارج فقيه
هچنانكه است جايز ايشان به ودادن بردن وارث دادن
بود. جايز كفار با رفتار نوه اين اسلم آغاز در

يتيم مال از فلس دو خوردن بودند معتقد خوارج بعضي
اگر اما شده، اشاره قرآن در زيرا دارد جهنم عذاب
قاتل بدرند شكم و ببند دست يا بكشند را يتيم هان
ندارد.  جهنم عذاب

داستاناي و عجيب آراء را گويد: خوارج مؤلف
آن مقصود كنيم، دراز سخن خواهيم ني و هست غريب
چگونه كه بنگرد ابليس هاي حيله در خواننده كه است
عمل افتد دلشان در آنچه به واداشت را احقان اين
را انصار و مهاجران و عنه) را ال (راضي علي و كند،
بپندارند خطا بر عنه) بودند ال (راضي علي هراه كه
را كودكان انگارند. خون صواب راه بر را خويش و

پرداخت بدون خرما يك خوردن از حال عي در و بريزند
و بكشند ششي مسلمانان روي به نايند؛ پرهيز آن باي
رنج داري زنده شب و عبادت با را خود حال عي در

عنه) را ال (راضي علي خون كه ملجم ابن و دهند؛
و ببند را زبانش اينكه از نالد مي دانسته، مباح

خود اينان كه نيست عجب بگويد! و خدا ذكر نتواند
مگر پنداشتند عنه) مي ال (راضي علي از داناتر را
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عليه ال (صلى پيغمب به ذوالويصرة پيشروشان نه
از نكردي! و عدالت كه كن، عدالتوسلم) گفت: 

بين پيش كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب
كه شوند پيدا كساني مسلمانان شا فرمود: «ميان

و روزه و ناز برابر در را خود وعبادت روزه و ناز
از اما خوانند مي قرآن شاريد، حقي ايشان عبادات
شوند مي خارج دين از كند. آنان ني تاوز شان حنجره

شود». اين مي كشيده بيون شكار بدن از تي هچنانكه
كه: است روايت نيز و است آمده صحيحي در روايت
اند.  دوزخ سگان خوارج
داراي بايد امام كه است اين خوارج نظريات از

اول صفت دو اين داشت با و باشد زهد و علم خصوصيت
دارد. امامت شايستگي باشد يرَنّيَبطي

عدالت اينكه و عقلي، قبح و حسن نظريه در معتزله
]در قدر به عقيده در 1قدريه و است، عقلي مقتضاي بر

و اند، رفته خوارج راه  بهاختيار[ يعن اينجا
خوارج[ فکر عليه العمل عكس عنوان به] مرجئه نيز
را مؤمن گفتند: معصيت و شدند پيدا زمان هان در

نرساند. سود را كافر طاعت هچنانكه نرساند زيان
و علف (ابوالذيل معتزله سران كه بود آن از بعد و

و خواندند را فلسفه دو) كتب آن غي و نظام ابراهيم
شرع مصطلحات با برداشته آن از چيزهايي

به قول كردند اظهار كه مسألهء اول و بياميختند
كلم» «علم آنان مباحث لذا ال) بود (كلم قرآن خلق

كه كرد ظهور اشعري ابوالسن گاه شد. آن ناميده
ذات از صفات نفي و بود معتزل جيّبائي مذهب بر نست
شد.  جدا خود استاد از سپس كرد مي خدا

                              

معبد و درهم بن جعد و دمشقي غيلن قدريه سران از مؤلف، 1
عطا- بن  واصلافزايد: مي و برده، نام را جهن

بافته جهن معبد منوا ِل هان معتزله- «بر بنيانگذار
است». م.
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 1(شيعيان) رافضيان بر ابليس تلبيس
توانست شيطان که گويد: هانگونه م ی نويسنده

وآنانرا  بپوشاند»خوارج« چشمان از را حقيقت
بن عل ی حضرت مؤمنان امي بر ششي که کند گمراه چنان
برخ ی عنه- برکشند, توانست ال -راض ی طالب اب ی
اين حق در غلو و روی زياده نينگ با را ديگر

دهد. فريب بزرگوار
بيجا وتعريفهای غلوها مؤمنان امي حق در اينان
ـ بال العياذ ـ را او آنا از برخ ی بافتند؛
پيامبان بر را او شردند. وبرخ ی خود پروردگار

تا داشت آن بر شيطان را دادند. وبرخ ی برتری
را وسلم عليه ال صل ی خدا رسول يار دو وعمر ابوبکر
بدانا اخي دسيسه گويند. واين ناسزا داده دشنام

در که ارجند بسيار است  کتاب ی»ابليس تلبيس« کتاب- 1
وحيله مکر بغدادی الوزی ابن علمه گرانقدر مؤلف آن

از است. وپرده کرده مل بر را لعنت ی شيطان های
او های دسيسه ای بگونه نوده کشيده, سع ی او نينگهای

افتند. او دام در که مبادا سازد روشن مؤمنان برای را
بزرگ بس منت ی فارس ی به کتاب اين ترجه با گرام ی متجم

خوانان وفارس ی زبانان وفارس ی فارس ی کتابانه شانه بر
ايشان با دارد. ما بشريت آينده تاريخ هم وشايد جهان

ترجه در دقت واز زدي قدم هگام کتاب اين سفر طول در
از بسياری که بود آموخته با تربه که کردي, چه تعجب
تا دهند م ی اجازه خود به ومذهب وبوم مرز اين متم متجي
نيست وباورهايشان وخواسته ايده با مطابق را آنچه
خوشبختانه برقصد! که ميلشان مطابق تا کنند کج گردن
متصر مبحث اين در نيست. مگر ترجه اين مصداق مورد اين
نايش به را خود نزاهت نواسته متم متجم گويا که

بر ابليس تلبيس« به برگردد اين بگذارد. وشايد
!»شيعيان

کرده بازخوان ی دوباره را متصر مبحث اين که ديدي لزم
خواننده تقدي پاورق ی در وايضاحات تعليقات برخ ی با

جلوه زيباتر گرانقدر متجم زيبای کار تا کنيم گرام ی
وبا باشد کرده ما ياری موفقيت که داري آن کند. اميد

کرده شاد را متجم قلب و مؤلف روح خود اجتهاد اين
باشيم. ( ناشر).
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دين از دانسته کافر را وعمر ابوبکر برخ ی که رسيد
ساختند. خارج اسلم مبي

از بسياری وتوخال ی پو ک های وانديشه وافکار
آنا باره در زدن قلم که برآورد سر حاقتها اين زير

صحنه پشت از کشيدن وپرده ياب ی وريشه
ندارد. با را وقت کردن تلف ارزش حکايتهايشان

لطافت از خال ی آنا از برخ ی به اشاره شايد اينوجود
نباشد.
الواحد عبد به که 1سندی با ممد فرزند الرحن عبد
که کند م ی نقل او زبان از رسد م ی السدی عل ی فرزند
که؛ داشت آن بر عقيده الحر نع ی ممد فرزند اسحاق

اين آنچه هر از خداوند اوست! ـ پروردگار عل ی
ـ. است ومنزه ومبا پا ک دارند م ی روا بدو نادانان
او پيو وتندروان غاليان از برخ ی مدائن شهر ودر

 معروفند.»اسحاقيه« به که برند م ی بسر
ممد ابو های نوشته از کتاب ی که است گفته خطيب
که است ديده را وغاليان تندروان رد در 2النوبت ی

تندروان متلف وعقائد ها گفته شردن بر از پس آن در
اين در که کسان ی جله است: «واز گفته چني وغاليان

شخص ی اند تاخته پيش وار ديوانه ما زمان در راه
شهرت ـ سرخ  ـ»الحر« به که ممد بن اسحاق بنام است

خدا عل ی که؛ است اعتقاد اين بر است, واو يافته
شکل ی به زمان ی هر است. ودر عاليان وپروردگار

گيد م ی بود حسن امام شکل زمان ی گردد, در م ی ظاهر

عبد را ما داد است: خب قرار اين از روايت اين سند- 1
بدو ثابت فرزند عل ی فرزند احد ابوبکر که ممد بن الرحن
از النخع ی ممد فرزند اسحاق يعقوب ابو که بود گفته
الازن ی عثمان وابو عائشه فرزند ممد فرزند ال عبيد

فرزند عل ی فرزند الواحد عبد از آنا که شنيد وديگران
النخع ی ممد فرزند اسحاق که اند شنيده السدی برهان
است». عل ی تنها گفت: «پرودگار م ی الحر

است النوبت ی يي ی فرزند السن ممد : ابو او کامل نام- 2
به امام ی شيعيان وسرشناس برجسته متکلمان از يک ی که
آيد. م ی شار
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که کند. واوست م ی ظهور حسي امام شکل به واحيانا
بشريت بسوی را وسلم عليه ال صل ی ممد حضرت

فرستاد».
بر شيعيان از گوي: برخ ی گويد: م ی م ی نويسنده

بودند. کافر دو هر وعمر ابوبکر که اعتقادند اين
وفات از پس آندو که باورند اين بر ديگر وگروه ی
اسلم از گشته مرتد وسلم عليه ال صل ی اکرم پيامب

ال رسول ياران هه از آنان از آمدند. وبرخ ی بدر
م ی ونفرت بيزاری اظهار عل ی بز وسلم عليه ال صل ی

کنند.
عل ی بن زيد از شيعيان که است آمده تاريخ ودر

عل ی حضرت امامت با که کسان ی هه از که خواستند
کنند, وبيزاری براءت اظهار اند نبوده موافق
بود زدند. اين سرباز آنا درخواست اين از ايشان

راندند, واز خود از کرده انکار را او شيعيان که
کننده انکار  ـ»رافضه« به شيعيان که بود اينجا

يافتند. شهرت ـ ها
به که هستند کسان ی شيعه ومذاهب گروهها جله واز

بن ال عبد پيوان  معروفند. وآنا»الناحيه«
که: روح دارند اعتقاد  اند»ذوالناحي« 1معاويه

يافت انتقال وأولياء پيامبان پيکر در پروردگار
نرده رسيد, واو ال عبد پيکر به نايتا تا

بود.  او ظهور انتظار در است. وبايد وجاويدان
»الغرابيه« بدانا که هستند گروه ی آنان جله واز

پيامب با عل ی که باورند اين بر وآنا گويند م ی
بود. شريک نبوت در اکرم

 معروفند, وبر»الفواضه« به که ديگرند وگروه ی
عليه ال صل ی ممد حضرت متعال خداوند که باورند اين
سپرد. بدو را جهان آفرينش آفريد, سپس را وسلم

ـ گويان بد ـ»الذماميه« به که ديگرند وگروه ی
م ی وناسزا وبياه بد جبيل به مشهورند. وآنا
خيانت رسالت ابلغ در او که باورند گويند, وبدين

ذی جعفر بن ال عبد بن معاويه بن ال او: عبد کامل نام- 1
است. الناحي
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نبوت داشته مأموريت او که است. چرا نوده
امامت کرده خيانت ول ی بسپارد عل ی به را وپيامبی

است. داده ممد به را
فاطمه مياث ابوبکر که اعتقادند اين بر وبرخ ی

روزی که اند . وآورده1کرد ظلم بدو نوده تصاحب را
که خواند م ی خطبه منب بر عباس ی  خليفه»السفاح«

برآورد وبانگ برخواست عل ی حضرت خانواده از مردی
شده ظلم من بر که برس من مؤمنان, بداد امي که: ای

آنرد ورزيده؟ ظلم بتو کس ی گفت: وچه است. خليفه
عنه ال راض ی عل ی حضرت فرزندان از جوابداد: من

ظلم من به فاطمه از فد ک گرفت با هستم. وابوبکر
آخر پرسيد: وتا تعجب اظهار با است. سفاح کرده
پاسخ در مرد نداد؟ را وحقتان ماند ظلمش بر عمر

خليفه او از پس کس ی پرسيد: وچه گفت: آری. سفاح
پرسيد: ـ. سفاح عنه ال راض ی ـ گفت: عمر مرد شد؟
جواب در مرد نداد؟ پس باز شا به را حقتان نيز واو

کار روی کس ی چه او از پرسيد: پس گفت: آری. سفاح
عنه-. سفاح ال -راض ی جوابداد: عثمان مرد آمد؟

بر وهچنان نداد شا به را حقتان نيز او پرسيد: و
گفت: آری. سفاح جواب در مرد ورزيد؟ اصرار ظلم

با مرد رسيد؟ خلفت به کس ی چه او از پرسيد: وپس

»فد ک« ماجرای به تشيع مذهب تاريخ در قضيه اين- 1
سخن آن مورد در تفصيل به شيعه کتابای ودر است مشهور
عال خان عل ی مهدی سيد اللک مسن نواب است. علمه رفته

 ميلدی1907 سال در که هندوستان بزرگ شيعه ودانشمند
»بينات آيات« اش علم ی شاهکار در بربست جهان از چشم
است داده قرار وپژوهش بث مورد تفصيل به را مواضوع اين

اسطوره افک حکايت که يافته دست نتيجه بدين ونايتا
کامل و است يهودی سبأ بن ال عبد پيوان وپرداخته ساخته

به شود م ی توصيه متم خوانندگان است. به بدور حقيقت از
اين که است تذکر به لزم کنند. البته مراجعه کتاب اين

به روزی وشبانه وتقيق بث سالا از پس بزرگوار دانشمند
سالک هزاران راهگشای کنون تا وکتابش يافت دست حقيقت
نيکو پاداش آن نويسنده به است. خداوند گرديده گمراه

دهاد! جای برين بشت داده, در
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وراستش کرده, چپ گم را وپايش دست سؤال اين شنيدن
پيدا آنا از فرار برای راه ی شايد کرد م ی نگاه را
!!1کند

که آيد م ی بر چني قرائن گويد: از م ی عقيل ابن
بردن سؤال زير حقيقت در شيعه مذهب بنيانگذار هدف
پيامب آنچه که است. چرا بوده ورسالت دين اصل
امروز است آورده ما برای وسلم عليه ال صل ی اکرم
به ما يافت دست راه است. وتنها پنهان ما ديد از

هان وسلم عليه ال صل ی اکرم پيامب والی تعاليم
ديدی با دانشمندان که هستند او وپيوان ياران
را حقيقت از تصويری اند کرده روايت آنچه در عميق
که تصويری ديدن با اند. وما ساخته روشن ما برای

ودرستکار راستگو شاگردان وسپس اکرم پيامب ياران
که گويا اند کرده رسم برايان وار مسلسل آنان

نظاره نزديک از را وسلم عليه ال صل ی آنضرت زندگ ی
پيامب وفات با که کند ادعا کس ی اگر هستيم. حال گر

مورد را اش خانواده کرده خيانت بدو او ياران اکرم
غصب دامادش از را دادند, خلفت قرار وستم ظلم

خود بردند. اين تاراج به را دختش کردند, مياث
آنا, واعتقاد دين فساد بر وروشن وااضح است دليل ی

ووايان درست اعتقاد های ونشانه علمتها از که چرا
آنا ومقررات وآيي دين که آنست پيامبان بر راستي

وفرزندان وخانواده آوری در اجرا به موی به مو را
ده ی. قرار خويش واکرام احتام مورد را آنا

اکرم پيامب ياران دارند؛ ادعا شيعه که وحال
اند ناده پا زير را مسائل اين هه وسلم عليه ال صل ی
دست رسيده با آنا راه از که دين ی از که بايد پس

پيامبند با ما وواسطه رابطه تنها که شست. آناي ی
چني برسانند ما به را او سخنهای بايست ی وم ی

عثمان, پسر حضرت خدا پيامب داماد از آری, پس- 1
مسلمانان چهارم خليفه بعنوان عل ی حضرت عمويشان
ميداشت, چرا حقيقت افک حادثه شدند. واگر انتخاب

تويل زهرا فاطمه حضرت وارثان به آنرا عل ی حضرت
کشيد؟! بال را فاطمه حق نيز او ندادند. آيا



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
119

اين از پس توان م ی آمدند. آيا در آب از خائنان ی
آورد؟! ايان برفهايشان

عليه ال صل ی اکرم پيامب رسالت ثره اين اگر
پوچ است شده نقل ما به او از آنچه هر پس باشد وسلم
عقلهای از آنچه هر است. وهچني اساس وب ی

پايه چون کرده تراوش دين وبزرگان دانشمندان
خدا به منسوب وسخنان منقولت هان آنا واساس
است. ارزش ب ی نيز است ورسولش
عليه ال صل ی اکرم پيامب ياران که گفت توان وم ی
طول در شايد اند بوده او با دراز ساليان ی که وسلم
بدو که اند نديده آنضرت از چيزی دراز مدت اين
از که ووحشت ی ترس روی از آورند. وتنها راسخ ايان
رفت دنيا از کردند. وچون م ی او پيوی داشتند او

کشيدند سر او دين از گشت برطرف وواهه ترس وآنمه
ماندند. دينش بر او خانواده از تن چند وتنها

م ی آب بر مو وباورها اعتقادات هه وبدينگونه
گردد. وهه م ی روح وب ی سرد دلا در ايانا شود. وهه
روند, م ی سؤال زير گشته اساس ب ی واحاديث روايتها
عاليمقام جناب آن رسالت وقصه ها معجزه وحکايت

مبي دين شده, کمر مايه وب ی پوچ وسلم عليه ال صل ی
شکند... م ی درهم اسلم

مبت اظهار در شيعيان گويد: تندروی م ی مؤلف
خروارها که داشت آن بر آنانرا عل ی حضرت ودوست ی

او ومرتبت ومقام خوبيها بيان در دروغي حديث
نادان دوست ی دوستيشان چون ـ متأسفانه که بتاشند

وروايات احاديث اين بيشت ـ (!) بود خرسه خاله
اوست! حق در اهانتهاي ی حاوی دروغي
احاديث اين از تعدادی  خود»الواضوعات« کتاب در

ادعا آن در که حديث ی است انمله ام. از برشرده را
عنه ال راض ی عل ی وحضرت کرد غروب خورشيد کنند؛ م ی
بازگشت خورشيد ال ی بدستور شد, پس قضا عصرش ناز
"نقل" نگاه از حديث آورد! اين بای را نازش او تا

ثقه آن راويان که دروغي, چرا است حديث ی وروايت
است روايت ی معن ی نگاه از نيستند. وهچني ودرست
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است وگذشته شده قضا وقت که اساس, چرا وب ی پوچ
ووقت ی آيد م ی بشمار جديد طلوع ی خورشيد وبازگشت
اول! رفته دست از وقت بازگشت ديگر, نه

فاطمه حضرت حق در که روايت ی است آنمله واز
از قبل ايشان که اند بافته عنها ال راض ی الزهراء
وفاتشان از پس که کردند ووصيت نودند غسل وفاتشان
کنند! اکتفا وفات از قبل غسل هي وبه ندهند غسلشان
است. دروغ  وروايت»نقل« نگاه از نيز روايت اين

نادان ی بر دارد دللت ومفهوم معنا نگاه واز
م ی واجب مرگ حدوث با ميت غسل که وجهالت! چرا

گيد؟! م ی صورت ميت غسل مرگ از قبل چگونه گردد, پس
شيعيان خيال ی های وقصه خرافات اينگونه واز

واساس ی پايه هيچ که بياب ی توان ی م ی خروارها
ندارند. ومدرک ی

خرافات براساس مصوص ی فقه ی مذهب خود وبرای
است. تضاد در مسلمانان اجاع با که اند کرده اختاع

ابن خط با کتاب ی از را مسائل اين از ای نونه ومن
کتاب از را آنا خود او ام. که کرده نقل عقيل

مسلمانان ديگر با اماميه شيعيه آنچه در الرتض ی
:1است آنمله است. از کرده نقل تضادند در

در را فقه ی اختلفات از ای نونه عليه ال رحة مؤلف- 1
ومکر تلبيس اينکه به کند اشاره تا است آورده اينجا
وروشن وااضح نصوص تا داشت آن بر را شيعيان چگونه شيطان
وسلم عليه ال صل ی خدا پيامب گهربار وسخنان کري قرآن

را ای فقه ی ومقررات قواني خود سوی از ناده کنار را
تنگ خويش وپيوان خود بر را زندگ ی عرصه کرده واضع

با شيعيان اختلفات که نيست معنا بدان نايند. واين
شود. م ی خلصه فقه ی مسائل اينگونه در مسلمانان ساير
موارد در مسلمي اجاع با تشيع ی عمده اختلفات بلکه

مؤلف که فقه ی! هانگونه مسائل در نه است اعتقادی
از اختلف اول اند. نقطه کرده اشاره ابتدا در متصرا

صل ی خدا پيامب کردند ادعا شيعيان که شود م ی شروع آنا
را طالب اب ی بن عل ی مؤمنان امي حضرت وسلم عليه ال

تعيي خود از پس حق بر خليفه متعال خداوند بدستور
آنضرت وفات از پس اکرم پيامب ياران فرمودند, اما

خليفه بعنوان را ابوبکر گرفته ناديده را او پيام
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زمي روی گياهان ويا زمي از که چيزی بر سجده
وپشم وپوست پنبه بر باشد. يعن ی ن ی جايز نيست

پا ک ـ نيست. استجمار درست و... سجده وپارچه
برای ـ حاجت قضای از پس وکلوخ سنگ با خود کردن

است. در ـ غائط ـ مدفوع مصوص وآن نيست درست ادرار
مسح پيشي عضو شست از تر دست با را سر بايد واضوء

شد خشک ودست افتاد تأخي مسح در چنانچه کرد, واگر

شيعيان که شد باعث ناخداگاه نقطه کردند. اين انتخاب
بدانند, وکافر مرتد را پيامب صحابه هه شدند مبور

سکوت آسان ی وامر ال ی حق تصاحب اين مقابل در چونکه
ال کلم از بسياری آيات با کردند! وبدينصورت اختيار

شدند. ستيز در کند م ی وستايش تجيد را صحابه که ميد
موافق که ای گونه به را آيات آن که شدند مبور واينجا
آنا از برخ ی کنند. حت ی وتفسي تريف باشد مذهبشان

شدند مبور ديدند بسته جلويشان را تأويل مال وقت ی
صحابه بوسيله که وقرآن ی کرده انکار را مزبور آيات
کنند انکار را بود شده داده وترتيب (!) جع کافر

است! غائب امام پيش در اصل ی قرآن که کنند وادعا
خدا پيامب با رابطه قطع مشکل با شيعه صحابه تکفي با

از را خدا احکام شد. چگونه روبرو  وسلم عليه ال صل ی
به نياز که بود بگيند؟!! اينجا ومرتدان کافران زبان
با آمد. آنا پيش امامت نام به ديگر ای پديده خلق

آنا زبان بر را شريعت وقواني احکام هه امامت اختاع
خدا پيامب امامان که بود اينجا مشکل گذاشتند. اما

امامان اينکه ادعای با را مشکل بودند, اين نديده را
وعلم لدن ی علم آنا وبه شود م ی وح ی آنا وبه معصومند
اين کردند. البته حل است شده داده غيب وعلم باطن ی
باعث تاريخ طول در آن شدن وپخته مذهب ساختاری مرحله

فکر در زيادی بسيار ومذاهب شد آن در شاری ب ی انشقاقات
شيعه نايتا شدند, که سبز وراست چپ از علف چون تشيع

صيقل نونه ديگر مذاهب هه تکفي با عشريه اثنا اماميه
ساختار از طولن ی تاري ی از پس آنا هه رفته وشسته يافته

امام ی شيعه مذهب ندارد حافظه درغگو چون است. اما
هه در واختلفات تضادها از است دنياي ی عشری اثنا

تاريخ طول در مذهب وعقيدت ی. علمای فقه ی های زمينه
چون جديدی باورهای ساخت با تا داشتند آن بر سع ی

گونه به را مذهب تضادی مشکلت دين ی! ـ دروغ "تقيه" ـ
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مسح برای کرد, واگر شروع را واضوء نو سر از بايد
از دست بودن تر وبه زد خود دست به تازه آب سر کردن
نيست.  درست واضوء نکرد اکتفا پيشي عضو شست

ـ مصن زن ی با کس ی که: اگر اند گفته وهچني
م ی حرام او بر هيشه برای زن آن کند زنا ـ متأهل

او با که مردی دهد طلق را او شوهرش اگر شود, وحت ی
خود شرع ی نکاح به را او تواند ن ی هرگز کرده زنا

يهوديان ـ کتاب اهل با درآورد. وازدواج
که اند اند. وگفته دانسته حرام را ـ ومسيحيان

شود. ن ی واقع شرط شدن برآورده با حت ی مشروط طلق
واقع عادل شاهد دو وجود بدون طلق که؛ اند وگفته

عشايش وناز بوابد کس ی اگر اند؛ شود. وگفته ن ی
قضای که بايد شود بيدار شب نيمه از پس اگر شود قضا
تا بگيد روزه را بعد روز که وبايد کند ادا را نازش

که شود. وزن ی عشاء ناز به اهتماميش ب ی کفاره
با برابر ای کفاره بايد کند م ی کوتاه را موهايش
کند. وکس ی پرداخت ـ خطا قتل ـ اشتباه ی قتل کفاره

پاره خانش ويا پسرش مرگ واندوه غم در را پيهنش که
خوردن قسم کفاره با مساوی ای کفاره بايد کند م ی

کرد ازدواج زن ی با نادانسته کس ی بپردازد. واگر
بدهد. صدقه درهم پنج بايد داشت ديگری شوهر که

تلشها هه اين متأسفانه کنند. که مال ی ماست ای
را مذهب نتوانست هم باز آنا روزی شبانه وکوششهای
نات وتضاد دگرگون ی منجلب از اوست شايسته که آنچنان

دهد.
توانستند بسيار تلش از پس تشيع دانشمندان اينکه خلصه

آرمه بت ديواری با که بسازند اسلم وبوی رنگ با مذهب ی
را مردم عقل ی چالشهای از بدور وعواطف احساسات از شده
خار گوي ی وناسزا دشنام با تکفي از ای چوبه چهار در

کري قرآن مبي اسلم به بازگشت فکر نشايد تا کنند
باشند. وسلم وصحبه وآله عليه ال صل ی خدا پيامب وسخنان
وساختگ ی خيال ی های قصه از وپر خرافات آغشته مذهب ی
امام رسيدن انتظار پ ی در آور گريه انگيز بر عاطفه
که بازاری آلود!! تا خواب عقلهای موعود, مسکن مهدی
مذهب عالان بزرگ  شکم»خس« ودروغ مزارها راه از

باند! رونق پر هواره کند م ی سي را ساختگ ی
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اگر است شده اجرا او بر شراب حد دوبار که کس ی
که کس ی شود. حد م ی کشته خورد شراب سوم بار برای

خوار. شراب حد با است برابر نوشد م ی 1»فقاع«
است, نبايد ته از انگشتان کردن قطع دزد مازات

دزدی ديگر بار کنند. واگر قطع را او دست کف که
دزدی سوم بار برای شود. واگر م ی قطع چپش پای کرد
»جری« باند. ماه ی زندان در بايد مرگ دم تا کرد
ـ کتاب اهل اند. وذبائح داده قرار حرام را

اند. داده قرار حرام نيز را ـ ومسيحيان يهوديان
اند. دانسته شرط را قبله استقبال ذبح ودر

اجاع با ديگر فقه ی قضايای از بسياری ودر
موارد اين هه اند. ودر نوده مالفت مسلمانان

هه که دهد فريب ای گونه به را آنا توانسته شيطان
مدر ک گونه هيچ بودن دست در بدون را قواني اين

پيامب وفرامي دستورات ويا ميد قرآن از واساس ی
کنند. واضع قياس حت ی ويا وسلم عليه ال صل ی اکرم

وقائع اند کرده استناد بدان که چيزی وتنها
است. شيعيان خود ساختگ ی

است. شار ب ی شيعيان اشکالت اينکه وخلصه
ن ی واضوء در را پاهايشان چون ناز بزرگ عبادت از
نيز 2جاعت بزرگ عبادت اند. واز مانده مروم شويند

اند. وبه بره (!) ب ی معصومشان امام آمدن تا
اکرم رسول ياران به گفت وناسزا دشنام بزرگ گناه
اند. شده مبتل وسلم عليه ال صل ی

صل ی اکرم پيامب از مسلم وصحيح باری صحيح ودر
عرض وال مقام آن که است شده روايت وسلم عليه ال

کس ی , اگر3مگوييد وناسزا فحش مرا نودند:« ياران

شود, گرفته برنج يا جو يا موز از که فقاع: شراب ی- 1
آبو.

باشد, گرفته صورت املي ی اشتباه که رود م ی گمان- 2
باشد. جعه جاعت ناز يا جعه ناز ومنظور

صل ی اکرم پيامب ياران بر را امت اين از کس هيچ وما- 3
مقام وهرچند باشد که دهيم, هر ن ی برتری وسلم عليه ال

در که اينجاست باشد. جالب وبال وال وجايگاهش ومنزلت
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در  طل»احد کوه« چون بزرگ کوه ی اندازه به شا از
حت ی ويا ـ مشت يک اندازه بدهد, به صدقه خدا راه
اند داده خدا راه در آنان آنچه از ـ آن از نيم ی

بود. نواهد
از 1سندشان با عل ی بن ويي ی اللک عبد بن وممد

که اند کرده روايت وسلم عليه ال صل ی ال رسول
برگزيد, مرا متعال فرمودند: خداوند ايشان
براي آنا بي واز نود انتخاب ياران ی نيز من وبرای

ياران وستايش مدح در روايات ی نيز شيعه خود کتابای
است؛ آنمله است! از آمده وسلم عليه ال صل ی خدا پيامب
عليه راضا امام  از»الراضا اخبار عيون« در که حديث ی
اکرم پيامب حديث دو مورد در ايشان از شخص ی که السلم

آسانند, ستارگان چون من ياران« که وسلم عليه ال صل ی
. وسخن»ايد يافته راه نوديد پيوی که آنا از کس ی هر از

بگذاريد, خود بال مرا ياران«فرمودند:  که آنضرت
در . پرسيدند. امام»مگوييد وناسزا فحش آنا وبه

است آنمله است. واز صحيح اينها که فرمودند جواب
صحيفه ـ سجاديه صحيفه در السلم عليه سجاد امام دعاء

مغفرت دعای اکرم پيامب ياران برای حضرت آن که ـ کامله
ای ارزنده بسيار جلت با دعاهايشان ودر کرده وآمرزش

امام گهربار سخن است آنمله اند. واز گفته ايشان مدح
اند: فرموده که آنضرت تفسي در السلم عليه عسکری حسن

پروردگارت که کردند وح ی السلم عليه آدم به « خداوند
آنقدر ممد وياران ممد وآل ممد دوستداران از يک هر بر

روز از جهانيان هه بر آنرا اگر که فرستد م ی مغفرت
باعث باشند کافر وهه کنند تقسيم روز آخرين تا خلقت
که گرداند. وکس ی م ی بشت مستحق را وهه شده آنا هه ايان

به را او خداوند ورزد بغض ممد وياران ممد وآل ممد با
فرود جهانيان هه بر اگر که کرد خواهد گرفتار عذاب ی

حديث ی آنمله گرداند». واز م ی ونابود نيست را هه آيد
 آورده»الخبار معان ی« کتاب در قم ی بابويه ابن که است
اکرم پيامب از السلم عليه الراضا موس ی امام حضرت که

فرمودند: آنضرت که کنند م ی روايت وسلم عليه ال صل ی
حس چون است. وعمر من برای شنواي ی حس چون «ابوبکر
امام است». وحديث من قلب چون براي. وعثمان بيناي ی

عيس ی بن عل ی اثر الغمه" ـ "کشف کتاب در صادق جعفر
فرمودند:« وعمر ابوبکر مورد در ايشان که ـ أردبيل ی
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اختيار ودامادها وانصاريان ومشاوران وزيران
بر جهانيان وهه وفرشتگان خداوند لعنت نود. پس

گويد. وخداوند وناسزا دشنام آنان به که است کس ی
م ی را وفرايضش واجبات نه شخص آن از قيامت روز

را». وخياتش ونوافل مندوبات ونه پذيرد
بن سويد از 1سندش با البزار عل ی بن البکات ابو
گروه ی کنار گفتند:« از ايشان که است آورده غفله
ال راض ی وعمر ابوبکر از که شدم م ی رد شيعيان از

پايدار حق بر هيشه که بودند وانصاف عدل امامان آندو
تا ايشان بر خداوند کردند, رحت وفات حق وبر زيستند

صادق جعفر امام از کتاب هي بادا»! ودر رستاخيز روز
فرمودند: مالفان رد در صديق ابوبکر حق در که است

صديق او است. بله صديق او است. بله صديق او «بله
دنيا در را سخنش خداوند نداند صديق را او کس است. وهر

ديگر وروايات احاديث دهها نپذيرد». و او از وآخرت
ندارد! حافظه : درغگو مشهور مثل بر کند م ی دللت که

وبصوص خدا رسول ياران تکفي بي تواند م ی شيعه چگونه
 و110 آيه چون هاي ی آيه طرف, وبي يک از وعمر ابوبکر

 وآيه40  تا38 عمران, وآيات آل مبارکه  سوره195
 تا68فتح, و  سوره21  تا18 توبه, وآيات  سوره100
احاديث ديگر... ودهها آيه انفال, وصدها  سوره74

عل ی دخت کلثوم ام با عمر ازدواج کرام, وقضيه ائمه
و... از است ثابت شيعيان کتابای در که زهراء وفاطمه

کند؟! اياد توافق ديگر طرف
علماء از آيد ن ی بر فيل حضرت از که کاری چني که حقا

است!!.. آمده بر شيعه ودانشمندان
به عل ی بن ويي ی اللک عبد بن است: ممد چني روايت سند- 1

که اند شنيده السلمه بن احد بن ممد از آنا که گفتند ما
شنيده بغوی از او که کرده روايت الخلص ظاهر ابو از او
بن ممد را او که کرده روايت الک ی عباد بن ممد از او که

بن عوي بن ال عبد بن سال بن الرحن عبد از الدين ی طلحه
گفت: او که شنيده سال بزرگ پدر از واو پدرش از مساعده
فرمودند... . وسلم عليه ال صل ی اکرم پيامب

مرا کرد گويد: روايت م ی اينست: مؤلف او کامل سند- 1
هبة از الطريثيث ی ابوبکر از البزار عل ی بن البکات ابو
بن عل ی از احد بن ممد بن ال عبيد از الطبی السن بن ال
عماره بن السن ثنا اب ی از الرياح ی يزيد بن احد بن ممد
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م ی ومنزلتشان مقام واز کردند م ی ياد بدی به عنهما
طالب اب ی بن عل ی الؤمني امي ملس به کاستند, وقت ی

کنار از مؤمنان امي گفتم: ای بدانضرت شدم وارد
ابوبکر که شدم, وشنيدم م ی رد يارانت از برخ ی
نيست آندو مقام در بدانچه را عنهما ال راض ی وعمر
در شا که بردند ن ی گمان آنا کردند. واگر م ی ياد

م ی پنهان آوردند م ی زبان بر آنا را آنچه دلتان
زبان بر سخنهاي ی چني کردند ن ی جرأت داری, هرگز

آورند.
خدا, بر فرمودند: پناه عنه ال راض ی عل ی حضرت

که باشد آن جز دل در اينکه از خداي بر برم م ی پناه
آموخت. لعنت من به وسلم عليه ال صل ی خدا رسول

دو آن ونيک ی خي جز دلش در که باد کس ی آن بر خداوند
اکرم پيامب برادران خداست, آنان رسول يار

بر خداوند بودند. رحت او ومشيان ووزيران وياران
بادا! ايشان
مرا ودست برخواست اشک از پر چشمان ی با سپس
وآرام رفت منب شد. وبالی مسجد داخل گريان گرفته
به گرفته خود مشت در را وزيبايش سفيد ماسن نشسته

وبا شد بلند شدند. سپس جع مردم تا شد خيه آنا
زدن حرف به شروع ای واديبانه وبليغانه متصر تشهد
قريش سادات که را برخ ی شده فرمودند: چه نوده

م ی ياد پاکم آن از من آنچه به را مسلمانان وپدران
بيزارم. گويند م ی آنچه از من که بدانيد کنند؟
کرد. خواهم مازات را گويد بد بدانا که را وکس ی
جان کالبدها ودر آفريد را وزمان زمي بدانکه قسم

ن ی دوست متق ی مؤمن جز را وعمر دميد, ابوبکر
ن ی بد را آندو وبدبت وفاسق فاجر دارد. وجز

پيامب با ووفاداری وراست ی درست ی پندارد. با
قدم او از وپس بودند هراه وسلم عليه ال صل ی اکرم
وغضب وخشم ون ی وامر خدا رسول دستورات پيو  قدم به

موردی هيچ در وهرگز بودند او وبازخواست وعقاب

ايشان که غفله بن سويد از عمرو بن النهال از
فرمودند... .
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نزد. سر آنا از وسلم عليه ال صل ی خدا رسول مالفت
را وسلم عليه ال صل ی خدا رسول وفرمان رأی وهرگز
با وسلم عليه ال صل ی خدا رسول نزدند. وهرگز بزمي
ال صل ی خدا نفرمودند. ورسول مالفت آندو رأی
داشت. ورسول ن ی دوست آندو چون را کس ی وسلم عليه
رااض ی آندو از حاليکه در وسلم عليه ال صل ی خدا

شتافتند. باق ی ديار به ديار اين از بود وخشنود
بودند وخشنود رااض ی آندو از مؤمنان هه حاليکه ودر
رفتند. دنيا از

ال صل ی خدا پيامب بدستور عنه ال راض ی ابوبکر
ُنه آنضرت مبار ک عمر روزهای آخرين در وسلم عليه
که خواندند. وآنگاه ناز مسلمانان بر کامل روز

بسوی را واو خواست خود بسوی را خويش پيامب خداوند
ول ی عنوان به را ابوبکر مؤمنان برد برين بشتهای
نودند. وبا انتخاب خود برای ال رسول وخليفه
مول بدو را زکات کرده بيعت او با خود کامل اختيار

ساختند.
که بودم کس ی اولي الطلب عبد فرزندان بي از ومن

زد م ی سرباز خلفت قبول از کردم, واو بيعت او با
اش شانه از را مسئوليت اين ما از کس ی داشت وآرزو

خدا پيامب که بود کس ی بتين که بدا بردارد. وقسم
وعطوفت مهر گذاشت. در جای بر وسلم عليه ال صل ی
هه از وپرهيزکاری تقوا ودر خوي ی ونرم لطافت ودر
هه از واسلم عمر بود. ودر نزديکت خدا رسول به

در را او وسلم عليه ال صل ی خدا بود. پيامب پيشت
بشايش ميکائيل, ودر آسان فرشته به وعطوفت مهر

ابراهيم خدا پيامب به وبزرگمنش ی وهيبت ووقار
به قدم زندگيش تام داد. ودر م ی شباهت السلم عليه
پيش وسلم عليه ال صل ی اکرم پيامب وروش راه بر قدم
بادا! او بر ال ی پيوست. رحت او به تا رفت

گشت. ومن مول عمر به مسلمانان وليت او از پس
نيز کردم. واو راضايت اعلن که بودم کسان ی جله از
سيت نيکو ويارش وسلم عليه ال صل ی خدا رسول چون
م ی حرکت مادرش دنبال که شتی بچه رفت. وچون پيش
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ال صل ی خدا رسول ورسم راه قدم به قدم نيز او کند
بدا داد. وقسم ادامه را وفايش با ويار وسلم عليه
عطوفت وبا مهربان بسيار  وتنگدستان اضعيفان با که

وپوزه داد م ی ياری را ومستمندان بود. مظلومان
کس هيچ از خدا راه ماليد. ودر م ی بزمي را ظالان
وحقيقت حق نداشت. وخداوند وواهه ترس چيزی وهيچ
را وصداقت داد. ودرست ی م ی جريان زبانش بر را

ما که جاي ی بود, تا ساخته او برای ای ونشانه علمت
گويد. م ی سخن زبانش بر ای فرشته بردي م ی گمان

ونيو عزت را دينش او واسلم آوردن ايان با خداوند
داد. قرار خود دين قيام سبب را بشيد. وهجرتش

انداخت.و را او ووحشت رعب منافقان دلای ودر
ساخت. بدو وعشق مبت آکنده را مؤمنان قلبهای
وتندی شدت در را او وسلم عليه ال صل ی خدا رسول

کس ی داد. آيا شباهت جبيل آسان فرشته به دشنان بر
دارا را ايشان ومنزلت مقام که داريد سراغ را

خداوند بزرگوار. واز دو آن بر خدا رحت باشد؟
ياری راهشان پيوی در را ما که خواهيم م ی متعال

دوست را آندو که بايد دارد دوست مرا که دهد. کس ی
واقع در ندارد دوست را آندو که باشد. وکس ی داشته

بيزارم. او از دارد, ومن ن ی دوست مرا
مورد در کس ی که يافتم م ی اطلع اين از قبل واگر

وجه بدترين به را او کند م ی درازی زبان دو آن
را کس ی اگر بعد به امروز از کردم. اما م ی مازات
ويا ابوبکر حضرت به که آورند من پيش کرده دستگي
است, مازات کرده توهي عنهما ال راض ی عمر حضرت

کنم. م ی اجرا او بر را کننده واهانت زننده افتاء
از پس امت اين بتين که؛ باشيد آگاه مؤمنان ای
وعمر صديق ابوبکر وسلم عليه ال صل ی اکرم پيامب
خداوند آندو از بودند. پس عنهما ال راض ی فاروق
کسانيند. اين چه بتينان که است وداناتر آگاهت
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خويش خدای از طلبم م ی وپوزش من, ومغفرت سخن بود
.1شا» وبرای خود برای

وجهه ال کرم عل ی حضرت از 2سندش به عل ی بن ال سعد
در فرمودند: «گروه ی ايشان که است کرده روايت

گويند, ادعا م ی رافضه بدانا که آيند م ی زمان آخر
نيستند. ونشانه ما از وآنا مايند از که کنند م ی

م ی دشنام را وعمر ابوبکر که اينست وعلمتشان
صورت بدترين به يافتيد را آنا که کجا دهند. هر

مشرکند». آنا که بکشيد, چرا را آنا

باطنيان بر ابليس تلبيس
در هستند گروهي باطنيان كه گويد: بدان مؤلف

اعمال و عقايد در اما رفض، به متمايل و اسلم پوشش
بود كه است اين قولشان حاصل اسلم. و با مالف بكلي

عبادات و است باطل نبوت و است يكي خالق نبود و
را اينها اما نيست، كار در رستاخيزي و است بيهوده

مي مدعي ابتدا بلكه كنند ني آشكار كار اول در
در اما است صحيح دين و است حق بر پيغمب و خدا شوند
گونه بدين شيطان هست. و نان رازي ظاهر وراي

اند آورده مرتض ی عل ی حضرت از ای خطبه البلغه نج ودر- 1
چني عنه ال راض ی ابوبکر حضرت مورد در ايشان که

, را ـ ابوبکر يعن ی ـ فلن دهد خي جزای فرمودند: «خدا
را, قائم روحانيه امراض کرد را, ودوا کج ی نود راست
از را, رفت بدعت انداخت پشت را, وپس پيغمب سنت کرد

کرد ورحلت را خلفت ماسن عيب, يافت کم دامن پا ک دنيا
تقود وی واز را خدا اطاعت کرد آن, ادا فساد از قبل

مردمان وگذاشت دنيا از است. رفت تقوی حق چنانکه گزيد
گمراه يابد ن ی هدايت آن در که شاخ در شاخ راههای در را

يافته». (ر. ک. هدايت خود هدايت به کند ن ی حاصل ويقي
لکنوی). الشکور عبد علمه  ترجه»بينات آيات« به

الطريثيث ی از عل ی بن ال سعد است: از چني کاملش سند- 2
از البغوی از الرحن عبد بن ممد از الطبی ال هبة از

از الکلب ی خباب اب ی از حازم بن ممد از سعيد بن سويد
کرم عل ی حضرت که است رسيده ما به المدان ی سليمان اب ی
فرمودند:... . وجهه ال
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نظرشان در را گوناگون وعقايد داده بازي را ايشان
دارند نام هشت باطنيه متلف گروههاي و آراسته

شرح:  بدين
ناميده عنوان بدين جهت اين از – اول: باطنيه

باطن حديث و قرآن ظواهر شدند مدعي كه اند شده
هست. نادان مغزي پوست وراي در كه طور هان دارد
خفي س دّر و اشارت و رموز دانا و بيند مي ظاهر نقوش
زني باند ظواهر بند در كس هر و يابد مي در را

دانش به كس هر و هست گردنش بر هچنان شرعي تكاليف
تعب و رنج از و شود ساقط او از تكليف يابد ارتقاء

اعراف: سورة  از157 آية به اند كرده اشاره و برهد
َيَضُع﴿ ْنُهْم َو َْلْغلَل ِإْصَرُهْم َع ِتي َوا ّل َنْت ا ْيِهْمللللل﴿. َكا َل بارهاى و« َع

و دوش (از بود، آنا بر كه را زنيهاي و سنگي،
.»داردمى گردنشان) بر

ناميده عنوان بدين روي آن از – دوم: اساعيليه
جعفر بن اساعيل بن ممد به را خود كه شوند مي

امام ايشان گمان به كه دارند مي (صادق) منسوب
از يافت). و وفات پدر زمان در (اساعيل بود هفتم
هفته و است طبقه هفت زمي و تاست هفت آسان كه آنا
باشد؛ بايد هفت نيز امامت دورة است، روز هفت

تايي هفت سلسلة چني هم عباسيان باب در چنانكه
بن عبدال پيغمب)، (عموي بودند: عباس ساخته
(مشهور ابراهيم علي بن ممد عبدال، بن علي عباس،

عباسي). (خليفة منصور هفتمي و سفاح، امام)، به
غال شيعيان (كه راونديه به راجع مورخ طبي و

روح بودند معتقد كه است بودند) آورده عباسي
از عنه) و ال (راض ی ابيطالب بن علي به مري بن عيسي
رسيده. امام ابراهيم به تا شده منتقل ائمه به او
مهمان از را خود ناموس حت و بودند اباحي گروه اين
را (قسري) ايشان عبدال بن داشتند. اسد ن ی دريغ
چنانكه ماند باقي شان عقيده اما نود، مصلوب و كشت

و پرستيدند، مي عباسي) را (خليفه منصور ابوجعفر
ا ةالضراء از را خود پريده پايي ازآنا كشيده بال قب
مي فرياد آمده بيون مسلحانه نيز و كشتند، مي
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تو منصور اي أنت» يعن أنت أباجعفر زندند: «يا
خدايي![. تو داني، خود كه هاني تو ] يعن تويي

ناميده عنوان بدين جهت دو از – سوم: سبعيه
هفت شد بيان هچنانكه را امامت دور اينكه يكي شدند
مي پايان به هفتمي با دوره هر كه دانستند مي هفت
اينكه دوم است هفتمي هان دور هر قيامت و رسيد
منوط خاكي) را و مادي دنياي (يعن زيرين عال تدبي
شس، زهره، مريخ، مشتي، (زحل، سياره هفت به

دانستند.  مي1قمر) عطارد،
از بودند مردي پيوان چهارم: بابكيه- اينان

يكي در  هـ201 سال به كه خرمي بابك نام به باطنيه
بسياري خلق و كرد ظهور آذربايان كوهستاناي از

او كه اند يافت. آورده عظمت كارش و كردند پيويش
خواهر يا دخت كسي اگر و ميداشت مباح را مرمات
گونه بدين و گرفت، مي او از زور به داشت زيبايي

و پنجاه يا هزار هشتاد مدت آن در و بود سال بيست
جنگيد او با حكومت و بكشت را كس پانصد و هزار پنج
آنكه تا داد شكست را حكومت لشكريان از بسيار او و
و كرد دستگي را برادرش و بابك افشي، هـ223 سال به
گفت: كاري وي به بابك آورد. برادر معتصم نزد
خود از استقامت و شكيبايي اكنون نكرد كس كه كردي
گفت: بابك باشد، نداده نشان كس كه بده نشان

را بابك پاهاي و دست داد فرمان ديد. معتصم خواهي
معتصم ماليد، خويش چهرة به خون از و بريدند
گفت: ترسيد؟ مرگ از شجاعت دعوي آن  باپرسيد:

زرد رنگم و برود تنم از خون چون كه ترسيدم آن از
شده دگرگون رنگم مرگ بيم از كه كنند گمان شود،
چهره زرد مرا كه كردم گلگونه خون به چهره پس است،

قطع را بابك گردن معتصم فرمان به نبينند. پس
برادرش با معامله هي و زدند آتش را پيكرش و كردند

بابكيان از نگفتند. و آخ يك هيچ و گرفته صورت نيز

است: چني مشهور ترتيب 1
–زحل.  و مشتي و مريخ و شس          زهره و عطارد و است قمر
م.
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و زن شب يك سال ميشود گفته كه ماندند باقي جاعت
به ومردان ُكشند مي چراغ و آيند مي گرد باهم مرد
و آويزد مي زني در مردي هر و خيزند مي بر زنان سوي
است حلل آن پندارندكه اين بر و آميزد مي در او با
شود.  مي مسوب شكار نوعي كه چرا

كه مناسبت  بدين–جامگان)  (= سرخ پنجم: ممره
كردند سرخ را خود هاي جامه بابك ايام در باطنيان

. 1پوشيدند و
به باطنيان تسميّيه سبب در مورخان – ششم: قرامطه

دارند:  قول دو قرمطي
آنا و آمد كوفه سواد به خوزستان از مردي كه يكي
از امامي پيوي به را مردم و نود پارسايي اظهار

خواند. وسلم) مي عليه ال (صلى پيغمب بيت اهل
(اين كرد منزل كرميته به ملقب شخصي نزد مرد اين
و است، چشم تيز معن به نبطيان زبان در كلمه

را مرد آن ناحيه آن امي بود) و ُسرخ چشمش كرميته
و ناد سر زير را زندانش كليد و نود مبوس و دستگي

كليد بسوخت، زنداني بر دل را امي بفت. كنيز
در و ساخت رها را زنداني و بگشود مبس د ِر و برداشت

زنداني گذاشت. چون امي بالش زير را كليد بسته را
به و شد بيشت بدو مردم شيفتگي نيافتند و جستند را
آن و يافت شهرت «كرميته» بود كه ميزبانش اسم
به او جايگاه و «قرمط» گفتند داده تفيف را كلمه

رسيد.  ارث به اولدش
كه قرمط حدان به منسوبند قرمطيان دوم: آنكه

قرامطه بدو انتساب در و بود ايشان داعيان نستي از
از بود مردي قرمط حدان شدند. و ناميده قرمطيه و

ده راه در پارسايي. روزي به گرايش با كوفه اهل
انداخته پيش در گاوي گلة كه برخورد مريد به خود
داعيان از يكي (كه مرد آن به حدان رفت مي و بود
كه شو سوار را گاوها اين از  يكيبود) گفت: باطن
را كار اين دستور گفت: من مرد نشوي. آن خسته

هم بابك ظهور از «ممره» پيش عنوان تت گروهي ظاهرا 1
است.-م. داشته وجود
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كن؟ مي دستور به كار تو پرسيد: مگر ندارم. حدان
مي عمل كسي چه امر پرسيد: به گفت: آري. حدان

آخرت. و دنيا و تو و من مالك امر گفت: به كن؟
خداست. گفت: منظورت صورت اين گفت: در حدان
روي مي كه ده اين پرسيد: در است. حدان درست رأيت
را ده اين مردم كه دارم دستورگفت:  داري؟ كار چه
به بدبت از و هدايت به اضللت از علم به جهل از

برهان نداري و خواري ورطة از و فراخوان نيكبخت
رحت و رنج از خلصي و نيازي بي به را وايشان

كه بده نات مراگفت:  بدو كنم. حدان رهنمايي
زنده مرا علمي افااضة با و فرمايد عنايت نات خدايت

ماز منگفت:  مرد آن متاجم بدان بسيار كه كن
بعد مگر كنم آشكار كس هر بر را نفته س دّر كه نيستم

چگونه  بگوگفت: حدان پيمان، گرفت و اطمينان از
امام و من با  بايدگفت: مرد آن كنم؟ عهد بايد

را امام راز و من راز كه بگيي عهده بر و كن پيمان
به كرد شروع مرد آن و بست عهد نسازي.. حدان فاش

اجابتش حدان و حدان، به آميز فريب تعاليم القاء
داعيان از يكي عنوان به خود آنكه تا پذيرفت و كرد

و گرديد آنان اصلي عناصر از و شد برگزيده ايشان
و بودند- قرمطيه باطنيان از كه – را وي اتباع
وي جايگاه فرزندانش و خاندان و نامند، مي قرامطه

آن در دادند. و ادامه را كارش برده ارث به را
ابوسعيد داشت صلبت و شدت بيشت هه از آنكه ميان

و گرفت بال كارش و كرد ظهور  هـ286 سال به بودكه
ويران را مسجدها و بكشت را مسلمانان از بسيار
و كرد كشتار حاجيان از و سوزانيد مصحفها و ساخت
و دروغ وخبهاي بنهاد سنتها اتباعش و اصحاب براي

اكنون گفت: هم مي جنگ هنگام بداد. چنانكه نشدني
ُمرد هنگاميكه رسيد. و من به نصرت وعدة غيب از

اين گاه وگفتند: هر نشاندند قبش بر گچي اي پرنده
و آيد بيون خويش گور از ابوسعيد بپرد گچي پرندة
و جامه و كرده زين اسب قبش كنار در و نايد، خروج
آيد بيون گور از چون (كه داشتند مي نگه حااضر سلح
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اسب قبش كنار در كس هر بودند معتقد شود). و سوار
حااضر اسب را كه هر و شود مشور سواره باشد حااضر

نام چون ابوسعيد اصحاب شود. و مشور پياده نباشد
ال رسول بر اما فرستادند مي صلوات شنيدند مي او

كس هر به و فرستادند ني وسلم) صلوات عليه ال (صلى
فرستاد مي وسلم) صلوات عليه ال (صلى ممد براي كه
ابوالقاسم بر و خوري مي ابوسعيد گفتند: نان مي

جايش به ابوطاهر پسرش او از بعد فرست؟ مي صلوات
و تاخت كعبه به و كرد دنبال را پدر وكارهاي نشست
به و ربود السود حجر با بود آنا در نفايس آنچه
خواند فرا پندار بدين را مردمان و برد خود ديار
خداست.  ابوطاهر كه

خوانند خ دّرمي آن از را باطنيان – هفتم: خرميه
از خوانند پرست شهوت و جويي لذت به را مردمان كه

گردن از شرع تكليف بار و باشد، كه هرگونه
كه است بوده مزدكيان عنوان اين و بيفكنند،
آورده، بر سر قباد روزگار به و موسند مباحيان

از باطنيان نودند. و مارم و مرمات اباحة اعلم
چند (هر مزدكيان با مذهبشان نتيجة در مشابت جهت
ناميده ايشان نام يكديگرند) به مالف مقدمات در

شدند. 
روي آن از را باطنيان – هشتم: تعليميه
نظر و رأي نفي بر مذهبشان اصل كه «تعليمي» نامند

گرفت آموزش به دعوت و  است]مض[ عقل كفايت عدم و
با جز نيست مكن علوم اينكه: درك و معصوم؛ امام از

تعليم. 
اي انگيزه چه به كه بپرسد كسي اگر اكنون
اينانگوييم:  شدند، بدعت اين وارد باطنيان
موسيان از جاعت با پس روند در به دين از خواستند
مشورت ملحد گرايان فلسفه و ثنويان و ومزدكيان

فشار سنگين از چگونه كه نودند جويي چاره و كردند
و ملحدانه عقايد بيان از را اينان كه دين اهل

برابر در و بكاهند بودند، كرده لل خود لمذهبانه
كه رسيدند نتيجه اين به نايند. پس مقاومت اسلم
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هه از که آنانرا از ای فرقه عقيده که آنست شان راه
توان هه از بيش و است، تر درايت بي و شعورتر بي

هه از وبيش داراست، را نامکنها و مستحيلت پذيرش
 ـ گويند م ی روافض را آنا که ـ پذيراست را دروغها

اندوه اظهار با و گيند پناه آن در و برگزينند را
و جور وسلم) و عليه ال (صلى ممد آل مصايب بر

كنند جلب شيعيان دوست و گذشته ايشان بر كه اهانت ی
ناقل كه را پيشينيان آن توانند بانه آن به و

چون دهند. و دشنام اند بوده مسلمانان به شريعت
التفاتي بي مورد منقولتشان شدند خوار پيشينيان

از توان مي بتدريج گاه آن گردد، توجهي بي و
ساخت. بيدين و فريفت را كساني مسلمانان

قرآن ظواهر به متميّسك هنوز كه باشد كسي گاه هر و
ظواهر آن كه افكنيمش پندار اين به باشد اخبار و

احق گردد سرگرم ظاهر به باطن از كه هر و است بواطن
اخبار و قرآن باطن به كه است آن زيرك و باشد

معاني عنوان رابه خويش عقايد گاه بگرايد. آن
با چون و دهيم ايشان خورد به اخبار و قرآن باطن

افزايش مان تعداد خود به رافضه از جعي گروانيدن
كار راه است. و آسان  ِفيرَرق ديگر افراد فريفت يافت
اين كار كمك و يار عنوان به را كسي كه است اين ما

و است بيت اهل از كه شود مدعي او و برگزينيم مذهب
خطا از معصوم و پيامب منصوص خليفة و الطاعه واجب

اي منطقه در دعوت بايد نيز و خدا؛ ازجانب مؤيد و
خانه نزديكي زيرا است، ساكن مدعي آن كه نباشد
گاه هر اما است، بيگانه نزد راز شدن پرده بي موجب
مي پذيرفته را دعوت كه كسي چگونه باشد دور راه

امر حقيقت بر و نايد وارسي «امام» را حال تواند
يابد؟ اطلع او

بر يافت سلطه براي باطنيان تدبي و تهيد هه اين
كه كساني از گرفت انتقام و است مردم واموال حكومت

را واموالشان ريتند را اينان خون گذشته در
باطنيان.  هدف و كار آغاز بود بردند. اين
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مردم بر جويي سلطه براي هايي حيله اينان
قابل كسي شود داده تشخيص بايد اينكه دارند. نست

است تبليغ مستعد اگر نه؟ يا هست تلقي و فريفت
و امانت به را وي است پارسايي به مايل طبعش هرگاه
عنان و هرزگي به اگر و خوانند مي شهوت ترك و راست

كه كنند مي نشانش خاطر چني دارد گرايش گسيختگي
آن در زيركي و حاقت، پاكدامن و است ابلهي عبادت

لذت دنبال به روزه دو دنياي اين در آدم كه است
كه حرف مذهب هر صاحب نزد ترتيب هي به و برود؛

در را وي گويند. سپس باشد او مناسب و خوشايند
دعوت كسي اندازند. و شك به دارد كه معتقداتي

از يا و باشد؛ خرد كم يا كه پذيرد مي را اينان
دولت كه باشد موسان فرزندان و خسروان اولد

جاه آدم يا و برافتاد؛ اسلم آمدن با پيشينيانش
ياريش مقصود به نيل براي روزگار كه باشد طلب

كسي يا دهند؛ مي پيوزي وعدة بدو باطنيان و نكرده
خود خيال به و رود بالتر عامه سطح از خواهد مي كه
آيينش كه باشد مذهب رافضي يا يابد؛ دست حقايقي به

و مشرب فلسفي ملحدي يا است؛ صحابه به دادن دشنام
دوست را لذايذ كه عقايد در اي وحيتزده مذهب ثنوي
ندارد.  خوش را تكليف و دارد

] ايشان. ابوحامد عقايد از بعضي اينك
مدعي اند گروهي گويد: باطنيان غزال[ طوسي

با اعمالشان و عقايد كه رفض، به متمايل اسلم،
خداي دو به اعتقاد است جله آن است. از مباين اسلم
ديگري آن ملوق يكي اينكه ال اند ازل دو هر كه قدي
نه اند شده قايل ذاتي حدوث دومي، براي ]يعن است
ثاني را دومي و سابق را اول . پسزماني[ حدوث

معلوم يا عدم و وجود وصف به را اند. سابق ناميده
نتوان موصوف غي يا موصوف و ستود نتوان مهول و

پديد سابق از . ثانيصفات[ = تعطيل] ناميد
كليه» پيدا «نفس سپس است، اول مبدع او و آمده

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب باطنيان نظر شده. در
قوة «ثاني» يك «سابق» توسط از كه است شخصي
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عبارت جبيل و است گرديده افااضه وي به پاك قدسية
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب به شده افااضه عقل از
هرأي باطنيان نيز باشد. و شخصي نام اينكه نه است
باشد بايد معصومي امام دوره هر در اينكه بر اند
شود. مي مراجعه بدو ظواهر تأويل براي كه

يعن گيند «عود» مي معن به هم را معاد باطنيان
ايشان از نيز تكليف باب آن. در اصل به نفس بازگشت
اين منكر گفتگو در چند هر است، منقول مطلق اباحة
تكليفي ناچار را انساني هر گويند و شوند معنا
برد پي بواطن به ظواهر از چون گويند اما هست،

از را مردم اند نتوانسته برخيزد. چون تكليف
با را آن از مقصود و هدف برگردانند، سنت و قرآن
نفي صريا اگر كه كنند مي نفي ظاهر خوش هاي حيله
يعن اند: جنابت گفته آيند. مثل قتل به كنند

انداخت يعن زنا پيمان، تديد يعن غسل سر، افشاء
ا ةعلم روزه است، نبسته بيعت عهد كه كسي نفس در نطف

پيغمب، شخص يعن كعبه سر، افشاء از خودداري يعن
به متميّسكان كه علمي طوفان يعن طوفان علي، يعن باب
آدم كه پناهگاهي يعن سفينه نايد، غرق را شبهه

ابراهيم آتش شود، مي متحصن بدان الدعوه مستجاب
به كه بود نرود (آتش) غضب بلكه نبود راستي آتش

عهد گرفت يعن اسحاق ذبح و نرسانيد، آسيب ابراهيم
يعن ومأجوج يأجوج او، حجت يعن موسي عصاي او، از
آفريدن از پس خدا كه اند آورده نيز ظاهر... و اهل

نداشتند شك و نود، ظهور ايشان بر روحي هچون ارواح
و شناختندش؛ بعضي آنكه تا است ايشان از يكي كه

و بودند مقداد و ابوذر و سلمان شناسندگان اولي
مي ناميده ابليس كه بود خطاب بن عمر منكران اولي

وقت تضييع از حيف كه خرافات قبيل اين از شود... و
آناست. نقل در

بث قابل كه اند نشده متمسك اي شبهه به باطنيان
افتاده دلشان در آنچه طبق بلكه باشد، مناظره و

جاعت اين از يكي با اگر اند. و برساخته چيزهايي
مي كه اينها آياپرسيد:  بايد آمد پي اي مناظره
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معصوم امام از نقل يا و نظري يا است گوييد: بديهي
را آن سليم عقل صاحبان زيرا نيست، بديهي است؟
مي كه شا است، نظري بگوييد اگر و ندارند؛ قبول

است عبارت كه را نظر نيست» چگونه بس «عقل گوييد
پذيريد؟ مي است عقل تصرفات حاصل و عقلي قضاياي از
است. معصوم امام از قول نقل گوييد: اينها اگر و

و پذيرفتيد معجزه بدون را او قول گوييم: چگونه
معجزه صاحب كه وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب قول
هي داريد اطمينان كجا واز كرديد؟ ترك است بوده
نداشته ظاهر غي باطن معصوم» نيز «امام قول

اين كردن آشكار آيا كه پرسيم مي نيز و باشد؟
نه؟ يا است واجب گوييد مي شا كه بواطن و تأويلت

عليه ال (صلى ممد چرا گوييم است گويند: واجب اگر
داشت پنهان گويند اگر و داشت، پنهان را وسلم) آن

كنيد؟ مي اظهار چرا شا گوييم است واجب آن
و ظاهري گروه دو دست به گويد: اسلم عقيل ابن
بي تأويلت با باطن اهل زيرا رود، مي بي از باطن
اهل اما كشانيدند تعطيل به را شرع ظواهر دليل
معاني به است تأويل به لزم كه هم را آنچه ظاهر

معاني هان بر را الي صفات و اساء و گرفتند ظاهري
اين بي در حقيقت آنكه كردند. حال حل فهمند مي كه
دليلي آنكه مگر بنگري را ظاهر بايد يعن تاست، دو
شرعي دليل كه را باطن معناي هر و باشد آن خلف بر

كنيم.  ر دّد ننمايد تأييد
ببينم را باطنيان پيشواي من گويد: اگر مؤلف

و او عقل بلكه شوم، ني وارد علم طريق از او با
تباه آرزوي زيرا گيم مي نكوهش باد به را پيوانش

اند مسلمانان اين است؛ احقانه آرزويي اسلم ساخت
اجتماعي هفته هر و دارند عرفه در ممعي ساليانه كه
هر مسجد در اجتماعي روز هر و شهر هر جامع مسجد در
اين آب توانيد كه انديشيد مي خود با چگونه مل،

را اسلم نقش يا ناييد آلود گل را عميق دياري
مناره فراز از روزه هر مسلمان مؤذنان بزداييد؟

ال» رسول ممدا أن وأشهد ال إل إله ل أن «أشهد ها
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يكي كه است اين نايت شا آ ِن از و زنند؟ مي فرياد
فرا و ند قدم اي درقلعه يا كند نوا خلوتي درگوشة

بهد دهانش از اي كلمه و ورزد شتاب هو اگر كه يرَرّيَود
كشندش. كدام مي سگ مثل و افكنند مي گردن از سرش

امر آن بر شا نان امر اين كه گويد مي خود با عاقلي
شا از پس نايد، غلبه گرفته فرا را مالك كه عمومي
شناسم. ني احقتي
494 سال به متأخر باطنيان گويد: فتنة مؤلف

از جعي 1بركيارق الدوله جلل سلطان و شد ور شعله
دارند باطن مذهب شد ثابت آنكه از پس را ايشان
از رسيد. و اندي و سيصد به كشتگان عدد و بكشت،

پر اتاق هفتاد يكيشان از و كردند كاوش اموالشان
خليفه به را ماجرا آمد. بركيارق دست به گوهر
پيشت باطنيگري به مظنون اشخاص تعقيب در و نوشت
تفتيش در نيز نداشت. وعوام شفاعت زهرة كس و رفت
خواستند مي را كس هر كرده روي زياده اشخاص امر

با كس هر و است؛  اساعيليگفتند: مي بيازارند
ميانه از را او و كرد مي متهمش داشت عنادي ديگري

ُبرد.  مي را مالش كرده دور
امر كه بار نستي ملكشاه، روزگار به آن از پيش

ناز ساوه در آنان كه بود آن يافت ظهور باطنيان
سپس و كرد دستگيشان و يافت خب شخنه خواندند، عيد

– را اي ساوه مؤذن يك بعدا ساخت. باطنيان آزادش
بود نپذيرفته او و بگروانند خود به خواستند مي كه

رسيد اللك نظام خواجه به رساندند. خب قتل به –
مؤذن قتل به متهم ناري بگيند، را قاتل داد دستور
كه را كسي نستي ايشان كشتند. و گرفته را او بود،
ما از  شاگفتند: و بود اللك نظام كردند ترور
كشتيم! را اللك نظام او عوض در ما كشتيد را ناري

دانش چاپ اساعيليان، (قسمت التواريخ جامع در برعكس 1
دوستدار « بركيارق كه است زناني) آمده و پژوه

منكر را ايشان عقيدت و (= اساعيليه) بودي رفيقان
 م.–. 120 نه». ص

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 139



ابليس تلبيس                   140

قوت اصفهان در كارشان ملكشاه مرگ از بعد مصوصا
و كشتند مي و ربودند مي را اشخاصي كه آنا تا گرفت

هر كه شد چنان انداختند. و مي چاه در را جسدشان
قطع بازگشتنش از آمد ني باز خانه به عصر موقع كس

و پرداختند تفتيش به مردم خود شد. و مي اميد
حصيي بر دائم كه يافتند را زني اي خانه در بالخره

بلند را زن آن خورد، ني تكان آن روي از و نشست مي
را مقتول جسد آنچهل زير برداشتتندو را حصي كرده

آتش به را اش م دّله و خانه كشته را زن آن يافتند،
آن در بر كوري مرد كه بود چني كشيدند. داستان

کور آن گذشت مي آنا از كسي چون و نشست مي كوچه
كند، راهنماييش كوچه در قدم چند كه نود مي خواهش

كرده كمي كه كسان ی شد مي كوچه داخل عابر آن چون و
اين از كشتند. بعد مي و گرفتند مي را او بودند
باطنيان جستجوي در بد اصفهان مسلمانان واقعه

رسانيدند.  قتل به را ايشان از بسياري و برآمدند
1باد روز درآمد باطنيان تصرف به كه قلعه نستي و

بود را قماح نست قلعه اين و ديلم؛ نواحي از بود
به متهمان از  يكي483 سال به ملكشاه، مصاحب

و داد بدو دينار دويست و يكهزار اساعيليگري
اساعيليان و باطنيان گرفت. پيشرو قلعه حفاظت

مكاتب كودكي در و 2مروست از اصلش كه بود صباح حسن
از افتاد مصر به سپس بود، برام بن عبدالرزاق رئيس

به كه آنا تا گرفت فرا را اساعيلي مذهب داعيان،

رودبار قعلهء «رودبار» و كلمه صحيح صورت كه پيداست 1
(رك: تاريخ باشد «ليشه» مي «لشر» يا «ليّسر» يا هان

)391 ص ،3 ج قزوين، ممد تعليقات با جوين، جهانگشاي
مشهور بنابر افتاد صباح حسن دست به كه قلعه نستي اضمنا
م.–است.  الوت

ا هحسن 2 پدرش و بوده كوف اصل در كه اند نوشته صباح دربار
قم در صباح وحسن شده ساكن آنا و آمده قم به كوفه از

) در99 ص پيشگفته، التواريخ، (جامع يافته تولد
كرد. تقيق بيشت بايد باشد مرو از اصلش صباح حسن اينكه

م.–



كيشها و عقايد در ابليس تلبيس بيان در
141

دعوت] رئيس و ايران) بازگشت (به داعي عنوان
آورد.  دست به را قلعه اين و  شدجديده[

گول جز كه بود چني داعيانش و صباح حسن شيوة و
دعوت نشناسد هم از چپ و راست دست كه را ناداني
و عسل و گردو بود پذرفته دعوت كه را شخصي و نكنند،

آن شود منبسط دماغش تا خورداندند مي سياهدانه
وسلم) بر عليه ال (صلى ال رسول خاندان مصايب گاه
خوارج و ازارقه گفتند مي سپس خواندند، مي فرو او

چرا تو نودند مي امويان عليه جنک در جانبازيها
وي گونه بدين و كن؟ دريغ جان از امام ياري در بايد
ساختند. چنانكه مي فداكاري آماده و ا ششي طعمة را

او و فرستاد صباح حسن نزد پيكي ملكشاه اند آورده
بردارد امراء و علماء ترور از دست كه نود تديد را
بين. را جواب اينكه گفت پيك به نايد. حسن اطاعت و
شا از يك كدام پرسيد حااضر فداييان از گاه آن

هگي برويد؟ مأموريت به مول امر براي كه حااضريد
ميخواهد كه پنداشت پيك و نودند اشتياق ابراز
به حسن پس برسانند، كه بدهد دستشان به اي نامه

بكش! آن را خودت كه كرد اشاره فداييان از جواني
ديگري به حسن بريد؛ را خود حلق و كشيد كارد جوان

بينداز، پايي قلعه بلندي از را خود كه نود اشاره
تنش و انداخت پايي به ارتفاع از را خو فدايي آن

وگفت: كرد پيك به روي گاه آن شد. حسن پاره پاره
هست من نزد اينان از تن هزار بيست بگوي سلطان به
است! پيك اين جواب ديدي، را اطاعتشان درجة كه
سلطان داد، خب بود ديده آنچه و بازگشت سلطان نزد
. و1برداشت ايشان جدال از دست و رفت فرو شگفت در
اميان و افتاد ايشان دست به بسيار دژهاي آن از پس

حدود ملكشاه مرگ و اللك نظام ترور ميان كه است مشهور 1
پيك اين كه است بعيد و بوده روز) فاصله چهل (يا ماه يك
يكي يا سنجر به مربوط شايد بوده ملكشاه طرف از پيام و

جالب نکتهء است. و بوده ملكشاه جانشينان از ديگر
با  اللك نظام ترور در را ملكشاه مققان بعضي اينكه

 م.–اعلم.  ال و اند؛ دانسته هدست اساعيليان،
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است غريب حالت را ايشان و بكشتند، بسيار وزيران و
سخن واينجا اي  آورده] النتظم[ تاريخ در كه

كنيم.  مي كوتاه
ظاهر بادعاوي كه اسلم با ور كينه زنديقان بسا
دنيويات و جوي لذت جز هدف و كرده خروج فريب

كردي) و ياد (كه خرمي بابك هچون اند، نداشته
مي جهانگيي و آزادي وعدة را بردگان كه الزنج صاحب
روي زياده وغارت قتل در كرد. اينان مي تريك و داد

عقوبتها و عواقب بدترين به شده دستگي اما كردند
كه لذتي بر عذابشان و شكنجه كه طوري به رسيدند

به زنديقان از ديگر چربيد. بعضي مي بودند برده
و نيافتند دست نيز لذايذ و دنيويات از اندازه اين

ابن هچون والخره» شدند الدنيا «خسر مصداق
ابن كه اند معري. آورده وابوالعلء راوندي
مي مصاحبت و هراهي ملحدان و رافضيان با راوندي

با خواهم  ميميگفت: نودند مي زنشش سر چون و كرد
كار روي از پرده سپس شوم. اما آشنا عقايدشان

بزرگ ملحدان از و برخاست مناظره به و برداشت
بكوبد، را شريعت كه نوشت را الدامغ كتاب و گرديد

كرد. آورده سركوب جواني آغاز در را او خداوند و
گفت: مي و نود مي اعتاض قرآن به راوندي ابن كه اند
نيز . ابوالعلء1دارد فصاحت عيب و است تناقض پر
پيغمبان دشن در و است ملحد آشكارا اشعارش در

به سرگردان خويش لغزشهاي در . او2ورزد مي مبالغه
تا داشت بيم خويش جان بر هواره و برد مي سر

اشخاصي چني وجود از زماني هيچ برد. و زيانكار
فرو آتششان بمدل اينكه جز است نبوده خال بكلي

راوندي اين به راجع مذكور مطالب بعضي آيد مي نظر به 1
رك: بيست راوندي، ابن دربارهء است بوده اساس بي تمت

م.–. 228  ال191 صص مقق، مهدي دكت گفتار،
و است متلف عقايد نيز ابوالعلء بودن ملحد درباره 2

رك: اند، دانسته افتا بدو را الاد انتساب بعضي
عبداليد دكت عليه، الفتي الزاهد العري، ابوالعلء

م.–. 1986 للكتاب، العامة الصرية اليئة دياب،
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است پنهانكار باطنيي يا باشد اگر واكنون نشسته
و خوارترين اينان و نگهدار؛ س دّر مشربي فلسفه يا

] كتاب در ما و مردمانند ترين پريشانال
اينجا و اي آورده را ايشان از جعي النتظم[ احوال

كنيم.  ني دراز سخن
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ششم باب
عال بر علم راه از ابليس تلبيس بيان در
وارد راههايي از مردم فريب براي ابليس كه بدان

امر ظاهر جنبة كه است چيزهايي جله آن از شود، مي
ديدگانش انسان بر نفس غلبة اما است آشكار و دارد
مي ذلتش به و دارد مي پوشيده است معلوم آنچه از را

پيچيده چنان شيطاني فريبهاي بعضي كشاند. اما
در ما و باشد مي نفته هم دانشمندان بيشت بر كه است

مي اشاره شيطان فريبهاي از هايي نونه به اينجا
راه نيز اي نگفته آنچه به اي گفته آنچه از تا كنيم

برند. 
قاريان بر ابليس تلبيس

آموخت و كردن جستجو به را قاريان از بعضي شيطان
آن صرف خويش عمر بيشت كه دارد مي وا شاّذ قرائات
بازمانند. بسا واجبات و فرايض شناخت از و نايند

و داند ني را ناز واجبات قرائت، بز كه پيشنماز
پيش به كه شديدي علقه و شناسد ني را آن مبطلت
و برود علما نزد كه گذارد ني دارد رياست و افتادن
درمي كردند مي تفكر اگر بياموزد. و مسائل
درست و يادداشت به و يادگرفت بايد هدف كه يافتند
سپس بدان، عمل سپس آن، فهم سپس باشد، قرآن خواندن

را اخلق و آرد اصلح به را نفس بدانچه كردن روي
علوم از رشته آن به پرداخت گاه آن سازد، پاكيزه

است.  مهمت كه شرعي
شده، نازل كردن عمل براي گويد: قرآن بصري حسن

تلوت به و اند پنداشته عملي را آن تلوت اي ع دّده اما
قرائت از مراب در بعضيشان اند كرده بس قرآن

كنند. مي شاّذ قرائت نوده نظر صرف مشهور متواتر
ني صحيح شاّذ قرائت به را ناز علما آنكه حال

جلب و كمياب معلومات اظهار آن از مقصود و دانند؛
كه انگارد مي چني و است، مردم رويكرد و ستايش
در كه قرائت سه دو هر است. بعضي قرآن به مشتغل
گويند: «ملك- مي مثل خوانند، مي هست آيه يك مورد
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ا مالدين» و – ملك – مالك زيرا نيست درست اين يو
برد.  مي بيون خودش نظم از را قرآن
آتش مراسم قرآن ختم در كه است شده چنان اخيا و

موجب موس به برتشيّبه علوه كه كنند مي پا بر افروزي
كه است، مردان و زنان اجتماع باعث و مال، تضييع
مي چني ايشان به شيطان و شود، مي فساد انگيزة

است فريب اين و است دين اعزاز ماية اين كه نايد
نشايد. مشروع امر با جز شرع گراميداشت زيرا بزرگ
قرائت استاد فلن نزد كه كند مي دعوي قاريان بعضي

او قرائت نوة از و نديده را او آنكه حال آموخته
حال پندارد مي اشكال بي را اين و شنيده، روايت
مسابقة مانند قاريان وحرام. بعضي است دروغ آنكه
سه طولني روز يك در مثل نازند، مي تندخواني به دو
آمده گرد ايشان بر مردم و كنند مي ختم قرآن بار
در كه كند مي وانود چني شيطان نايند. و مي تسي

خدا براي قرائت كه حال است. در فضيلت خواندن
با بايد قرائت نيز و مردم، تسي نه و باشد بايد
ُه﴿است:  آمده قرآن در چنانكه باشد تأني َأ َتْقَر ِل
َلى ّناِس َع َلى ال ْكٍثلللل﴿ َع مردم بر درنگ با را آن تا«  ،1ُم
ّتِل﴿  و»بوان ْلُقْرآَن َوَر ًلللل﴿ ا ِتي چنان را قرآن و«. 2َتْر
نيز قاريان . بعضي»بوان شيوا و شرده بايد كه

حنبل احد كه اند كرده ابداع را آواز به قرائت
است، نداشته مكروه شافعي چند هر داند مي مكروه

بلاشكال هم را اعراب نشيد و ُحد .دَْي شنيدن هچنانكه
است. دانسته
كه دارد خودش زمان به نظر گويد: شافعي مؤلف

امروزه اما آميختند مي قرائت در آهنگ و لن جزئي
گردانيده تصنيفها و سرودها دستور بر را قرائت كه
شرعا كراهتش شود تر شبيه غنا به اندازه هر اند

شود خارج قرآن واضع از قرائت واگر شد خواهد افزوده
بود.  خواهد حرام كه

از بزرگت گناهي يا هگنان غيبت از قاريان بعضي
. 106 آيهء اسراء، سورهء 1
.4 آية مزمل، سوره 2

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 145



ابليس تلبيس                   146

و قرائت ثواب كه پندارند مي ندارند. و باكي آن
كه آورند مي روايت و پوشاند مي را آن قرآن حفظ
اندازند آتش به و بگذارند پوست در قرآن اين «اگر

زيرا است شيطاني فريبهاي از نيز اين نيسوزد». و
بيشت داند ني كه كس آن از داند مي كه كس آن عذاب
و است تامت او بر حجت بداند بيشت چه هر چون است

ياد به را آنچه حرمت آن حافظ و قرآن قاري اينكه
در است. چنانكه ديگر گناهي خود دارد ني نگه دارد
َلُم َأَفَمْن﴿است:  آمده قرآن ّنَما َيْع ْنِزَل َأ ْيَك ُأ َل ّبَك ِمْن ِإ ْلَحّق َر ا
طرف از آنچه داندمى كه كسى آيا«. 1َأْعَمىللل﴿ ُهَو َكَمْن

است كسى هانند است، حق شده نازل تو بر پروردگارت
پيغمب زنان از يك هر عذاب نيز . و»نابيناست؟! كه

دو كند آشكاري گناه هرگاه وسلم) را عليه ال (صلى
در كه است آمده روايت در . و2است كرده اعلم برابر
آن هول از بار هفت روزي جهنم كه هست وادي يك جهنم
هست چاهي وادي آن در و جويد، مي پناه خدا به وادي
به چاه آن هول از جهنم و وادي آن بار هفت روزي كه
آن كه هست ماري چاه آن در و جويند، مي پناه خدا
مار آن هول از بار هفت روزي جهنم و وادي آن و چاه
به كس هه از پيش مار آن و جويند، مي پناه خدا به

گويند: خدايا مي برد؛ مي حله فاسق خوانان قرآن
مي اي! خطاب داشته مقدم هم پرستان بت بر را ما

برابر داند ني كه آن با داند مي كه رسد: كسي
نباشد. 

حديث اصحاب بر ابليس تلبيس
بتمامي و يكسره را خويش عمر حديث اهل از اي عده

گردآوري و حديث جستجوي در سفر و حديث شنيدن به
به زودتر اي (سلسله عال اسانيد مصوصا متلف طرق
مي غريب متون برسد) و وسلم عليه ال صلى ال رسول

اند: قسم دو خود اينها و گذرانند،

.19 آية رعد، سورة 1
 .3 آية احزاب، سورة 2
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شرع حفظ مقصودشان صحيح احاديث شناخت با اي عده
هم ابليس اينكه ال است مشكور سعيشان اينان است،

عين واجب اداي از كرده كفايي واجب مشغول را اينان
بگويد اي گوينده اگر دارد. و مي باز فقاهت نيز و
باري و الدين ی ابن و معي بن ييي چون چون كساني كه
جنبة گوييم: آنان پرداخته، كار اين به مسلم و

چون و اند داشته يكجا حديث آوري جع با را فقاهت
كوتاهت اسناد لذا بوده كمت پيغمب زمان تا فاصله
اكنون كه اندازه اين به هم احايث تعداد و بوده
داده، مي كفاف كار دو هر به عمرشان لذا نبوده هست
شدن طولني  بامؤلف[ زمان  يعن] امروزه اما
افتد نادر رشته اين در تصانيف فراواني و حديث ُطُرق
باشد كس و كند، مدثي و فقاهت جهت دو بي جع كسي كه
و آورد مي گرد كتاب و نويسد مي حديث سال پنجاه كه
ناز مسألة يك براي گاه و هست چه كتب آن در داند ني

حديث براي او نزد كه شود مي جوان فقيه يك متاج
زبان ورزان طعنه كه است چني آيد! و مي شنيدن
از كه كتاب حامل گويند: «بسا مي و كنند مي درازي
و شود موفق مدثي فرض به است». و بيخب كتاب متواي

خود نياز مورد مسأله به مربوط حديثي خود كتب در
به را آن يا نباشد، منسوخ حديث آن كه كجا از بيابد

پيغمب از ملسي در چنانكه نيابد؟ در عاميانه طرز
نبايد «مرد كه كردند وسلم) روايت عليه ال (صلى
از اي نايد» عده آبياري را ديگري كشت خود آب با

ااضاف آب ما كه آمده پيش گفتند: بسيار حااضران
پس اي، كرده رها هسايه زمي به را خود بستان

هيچ شنو حديث و گو حديث كنيم! اما مي استغفار
كه بوده آن حديث اين از مراد كه نشدند متوجه كدام
نيست. روا كردن نزديكي آبست اسي زنان با

كه كند مي نقل خود مشايخ از يكي حالت از خطابي
ما وسلم) براي عليه ال (صلى پيغمب از را حديث اين

ناز از «حلق» قبل از حضرت كه بودند كرده روايت
معن «ّيَحْلق» به را كلمه اين من و فرمود، منع

سر ناز از پيش سال چهل و بودم پنداشته سرتراشيدن
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صحيح صورت گفتم گويد: بدو تراشيدم. خطابي ني
زدن حلقه از پيغمب يعن حلقه؛ جع «ّيَحيرَلق» است كلمه،
قبل دين و علمي مذاكرة يا متفرقه صحبت براي اشخاص

را ناز خطبة و بنشينند ساكت تا فرمود منع ناز از
كردي! آسوده مرا كه ببين كنند. گفت: خي گوش

با چون اما بود قدر بلند مدثان نزد الصاعد ابن
را اي مسأله جواب توانست ني بود نشسته كمت فقيهان

و آمد او ملس به زني روزي اند آورده بدهد. چنانكه
ا ة گويي چه شيخ، ياپرسيد:  در مرغي كه چاهي دربار

چطوري  مرغگفت: الصاعد ابن ومرده؟ افتاده آن
مرغ بوده باز چاه داد: د ِر پاسخ زن افتاد؟ چاه توي

ني را چاه د ِر  چراگفت: الصاعد افتاده. ابن
بود حااضر آنا كسي نيفتد!؟ آن در چيزي كه پوشاني

] كرده پيدا حالت تغيي آب گفت: اگر زن به خطاب
است.  پاك ال و است طعم[ نس و رنگ و بو ازجهت
فراوان تأليفات حديث در شاهي گويد: ابن مؤلف

بود تفسي در كه وبزرگتينش جزء يك كمتينش داشت
مدثان دانست. بعضي ني هيچ فقه از اما جزء، هزار
غلط به فتو .دَْي نيابند جاهل مردم نظر در آنكه براي
مدثي از چنانكه شوند، مي خنده اسباب و دهند مي

(= فرائض  طبقگفت:  پرسيدند1«فرائض» دربارة
شود! مي تقسيم واجبات) الي

و آمد  زنيگفت: مي ملس داود بن علي اند آورده
كنم صدقه را ازارم كه ام خورده قسمپرسيد: 
چند را آنپرسيد:  داود چيست؟) ابن (تكليف
بيست درهم. گفت: برو دو و بيستگفت:  اي؟ خريده

داود ابن رفت زن آنكه از بگي! پس روزه روز دو و
«ظهار» را كفارة دادي، جواب غلط كه  وايگفت:
هم با را رسوايي گويد: دو گفتيم! مؤلف او براي

دادن. فتو .دَْي غلط به و ندانست ببينيد،
دربارة كه را كلماتي ظواهر حديث اصحاب بيشت

با كنند، مي حل حس مقتضاي بر آمده باري صفات

معارف رك: فرهنگ است، ارث فرائ ِض مقصود، اينجا در 1
 م.– ببعد. 428 ص سوم، ج سجادي، جعفر سيد اسلمي،
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به را متشابه كه بدانند تا اند ننشسته فقيهان
خودمان زمان در كرد. و حل بايد مكم مقتضاي
شنيده بسيار حديث كه اي ديده حديث اهل از بسياري

اند نفهميده چيزي هه آن از اما آورده گرد كتابا و
اركان و ندارد ياد در قرآن كه هست كس حديث اهل واز
كفايي واجب به خودش قول به و داند ني را ناز

مهم و انداخته گوش پشت را عين واجب اما پرداخته
فريبهاي از اين و است نشناخته مهم غي از را

است.  شيطاني
مقصود حديث گردآوري از مدثان از دوم گروه اما
باز غلط از درست خواهند ني و ندارند صحيحي

غريب متون و عال اساتيد دنبال صرفا شناسند،
حديث اين يا ام، ديده را كس بگويند: فلن تا هستند

نكرده. طريق اين از يا نكرده، روايت ديگر كس را
بغداد در را حديث طالبان بعضي خود گويد: ما مؤلف
دجله) مي ساحل در (بستاني رقه در را شيخي كه ديدي

هاي مموعه در هو خواند، مي حديث او بر و نشاند
فلن... «حدثننويسد:  مي گردآورده كه حديث

كند: «رقه» شام مي گمان خواننده وبالرقة...» 
و نشانيده فرات و عيسي نر بي را شيخ هان است. يا

نويسد: مي هايش مموعه در خوانده، حديث او بر
در كنند گمان النهر...» تا وراء من فلن «حدثن
از هستند است! و كرده حديث استماع النهر ماوراء
چني سومم يا دوم سفر گويند: «در كه مدثان

رنج حديث تصيل در چقدر بدانند شنيدم...» كه
از كنار بر هه اين است. و كرده سفر چند و برده
بر كردن فخر و طلب رياست آن از مراد و است اخلص

مي غريب و شاّذ حديث دنبال است. لذا ديگران
مدثي نوشتة اي جزوه به هرگاه آدمي چني گردند؛

شامل را او غريب احاديث از يكي كه يابد دست ديگر
به متف دّرد خودش تا دارد مي پنهان را جزوه شود، مي
سفرهاي به مدثان اين از باشد! بعضي حديث آن نقل
اول مثل كه را راوياني هة تا روند مي دراز و دور

ايشان واز ببينند «كاف» است «قاف» يا اسشان
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(= سلسلة مشيخه جزء را او بشنوند! و حديث
آورند.  حساب به روايت) خود مشايخ و استادان
برانگيخت مدثان به شيطان فريبهاي از ديگر
كردن؛ خنك دل براي يكديگر بدگويي به است ايشان

نند. ايّما تعديل» مي و «جرح را كار اين اسم اما
و گرفتند مي كار به شرع از دفاع مض را آن قدما

الدين بن علي چنانكه كردند، ني ورزي عرض يا ملحظه
او كه نايد مي تصريح و كند مي نقل حديث پدرش از

است.  اضعيف
ازگفت:  پرسيدند غيبت به راجع ماسب حارث از
خصمت به را تو حسنات است، عمل بدترين كه كن حذر آن
آرد! و مي تو حساب به او سيئات از يا رساند مي

است نادان و اوباش از كه باش غيبت منبع متوجه
و حسادت و بيهوده نايي تعصب و كردن خنك دل براي

پوشيده كسي بر و پيداست هه اين و ورزيدن، بدگماني
نيست.
كه: است نفس فريب منشأش علما كردن غيبت اما
تكيه حديث آن بر كن! و مي خيخواهي و نصيحت داري
حذر وي از مردم تا رواست فاجر «غيبت كه كنند مي

آن موز باشد راست حديث اين فرض به نايند». اما
بي سازي ظاهر را مسلمان برادر زشت و عيب كه نيست
كسب براي كسي گاه هر و باشند، پرسيده تو از آنكه

را دختم خواهم بگويد: مي و آيد تو نزد راهنمايي
بدعت اهل آدم آن كه ميداني تو و بدهم؛ كس فلن به
ترين شايسته به بايد نيست اطمينان قابل يا است
ديگري اگر هچني سازي، منصرف را دخت پدر شكل،

تو و بسپارم كس فلن به مال خواهم مي بگويد و بيايد
ترين شايسته به بايد نيست امين آدم وي داني مي

شخص آن غيبت با اينكه نه سازي منصرف را او صورت
دهي.  تشفي را خود نفس

عيب كه كنند مي غيبت چني پارسانايان و قاريان
آن كنند مي ياد تعجب عنوان به را مسلماني برادر

نايند! اما مي او براي دعا به تظاهر وقت
نايند مي غيبت ترحم ابراز با مدرسان و پيشوايان
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عادت فلن گرفتار كس فلن  بيچارگويند: مي مثل
از آمده، دچار آزمايش بمان به كس بمان بدبت شده،

افزايند: مي و بري مي پناه خدا به خواري و رسوايي
دعا را شخص آن حااضران شا تا گفتيم را هه اين

و است حرام تعريض يا تصريح به غيبت كنيد! اما
نوعي) يا (دين برادر گوشت خوردن به آن از قرآن
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از و ،1است فرموده تعبي

داري. غيبت منع در بسيار روايات
كردن روايت مدثان بر شيطان فريبهاي از ديگر

معول حديث كه كنند تصريح آنكه بي است معول حديث
گونه بدين خواهند مي شرع؛ بر است جنايت اين و است
آنكه حال يابد، شياع دانيشان بسيار و ايشان مدثي
كس است: «هر وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از

و از يكي كند، روايت من از دروغي حديث دانسته
است».  دروغساز

منقطع روايت كه است آن هم يكي مدثان تقلبات از
در را گمان اين فلن...» و عن «فلنآورند:  مي

خود گويا كه آورند مي خواننده) پديد (يا شنونده
روايت زيرا است زشت اين و شنيده، را روايت آن مدث

«متصل» نيست. بعضي روايت تراز «منقطع» در
اما آرند مي روايت كذاب و اضعيف راوي از مدثان
(به ج دّد به انتساب يا ُكنيه به يا برند ني را نامش
شناخته تا كنند مي ياد وي پدر) از به انتساب جاي

آن بر زيرا شرع؛ بر است جنايت نيز اين و نشود،
اگر بشود. اما نبايد كه شود مي بار حكمي حديث
نگويند اينكه مض و كند روايت اي ثقه راوي از مديث
لاظ به يا است، كرده نقل حديث نفر يك اين از چقدر

نام به را وي داند، مي بالتر وي از را خودش اينكه
به انتساب با يا كنيه به بلكه نكند ذكر پدر نام و

َتْب َول﴿ 1 ُكْم َيْغ ًا َبْعُض ُيِحّب َبْعض ُكْم َأ ُد ُكَل َأْن َأَح ْأ ًا َأِخيِه َلْحَم َي ْيت َم
ُهللللل﴿ ُتُمو َكِرْه ديگرى شا از يك هيچ و«). 12 آية حجرات، . (سورةَف

برادر گوشت كه دارد دوست شا از كسى آيا نكند، غيبت را
كراهت امر اين از شا يقي) هه بورد؟! (به را خود مرده

.»داريد
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حرام اين باشد، ثقه راوي اگر نايد؛ ياد وي از جد
است.  نزديك كراهت به ليكن نيست

فقيهان بر ابليس تلبيس
بودند حديث و قرآن اهل پيشي گويد: فقهاي مؤلف

نوبت تا ناد نقصان به رو حالشان مرور به و
قرآن از احكام گفتند: آيات واينان رسيد متأخران

ُسنن مثل است مشهور آنچه حديث كتب از و بس، را ما
مورد هم را هي آنكه تا است، كفايت را ما داود ابي
كه آنا گرفتند. تا سست و دادند قرار اعتنايي كم

معناي كه حال در نايد مي استدلل اي آيه به فقيهي
آنكه بي كند مي استناد حديثي به و داند ني را آن

مي تكيه حديثي به گاه و نه؛ يا است صحيح بداند
روي فقيه آن و داري آن ُمعارض صحيحي حديث كه نايد
اطلع بي ُمعارض حدي ِث اين از نقليات، به توجهي بي

از حكم استخراج از باشد عبارت فقه اگر است. پس
استخراج حكم داند ني آنچه از چگونه سنت، و كتاب

درست داند ني كه حديثي بر كه است زشت اين و نايد؟
حديث غلط و درست شناخت كند. و استناد غلط، يا است
تا داشت نياز بسيار رنج و طولني سفرهاي به قدي در

سقيم و صحيح و شد تصينف معنا اين در كتاباي آنكه
را متأخران تنبلي اما است، شده شناخته باز هم از
بعضي كه آنا تا شود، مي مانع حديث علم مطالعة از

(صلى پيغمب از صحيح روايت ام ديده را بزرگ فقيهان
نيست كه: «روا شود مي منكر وسلم) را عليه ال

باشد!» و گفته وسلم) چني عليه ال (صلى پيغمب
در ما نويسد: «دليل مي خود نفع به احتجاج براي
ال (صلى ال رسول قول از كه است چيزي مواضوع اين
حديث به خصم چون اند». و وسلم) آورده عليه

گويد: «اين مي جواب در شود متمسك وي عليه صحيحي
اسلم. بر است جنايت هم اين نيست!» و شناخته حديث
تأكيد كه است آن فقيهان بر ابليس تلبيسهاي از و
گمان به كه است جدل علم تصيل بر ًعمدتا شان تكيه و

براي درست دليل كردن پيدا بر راه اين از خود
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احكام علل و شوند قادر شرعي نكات استنباط و احكام
هة به بايد مي گفتند مي راست اگر اما يابند، در را

كه مهم مسائل به فقط آنكه حال بپردازند مسائل
مناظره تا پردازند مي است فراخ آن در سخن ميدان
و افتند پيش مردم نظر در خصم بر شدن چيه با كننده
و مفاخره وسيلة او حرف در جويي تناقض با بتواند

كنندة مناظره هي اما بيابد، خويش براي مباهاتي
در عموم به مبتل كوچك مسألة يك در بسا چه زبردست

داند.  ني را آن حكم و ماند مي
فلسفه آميخت در فقيهان بر ابليس تلبيسهاي از و
چيزهاي اين بر ورزيدنشان اعتماد و جدل در است

اگر حديث. چنانكه بر قياس نادن ترجيح و ساختگي،
شارند زشت و گيند عيب كند استدلل حديث بر يكيشان

مقدم را حديث بايست ادب مقتضاي به ولو آنكه حال
(يعن اينان بر ابليس تلبيسهاي از آرند. ديگر

(و نظر علم به اكثرا كه است  آن1خلف) و جدل اهل
قرآن قرائت به را آن آنكه بي پردازند مناظره) مي

اصحابش  ووسلم) عليه ال صلى( پيامب سيهء و حديث و
دل كه است معلوم و بياميزند بشد مي ر دّقت را دلا كه
كند ني پيدا خشوع حالت طهارت و ناست مسألة با

آخرت طلب به تا دارد يادآوري و پند به نياز بلكه
اما است شرع علم جزء خلف» گرچه «مسائل و برخيزد،

سيت اسرار بر م دّطلع كه آن نيست. و مطلوب ك دّل
ائمة ]مقصود فقهي مذاهب صاحبان نيز و گذشتگان

رفتار پيوي تواند ني است[ نباشد سنت اهل مذاهب
هر و است دزد طبيعت، كه دانست بايد نايد. و ايشان

عادات از طبيعتش واگذارند زمان اين اهل با را كس
هر و شود، مي آنان هانند و دزدد مي آنان طبايع و
آنا مانند كوشد مي كند مطالعه را صال سلف سيت كس
بياموزد.  ايشان اخلق و شود

است متلف فقهي مذاهب قبول و رد در بث خلف» عل ِم و «جدل 1
ج هفارسي، ترجه خلدون، ابن مقدمة(رك:  شرعي مسائل در
 م.–). 929 – 932 ص ،2
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را حديث گفت: يك مي كه است نقل گذشتگان بعضي از
(داوري) شريح قضيه صد از بشد ر دّقت من دل به كه

اصل كه است گفته جهت بدان را دارم. اين تر دوست
است.  دل شدن رقيق مقصود
مناظره به اينان آنكه ابليس تلبيسهاي از ديگر
روي شرعي علوم ديگر و مذهب اص ِل حفظ از كرده اكتفا

كه بين مي را اي دهنده فتوي اند. فقيه گردانده
غب ع ِي اين كه دانند، ني را اي آيه يا حديث معن گاه

كجاست!؟ تقصي مقابل در حيت و مناعت آن است. پس
واضع غلط از درست كردن پيدا براي جدل اينكه ديگر
غي نصيحت و خواهي خي ازآن پيشينيان مقصود و شده
مناظره دو از كه است حق. اين كردن پديد با بوده

خودش حرف درس ِت جنبة متوجه يكيشان اگر قدي كنندة
مناظره آنكه حال نود؛ مي متوجه مقابل طرف نبود،
حق نيز خصمش حرف تام كه بداند گاه هر كنوني كنندة

كوشد. مي حق آن رِّد در بلكه نايد ني اعتاف بدان است
و واقع در اما نيست مغلوب ظاهر به گرچه آدم اين و
پيدا براي مناظره زيرا است، ملزم حق ديدگاه از

رد در كه تر زشت اين از چه و است شده واضع حق كردن
مناظره كس هر  باگويد: بكوشند! شافعي حق كردن
حجت اگر و افتاد چشمم از شد حجت منكر گاه هر كردم
گويد: نيز يافت. و شكوه و هيبت نظرم در پذيرفت را

به كردم توجه و بودم مناظره حال در كسي با هرگاه
گراييدم.  او سوي به است، حق بر دليلش اينكه
آن خلف و جدل علم در شيطاني فريبهاي از ديگر

در نيز جويي رياست حال ِت غلبة، ُحب سبب به كه است
در كه نايد احساس تا و شود مي برانگيخته شخص نفس
شود خصم غلبة موجب است مكن كه هست اضعفي خودش كلم
يك در خصم كه ببيند اگر و پردازد، مي مكابره به

و گيدش مي كب حي ِت كند مي زباندرازي بدو كلمه
مي وتوهي رسواگري به جدل و بث و دهد مي دشنام

كنندة مناظره بر شيطان فريبهاي از انامد. ديگر
مناظره نقل و حكايت عنوان به كه است اين اي حرفه
دل كه الفاظي به و كند مي را طرف غيبت خود هاي
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شيطان نيز نايد. و مي ياد او از كند خنك را خويش
(خلفيات) علم هي شرع علم پندارد كه دهد مي فريبش

آرند او نزد مدثي نام اگر مثل و بس، و است فقه
اصْل كه كند مي فراموش داند! و ني چيزي گويد: او

نرم را دل كه كلمي اگر است. و اصل حديْث و است حديث
نيز است. و واعظان كلم  اينگويد: مي بشنود كند
فتوي باشند رسيده دادن فتوي مرتبة به آنكه بي

آنكه حال كنند حكم افتد دلشان در هرچه به و گويند
است.  سزاوارتر توقف مشكل موارد در

گفت: يكصد كه است نقل ليلي ابي بن عبدالرحن از
وسلم) عليه ال (صلى ال رسول صحابة از تن بيست و
شد مي سؤال اي مسأله يكيشان از هرگاه كه ديدم را
كه است نقل هو از نيز و نود؛ مي ارجاع ديگري به

رسول صحابة از تن بيست و يكصد مسجد اين  درگفت:
ني سخن يكيشان كه ديدم وسلم) را عليه ال (صلى ال
وي جاي به برادرش كاش داشت دوست اينكه مگر گفت
پرسيدند مي او از فتوايي هرگاه و بود، گفته سخن
بودند.  پرسيده برادرش از كاش كه نود مي آرزو
اي مسأله نعي ابراهيم از كسي كه است نقل نيز و

پيدا من از غي ديگر کس ی گفت: آيا پرسيد. او
مالک بپرس ی؟! امام را مسأله اين او از که نکردی

دادن ىفتو به گفت: من عنه) م ی ال (راض ی انس بن
فتوى كه رسيدمپ عال هفتاد از اينكه تا نكردم شروع
گفت: برايش گفتند: آری. کس ی . ههنه يا بدهم
سخن آيا ميکردند منع دادن فتوى از را تو آنا اگر
احد امام به گفت: آری. شخص ی کردی؟ م ی قبول شان
چگونه دان ني و ام خورده سوگند گفت: من حنبل بن

وقت هر داد: كاش پاسخ احد چيست؟ تكليف است، بوده
نيز من كه بداني خوردي، سوگند چگونه فهميدي
چني گويد: اين بدهم. مؤلف را تو جواب چگونه
خدا از كه ترسي خاطر به گذشتگان شيوة بوده

آموزد. ادب بنگرد ايشان سيت در كس هر و داشتند،
با آميزش فقيهان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر
از ني ترك و ايشان گويي تلق و حاكمان و شاهان
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استفادة سبب به حت و قدرت، وجود با است منكرات
سه اين داد. و قدرتندان به خلف كار رخصت دنيوي
كار اگر گويد مي خود با امي آنكه يكيدارد:  فساد
حرام من مال اگر و نود مي ني فقيه اين بود خلف من
عامي آنكه خورد. دوم ني من مال از فقيه اين بود
اشكال امي فلن امور و اموال و كارها گويد: اگر مي

نود). ني تأييدش (و بود ني هنشي فقيه فلن داشت
مي تباه دينش امي آن معاشرت با فقيه آن خود سوم،

شود. 
چني حكومتيان نزد رفت براي را فقيهان شيطان و
كن. شفاعت مسلمان يك سود به روي مي تو كه فريبد مي
آن براي ديگري شخص گر كه است اين فريب اين كشف راه

بلكه آيد ني خوش را اول نايد اقدام وساطت و شفاعت
است! شده حكومت كه كند مي انتقاد يكي اين از

گرفت تويز فقيهان بر شيطان تلبيسهاي از ديگر
آن در خود كه: تو توجيه اين با است حكومت از پول
باشد حرام اگر مال آن كه حال داري! در حقي مال

هم باشد ناك شبهه اگر و نيست گرفتن كه پيداست
براي حلل راه از اگر تنها و است او .دَْل نگرفتنش

به بگيد تواند مي فقيه باشد شده حاصل حكومت
دارد- نه دين در كه منزلت و شايستگيش اندازة

خودنايي خرج و ببد بال را خويش شؤونات آنكه براي
با است مكن و فقيهانند مقلد عوام حال هر - به1كند
را خلف است) عمل ُمباح (كه فقيه فعل ظاه ِر به تأسي
انگارند.  جايز

فريبد مي راه اين از هم را علما از بعضي شيطان
ني حكومتيان نزد خود پيشگي عبادت و ديانت مض كه

دارند راه حكومت با كه را عالاني غيبت اما روند
يكجا را غي وغيبت خودستايي گونه بدين و كنند، مي
كنند!  مي جع

زيرا دارد، بزرگ خطر حكومتيان با رابطه اجال
انعام و بزرگداشت با باشد خي نيت ابتدا در چند هر

ششم قرن بغداد به مربوط مطلب كه دارد توجه خواننده 1
م. –است.  هجري
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تواند ني و شود مي خراب نيت آن فقيه طمع يا امي
چني در ثوري بكند. سفيان منكر از ني يا نكند تلق

باك خويش بر سلطان اهانت ازاست:  گفته موردي
سو بدان دل مبادا دارم باك اكرامش از بلكه ندارم
يابد.  گرايش

جسته مي دوري جورشان سبب به امراء از سلف علماي
فتاوي به كه نيازي علت به امراء كه حال در اند

ميان جعي تا بودند، آنان جستجوي در داشتند عالان
شديد دنيويات به رغبتشان كه شدند پيدا عالان
و آموختند خورد مي امراء درد به كه علومي بود،

برند. بره ايشان دنيويات از تا برند هديه بديشان
شنيدن به گرايش امرای هرگاه كه نشان بدين

آشكار كلم علم اند داشته عقايد جهت عقلي استدللت
اند داشته فقهي مناظرات به تايل گاه هر و شده،
اميان گاه هر و شده، واقع توجه مورد جدل علم

شده واعظ علوم طلب از بسياري اند بوده دوست موعظت
اند شده مايل گويان قصص به مردم گاه هر و اند،
است.  شده كم فقيه و گرديده فراوان قيّصاص

بعضي اينكه فقيهان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر
درس در پيشرفت هيچ يا خورند مي مدارس وقف از عمري
در يا و بودند كه هستند هان سالا و كنند ني حاصل
طالب كه  راهي ز ا  هم باز و رسند مي كمال به علم
مصوص وقف آن زيرا كنند، مي استفاده بورد بايد علم

« يا و مردس احيانا يا خوانند مي درس كه است كساني
دست شيطاني فريبهاي از  هستند. ديگر1ُمعيد»
مانند منهيات به است جوان فقيهان بعضي يازيدن

عوارض از يا كاربردن به زرين زيور و پوشيدن حرير
مي گون گونه هاي انگيزه به آن و خوردن؛ مظال و

مض و است العقيده فاسد اصل در يا باشد؛ تواند
مزاياي از استفاده و خود كار حال بر پوشيدن پرده
برتري مناظره با و كردن رياست و خوردن وقف مال
سال اش عقيده يا و است، آورده روي فقاهت به جست
رادع و مانع و باشد مي شهرت و هوي اسي ليكن است

كند.-م.  مي تكرار را استاد درس كه است «معيد» كسي 1

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 157



ابليس تلبيس                   158

نف ِس كه بويژه ندارد، دارد باز را وي كه قوي دروني
و كشاند مي ُعجب و تكب به را آدمي مناظره و جدل

ا ةسية (مشروع) و ريااضت با جز انسان نيكان مطالع
مناظره) و جدل (اهل فقيهان و شود ني راست طبيعتش

به را طبع آنچه بز پس دورند بسيار معنا اين از
ندارند. هراه اي توشه ودارد پروازي وبلند سركشي
عال تو كه فريبد مي راه اين از شيطان نيز را بعضي

مي دفاع و حفاظت عال از علم و هست مفت ی و فقيه و
است تامت حجت عال بر بلكه نيست چني كه آن حال كند؛
(هچنانكه است چندان دو عذابش گنهكار وعال

 فقيهگويد: بصري گفتيم). حسن قاريان دربارة
كه است نقل عقيل ابن باشد. از خداترس كه است آن

به طل انگشتي و پوشيده حرير ديد را خراساني فقيهي
 خلعتگفت: چيست؟ كرده. پرسيد: اينها دست

گفت: عقيل دشنان! ابن كن كور چشم و است سلطان
و تو، بر است دشنان شاتت ماية اينها مسلماني اگر

توست. اي بزرگ دشن كه است شيطان شاتت مايسة نيز
تو بر رحان ني با سلطان خلعت بيچاره! چگونه

ايان از كه پوشانيده تو بر چيزي سلطان است؟ گوارا
داشتيد، خوار را خدا امر ساخته... چون عريانت

داد. قرار رسوايي هدف را شا گونه بدن نيز خدا
واعظان تقي فقيهان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر

شان وسوسه شيطان نشدن؛ حااضر ايشان ملس در و است
است اين اند! ومرادش گويان قصص اينان كه كند مي
نشنود حكايت و موعظه و نشود حااضر آنا در فقيه كه
دانست بايد آيد. و ر دّقت و خشوع به و شود نرم دلش كه
چنانچه اند مذموم اسشان باب از نه گويان قصص كه

ْيَك َنُقّص َنْحُن﴿: فرمايد م ی متعال خداوند َل َأْحَسَن َع

ْلَقَصِصللللل﴿ نيكوترين تو بر ميكنيم حكايت ما« .1ا
ْلَقَصَصللل﴿ َفاْقُصِص﴿. وفرموده: »را هاحكايت اين.  «2ا

گوئيم». مي تو بر قرآن اين وحي به را حكايات بتين «ما 1
).3آيه:  يوسف، سورهء(

». (سورهءکن حکايت آنان برای را داستان اين پس«...   2
).176آيه:  أعراف،
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چون بلكه». كن آنا) بازگو (براى را داستانا
بلكه آميزند مي هم به را دروغ و راست آنان غالبا

و اند، نكوهش مورد آرند مي نشدني و دروغ داستاناي
پند لزمة آنچه و نگويد راست جز گويي قصص گاه هر
گفته حنبل بن احد چنانكه است، ستوده بگويد است

صادق». گوي قصص به اند متاج چقدر است: «مردم
گويان قصص و واعظان بر ابليس تلبيس

فقيهان، و عالان از بودند عبارت نستي واعظان
بن عبدال امثال عمي، بن عبيد وعظ ملس در چنانكه

بن عمر نيز و يافتند، مي  حضورعنهما) ال اضي(ر عمر
مي حااضر گويي قصص ملس  درعنه) ال (راضي عبدالعزيز

دست به و شد پست حرفه اين بتدريج آنكه شد. تا
مالس در حضور از تشخيص اهل و افتاد نادان آدمهاي
به وعاميان زنان عوض در و كردند خودداري اينان
رها را علم پسند عوام واعظان و چسبيدند وعظ مالس
آمد مي خوش را نادانان كه گويي قصص به كرده

يافت. راه فن اين در گون گونه بدعتهاي و پرداختند
و (القصاص كتاب در را گويان قصص آفات ما

مي بسنده اجال به اينجا و اي كرده ياد الذكرون)
تشويق در دروغي احاديث اينان از بعضي كنيم

را آن ابليس و سازند مي كاري بد تديد يا نيكوكاري
برانگيخت مقصود كه نايد مي توجيه چني نظرشان در

گويي است؛ بدي از مردم وبازداشت خوبي به مردم
طلبد! اينان مي را آنان تكميل و است ناقص شريعت

فراموش وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب حديث آن
َذَب َمْن«فرمود:  كه اند كرده َلّي َك ًدا َع َتَعّم ْأ ُم َبّو َت َي ْل َف
ُه َد ّناِر». ِمْن َمْقَع ببندد دروغ من بر دانسته كس  «هرال

سازد».  آماده آتش در را خويش جايگاه
خواندن اينان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر
عبارتاي به و است عاشقانه انگيز شوق و مرك اشعار
بر را امر چني شيطان و راندن؛ سخن مبت در گون گونه

حال است، الي مبت ما مقصود كه ساخته مشتبه ايشان
با هستند اي آلوده مردمان عامي مستمعان آنكه
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مي گمراه شنونده و گوينده گونه بدين پرهوس؛ دلاي
شوند. 
است نودن وجد اينان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر

و هست؛ باطن در آنچه بر فزون ظاهري نايي خشوع و
«نفس» به و شود مي تصنع افزودن موجب جعيت ملحظة
دروغي اگر كه گشايد، مي دست زيادي خشوع و گريه
باز باشد راستي اگر و رساند مي زيان آخرت به باشد
نيست.  عاري تكلف و ريا از

و صدا به اضرب و وزن واعظان و گويان قصص بعضي
پيدا غنا به مشابت كه طوري به دهند مي خود حركات

اين گفتيم قاريان مورد در كه طور هان و كند مي
است.  حرام بلكه مكروه

مرثية و مصيبت در اشعاري نيز بعضيشان
و خوانند مي غربت و مرگ ناراحتيهاي و درگذشتگان

حال سازند مي ماتكده را ملس و گريانند مي را زنان
نه است شايسته صب به توصيه موردي چني در آنكه
گردد.  بيتابي موجب آنچه

و رانند مي سخن الي مبت و زهد دقايق در بعضي
خود مگر كه سازد مي مشتبه ايشان بر را امر شيطان
ني نباشد حالت صاحب كسي تا كه هستند حالت آن صاحب

سلوك گوييم شبهه اين پاسخ در و نايد؛ وصفش تواند
منب در دارد. بعضي فرق قال با حال و است علم غي
اشعار و گويند مي ظاهر[ شرع] خلف طامات و شطح

بر اي صيحه كسي ترتيب هر به تا خوانند مي عاشقانه
تباه سخن با ولو گيد رونق ملس و برآرد آهي و كشد

متوي بي آراستة عبارات نيز باشد. بعضي وبياهي
كلم مؤلف) اكثر زمان (يعن روزها اين آرند. و مي

يوسف و السلم) دركوه، (عليه موسي داستان يرَقيّصاصان
نيست. خبي مرمات منع و واجبات ذكر از و زليخاست و
دست رباخوار و زناكار چگونه گويي قصص چني وع ِظ به
را شوهرش حقوق چگونه زن و بكشند خود نابكاري از

شرع واعظان گونه بواند. اين بنگام ناز و بشناسد
و يابد رواج كاليشان تا اند انداخته پشت پس را

شيين.  و سبك باطل و است تلخ و سنگي حق كه پيداست
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مي را خواني شب نا ِز و زهد قدر آن نيز بعضي
زندگي و كار مقصود، به توجه بدون عامي كه ستايند
مي نشي مغاره يا گي گوشه ساخته رها را وعيالش

آنكه بي گويند مي رحت و رجا از هه نيز شود! بعضي
گونه بدين و آرند ميان در سخن نيز خوف موجبات از

بويژه گردانند، مي گستاخ معاصي بر را شنوندگان
سوار عال مركوباي گوي قصص خود بيند مي شنونده كه
با واعظي پوشد. چني مي فاخر هاي جامه و شود مي

سازد. مي فاسد را مردم كردار، و گفتار
نصيحت نيت و است راستگوي كه باشد كس واعظان از

رياست حيّب از دلش كم كم اينكه ال دارد خيخواهي و
گردد. و مي تعظيم و تكري خواستار و شود مي سياب

وي جاي به ديگري واعظ خواهد ني كه است آن نشانش
اگر آنكه حال بردارد دوشش از باري و بگويد وعظ
امر در كسي كه آمد نواهد بدش باشد درست و خالص نيت
كند.  كمكش خي

از زنان و است مردانه – زنانه قصاصان بعضي ملس
مي بر شوقمندانه هاي  صيحه«وجد» اصطلح به روي
بلكه نرماند خود از را دلا آنكه مض گوي قصص و كشند
] نايد ني منكر از ني سازد متمايل خود به را قلوب
ديگري جاذبة زنانه آميز اشتياق هاي ناله هان كه
. دهد[ مي ملس به

يعن] ما زمان در اما ابليس؛ تلبيسهاي از اين
ايشان بر امر كه هستند قصاصان  بعضيمؤلف[
را گويي قصص تعمدا و دانسته بلكه نشده مشتبه
باج و پيشه ستم اميان انعام جلب و معاش وسيلة
بر قصاصان اند. بعضي كرده خود براي ظلمه و گيان
مرثية و مصيبت ذكر با و شوند مي حااضر گورها سر

آنكه حال گريانند مي را زنان عزيزان داغ و فراق
است. صب به توصيه مل آنا

وسوسه دارد وعظ لياقت كه كسي بر ابليس هم گاهي
آدم يك بلكه نيست كار اين شايستة تو كه كند مي

را او گونه بدين بكند، بايد را كار اين دل بيدار
مي و گردد، مي خي مانع و دارد مي وا خاموشي به
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يابي مي آسايش و بري مي لذت كار اين از تو كه گويد
سلمت به وحدت پس باشد، ريا آلودة عملت است مكن و

به راجع بصري حسن نزد كه است است. نقل نزديكت
گفت: شيطان شد، گفت» صحبت «سخن تبعات و مسؤوليت

و معروف به امر كسي و باشيد ساكت شا كه خواهد مي
نكند! منكر از ني

ادب و لغت اهل بر ابليس تلبيس
و نو مشغول عمري و فريفته را اينان عموم شيطان

باب در آنچه شناخت از و عين واجبات از و ساخته لغت
و نفس تأديب كار به آنچه و دانست بايد عبادات

ف ادبي است. علوم داشته باز آيد، مي قلب اصلح
ا ة بلكه نيست مطلوب نفسه است ديگري چيز فهم وسيل
چون كه رواست انسان بر حديث) و و فقه و تفسي (مثت ًل
كسان ادب اهل بپردازد. از عمل به فهميد اي كلمه

دانند ني قابلي چيز فقه و شريعت آداب از كه باشند
را امر ايشان بر ابليس دارند. و عظيم كب ذلك مع
زيرا اند اسلم علماي از مگر كه ساخته مشتبه چني
اين آري، فهميد؛ نتوان لغت و نو به جز را قرآن كه

و شايسته لغت و نو دانست لزوم حد در و است صحيح
بدان نيازي و است زايد آن از بيش اما است بايسته

عمر اگر نيزد. البته عمر اتلف و وقت صرف وبه نيست
اما بود خوب چيز هه آموخت بود دامن گستده بسيار

است مهمت و برتر را آنچه بايد و است كوتاه عمر
داشت.  مقدم و ناد ترجيح
گويي چيستان و بازيچه گونة به لغت اهل بعضي
و پندارند، مي هنر و سازند مي مطرح را شرع مسائل

از زيرا است دانشي كم مصول كه دانايي سر از نه اين
يا شارع نظر هست لغت يك براي كه معنا چند يا دو

لفظ) نه (ظاهر است ذهن به قريب معناي به فقيه
طي وپرسند:  كسي از چنانكه دراز و دور احتمالت

هم لغوي قول به نه؟ يا است «ُقرء» جايز حال در زن
«قرء» كه زيرا نه؛ گفت تواند هم و گفت: آري تواند
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نظر در اما ُطهر، معناي به هم و آمده حيض معناي به
.1است صحيح قريب معناي از جواب فقط فقيه

اشتغال عموما لغويان و اديبان آنكه به نظر  
مطالعه راه از و است جاهليت اشعار به ذهنيشان

ا ة و حديث انگيزي هوس بر مانعي طبعشان در نيكان سي
آدمي اينان بي كمت لذا نيامده، پديد اشعار آن

غالبا بينيد. نويان مي كار احتياط و پيشه تقوي
سلطانيان حرام اموال واز گرايند مي حكومتيان به
عضد دستگاه در فارسي ابوعلي هچنانكه خورند، مي

بن قاسم با را نوي يرَزيّجاج داستان بود. ذيل الدوله
به نويان چگونه شود دانسته تا آوري مي وزير عبدال

مي روا نيست حلل را آنچه فقه از اطلعي كم سبب
شارند. 
او به و بودم عبدال بن قاسم معلم گويد: من يرَزيّجاج

با شوي وزير و بنشين پدرت جاي به اگرگفتم:  مي
چه داري پرسيد: دوست مي او كرد؟ خواهي كار چه من
هزار بيست كه خواهم  ميگفتم: مي من بكنم؟ كار

بود. من آرزوي منتهاي اين و بدهي، من به دينار
او مصاحبت در كه من و شد وزير قاسم و گذشت سال چند

را وعده آن كه داشتم باك اما شدم وزير ندي بودم،
گفت: وزارت سوم روز در آنكه بياورم. تا يادش به

باشي. گفتم: آورده من ياد به را وعده آن كه نديدم
مؤيد خدايش كه – وزير رعايت و ملحظه به را آن

خادم اين بارة در مراعات و ام واگذاشته – بدارد
كه داني  ميبينم. گفت: ني يادآوري به لزم را

پرداخت بود ديگري كس او جز اگر و است معتضد خليفه

مقامة در را فقهي مسائل در لفظي بازيهاي نونة 1
النب علي يب سؤال: «هل مثل، ببينيد، حريري الفراضية

اينجا در ابرته». كه وغسل فورته؟» جواب: «أجْل غسل
(استخوان ابرة سر) و (پوست فروة ذهن از دور معناي

سؤال بگيي نظر در را قريب معناي اگر و است آرنج) مراد
است واجب جنب بر شود: «آيا مي دار خنده دو هر  جواب، و

نيز نيز»! و را سوزنش  و بلي، بشويد؟ را پوستينش كه
الفقهيه».- م.  السائل ف حيدي: «القامة رك: مقامات
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نبود، مهم هم يكجا و قلم يك در تو به را مبلغ آن
پس شود خليفه و من ميان حرف ماية اين ترسم مي اما

رسان. گفتم: هي تو به تفاريق به را آن بده اجازه
مردم هاي رقعه و بنشي جايي بكن. گفت: در را كار
به و بگي، نويسند ني ما به خود حوايج در كه را

و بستان، وي از پول دارد كسي كه درخواست نسبت
و نامه گرفت از – بيجا يا با – باشد چه هر حاجت
و مده راه خود به تأمل من جانب از مساعد قول دادن

شود. حاصل تو براي معهود مبلغ آن تا منماي امتناع
نامه روز وهر كردم شروع را كار آن گويد: من زجاج
مي امضا] ناد مي توقيع او و بردم مي او نزد هايي
درخواست اين انام پرسيد: براي مي گاه . وكرد[
ا م: فلن مي داده؟ قول مبلغ چه گفت: مبلغ. مي گفت

بيشت ارزد، مي بيشت است، كم اين كرده، مغبونت
كه مبلغي به تا زدم مي چانه و چك طرف با من بگي! و

شدند. مي بود) رااضي كرده معي وزير (و ارزيد مي
به فراواني هاي نامه گونه گويد: بدين زجاج

بيست به كردم دريافت كه پول و رساندم او توقيع
ماه چند از درگذشت. پس آن از و رسيد دينار هزار
گفتم: نه! شد؟ استيفا موعد پرسيد: مبلغ من از
مي او عرض به هارا نامه هچنان من و نگفت هيچ

و رسيد؟ معهود مبلغ پرسيد: به مي ماه هر و رساندم
مي شود، بسته درآمد م دّر آن مباد آنكه بيم از من

معهود پرسيد: مبلغ روز يك آنكه گفتم: نه! تا
سلمي بهگفتتم:  و كردم شرم بار اين من شد؟ كامل
وعده دلشغول من كه كردي راحتمبلي! گفت:  وزير
گاه شود. آن وفا كه بودم داده تو به كه بودم اي
خود خزانة از نيز دينار هزار سه و برگرفت قلم
ديگر و نودم دريافت هم را آن نوشت حواله من براي
او عرض به كه نگرفتم را مردم حوايج هاي نامه

آن فرداي نداشتم كار آن براي اي بانه كه برسان
اشاره رسيدم خدمت به نيز من و نشست مسند بر كه روز
از نامهداري! گفتم:  چه تا بيار كه: هان نود
مبلغي به من و شد وفا عهد آن زيرا ام نگرفته كسي
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چه شا نزد من بانة ديگر رسيدم، بودم خواسته كه
مر اين من تو نظر ال! به گفت: سبحان بود؟ خواهد
مردم هة اكنون كه درحال كنم، مي قطع را تو مستمر

ا ة را تو و اند شناخته ما جانب از حاجتوايي واسط
به شام و صبح و اي يافته راه اين از موقعيت و مقام
قطع تو جاري شيوة اين اگر حال آيند؛ مي ات خانه در
مرتبه و اي شده حرمت كم ما نزد كه پندارند مي شود
حساب بي و بده ادامه خود كار به برو نوده؛ سقوط ات

صبح فردا از و بوسيدم را گويد: دستش بگي! زجاج
او و رفتم نزدش مردم درخواست اي رقعه با باز

آنا از ثروت اين و ُمرد؛ تا ناد مي توقيع هچنان
كردم. حاصل

از چگونه نو در عال مر ِد اين گويد: ببينيد مؤلف
خلف كارش دانست مي اگر كه است اطلع كم ديانت و فقه
از پس زيرا كرد، ني حكايتش افتخار با بوده شرع
و ها نامه رساندن كرد منصوبش شغل آن به وزير آنكه

گرفت و است بوده واجب او بر وزير به مردم شكايات
از علوم ساير بر فقه ترجيح حرام. و آن باب رشوت
شود.  مي معلوم جا هي

شاعران بر ابليس تلبيس
ادب اهل از اينكه به فريفته را گروه اين شيطان

مي وسوسه چني و برترند ازديگران هوشندي به و اند
از داده شا به را خاص استعداد اين كه كند: «آن
كه بين مي گونه گذرد»! بدين مي در نيز گناهانتان

تمت و باف دروغ به . و1سرگردانند بيابان هر در
رسوايي به اقرار و دري پرده و هجوگويي و زني

شاعر، گناه كمتين و پردازند، مي خويش بزهكاري
كس آن و گويد مي مدح را كسي كه باشد تواند مي اين
هجو ترس از يا و شود مي حيا به مأخوذ گروهي ميان
و مصادره جز نيست چيزي اين و دهد مي او به چيزي

از كه بين مي را شاعران از اي عده نيز ا دّخاذي. و
و مدح در اندازه بي روي زياده و اغراق و پوشي حرير
باكي يارانشان و خود فجور و فسق مالس توصيف نيز

ا ة  از225 آية به اشاره 1 شعراء.- م. سور
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حال دارند، نقلها خود بدكاريگيهاي از و ندارند
مض هوشندي و باشد هراه تقوي با بايد ادب آنكه

با وقت نيز عبارت شيوايي و ندارد ارزشي
نيز نيست. و خدا خوشايند نباشد توأم پرهيزكاري

از را خود ناخرسندي تنگدست، هنگام شاعران عموم
«زمانة سرزنش به و سازند مي آشكار تقدير و سرنوشت

عليّو «با كه پردازند ستمكار» مي روزگار و كي پر
و دارد»، مي شادشان نا و كرده نشينشان خاك قدر

فسق ز عيشيها تنگ اين كه: « هة نايند مي فراموش
شايستة و بل از سلمت مستوجب را خود است»! گويي

شرع تكاليف به مكلف آنكه بي دانند مي نعمتها
است. شده غفلت غرق اينجا در هوشنديشان آن باشند؛

كامل عالان بر ابليس تلبيس
علوم گونه هه تصيل كه عال هتهاي صاحبان بعضي

مي پنهان حيلة بدين ابليس اند كرده ادبي و شرعي
به و اند آموخته آنچه دليلي به كه فريبدشان

به شوند، مي بي بزرگ خود دچار آموزانند مي ديگران
اكنون اي كشيده بسيار رنج گويد: تو مي بعضيشان

تو چون دهد روي لغزشي هم اگر و است، بردن لذت وقت
مي فرو گوشش به را فضل حديث نكنند! و عقوبتت عالي

است. اما هلك بپذيرد را وسوسه اين اگر و خواند
تواند مي ابليس جواب در باشد خي توفيق قرين اگر

كسي آيا است، عمل به عالان افضيلت اولبگويد: 
سي خودش نايد اطعام را ديگران و آورد گرد طعام كه
در ثانيا بورد؛ غذا هم خودش اينكه مگر شود؟ مي

داري عمل بي عالان نكوهش در نيز احاديثي مقابل،
مي معروف به امر اند، نبده سودي خويش دانش از كه

مي منكر از ني و كردند ني نيك كار خودشان و نودند
كشيدند؛ ني دست زشت كارهاي از خودشان اما نودند

مي كه آنان سرنوشت و سرگذشت اين ثالثا: با
و ابليس هچون نكردند عمل خود دانستة به و دانستند

مفاد به كه نكرد فراموش و داشت ياد رابه بلعام
:اند[ آورده در نظم به ] كه 1قرآني آية

 .5 آية جعه، سورة 1
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تو در عمل چـون    خواني بيشت چندانكه «علم
 ناداني نــيست

كتابي او بر چـارپايي   دانشمند نه بود مقق  نه
چنـــد

ا يمغز آن يا است هيزم او بر كه   خب و علم چه را ت
دفتـــر»

از شيطان هستند نيز عمل اهل كه را عالان بعضي
بر ورزيدن تكب و ديگر عالان بر بردن حسد راه

مصوصا فريبد، مي طلب رياست مض رياكاري و ديگران
توست! حق اين كه كند مي وسوسه چني رياست مورد در
كه طوري به كند مي تقويت آنان دل در را رياست ُحب و
علج كنند، تركش توانند ني آن بودن غلط به علم با
علم، فضيلت بينديشد خود با كه است اين آفتها اين
ني  راطلب[ رياست مض] رياكاري و حسد و تكب گناه

دو عذابش و است تامت عال بر حجْت بلكه پوشاند
مي بنگرد ّيَسيرَلْف عام ِل عالان سية در كس هر برابر! و

ني بزرگ و انگاشتند مي خرد را خويش كه بيند
را خدا كس هر نيز و نداشتند، تكب و پنداشتند

گيد نظر در را الي تقدير كس هر و نورزد ريا بشناسد
ندهد. راه دل به حسد خواسته ديگران براي آنچه بر

مشتبه گونه بدين را امر طلب جاه عالان بر شيطان
خواهيد ني خود براي را عال مقام شا كه سازد مي

نايبان شا كه خواهيد مي شرع قدر رفعت براي بلكه
اهل شكست و است شريعت پيوزي شا عزت ايد؛ شرع

به غضب از نيز حاسدان حق در بدگوييتان و بدعت؛
نكوهيده، را شا كه آن چون گيد مي مايه خدا خاطر
و است؛ كرده قيام دين امر به كه نكوهيده را كسي
براي بلكه نيست ريا نيز گريه و خشوع به تظاهر اين
طبيب اگر هچنانكه نايند، تقليد عوام كه است آن

از مؤثرتر مريض براي علمش اين كند، پرهيز خودش
كن! پرهيز كه اوست قول

هر كه است چني ابليس حيلتگريهاي اين كشف اما
براي كه شود خشمگي هچنان ديگر عال براي عالي گاه

دارد را شرع نايبان تعصب كه شود مي معلوم خودش،
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مردم آموزش و تبليغ بانة به را! اما خودش تعصب نه
ايوب از چنانكه شرد روا را ريا توان ن ی وجه هيچ به

حديث و گفت سخن اضمن گاه هر كه است نقل سختياني
 چهگفت: مي داد مي دست بدو گريه و رقت حالت كردن
زكام از را چشمش شدن اشكي شديدي! تا زكام

بايد نيز نياميزد. و اشكش به ريا و پندارند
ارزياب خداوند و بالنيات»، «العمال كه دانست

ني مسلمانان غيبت زبان به كه كسي بيناست. بسا
هي كه شود مي خشنود شنيدن غيبت از دل در اما نايد
شخص كردن گناه به اينكه يكياست:  گناه راه سه از

آبرويي بي از شده! دوم: اينكه شادمان غيبت مورد
را منكر آن شده! سوم: اينكه خوشحال مسلماني

است! نكرده ني و شنيده
با كه است آن عالان بر ابليس فريبهاي از ديگر

تصور اين با نويسند مي كتابا روزي شبانه سختكوش ِي
نام جز هدف نان در آنكه حال است، دين نشر مض كه

شاگرد و مريد جلب و يافت موقعيت و مقام و برآوردن
بدون اينكه از اگر ندارد. آري، دستها دور از

شادمان برند بره مصنفاتش از وي خود به مراجعه
چنانكه است علم نشر مرادش كه شود مي معلوم باشد
دهم مي گفت: ترجيح كه است نقل پيشينيان بعضي از
در من نام آنكه بي ببند سود من علم از مردم كه

بيايد. ميان
از ابليس تلبيس به كه باشد كس عالان از نيز و

از كه گمان اين با باشد شادمان پيوان فراواني
مرادش آنكه حال است شادمان علمان طالب فراواني

از است. ديگر نامداري و طرفداري پر باطن در
گفتار و دانش تسي و خودپسندي ابليس تلبيسهاي

چنانكه نيست، سخن و علم تعظيم مض كه است خويشت
او بر بيند سخنورتر و دانشمندتر خود از يكي اگر
و كند كار خدا خاطر به طبيب اگر آيد! كه گران
خوشحال بشيده شفا را بيماري ديگري طبيب بيند
طبيب فلن دست بر بيمار كند آرزو اينكه (نه گردد
گويد: ليلي ابي بن نيابد!) عبدالرحن ببود
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از چون كه ديدم را پيغمب اصحاب از تن بيست و يكصد
دوست شد، مي سؤال حديثي يا اي مسأله يكشان هر

شده سؤال ديگر صحابي از كاش كه كرد مي آرزو و داشت
بود. 
تلبيسات از كامل عالي كه گويد: باشد مؤلف
مي تر مفي راه از ابليس برهد. اما ابليس آشكار

بيو راههاي به تو از آگاهت را گويد: كسي مي و آيد
اين به عال آن گاه نديدم! هر خويش نشد درو و نشد

هلك گردد ُعجب دجار و يابد آسايش و آرامش وسوسه
گفت: كه است نقل سقطي سري از است. چنانكه شده
گونه هر از آن در كه شود بستاني وارد مردي اگر
و باشند مرغان گونه هر از درخت هر بر و باشد درخت
گويد: « السلم فصيح زبان به مرغان آن از يك هر

اسي يابد، آرام سخن بدين او ال!» و ول يا عليك
او جز كه است خداوند رهنما تنها باشد! و نفس

نيست.  خدايي
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هفتم باب
شاهان و حاكمان بر ابليس تلبيس در

گوناگون جهات از را شاهان و حاكمان ابليس
كنيم:  مي ياد را آن مهمتين ما كه فريفته
را آنان خدا كه ناياند مي چني ايشان به – اول
خود نايب و گماشته حكومت و سلطنت به كه دارد دوست
كه است چني تلبيس اين كشف و داده، قرار بندگان بر
كنند شرع طبق حكم بايد هستند خدا نايب براست اگر

خاطر به خدا صورت آن در باشند خدا راضاي وتابع
ظاهر داشت. اما خواهد دوستشان بكنند كه اطاعت

غي اشخاص از بسياري به خدا كه حكومت و پادشاهي
را آنان و بشيده خود دشنان به حت يا و توجه قابل
دشنان تا است نوده مس دّلط خود اولياي از بعضي بر
اين سازند، مقتول و مقهور را خدا دوستان خدا

كساني چني به خدا سوي از بشيدن حكومت و پادشاهي
قرآني آية مضمون به و آنان، له نه است آنان عليه

. 1بيفزايند گنهكاري بر تا داد مي مهلتشان
نياز حكومت كه دهد مي فريبشان چني شيطان – دوم

با و كنند ني علم طلب روي اين از دارد، هيبت به
كرده عمل خويش دلواه آراء طبق و نشينند ني عالان

بي پرستان دنيا با عكس بر و سازند، مي تباه را دين
طبيعت كه است معلوم آميزند. و مي در دين از خب
آن عيوب دارند خود كه عيوبي بر علوه لذا است، دزد

هيچ بي و گذارد مي اثر نفسشان در نيز معاشران
به منجر كه كنند مي خواهند چه هر مقاومت و مانع
گردد. مي هلك

مي دشن از را شاهان و حاكمان شيطان – سوم
دست كه طوري به افزايند، مي حجاب بر و ترساند

گماشته كار بدين كه كس آن و رسد ني ايشان به شاكي
شوند مي نبوي روايت مصداق و ورزد، مي سست نيز اند
مسلمانان امور از يكي متصدي كه كس فرمود: «هر كه

ّنَما﴿ 1 ِلي ِإ ُدوا َلُهْم ُنْم َدا َيْز ًاللللل﴿. ِل ْثم آية عمران، آل سورة (ِإ
بر اينكه براى فقط دهيممى مهلت آنان به ما«). 178

. »بيفزايند خود گناهان
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و گيد حجاب آنان نياز و حاجت برابر در و باشد شده
خداوند دهد قرار آنان و خودش ميان مانع و پرده
اياد مانع و پرده نيازش و حاجت و او ميان

فرمايد». 
به را تقوي بي و جاهل و صلحيت بي اشخاص – چهارم

مردم كه شود مي باعث اينان وستم گمارند مي كار
معاملت با اينان هم نايند. و نفرين را حاكم و شاه
و حد كه كسي بر و خوراند مي حرام حاكم به شرع خلف

كه تصور اين با سازند، مي جاري حد نيست روا مازات
اول براي ديگر شده سپرده ديگري به كار چون

است. اگر بياهي تصور اين آنكه حال نيست مسؤوليت
آنان و بگمارد آن تقسيم به را تبهكاران زكات عامل

است.  اضامن زكات عامل خود كنند خيانت
و حاكمان بر شيطان فريبهاي از ديگر – پنجم
ناروا به دارد مي روا را ايشان كه است اين شاهان

پندار اين با بزنند گردن و بُبند دست خود رأي طبق
اين اضمنيش معن «سياست» است، مقولة از اينها كه
خود رأي با ما و است ناقص شريعت گويا كه شود مي

تلبيسهاست بدترين از اين ناييم. و مي تكميلش
خلل كه است مال و است الي سياست شريعت، زيرا

قرآن در چنانكه باشد ملوق رأي متاج و باشد داشته
َنا َما﴿خوانيم:  مي ْط َتاِب ِفي َفّر ِك ْل چيزى هيچ« ؛1﴿ ِمْن ا
. و»اينكرده گذار مفوظ) فرو (لوح كتاب در را

واقع در است شريعت از بالتر سياست مدعي آنكه
شود. مي نزديك كفر به و داند مي پذير خلل را شريعت

بود كينزي شيفتـهء كه اند كرده نقل الدوله عضد از
غرق را كنيز آن داد دستور مشغول؛ بدو دلش هيشه و

ندارد. بازش سلطنت كار از بدو دلشغول تا كردند
بي را مسلماني زيرا است احقانه ديوانگي واين
كه بپندار كس هر و نابشودني؛ است گناهي كشت گناه
شرعا كه بگويد اگر و شود مي كافر رواست كار اين
شرع خلف در را مصلحت است، مصلحت طبق اما نيست روا
داند. مي

.38 آية انعام، سورة 1
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اموال در بازي گشاد و درازي دست شيطان – ششم
و دهد مي جلوه خوب شاهان و حاكمان نظر در را عمومي

تلبيس اين كشف و پندارند، مي خويش حكم در را هه آن
را خودش مال در اسرافكار آدم بدانيم كه است چنان
ا ا هم براي كه كسي به رسد چه كرد مجور بايد شرع

به جز مال آن واز اند كرده اجيش غي ا اموال ادارة
بازي گشاد جاي چه پس ندارد، حقي عملش ا اجرت اندازة

از راويه حا ِد به يزيد بن وليد كه اند آورده است؟
] ظاهرا هزار پنجاه بيت چند روايت بابت

اينگويد:  عقيل ابن داد، صله كنيز دو  ودرهم[
بالترين آنكه حال اند كرده نقل مدح وجه بر را كار
در است مسلمانان اموال در تبذير زيرا است قدح

راندن شاهان و حاكمان بعضي نظر در شيطان مقابل،
بدي در عمل اين كه دهد مي جلوه خوب را مستحقان

. 1است تبذير هانند
گناه در آزادي حاكمان و شاهان بر ابليس – هفتم
را امر گونه بدين و دهد مي جلوه نيكو را ورزيدن
ساخته برقرار امنيت و نظم شا كه سازد مي مشتبه

مازات گناهان بابت را شا عمل اين ثواب به و ايد
گماشت بر اساسا كه است اين كرد. جواب نواهند
و شهرهاست نظم و راهها امنيت براي حاكمان و شاهان

را عنه منهي اعمال عقا ِب و است واجب ايشان بر اين
دارد.  ني بر

را امر حاكمان و شاهان بيشت بر ابليس – هشتم
انام كامل را خود وظيفة شا كه سازد مي مشتبه چني
است راست سر كارشان ظاهر چه گر ايد. اينان داده
ببينند. بسيار اختلل كنند نظر حقيقتا اگر اما

كردند مي دقتها باب اين در قدي فرمانروايان
ميدان سبزه بر مأموري وزير عيسي بن علي چنانكه
فروخته انداخت شراب براي انگور كه بود گماشته
در نشست از را منجمان گذشته در نيز و نشود،

آن توانند ني ندارند مروم را حقان صاحب اگر اصول 1
سكه يك روي دو تفريط و بكنند. افراط را گشادبازيها

 م.–است. 
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و كردند، مي  منعبين[ برايالع] گذرگاهها
زلفي و ريش بي پسر لشكريان ميان كه بودند مواظب
شدند. مسلط عجم تا بود چني واين نباشد
بيون در را فشار و زور بردن كار به شيطان، – نم

اموال تام مصادرة نيز و اموال از اموال كشيدن
مي جلوه نيكو حاكمان و شاهان نظر در خائن شخص ی
نود. رفتار شرعي بي دّنه طبق بايد آنكه حال دهد،

نوشت بدو عبدالعزيز بن عمر غلم اند آورده چنانكه
جز و ند ا كرده خيانت ال مال در كه هستند اشخاصي

گرفت. عمر پس ايشان از را اموال توان ني شكنجه به
خدا ملقات به نوشت: اگر پاسخ در عبدالعزيز بن

از است بت اموال، در ايشان خيانت مسؤليت با بروم
باشد.  گردن به آنان خون اينكه
نظر در را غصب اموال از صدقه و بشش شيطان، – دهم
اين كه نايد مي چني و آرايد مي شاهان و حاكمان

ده اثر صدقه درهم يك و پوشاند مي را گناه آن ثواب
غصب گناه اينكه از كند! غافل مي مو را غصب درهم
را حرام مال از صدقه آن و است باقي خود جاي به

باشد نيز حلل مال از صدقه اگر حت و نيست ثوابي
ني الّذمه بريء را انسان و كند ني رفع را غصب گناه

كند. 
دعا التماس و نيكان ملقات شيطان نيز و – يازدهم

مي پيشه خطا حاكمان و شاهان نظر در را ايشان از
ا ة اين كه نايد مي چني و آرايد شدن سبك ماي

ني را ش دّري چنان خيي چني آنكه حال است، گناهانشان
را تاجري كشت گيان باج كه اند پوشاند. آورده

شكوه دينار بن مالک نزد تاجر آن كردند، توقيف
گيي) باج (= متصدي عشار نزد او هراه مالك برد،

داشتيد فرمايشي هر كه نود ادب عرض آمد. عشار
را مرد اين گفت: كشت فرموديد. مالك مي سفارش

نودند. دعا التماس و كردند كار كنيد. آن رها
من دعاي داريد، كننده نفرين هزار  شاگفت: مالك

بواهيد كوزه اين از شود؟ مي مستجاب شا براي چگونه
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هر كه بود اي كوزه به اش اشاره كند! و دعايتان كه
انداختند.  مي آن در گرفتند مي باج بابت پول چه

دست زير كه هستند حاكمان دوازدهم- بعضي
ستم مافوق حكم به و كنند مي كار بالتري فرمانرواي

نايد مي مشتبه ايشان بر را امر ابليس و رانند مي
دهد، مي فرمان بال از كه است كسي گردن به گناه كه
و ظلم به دستيار و كار كمك زيرا است غلط اين اما
عليه ال (صلى پيغمب است. چنانكه گناهكار هم ظال

است كرده لعنت را كس ده شراب مورد وسلم) در
و ساز شراب و خريدار و فروشنده و ساقي و (شرابوار

و رباخوار هچني بورد...) و پولش از آنكه و  دّحال
لعنت را ربا بر موكل نيز و را سندش گواه و نويسنده
براي ماليات و زكات كه كسي است است. هچني فرموده

اسرافكار او كه داند مي و نايد مي آوري جع دست بال
اوست. گناه شريك و نوده ظلم به كمك هم اين است،
كه: «در است گفته نيكو باب اين در دينار بن مالك

دانند»! امي را وي خائنان كه بس هي آدم يك خيانت

هشتم باب
پيشگان عبادت بر ابليس تلبيس در
مي وارد مردم بر آن از شيطان كه راهي بزرگتين

داخل خيال آسودگي با جاهل بر شيطان است، جهل شود
مي وارد دزديده طور به عال بر آنكه حال شود مي

سبب به را پيشگان عبادت از بسياري شود. ابليس
مشغول ًعموما زيرا است فريفته شان دانش كمي

خيثم بن آموزند. ربيع ني درست را علم و عبادتند
عزلت گاه آن بياموز است: «فقه گفته مورد اين در

گزين». 
نادن ترجيح را عابدان ابليس تلبيس نستي پس

از برتر علم آنكه حال علم؛ بر است پيشگي عبادت
كه كرده وانود چني آنان به است. شيطان مستحبات

جوارح عمل به منحصر را وعمل است عمل علم از مقصود
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عمل حقيقت در عمل كه اند ندانسته اين و اند شرده
اعضاء. و جوارح عمل از است برتر كه است قلب

عبادت از برتر علم گويد: فضيلت عبدال بن مطرف
علم از بابي اگرگويد:  اسباط بن يوسف و است،

بن معاف و است، جهاد سفر هفتاد از بت بياموزي
ناز از دارم تر دوست را حديث يك گويد: نوشت عمران

ناز. به داري زنده وشب شب
اقسام مورد در شيطان تلبيس بيان به اكنون
پردازي: مي عبادات

گرفت طهارت در وسواس
مستاح در ماندن دير به را وسواسي عابد شيطان

بايد و است مضر كبد براي اين آنكه حال كند مي امر
براي پيشگان عباد از باشد. بعضي اندازه به

را قدم چند و شود مي بلند بول استباي از اطمينان
خود پای آن و پا اين روي و كند مي تنحنح و رود مي

فرود مانده باقي مرا در بول چه هر تا دهد مي تكان
بكند كارها اين از چه هر شود. اما خارج و بيايد

ذكر در را آنچه گاه هر و آمد، خواهد تازه بول
تطهي و بريزد آب سپس است، كاف نايد استبا مانده

استعمال پيشگان عبادت بعضي نظر در كند. شيطان
ترين سخت طبق و داده جلوه نيكو را فراوان آب

است ناست عي ازالة از بعد ريت آب هفت كه فتواها
براي سنگ كاربرد در است هچني كنند، مي عمل

و كند مي پاك و است كاف سنگ قطعه سه كه استنجا،
بود. خواهد بدعت آن از بيش

 گرفت واضو در وسواس
كردن نيت ترتيب در پيشگان عبادت بعضي بر شيطان

زبان بر را ناز نيت بار چند چنانكه كند مي تلبيس
لزم آن تلفظ و است قلب به نيت آنكه حال آورند، مي

اين از هم را ندارد. بعضي معن لفظ تكرار و نيست
خواهي مي كه آبي اين كجا از كه كند مي وسوسه راه
نظر در را دوري احتمال هر و باشد؟ پاك بسازي واضو
اصل آب در گويد مي شرع آنكه حال سازد، مي ظاهر او
عيب چهار هم را آب استعمال كثرت است. و پاكي بر
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كه شرع كار در فضول كردن، تلف وقت هست: اسراف،
و داند، مي بس واضو براي را آب اندكي كاربرد
شده ني بگذرد بار سه از عضو هر شستشوي اگر بالخره
مي ناز وقت كه دهد مي طول را واضو آنقدر بسا است. و

به رسيدن فضيلت يا وقت اول فضيلت كم دست يا گذرد
دهد.  مي ازدست را جاعت ناز
واضو كه كند مي وسوسه چني اينجا در شيطان و

نيست، درست ناز نشود درست واضو اگر است ناز مقدمة
حلل مورد در اي ديده را آدمها هي از بعضي آنكه حال
اندازه اين خود نوشيدن ی و خوراك بودن حرام يا

كنند. كاش مي دراز غيبت در زبان و نيستند مقيد
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب بود! از برعكس كارشان
زياد[ واضو آب ]با ديد گذشت سعد بر كه است روايت

سعد چيست؟ براي اسراف اين سعد، فرمود: يا گيد مي
 بلي،فرمود: هست؟ اسراف هم واضو در پرسيد: مگر

آب اندازه به ]بايد باشي نشسته روان آب كنار ولو
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از نيز كن[. و مصرف

«ولان» نام شيطاني واضو فرمود: «بر كه است روايت
ديگر روايت باشيد». در برحذر آن از است موكل

و خندد مي مردم بر گرفت واضو در فرمود: «ولان
فرمود: كه است روايت نيز كند». و مي شان مسخره

واضو در و دعا در كه بود خواهند اشخاصي امت اين «در
گفت: مي عقيل بن كنند». ابوالوفاء مي افراط

آب با را وخدا است، وقت چيزها ارزشندترين«
كرد».  عبادت توان مي (بازي) كمت

كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از
ادرار مسجد در ]كه اعرابي بول تطهي براي
كفايت  آبدلو[ نوعي]  .دَذنوب  فرمود: «يككرد[

برگ با را فرمود: «آن من ازالة دربارة و است»؛
بر كه زنان بلند دامن دربارة كن!» و «إذخر» پاك

فرمود: «با شود مي نس احيانا و ساييده زمي
بچه پسر ادرار درباره و گردد»؛ مي پاك اش دنباله

ا ة بپاشيد» و آن بر فرمود: «آبي دخت ادار دربار
است روايت نيز بريزيد». و آب آن فرمود: «بر بچه
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ابوالعاص «ُامامه» دخت ناز حي وقت، يك حضرت آن كه
وسلم)[ عليه ال (صلى پيغمر دخت زينب از] ربيع بن
بر را او رفت مي سجده كه موقعي و داشت بغل در را
مي بر هم را بچه خواست مي بر چون و گذاشت مي زمي

يك عنه) به ال (راض ی عمر كه است روايت نيز داشت. و
زبان آبش ظرف در درنده حيوانات كه داد خب اعرابي

نيز نوشيدني. و و كننده پاك و است پاك آن از زده
بي يعن ی] شد مي سوار پالن بدون چارپاي حضرت آن

اخلق  ودرنيست[ نس الغ عرق اينکه نيز و بود تكلف
و عبادت عنوان به زياد آب استعمال حضرت آن عادت و

سنگابة از حضرت اند. آن نداده نشان ثواب قصد
صفت حيوان اعرابيان كه پيداست و ساخت مي واضو ا مسجد
آن كه اي نشنيده كردند؟ مي چه سنگابه آن با

كه است آن براي هه كرد. اين ادرار مسجد در اعرابي
است. طهارت بر اصل آب در كه بياموزي و بدانيم ما
رنگ به كه گودال آب از حضرت كه اند آورده نيز و

كه اند كرده روايت اينكه و ساخت واضو بود شده حنا
من «تنزهوا ياالبول»  من «استنزهوافرمود: 
معلومي حد «تنزه» را كه دانست بايد ؛البول»

تا بول رطوبت كه نبود آن از غافل بايد است. يعن
دنبال و كاوش اما نود؛ تطهي را آن رسيده، كجا

نواسته.  را آن شرع و است وقت اتلف كردن،
صالان (از سال بن اسود كه اند آورده نيز و

چندي از پس برد مي كار به بسيار آب واضو بزرگ) در
خفته  شبگفت: پرسيدند نود. سبب ترك را عادت آن

بن سعيد از چنانكه كرد، منع مرا و آمد ندايي بودم
چون عضو هر شستشوي واضو درگفت:  كه است نقل مسيب
افزود: رود. اسود ني بال واضو آن بگذرد، بار سه از
آب كف يك و گردم ني باز بازي آب عادت آن به ديگر

است.  كفايت مرا واضوي
گفت اذان در ابليس وسوسة

آهنگ و لن با گفت اذان شيطاني فريبهاي ازجله
ازآن ًشديدا علما ديگر و مالك است، خواني آواز

و دعاها با اذان آميخت ديگر و اند، داشته اكراه
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را اين علما كه آن، از پس و پيش است مواعظ و اذكار
شود. افزوده اذان به چيزي كه اند داشته ناخوش نيز
را شب ساعات از بسياري كه اي ديده كس بسيار نيز و

را قرآن از هايي سوره يا كند مي موعظه مناره بالي
خواب گونه نايد. بدين مي قرائت بلند صداي به

مي پرت را داران زنده شب حواس و گيد مي را مردم
منكرات از هه اين كه زند، مي بم قرائتشان و كند

است. 
ناز در شيطان فريب

كه نازگزار، لباس در است شيطان وسوسة ديگر 
آن به دست اگر و شويند، مي را آن بار چند بعضي
كاف خانه در را لباس شست شويند. بعضي مي باز بورد
باشد رودخانه در بايد گويند: حتما مي و دانند ني

يهوديان شيوة به گذاشته دلو در را لباس هم بعضي
عنهم) ال (راض ی کرام برند. اصحاب م ی فرو آب چاه در
کردند فتح را فارس هنگاميکه ايشان نکردند، چني
ايشان رخت و فرش و خواندند ناز فارسيان لباس با
قطره چنانكه وسواسيان از بردند. بعضي كار به را
بدين و شويند مي را آن تام بچكد لباسش بر آب اي
روز در هم بعضي مانند، مي جا جاعت ناز از سبب

ني مسجد به باران «ترشح» آب از پرهيز مض باراني
روند. 
و ناز نيت تكرار شيطاني هاي وسوسه از نيز

ا ةالحرام وسواسيان است. بعضي شكست باز و بست تكبي
نيت اين كه خورند مي طلق سه به سوگند كه هستند
است سحه و سهله ما شريعت كه حال است! در آخري

ني چني يارانش وسلم) و عليه ال (صلى وپيغمب
شد مسجد وارد كه است نقل ابوحازم كردند. از

واضو بي نداري واضو كه كرد اش وسوسه شيطان ناگهان
خواه خي قدر اين ] لعي![ توگفت: گزاري؟ مي ناز
نبودي! من
گفته وسواسي آدم به كه است آن وسواس اين چارة و
لفظ و است نيت اي برخاسته ناز به تو كه قدر هي شود
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اعاده گفت؛ ودرست گفت هم را آن تازه نيست، لزم
چيست؟ براي
چه من پرسيد او از كسي كه است نقل عقيل ابن از
ام، گرفته انديشم مي خود با سپس گيم، مي واضو كنم؟
ام. ابن نگفته كه ميانديشم خود با و گوي مي تكبي
كه نيست! چرا واجب آدمي چني بر گفت: ناز عقيل
باز عقل به تا شده برداشته منون از قلم و است منون

آيد. 
مسأله از ناشي ناز نيت در گويد: وسوسه مؤلف
ف كسي اگر كه بود. پيداست خواهد عقلي كم و ندانست

لفظ به برخيزد بواهد احتام مض عالي پاي زير الثل
بر علمش به احتام مض عال اين پاي «زير كه گويد ني
مي نشان را او نيت برخاست هان خيزم...» بلكه مي

هم باز و بلفاصله نيت و قيام هم ناز دهد. در
و يابد مي خارجي وقوع صورت و ميشود متصور درنفس
بگويد را تكبي اگر نكرده فسخ را نيت كه مادام
تكبي و نيت باشد لزم كه نيست چنان و كرده عمل صحيح
پيغمب از بيش كس هيچ كه اند باشد... آورده هم با

سختگي وسواسي بينان خرده وسلم) بر عليه ال (صلى
و حال عنهما) بر ال (راض ی عمر و ابوبكر هچني نبود،
بودند.  نگران بسيار وسواسيان عاقبت
درست را نيت چون كه هستند كساني وسواسيان از

هان را ناز و اند غافل ناز بقية از ديگر كردند
ا ةالحرام شيطاني فريب اين و بس؛ و دانند مي تكيب

مي وانود مهمت آن خود از را عبادت در دخول كه است
دارد. مي مشغول آن در به خانه اصل از را آدم و كند
به ركعت اواخر در كه هستند كساني وسواسيان از و
و «استفتاح به را خود وقت و رسند مي جاعت

و رود مي ركوع به امام تا كنند مي استعاذه» تلف
ملحق ناز به گفته تكيب عجله با ركوع وسط در

مأموم بر را قرائت علما بعضي آنكه حال ميشوند،
و است استعاذه» سنت و «استفتاح ول اند شرده لزم

چني در كه است آن در احتياط گونه بدين مستحب،
قدري حي و بگذرد است سنت «استفتاح» كه از موردي
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است[ به واجب مأموم بر بعضي نظر در ] كه قرائت از
ابوبكر شيخ كه است اي نكته واين گردد ملحق ناز

– بود نوجوان كه - هنگامي كتاب مؤلف به دينوري
داد. تذكر

راه اين از شيطان هم را پيشگان عبادت برخي
جاي به را سنتها ها وسوسه بعضي سبب به كه فريفته

اصل گويند مي و روند ني اول صف به مثل آورند، ني
روي دست ناز در و باشد، نزديك دل كه است اين بر
از خشوعي خواهم ني كه عنوان اين به گذارند ني دست
از سنت دو اين ندارم. كه دل در كه بنمايان خويش
پيغمب قول از مثت ًل است، روايت بزرگ صالان بعضي
اولي مردان صفهاي وسلم) «بتين عليه ال (صلى

كه اند آورده نيز و آنا»، آخرين بدترين و آناست
را چپ دست خواند مي عنه) ناز ال (راض ی مسعود ابن
عليه ال (صلى پيغمب بود، گذارده راست دست روي بر

گذاشت.  چپش بر را راستش دست و گذشت او وسلم) بر
در روي زياده راه از را نازگزاران بعضي شيطان و
چنان و فريبد، مي مارج از حروف كردن ادا غليظ

مي راه مكرري و وصدا سر «مغضوب» پر «المد» و
تكلف سبب به و رود مي بيون ناز آيي از كه اندازند

مانند. مي باز معن فهم و تدبر از مرج تقق در
عنه) ال (راض ی مالك بن انس بر كسي كه است روايت
آن خواند، مي مسافر ناز مثل سبك ناز او و شد وارد
ناز هان اين آيا بيامرزاد،  خدايتپرسيد: شخص
خواند وسلم) مي عليه ال (صلى پيغمب كه است واجب
ناز هان گفت: اين انس آوردي؟ جاي به مستحب ناز يا

وسلم) مي عليه ال (صلى ال رسول كه است واجب
كه نگييد سخت خود فرمود: «بر مي حضرت و خواند،

بر اي  عدهشا[ از ] پيش كه گيد، مي سخن شا بر خدا
اين كه گرفت سخت ايشان بر خدا و گرفتند سخت خود

آنان بقاياي نشينان صومعه و دير راهبان
ابي بن عثمان كه است روايت نيز هستند...». و

كرد: وسلم) عرض عليه ال (صلى پيغمب به العاص
قرائت در و شود مي حايل من ناز و من ميان «شيطان
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فرمود: «آن مياندازد». حضرت اشتباه به مرا
كه كردي احساس گاه هر خنزب، نام به است شيطاني
و بب پناه خدا به بار سه او از نايد، مي ات وسوسه

كار گويد: اين بينداز». عثمان دهان آب چپ ست به
كرد.  دور من از را وسوسه آن خدا و كردم را

مي را جاهل پيشگان عبادت از بسياري شيطان
و است قعود و قيام هي عبادت كه پندارد مي و فريبد

دهند، مي ادامه نادانسته خود عادت اين بر و بس؛
مي سلم امام چون نكرده تام را تشهدشان هنوز مثل
شوند مي خارج ناز از و دهند مي سلم هم اينها دهد
امام وتشهد مانده باقي قدري تشهدشان از آنكه حال
كند.  ني كفايت اينان از

داشت شدم، وارد پيشگان عبادت از يكي بر روزي
خواند، مي بلند صداي روز) با (در مستحبيه ناز

اين گفت: دارم است، مكروه روز ناز در گفتم: جهر
به ران،... گفتم: سنت مي خود از را خواب جوري
زمان هر وانگهي شود، ني ترك تو آلودگي خواب سبب

است. حقي تو بر هم را تو نفس كه بواب آيد مي خوابت
هر كه داري وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از و
.1بزنيدش! پشگل با بواند جهر به را روز ناز كس

فريفته گونه بدين را پيشگان عبادت بعضي شيطان
نيز و داري زنده شب از و خوانند مي زياد شب ناز كه

شادمانند، فرايض اداي از بيش روز مستحب ناز اداي
مي خوابشان زند مي كه سپيده و مانند مي بيدار شب
صبح جاعت ناز به شود! يا مي قضا شان صبح ناز و برد
ني و اند آلوده خواب و خسته و خرد روز يا رسند، ني

نايند. عباد روزي كسب شان عائله براي توانند
جامع در كه ديدم را قزوين حسي نام به پيي پيشة

پرسيدم. سبب زد، مي قدم (بغداد) زياد منصور
را اين شرع نگيد! اما چرت آنكه برايگفت: 

وسلم) فرمايد: « عليه ال (صلى پيغمب و نواسته،
عبادت براي شب هم است حقي تو بر هم را تو نفس

جايي لفظ اين به را روايت اين كه است نوشته كتاب مصيّحح 1
نيافتم.- م.
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يك شاست فرمود: «بر ديگر جاي و بواب»، هم و برخيز
بگيد، سخت خود بر دين دراين كس هر متوسط، قرباني

كه اند آورده نيز كند». و مي مغلوبش سختگيي آن
ملحظه و شد مسجد وسلم) وارد عليه ال (صلى پيغمب

اين پرسيد اند، بسته ستون دو بي طنابي كه كرد
مي دراز ناز به كه است زينب آ ِن گفتند: از چيست؟
به دست گردد مي سست يا شود مي خسته گاه هر و ايستد

و كنيد، باز را طناب گيد. فرمود: اين مي اين
گاه هر بواند، ناز نشاط با شا از يك فرمود: «هر

لزم مستحب ناز براي بنشيند» (يعن شد خسته و سست
ال (راض ی عايشه از بدهد). و شكنجه را خود كسي نيست

از كسي وقتفرمود: « حضرت كه است عنها) روايت
كه زيرا بپرد، خوابش تا بوابد گرفت، چرت را شا
را خودش آنكه جاي به بواند ناز چرت حال به اگر بسا
باري را حديث اينبدهد!». ( دشنام خود به كند دعا
تنها را قبلي حديث و اند نوده روايت هردو مسلم و

است). نوده باري
تديد زيرا دارد اثر سو ِء بدن و عقل در بيخوابي

برخي از كه بگويد اي گوينده اگر و است، لزم قوا
است اين جوابش است، منقول داري زنده شب گذشتگان

قادر تا بودند پرداخته كار اين به بتدريج آنان كه
كه داشتند اطمينان و بودند شده داري زنده شب به
و رسند، مي مهم صبح جاعت ناز به بيداري شب عي در
مي كمك ظهر) هم حدود در روز (خواب قيلوله خواب از

شوند). خواب كم (تا خوردند مي كم خوراك و گرفتند
(صلى پيغمب كه نداري صحيحي روايت هه، اين از پس
هيچ و مانده بيدار را شب وسلم) تام عليه ال

عليه ال (صلى پيغمب سنت تنها و باشد؛ نوابيده
است.  پيوي قابل كه وسلم) است
مي گونه بدين هم را داراي زنده شب بعضي شيطان

مي حكايت مردم براي را خود بيداري شب كه فريبد
به مؤذن فلنميگويند:  كه صورت اين به مثل كند،

بيدار موقع آن در بدانند گفت! تا اذان هنگام
كم دست باشد نداده خرج به هم ريايي اگر كه بوده؛
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س دّر» «ديوان از را عملش زيرا كرده كم را خود ثواب
دهند. مي علنيه» نقل «ديوان به

براي مساجد در كه فريفته چني را بعضيها ابليس
را خود گونه بدين تا مانند مي تنها مستحب عبادت

عليه ال (صلى پيغمب بشناسانند. از مردم به
در كه است آن مرد ناز «بتين كه است وسلم) نقل

و باري را حديث اينفرض». ( ناز ال بواند خود خانة
بن عامر كه اند آورده  واند). آورده هردو مسلم
ناز حال در مسجد در را او آنكه از داشت اكراه قيس

هزار روزي درمنزل آنكه حال ببينند خواندن مستحب
مشغول هرگاه ليلي ابي ابن و گزارد، مي ناز ركعت
عنوان ]به او شد، مي وارد او بر كسي و بود مي ناز

كشيد. مي استاحت[ دراز
مردم ميان كه فريفته چن شيطان را عابدان بعضي

واقعا كسي است مكن كنند. البته مي تظاهر گريه به
مي كه كسي از اگر اما دارد نگاه را خود ا نتواند
رياست. از معرض در شود ديده كند خودداري تواند

مي آهسته ناز حي خانه در كه است نقل ابووائل
كسي حضور در دانند مي وي به را دنيا اگر اما گريست

هر كه است نقل سختياني ايوب كرد. از ني را كار آن
مي بر جع ميان از نود مي غلبه او بر گريه گاه

خاست. 
چني را امر پيشگان عبادت از بعضي بر شيطان

اصلح در اما خوانند مي ناز روز و شب كه كرده مشتبه
ني نظري خود معيشت راه كردن درست يا نان عيب يك

فراوان مستحبات از اينها رعايت آنكه حال كنند،
است.  تر او .دَْل

كه فريبد مي خواني تند با را قرآن قاريان شيطان
كه است نقل گذشتگان بعضي از اينكه و نيست، شايسته

اند كرده مي تلوت قرآن ركعت يك در يا روز درهر
چه اگر نايد مداومت كار اين بر كه هر است. و نادر
تأني با و آرام و كند ترتيل اگر اما نكرده خلف

(صلى پيغمب از چنانكه است خوشت علما نظر در بواند
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از كمت در كس اند: «هر كرده وسلم) روايت عليه ال
فهمد». ني را آن بواند قرآني روز سه
شبها كه فريبد مي را قاريان بعضي شيطان نيز و
قرآن آواز به و بيندازند صدا در صدا مناره بر

خواب و آزاري مردم از گذشته كار اين بوانند
قرآن هم برخي هست، هم ريا معرض در گرفت را ديگران

به مردم كه هنگامي و اذان موقع براي را خواندنشان
ببينندشان. مؤلف كه گذارند مي آيند مي مسجد

جاعت امام اينكه ديدم كه عجيب چيزهاي گويد: از
ا ةآخر (دو معوّذتي صبح، ناز از بعد قرآن) را سور

بپندارند تا خواند را قرآن ختم دعاي وسپس خواند
روش آنكه است. حال كرده ختم قرآن بدانند يا

مي نفته را خويش عبادات آنان نبود، اين پيشينيان
بود پنهاني هه اعمالش خيثم بن ربيع داشتند. مثل

پارچه بود قرائت مشغول او و شد مي وارد كسي واگر
هچني و و پوشانيد مي را آن و افكند مي قرآن روي اي
شد ني معلوم اما خواند مي زياد قرآن حنبل بن احد
است.  كرده ختم كي

روزه در را پيشگان عبادت شيطان تلبيس
كه فريبد ابد» مي «صوم با را اي عده شيطان

مثل] است واجب افطار كه را روزهايي اگر البته
دو از اما نكرده، خلف كار نگيد، فطر[ روزه عيد
معيشت كسب از و شود مي اضعيف آنكه يكي نيست خال عيب
را واجب دو و ماند مي عاجز زناشويي وظيفة اداي و

روزة فضيلت] اينكه ديگر كند، مي مستحب يك فداي
پيغمب از كه دهد[. چرا مي دست از هم را مستحب
فرمود: كه اند كرده وسلم) روايت عليه ال (صلى

روز يك كه بود السلم عليه داود روزة روزه، «بتين
است آمده ديگر روايت در گرفت». و مي روز ميان در
فرمود: «يك بگيد روزه داشت اصرار كه صحابي يك به
قدرت گفت: من صحابي بور». آن روز يك و بگي روز
دارم. فرمود: «بت هم را اين از بت و اين از بيش
و مسلم صحيح در روايت نيست». (اين اي روزه اين از

است).  آمده باري صحيح
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روزه دائم پيشينيان بعضي كه شود گفته اگر و
اضمن توانستند مي آنان بسا كه است اين جواب بودند،

يا و برسند نيز خود خانوادگي وظايف به كار اين
و نبود كسب به نيازشان و نداشتند اي خانواده خود
هر به بودند؛ گذاشته عمر آخر براي را كار اين يا
اي «روزه وسلم) كه عليه ال (صلى پيغمب سخن آن حال

]حرف است فصل نيست» كلم درميان روز يك از بالتر
كم با كساني قدما است[. از بريده و كرده تام را

چشم در آن و گرفتند مدام روزة بدخوراكي و خوراكي
و است نفس حق در تقصي نوعي كه گذاشت، اثر مغزشان و

نيست.  جايز كه نفس طاقت فوق تميل
روزه هيشه پيشه عبادت فلن كه شود مي شايع گاه

جلو ديگر يافته، اطلع شايعه اين از او و است، دار
اين بشكند. و جاه آن مبادا كند ني افطار مردم چشم
و باشد اخلص به نظرش اگر و است پنهان رياي نوعي

را او كه كسي چشم جلو بايد خود، احوال پوشيدن
اگر بعد، روزهاي و كند افطار داند مي دار روزه

تا] ننمايد اعلم و دهد ادامه داري روزه به خواست
. گردد[ منتفي وي ابد صوم شايعة آن

را خود داري روزه كه دارد مي وا شيطان را بعضي
روزه كه است سال  بيستگويد: مي مثل نايند، اعلم

من مقصود كه آميز فريب تصور اين با ام، نشكسته
اقتدا بن نيز آنان تا است ديگران راهنمايي

است! آگاه بت هگان ومقصود نيت از خدا نايند. اما
اعمال به بنده كه است ال) نقل (رحه ثوري سفيان از
اش وسوسه قدر آن شيطان اما پردازد مي نان در نيك
ديوان به سر ديوان از عملش و كند اظهار تا نايد مي

الثل ف پيشگان عبادت يابد. بعضي نقل علنيه
سفره به اگر و گيند مي روزه را پنجشنبه و دوشنبه

است! پنجشنبه كه امروزميگويند:  كنند دعوتشان
و گيم، مي روزه پنجشنبه هر كه برساند خواهد ومي
را اين ام، روزه امروز بگويد ساده طور به اگر

كه هستند كساني اينان از هم كند! و مي تلقي مصيبت
روزه ما كه نگرند مي خواري ديدة به را ديگران
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دائم روزة قيد در نيستند. بعضيشان اينان و داري
است، ناني چه از كه نيست افطار مقيد اما هست

زند مي سر او از كه بيهوده سخن و حرام نگاه ومواظب
ا ة ثواب كه پنداراندش مي چني شيطان و نيست تو روز

پوشاند.  مي را گناهت
 حج در را پيشگان عبادت شيطان تلبيس
كسي كند. گاه مي ساقط را تكليف واجب حج بار يك
خطاست، اين و رود مي دوباره والدين راضايت بدون
گردن بر مظال و ديون كه حال در رود مي حج به گاه

براي هم بعضي رود، مي گردش و تفريح براي يا دارد،
در راه اضمن اكثرا شده. و حاجي كس فلن بگويند آنكه

با و آيد مي پديد كاستيها شان طهارات و فرائض
گرد كعبه دور ناپاك باطنهاي و پليد و چركي دلاي
و دهد مي نشانشان حج از ظاهري ابليس، و آيند مي

اعمال فقط حيّج از مراد آنكه حال فريبدشان؛ مي بدان
جز آن و خداوند، به است دل نزديك بلكه نيست بدني
مي مكه به كسا نيست. بسا شدني تقوي به قيام به
گويد: مي مثل و بيفزايد را خود حج دفعات تا رود
ماور كه كسان ام. بسا «وقوف» داشته بار بيست من
خود باطن پاكيزگي به آنكه بي مانند مي مكه

است: كه آن مصروف هتشان هة و باشند، پرداخته
بگويند: گهگاهي و باشد، كه جا ازهر برسد فتوحي

گويد: و ام. مؤلف ال بيت ماور كه است سال بيست
آب براي را هديگر راه در كه رواني حج ديدم خود من
بستند.  مي راه يكديگر بر و زدند مي كتك
كه فريفته گونه بدين را روان حج جعي شيطان و

كند مي فروشي كم معامله موقع و شود مي فوت نازشان
و پوشاند؛ مي را هه اين حج ثواب كه گمان اين به
به عمل مناسك، در كه فريفته گونه بدين را جعي
مي برهنه را دوش يك احرام در مثل كنند مي بدعت

اثري آنان پوست و صورت و سر در آفتاب تا گذارند
روايت سازند. در خودنايي وسيلة را اين و دارد
وسلم) ديد عليه ال (صلى پيغمب كه است آمده باری
طواف را وي انداخته ديگري گردن به ريسماني كسي
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بريد. در را مانند افسار ريسمان آن حضرت ميدهد،
هدايت طواف در را ديگري كسي است آمده ديگر روايت

او وارة بين در اي رشته كه صورت اين به كرد مي
دستت با را فرمود: او كشيد. حضرت مي افكنده

ني متضمن حديث دو گويد: اين كن. مؤلف راهنمايي
باشد.  طاعت قصد به ولو است دين در آوري بدعت از

شبهه «توكل» به راه از هم را بعضي شيطان
ال) گفت (رحه حنبل بن احد امام به انداخته. كسي

مكه راه در قدم وتوشه زاد بي متوكلنه خواهم مي كه
برو. گفت: قافله از  خارجگفت: گذارم. احد

بر تو گفت: پس رفت. احد خواهم قافله هراه نه،
اي! كرده توكل هسفران خرجي

غازيان بر ابليس تلبيس
بيون جهاد نام به كه فريفته را زيادي عدة شيطان

كه است خودستايي و ريا نيتشان آنكه حال روند مي
خدا[ يا راه در جنگجوي] غازي كس فلن شود گفته
پيغمب از باشد. مردي مي غنيمت قصدش يا است، دلور
براي كساني كه پرسيد وسلم) مي عليه ال (صلى

و طايفه و اهل حيت به گروهي و جنگند مي نايي شجاعت
از كدام مردم)، نظر (براي ريا به بعضي و قبيله
كه كس  آنفرمود: است؟ خدا» مسوب راه «در اينها

راه در جهاد اين باشد، برترين ا ال كلمة تا رزمد مي
كرده روايت مسلم و باري را حديث ينخداست. (ا

اند).
اند عنه) آورده ال (راض ی مسعود ابن قول از نيز و
ندهيد، كس هر به شهيد عنوان كه باد شا گفت: بر كه
کردن، درك اسم براي وبسا شده كشته غنيمت براي بسا

مردم توجه مورد مقام و شوند ديده آنكه براي وبعضي
وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از بيابند. و

مي داوري هه از پيش را كس سه قيامت «روز كه است
و يافته شهادت و شده كشته كه را كسي نستكنند: 
پرسد: در مي و شارد مي بر بدو را نعمتهايش خداوند

كشته تا جنگيدم تو گويد: درراه كردي؟ چه دنيا
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تا جنگيدي تو گويي، مي دروغ كه آيد خطاب شدم،
صورت بر كه رسد فرمان و گفتند؛ و است، دلي بگويند

آورند مي پيش را قاري عال بكشندش. سپس آتش سوي به
پرسد: مي و شارد مي بر بدو را نعمتهايش وخداوند

قرآن و گرفتم فرا گويد: علم كردي؟ چه دنيا در
مي دروغ كه آيد خطاب آموختم، ديگران به و خواندم
و است، قاري و عال بگويند تا آموخت علم تو گويي،
آتش سوي به صورت بر كه رسد فرمان و گفتند؛

و آورند مي پيش را دنيادار ثروتند بكشندش. سپس
پرسد: در مي و شارد مي بر بدو را نعمتهايش خداوند

راضاي مطابق كه راهي هر گويد: در مي كردي؟ چه دنيا
دروغ كه آيد خطاب ورزيدم، وانفاق كردم خرج بود تو
سخاوتند بگويند كه كردي را كارها آن تو گويي، مي
صورت بر كه رسد فرمان و گفتند؛ و است، نيكوكار و
بكشندش».  آتش سوي به
در كه اند آورده مبارك بن عبدال احوال در و
كسي آنكه بي جنگيد مي دلورانه و كرد مي شركت جهاد

هچني نيايد؛ وارد اي خدشه اخلصش در تا بشناسدش،
غنيمت از اما كرد مي شركت جهاد در ادهم ابراهيم

باشد.  زياده اجرش تا گرفت ني چيزي
بر را او و فريبد مي غناي باب در را ماهد ابليس

بويژه بردارد، رسد ني بدو كه چيزي كه انگيزد مي
هر را كافر مال كه بينگارد چني و باشد دانش كم كه
چه غنيمت در خيانت كه نداند و رواست و برگيد كس

است عنه) روايت ال (راض ی ابوهريره است. از بليي
نيافتيم دست زر و سيم به كردي فتح را خيب چون كه
به چون گرفتيم، غنيمت خوراكي و جامه و اثاثه اما
تيي به ناگهان ال رسول غلم شدي روان وادي سوي
باد! مباركش شهادت ال، رسول گفتيم: يا شد، كشته

آن اوست، دست در ممد جان كه آن به  «قسمفرمود:
او تن بر برداشته خيب ازغناي كه بالپوشي چادر
به صدا شنيدند كه را اين كشد!» حااضران مي شعله
گفت: من و آورد كفش تسمة دو مردي و برداشتند ناله
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فرمود: «تسمه حضرت برداشتم، خيب جنگ در را اين
ا آتش!». از كفش تسمة دو يا آتش، از كفشي

داخل آنكه بي غنيمت برداشت كه داند مي غازي گاه
ني و است زيادي چيز اما است، حرام شود تقسيم حساب

كه پندارد مي بسا و نايد، نظر صرف آن از تواند
چني كه حال در] پوشاند مي را گناه آن جهادش ثواب

پديد ايان و علم اثر و ارزش كه  واينجاستنيست[
آيد.  مي

بسيار چيز مسلماني مداين جنگ در كه اند آورده
انداخت. پرسيدند: غناي روي و آورد را ارزشندي

ني ناظر را خدا اگرگفت:  برداشت؟ خود براي سهمي
است اين (مراد آوردم ني شا نزد را آن اصل دانستم

مي را اش هه خواستم مي اگر ام، برنداشته چيزي كه
اي پايه گران مرد كه فهميدند جوابش بردم). از

مبادا گوي ني خدا گفت: به پرسيدند، را نامش است،
ثوابي به و ستاي مي را خدا من خود و كنيد؛ ستايشم

و كردند خشنودم. گويند: دنبالش بدهد كه
است.  عبدقيس بن عامر كه دانستند

منكر از ني و معروف به امر در ابليس تلبيس
عال يا كند مي منكر از ني و معروف به امر كه كسي

چشم در را عمل آن شيطان است عال اگر جاهل، تا است
سازدش. از مي نامويي و عجب دچار و آرايد مي وي

خليفه منصور روزيگويد:  كه است نقل زاهدي
خود با و گرفت فرو خشم مرا گريست، مي درخطبه

كه خلف كارهاي آمد فرود منب از چون كه انديشيدم
از اما دهم، پندش و شارم بر يك يك دان مي او از

ببينند مرا و كنم موعظه را خليفه مردم ميان اينكه
صحيح (ريايي) كه عملي براي يا شوم، عجب دچار و

ماندم.  جا بر خاموش و نيامد خوشم شوم، كشته نيست
از ني و معروف به امر كه را عالي شيطان نيز و
از خشمش كه بفريبد راه اين از است مكن كند مي منكر

نباشد، خدا براي كار اثناي در يا كار ابتداي
 «اگرگفت: مردي به عبدالعزيز بن عمر چنانكه
از ترسيدم يعن كردم»، مي مازاتت نبودم خشمناك
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درآميخته خودم براي غضبم با خدا براي غضبم اينكه
باشد. 
كند منكر از وني معروف به امر كه جاهلي اما
مي خراب كند درست آنكه از بيش و است شيطان بازيچة

و است جايز بالجاع كه نايد مي ني چيزي از بسا كند،
توجيه آن براي صاحبش كه شارد مي منكر را چيزي بسا
فتاوي (فقهيي) و مذاهب بعضي طبق يا و دارد

مردم خانة د ِر بسا منكر از ني باب از نيز رواست. و
را مردم و كشد مي بال ديوارها از يا شكند مي را
باب از دهند جوابش واگر دهد مي فحش و ميزند كتك

مي افشا را چيزها بسا و شود، مي خشمگي خودخواهي
كرده.  آن ست به امر شرع كه نايد
كساني با اگرپرسيدند:  حنبل بن احد امام از

را رويش اما باشد شراب و ساز مثل منكر چيزهاي
پوشيده رو اگرگفت:  چيست؟ حكمش باشند پوشيده

اضخيم پوشش آنكه شرط (به شكست را آن نبايد است
چيست). و زير در كه نباشد معلوم رو از و باشد

و ساز بزم مل اما رسد مي گوش به كه صدايي درمورد
گفت: پرسيدند. احد كجاست، نيست معلوم آواز

مكن. و تفتيش كن، جستجو غايب از كه نيست تو وظيفة
حكومت كه بداني گاه هر است داده فتوي احد نيز

برسان. حكومت اطلع به را منكر كند، مي حدود اقامة
از ني كه است اين هم يكي شيطان فريبهاي از و
و ستايد مي را خود مينشيند جعي در وقت كننده منكر
در بسا اما دهد، مي دشنام و نكوهد مي را منكر اهل
كرده توبه اشخاص آن گويد مي سخن او كه حال آن

نادم آنان كه باشند شده بت او خود از بسا و باشند
از دري پرده اينكه از گذشته است؛ متكب اين و اند

واجب بتوان تا پوشي پرده و نيست خوب مسلمانان
فعل مشغول اي عده آنكه خيال به جاهلن است. گاهي

مي سرشان باشد- به مقق آنكه هستند- بي منكر
كه حال در شكنند مي ظروف و زنند مي كتك و ريزند

درماني. شرش از ببد منكري گمان كه هم فرض به عال
مي خرج به لطف و كاري نازك منكر از ني در گذشتگان
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ا ةبن مثل دادند صحبت زني با كه ديد را مردي اشيم صل
شاء ان بيند، مي را تن دو شا «خداگفت:  كند، مي
مردان از اي عده بر بپوشاند!» و را شا و را ما ال

گفت: بودند سرگرم لغو كار و بازي به كه گذشت
دارد سفري قصد كه كسي دربارة گوييد مي چه برادران

اين آيا كند، بازي روز طول در و بوابد شب هه شب و
و شد متنبه ميان آن از يكي نود؟ طي تواند راهي آدم

مصاحب و كرد توبه و ماييم؛ گفت: دوستان! مقصودش
شد.  نصيحتگر آن
منكر از ني در دادن خرج به لطف و كاري نازك و

بايد است، تر بايسته هه از فرمانروايان و اميان
نعمت و بدانيد، را خداي نعمت قدر كه گفت آنان به
معاصي با اينكه نه بدهيد تداوم تشكر با را

كنيد.  استقبال
مي راه اين از را اي پيشه عبادت ابليس گاه
و معروف به امر بگويد و نكند منكر از ني كه فريبد

نيستم صال خود من و است شايستگان كار منكر از ني
زيرا است غلط اين ناي. و ني و امر ديگري به چگونه

بد صفت هان ولو است واجب ازمنكر ني و معروف به امر
گاه هر كه هست اين باشد. البته بوده شخص اين در
مؤثرتر كند منكر از ني بيگناهي و پياسته آدم

اثر گفت توان را سخنش باشد آلوده اگر و بود خواهد
ابوبكر القائم ايام درگويد:  عقيل نيست. ابن

مشايخ از گروهي و كرد قيام منكر از ني براي اقفال
هچون خوردند مي خود دستنج از هگي كه شدند او هراه

آتش به كرده تنور در سر بس از كه خباز ابوبكر
و بگي صدقه بود... آدم شده كور بود نگريسته
و نيك اعمال كه آدمي و نكرد بود هراه بگي مستمري

با گاه گفت: هر و نكرد خود هراه دارد آميخته بد
هزيت باعث دارد ناخالصي كه آدمي شوي مواجه لشكري

شود.  مي
نم باب

زاهدان بر ابليس تلبيس در
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مي حديث و قرآن زبان از را دنيا نكوهش عامي شخص
ني و دنياست ترك در نات كه رود مي آن بر و شنود
ابليس است، كدام و چيست نكوهش مورد دنياي آن داند
ترك با جز رست نواهي آخرت در كه فريبد مي را او

و گذارد مي بيابان و كوه به سر عامي شخص دنيا. پس
و ميگردد مروم آموخت دين دانش و جاعات و جعه از

هي راستي زهد كه تصور اين با گردد مي وحش هانند
آن و شد آواره و ديوانه كس فلن اينكه نه مگر است؛

شخص اين است؟ عبادت مشغل آنا و شده نشي كوه ديگري
يا سازد مي رها كه دارد هم اي خانواده بسا عامي

چنانكه بسا گذارد. هو جامي به گريان كه مادري
هست، گردنش بر حقوقي چه و چيست ناز داند ني بايد
او بر شيطان بودن رااضي خود از و ناداني سبب به

يافت مي در را فقيهي صحبت گاه گردد. هر مي مسلط
نيست. بد بذاته دنيا كه ميفهمانيد او به فقيه
ماية و ناده منت ما بر آن سبب به خدا كه است نعمت

جز عبادت حصول و علم تصيل و است آدمي بقاي اضروري
به كه است آن مذموم دنياي نگردد، ميسر آن به

و خواستها و كنند خرج بيجا و آرند دست به ناروا
سر تنها آورند. اما بر را نفس نامشروع آرزوهاي

پيغمب حت است، منوع شرعا گذاشت بيابان و كوه به
فرموده، منع را مرد خفت وسلم) تنها عليه ال (صلى

است زيان هه عالان از شدن دور و جاعات و جعه ترك و
از كه شدن والدين عاق بر علوه ندارد؛ سودي هيچ و

نشي كوه گذشته در بعضي اينكه است. و كبيه گناهان
جعي دسته و اند نداشته اي خانواده بسا اند شده
موردتأييد كارشان هم حالت چني در اند، رفته

كوه به عبادت براي جعي است نقل چنانكه نبوده،
بازشان و رفت سراغشان به ثوري سفيان رفتند،

گردانيد. 
كه است اين هم يكي را زاهدان شيطان فريبهاي از
مشغول زهد به ساخته رويگردان و علم از را آنان

نفعش زاهد كه زيرا است برتر علم آنكه حال ميدارد،
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ديگران براي عال وجود اما گذرد ني درش آستانة از
است.  سودمند
چني زاهد به كه است آن شيطان فريبهاي از ديگر

باشد است. زاهد مباحات ترك در زهد كه باوراند مي
آن يا و نچشد ميوه عمري و نورد جو نان جز چيزي كه
با خودرا و شود خشك تنش كه بكشد خوراكي كم قدر

نوردن خنك آب  وگرم[ هواي ]در پوشي پشمينه
وسلم) و عليه ال (صلى پيامب دهد. روش شكنجه
گاه هر كه زيرا است، نبوده چني تابعي و صحابه
عليه ال (صلى پيغمب خوردند مي يافتند مي چيزي

گاه داشت، دوست را آن و كرد مي ميل وسلم) گوشت
و خنك آب برايش و داشت دوست شيين و خورد مي مرغ

ته و شده ]تصفيه مانده شب آب و كردند مي تيه گوارا
آب فرمود مي و داد مي ترجيح  راكوزه[ در شده نشي
و گوارد ني و آزارد مي را آلود) معده (گل روان
گفت: من يكي كه اند كند. آورده ني تشنگي رفع
آن شكر كه  نوردمروغن[ و خرما از خوراكي] خبيص

گفت: و شنيد را سخن اين بصري گزارد. حسن نتوان
تواني جاي به خنك آب شكر نادانان! مگر زهي

و بريان گوشت سفرش سفرة در ثوري سفيان آورد؟
باركش بدن كه بداند بايد برد. انسان مي فالوذج

و برسد مقصد به تا كند مدارا آن با بايد و اوست
داشت.  پرهيز تفريط و افراط جانب دو از بايد لذا
است، گون گونه انساني طبايع كه دانست بايد و
تاب تواند مي خوردن تنها شي و پوشي پشمينه با عرب

اينان روستاييان، و سواد اهل اند هچني بياورد،
بدن كنيم. اما ني ملمت زندگاني چني بابت از را
ملمت جاي آزردن و انداخت سخت به را پرورده ناز

خوردن در كه است حدي در اين پارسايي و است. زهد
نشود؛ تنبلي و آلودگي خواب دچار و نكشد اسراف به
(حلل) مشتهيات ترك كه بداند كه است اين آن لزمة و
گيد پيش در را معتدل قد ِر هان است، اضرر بي حد چه تا
تي نان كه اند پنداشته نيازارد. بعضي را خود و

اقتضاي به بدن آنكه حال است، كفايت بدن حفظ براي
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ملي و قابض و وسرد گرم و شيين و ترش به شرايط
و ماسب حارث امثال قول نبايد و دارد، احتياج

شنيد مباحات ترك و طعام تقليل در را مكي ابوطالب
نكرده و اند نگفته چنان اش صحابه و شارع زيرا

كار است انگيز شگفت چقدرگويد:  عقيل اند. ابن
از راهب يا هستيد هوس پر و هواپرست يا شا، تدين
به و دامنكشان دلواه و بازي در يا آورده؛ دين خود
زندگي از شسته دست مساجد گوشة در يا خرامان، ناز
پرستيد؟ ني را خدا شرع و عقل طبق چرا خانان؛ و

است عبارت زهد كه است اين ابليس فريبهاي از و
هي اما بس؛ و پوشاك و خوراك ترين پست به قناعت از

اينكه خواهان و اند جوي رياست و طلب جاه متزهداْن
هنگام هينان و بشتابند، ملقاتشان به اميان
هم اگر و دهند مي ترجيح ندار بر را توانگر ديدار
دست و جاه حب خاطر به كنند رد را اهدايي اموال
دنيا و پرستان دنيا غايت اين كه کنند م ی رد بوسي
بود.  تواند پرست
است. نان رياكاري ابليس فريبهاي از و

و جهرگي زرد و تن داشت لغر هچون آشكار رياكاريهاي
نياز و ناز و ساخت ولرزان نازك را وصدا ژوليدگي
تر خفي به شيطان اما نيست نودن... نفتن فراوان

در يا را آن و دهد مي فرمان و كند مي اشارت اين از
بن مالك و بالنيات»، العمال «إ دّنا كه است نيت

ا ه است گفته موردي چني براي دينار صادق كه «هر ك
بن يوسف ميازارا!» و بيهوده را خود گو نيست

دو و بيست در من كه بياموزيد عمل گفت: «صدق اسباط
نقل دهم بن ابراهيم از بياموختم». و را آن سال
شب خوراكش كه ديدم ديري در نام سعان راهب كه است
زيسته. از دير آن در سال افتاد و بود نود دانه يك
ماني؟ مي زنده نود يك اين با چگونه پرسيدم او

و زيارت به بار يك سال كه مرداني دلوشي گفت: به
ريااضت و عبادت از گاه هر و آيند مي ام صومعه طواف
ني ستوه و ياب مي نشاطي آنساعت ياد با شوم مي خسته

ترسايان را او نود دانه گويد: هر آي. ابراهيم
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گفت: اگر او خريدند دينار يك به من از تبك باب از
خريدند! مي هم دينار هزار به ميزدي چانه

گفت: اين من به سپس ترسا پي گويد: آن ابراهيم
بنگر پس پرستم، ني را خدا براست كه است من عزت

كجا به و بود خواهي چگونه پرستيش مي آنكه باعزت
كن!  روي پروردگارت به مسلمان برسيد! اي خواهي

خويش اعمال صالان كه است بوده ريا ترس از و
اند، وانوده خلف بر حت و اند داشته مي پنهان
گريست، مي وشبها خنديد مي روزها سيين ابن چنانكه

دامن كه عصر آن پارسايان خلف بر سختياني ايوب و
مي بلند دامن با اي جامه بود، كوتاه شان جامه

زمان خوراك هم مريضي موقع ادهم ابن نزد و پوشيد،
است نقل مرثد بن يزيد از نادند... و مي را سلمتش

بدهد وليتش عبداللك بن ابوالوليد شنيد چون كه
دست به استخواني و ونان پوشيد رو و پشت پوست

خوردن به كوچه در آمده بيون برهنه پا و سر و گرفته
بن يزيد كه دادند ابوالوليد به خب تا شد، مشغول
اين امثال برداشت! و او از دست و شده ديوانه مرثد

است.  زياد داستان
پارساست باطن و ظاهر در كه هست كس زاهدان از
پارسايي از دوستانش يا فرزند و زن كه قدر هان اما
مي گوارا او بر را ريااضت سختيهاي مطلعند او از

كه اي اندازه به بايد اخلص خاطر به پس سازد؛
آنان نزد نشناسند ريااضتكش را او كسانش نزديكتش

بيست كه است نقل هند ابي بن داود بورد. از غذا
زيرا دانستند ني اش وخانواده گرفت مي روزه سال

و برد مي بازار به خود با منزل از را چاشتش خوراك
در كه پنداشتند مي بازار اهل ميداد، صدقه آنا
در كه پنداشتند مي خانه اهل و خورده غذا منزل

است.  كرده چاشت بازار
و گزيدن انزوا لذت از كه باشد كس زهدورزان از
گويد و گيد، قيّوت كوه يا رباط يا مسجد در جست عزلت
و بينم، منكرات آي در به گيي گوشته از اگر كه ترسم
وتقي ورزيدن كب جله از دارد مقاصدي سخن اين در
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انتظار كه گونه آن دارد بيم اينكه ديگر مردم،
از بودن كنار بر با اينكه ديگر نكنند، خدمتش دارد
و آيد ديد با اگر و است مفوظ موقعيتش حيثيت مردم
بسا چه و برود، هيبت و شكوه آن آميزد در مردم به
از خويش عيبهاي و ناداني كه است آن نفتش روي سبب
دارد.  نان خلق چشم

كند ني بازديد و آيند مي ديدارش به را آدمي چني
به اميان و رود، ني جنازه تشييع و مريض عيادت به و

ودستش آيند مي گرد او بر عوام و شتابند مي ملقاتش
عادت كه شوند مي متعذر آن به مريدانش و بوسند مي
عادت چه داريد! اين معذورش است، اين بر ما شيخ
برايش نيازي اگر شخص اين است؟ ديانت خلف كه است
براي كه نباشد پيشش كس و باشد گرسنه يا آيد پيش
زده هم به كه مانوسي و نام ملحظة به بفرستد خريد
گرسنه نرود هيبتش و شكوه و نيايد مردم آنكه براي
پيغمب آنكه حال شود، ني وارد بازار وبه ماند مي

و رفت مي بازار به وسلم) شخصا عليه ال (صلى
و برد، مي خانه به خود و خريد مي را خويش مايتاج
فروخت. مي جامه خود دوش عنه) روي ال (راض ی ابوبكر

اي پشته سرش روي كه است نقل سلم بن عبدال از و
بي كار اين از كه گفتند: تو كرد مي حل هيزم

كنم دفع اين با خود كب خواهم داد: مي پاسخ نيازي،
فرمود: مي وسلم) شنيدم عليه ال (صلى پيغمب از كه
بشت وارد است دل در كب ذره يك اندازة به را كه «هر
شد».  ني

نوشتم بازار از خريد باب در گويد: آنچه مؤلف
مي عمل بدان صحابه وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب كه

و كرده تغيي غيه و لباس هچون كه است عادتي كردند
رونق و برود خريد براي نبايد عال من نظر به امروز

واجبات از علم تعظيم كه كند كم جاهلن نزد را علم
بابت از كه ناميد نتوان ريا را اندازه اين و است
ندارد. مانعي و است عامه قلوب در علما هيبت حفظ

مي و كردي مي مزاح پيشت  «ماگويد: اوزاعي
ديگر من نظر به اي گرديده مقتدا كه حال خنديدي،
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ابراهيم از نيست». و روا ما بر خنده و شوخي آن
و گفتند مي و بود نشسته يارانش با كه است نقل ادهم
و گفت: خاموش زد. ابراهيم در كسي خنديدند، مي

گفت: آموزي؟ مي ريا را باشيد! گفتند: ما آرام
] بيفتند معصيت در جعي شا سبب به كه ندارم خوش
وقت اتلف و شوخي و خنده يا بكنند، را شا غيبت يعن
. كنند[ خود هيشگي رفتار شا تبع به را

نپوشد نرم جامة هرگز كه باشد كس متزهدان اين از
نزد بسپرد جان اگر و ماند، مفوظ زهدش آبروي تا

زندن لبخند از جهد به را خويش و نورد، نان مردم
چني بدو شيطان رسد. و چه خنده به تا دارد باز

چيزي آنكه حال است، اخلق اصلح اين كه باوراند
مي مزون و است سرافكنده كه هو رياكاري؛ جز نيست
است. درنده شي خلوت در نايد

خود از بود شدن نشان انگشت ماية آنچه پيشينيان
از و نباشند اشاره و توجه مورد تا كردند مي دفع
گريتند. مي آمد مي پيش برايشان واضعي چني كه جاي

(شام) مصيصه در را اسباط بن يوسف وقت چنانكه
با من گفت: دل و كرد ترك سرعت به را شهر شناختند،

ماند؟ مي جاي بر چگونه حال اين
را آن و پوشند مي ژنده لباس كساني متزهدان از
را خود ريش و كنند ني صاف را خود عمامة و دوزند ني

ني و نيست نصيب دنيا از را ما يعن زنند، ني شانه
پيغمب زيرا رياست، ابواب از نيز خواهيم. اين

نبودند. حضرت چني اصحابش وسلم) و عليه ال (صلى
مي آينه در و كرد مي صاف و زد مي شانه را خود ريش

استعمال عطر و ماليد، مي روغن سرش موي بر نگريست،
توجه آخرت به بيشت هه از كه پيداست و كرد، مي

عنهما) خضاب ال (راض ی عمر و ابوبكر داشت. هچني
وسلم) عليه ال پيغمب(صلى سنت از كه هر و كردند مي
ببد بالتر را ادعا پاية صحابه بزرگان رفتار و

نيست.  اعتنا قابل
گيند پيش خاموشي كه باشند كسان زاهدان از نيز و
و عبوس با و گزينند دوري خانه اهل با آميزيش از و
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پيغمب گفتار و بيازارند، را آنان روح گرفتگي
«خانوداه كه كنند فراموش وسلم) را عليه ال (صلى
با و كرد مي شوخي حضرت است». خود حقي تو بر را ات

و نود، مي گفتگو زنانش با و كرد مي بازي اطفال
عنها) مسابقه ال (راض ی عايشه با كه اند آورده
اين اما داشت بسيار لطيف اخلق گونه بدين و گذاشت
هم بچگانش و است بيوه گويي زنش نادان ترشروي زاهد
مي آخرت به دلشغول را اين و اند، يتيم او زندگي در

عمل خانه اهل با روگشادگي كه داند ني و نامد
(صلى رسول حضرت كه است صحيح روايت است. و آخرتي

بكري دخت با  چرافرمود: جابر وسلم) به عليه ال
خشكي كنيد؟ بازي و شوخي هم با كه نكردي ازدواج

با هبستي كه رسد مي جايي به زهدورزان گونه اين
خاطر به را واجب امر و كنند مي ترك هم را عيال

گذارند. مي مهمل خدا راضاي خلف و ناواجب اعمال
عجب گرفتار خود اعمال از كه باشد كس زاهدان از
هم كند. و باور اوتادي، از تو كه بگويند واگر شود
از است كرامت ظهور منتظر كه باشد كس اينان از

پيمود. و راه آب بر تواند پندارد چنانكه خودش؛
باطن در نشود مستجاب و كند دعا امري براي اگر

طلبد. مي مزد كه بوده اجيي گويي گردد؛ برآشفته
كه عملي بابت را بنده كه دانست مي داشت فهم واگر
عمل توفيق بابت تازه و نيست منت مالكش بر كند مي

بواهد. چنانكه هم تقصي عذر و بگزارد هم شكر بايد
نظر به كه اي كرده عملي  آياپرسيدند: رابعه از

آن گفت: از باشد؟ افتاده درگاه مقبول خودت
برگردانند.  من بر را عملم كه بيمناكم

شيطان كه است زاهدان بعضي دانشي كم از هم و
و كنند عمل  خود«واقعات» به كه كند مي وادارشان

گفت: ابواسحاق عقيل نسپارند. ابن فقيه به گوش
را خدا كلم كه است كسي نستي و بود صالي مرد خ دّراز
روزمره گفتگوي در كه داشت عادت او آموخت، من به
پرسيدند مي چه هر و كرد مي استفاده قرآن آيات از
به رمضان ماه عصر داد. مثل مي پاسخ اي آيه با
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آن مقصودش ،1﴿ّيَو ِقاَّثا ِئّيَها ّيَبْق ِلّيَها  ِمْن﴿گفت:  مي پسرش
عقيل برند... ابن سبزي افطارش براي كه بود

قرآن به توهي كه نكن را كار گفتم: اين گويد: بدو
سدر قرآن ورق در كه ماند مي بدان و است گناه و است
رنيد من از و نشنيد اما بپيچند؛ و بريزند اشنان و
گفت.  آشنايي ترك و

مسموعات بعضي اساس بر دانش كم زاهدان نيز و
براي فقيه دينار بن ابراهيم دهد. ابوحكيم فتوا
طلق از پس زني اگر پرسيد كسي كه كرد حكايت مؤلف
است؟ حلل شوهرش ملل[ بر بدون] بزايد پسري سوم

من نزد نامدار و پسند عامه زاهدي گفتم: نه؛
را فتوي است! گفتم: اين گفت: حلل بود، نشسته

از بصره (بغداد) تا اينجا گفت: از نداده، كسي
ام.  داده فتوي چني اند پرسيده مسأله من

بگويند: اينكه خوف و جاه حب گويد: ببي مؤلف
ْآورد! پيشينيان مي جاهل آدم سر بر داند» چه «ني

اگر كردند، مي منع دادن فتوا از را دانش كم زهدان
كه گفتند مي چه ديدند مي مؤلف[ را ]زمان امروز

است شود. نقل مي داده فتوا «واقعات» زاهدان طبق
مالف زاهد حرب بن احد دادن فتوا با حنبل بن احد كه

بود. 
است اين هم يكي زاهدان بر ابليس فريبهاي جلة از
عمل علم از مراد كه نكوهند ني را عالان اينان كه

و است دل روشنايي علم كه اند ندانسته اين و است،
مقام تال شريعت حفظ در كه را عال مقام گاه هر

عالان با قياس در را خود بودند شناخته است انبيا
مي بينا برابر در كور و گويا برابر در لل چون

پيغمب كه است آمده باري و مسلم صحيح در شردند. و
عنه) فرمود: ال (راضي علي وسلم) به عليه ال (صلى
براي كند هدايت را تن يك تنه تو توسط به خدا «اگر
است».  بت موي سرخ چارپايان از تو
استفاده نند مي عالان بر زاهدان كه عيبها از و
نايد مي تقويت را خود آن با عال كه است مباحات از

».خيارش و سبزيش از« يعن ی: .61 آية بقره، سورة 1
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مال ايراد عالان بر هچني كند علم تدريس و تصيل تا
چه، يعن مباح كه دانستند اگر و گيند، مي اندوزي

اول ترك عال فلن كه است اين نبود. نايت ايراد جاي
به تواند ني خواند مي شب ناز كه كسي است، كرده

خفت.  و گزاردي فريضه تنها چرا تو بگويد ديگري
و سيصد هراه كه است نقل بلخي اصم حات از چنانكه

طعامي و توشه خرجي آنكه بي رفت مي حج به مريد بيست
فلن كه گفتندش رسيد ري به وقت باشند، داشته هراه
را عال آن خانة چون و رفت عيادت به است، مريض عال

طعنه وي بر چندان ديد، كال پر و بزرگ و آراسته
رفت قزوين به آنا از شد. حات مريضت مريض كه راند

چون و داشت را ماجرا هان شبيه نيز شهر آن عال با و
پرسيد ديد را پرشكوه هاي خانه آن و رسيد مدينه به
ركعت دو كه وسلم) كجاست عليه ال (صلى ال رسول قصر
وسلم) عليه ال (صلى ال گفتند: رسول بوان؟ ناز
يارانش قصر گفت: پس نشست مي كوخ در و نداشت قصر
بودند. نشي كوخ نيز بدهيد. گفتند: آنا نشان را

ال (صلى پيغمب شهر نه است فرعون شهر اين گفت: پس
﴿است:  فرموده خدا اينكه نه مگر وسلم)، عليه
ْد ُكْم َكاَن َلَق ّلِه َرُسوِل ِفي َل ٌة ال ٌةلللل﴿ ُأْسَو َن به شا اما ؟1َحَس

به نه ايد بركشيده كاخها و ايد كرده تأسي فرعون
پيغمب. 
زاهد دست از عالان حال بر گويد: واي مؤلف
مباح امر بر و انگارد مي فريضه را فضيلت كه جاهل،

نشنيده او كند. مگر مي تعريض دانسته ماز شرع كه
بن عبدال و عوام بن زبي و عوف بن عبدالرحن كه بود

داري تيم و گذاردند باقي هنگفت مياثهاي چه مسعود
زنده شب آن با كه بود خريده درهم هزار به اي حله
بياموزد. و عال از كه است زاهد بر كرد؟ مي داري
با  شيطاناست: گفته مورد اين در دينار بن مالك
مي بازي گردو با كودكان هچنانكه كند مي بازي قراء

«زهاد» است.  قدي «قراء» عنوان و كنند،

و [روش در شا براى يقينا« .21 آية احزاب، سورة 1
. »است نيكوي الگوى خدا رفتار] پيامب



201                    صوفيان بر ابليس تلبيس در

دهم باب
صوفيان بر ابليس تلبيس در

زاهدان بر ابليس تلبيس و زهادند جلة از صوفيه
نشانه و احوال و صفات به صوفيان اما دادي، شرح را

كرده ياد جداگانه كه است نياز و اند مصوص هايي
بود مطلق زهد آن آغاز كه است اي طريقه شوند. تصوف

رقص و ساع رخصت اواخر در تصوف منتسبان به آنكه تا
پارسا جهت از طلبان آخرت كه است اين شد، داده نيز
تفريي و آسايش خاطر به دنياطلبان و صوفيان نايي
حيله بايد شدند. پس متمايل بدان هست تصوف در كه
ني مكن آن و كنيم افشا طريقه اين در را شيطان هاي
طريقه. اين شؤون و فرع و اصل بيان به جز شود
به را وسلم) مردم عليه ال (صلى ال رسول زمان در
مي مسلم و مؤمن و دادند مي نسبت واسلم ايان

بعد شد، پيدا عابد و زاهد عنوان سپس گفتند،
از چسبيده پارسايي و زهد به و شدند پيدا گروههايي

براي و پرداختند عبادت به منحصرا و بريدند دنيا
پيش در خاصي رفتار برگزيده اي ويژه روش كار اين

را خود كه كسي اولي چون اينان نظر به گرفتند. و
مشغول كار اين به الرام بيت در و كرد خدا خدمت وقف
«صوفة»، به معروف مر بن غوث نام به بود مردی شد
عبادت به تنها بريده دنيا از كه را كساني لذا

«صوف» ناميدند. «صوفة»، به انتساب در پرداختند
قومي «صوفة» نام قاسم، بن وليد از روايت طبق
كه است نقل بكار بن زبي از و جاهليت؛ در است بوده

بعدا كه بود مر بن غوث مصوص عرفه از حج شروع اجازة
ا ةاو و رسيد اولدش به ارث به «صوفه» مي را طايف

گفتند: مي ايشان به خطاب عربا حج موقع و ناميدند
صوفان و صوفةاست:  گفته . ابوعبيد1صوفة» «أجز

است: « آمده صورت اين به فوق عبارت العرب، درلسان 1
خوانيم: «قيل: مي العرب لسان در نيز صوفة» و أجيزي
.- م.200 ص ،9 ج القبائل»، أفناء ف اجتمعت قبيلة صوفة

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 201



ابليس تلبيس                   202

امري يا مناسك امر متصدي كه شده مي اطلق كساني به
مكه اهل از آنكه شرط به شوند، كعبه امور از

نباشند. 
«صوفة» جهت آن از را مر بن گويد: غوث كلب ابن

كرد نذر ماند، ني زنده پسر را مادرش كه دادند لقب
را وي و بياويزد پشمي تكه سرش به باند پسرش اگر كه
ازآن بزيست، پسرش و كند كعبه وقف و ببندد كعبه به
روايت ناميدند. در صوفه را وي اولد و پسر آن پس

كرد نذر زاييد، مي دخت غوث مادر اند آورده ديگري
غوث و دهد قرار كعبه غلم را وي بزايد پسر اگر كه
از بچه رفت، و بست كعبه نزد را او چون پس زاييد را
گذشت او بر بود. چون افتاده و شده بيهوش گرما شدت

از و است گوسفند[ شده  ]= پشم«صوفة» گفت: پسرم
از حركت و حج اجازة شد. و ناميده صوفه گاه آن

او اولد و صوفه مصوص مكه به م .دَْن از و م .دَْن به عرفه
ا ة آنكه تا است بوده و گرفتند، را «عدوان» آن طايف
آوردند.  دست به را مقام آن قريش تا بود اينان با
صفه، اهل به است منسوب تصوف كه آنند بر اي عده و
قرين و بودند بريده دنيا از خدا براي صفه اهل چون
و خانه بدون بودند بينواياني اينان گشته؛ فقر

ايشان براي پيامب مسجد در و فرزند، و زن و زندگي
كمك ايشان به جا هان مسلمانان و شد ساخته اي صفه

ايشان وسلم) به عليه ال (صلى پيامب و ميكردند
كيف الصفة، أهل يا عليكم السلمداد:  مي سلم

أصبحتم؟
صفه اهل از عنه) گويد: من ال (راض ی ابوذر

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب اتاق جلو عصرها بودم،
مي مسلمانان از يكي به را ما از كدام هر شدي مي جع

را عده آن ماندند، مي باقي كمت يا نفر ده و سپرد
مي ايثار ايشان به را خودش خوراك و برد مي خودش هم
مسجد در فرمود: برويد مي شام از بعد و كرد

بوابيد. 
نشستند مي مسجد در اضرورت روي از عده اين البته

را مسلمانان كا ِر خداوند چون خوردند، مي صدقه و
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از گرديده نياز بي واضع آن از نيز آنان داد، گشايش
اهل «صوف» به نسبت حال هر شدند. به بيون مسجد

مي بايست مي صورت آن در زيرا است،  غلط«صفة»
«ص دّفي».گفتند: 

كه اند  گرفته»صوفانه« از را صوف نسبت نيز و
و زيست آن با گروه اين كه است صحرايي گياه نوعي

اين در زيرا است، غلط نيز كردند. اين مي قناعت
گفته شد. بعضي «صوفاني» مي نسبتشان بايد صورت
= ]القفا» «صوفة به است «صوف» منسوب كه اند
مي كشيده حق سوي به آن با گويي  كهگردن[ پشت موي
اند گفته هم گردد. بعضي مي منصرف خلق از و شود

است.  صحيح اول اما «صوف»، به است «صوف» منسوب
اطلق اي عده بر  هجرت200 سال از پيش اسم اين و
ا ةآن اصطلح اين استعمال آغاز از هم و شد دربار

اينكه: نودند. حاصلش توصيفها و گفتند سخنها
برگردانيدن منظور به ماهده و نفس ريااضت يعن تصوف

پارسايي قبيل از نيكو اخلق به زشت اخلق از طبيعت
باعث كه راست و اخلص و شكيبايي و بردباري و

گفته است. جنيد آخرت ثواب و دنيا در ستودگي
درون و پست خوي هر از شدن بيون يعن  تصوفاست:
پاي رسوم بر خلق گويد: هة وال. ُرّيَوْي خوي هر در شدن

خويش نفس از هه حقايق؛ بر گروه اين و فشردند
حقايق؛ بر گروه اين و خواستند را شرع ظواهر رعايت

اين و خواستند را شرع ظواهر رعايت خويش نفس از هه
خواستند.  را صدق مداومت و پارسايي حقيقت گروه

تا بودند چني گروه اين گويد: پيشينيان مؤلف
از بيش را نسلي هر و انگيخت بر شبهاتي شيطان آنكه
كامل متأخر صوفيان بر آنكه تا فريفت پيشي نسل
آنا از صوفيه بر ابليس فريب اصل گرديد. و مسلط
كه نود فرا چني و آمد مانع علم از را ايشان كه بود
در بكشت را علم چراغ چون و است؛ عمل مقصود اصل

وانود چني بعضيشان به شدند. و سرگردان ظلمات
آنچه پس كلي؛ طور به دنياست ترك مقصود اصل كه كرد
مار به را مال و نادند كنار است لزم بدن حفظ مض هم
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مال در كه نودند فراموش و كردند مانند كژدم و
و ورزيدند، مبالغه نفس بر فشار در و مصلحتهاست،

گفتند. البته ترك را خوابيدن مطلق اي عده حت
برخي و رفتند بياهه اما بود خوب مقاصدشان اينان

ساختگي احاديث پيو اطلعي كم سبب به ندانسته
شدند. 
و فقر و گرسنگي باب در و آمدند كساني سپس
مثل نوشتند چيز و گفتند وساوس» سخن و «خطرات

را تصوف مذهب و آمدند ديگري كسان و ماسب؛ حارث
اختصاصش ويژگيهاي به و پرداختند و ساختند
و رقص و وجد و ساع و پوشي خرقهجله:  آن از دادند،

هچنان طهارت. و و نظافت در روي زياده و زدن كف
بر تكيه با كي هر قوم سران و بود رشد به رو امر اين

به را چه هر و نادند مي بيشتي قرارهاي خود واقعات
در ناميدند، باطن علم بودند دريافته خود نظر

خواندند. ظاهر علم را اين كه شريعت علم مقابل
فاسد خيالت به كشيدن گرسنگي فرط از بعضيشان

چهرة گويي كرد شوريدگي و خدا عشق دعوي و افتاد
است. اينان شده شيفته و آمده نظرش به زيبايي

باز آنكه تا داشتند نوسان بدعتگري و كافري ميان
به پيش از بيش عقايدشان و شدند تقسيم گروههايي به

قايل اتاد به برخي و حلول به بعضي گراييد، تباهي
كه كرد گيجشان بدعت اقسام با چنان شيطان و شدند
نادند.  حديثها و ساختند بر سنتها خود براي

(سنن السنن كتاب سلمي ابوعبدالرحن چنانكه
و نوشت ايشان براي را التفسي حقايق التصوف) و

علمي اساس آنكه بي صوفيان واقعات از شگفت چيزهاي
دست خوردن در آنكه عجب كرد، نقل آن در باشد داشته

گشاده دست رأي، به قرآن تفسي در اما كشيدند مي پس
كه اند گفته ابوعبدالرحن خود بارة داشتند. در

اصم از حديث كمي تعداد تنها و نبود ثقه روايت در
نيشابوري، حاكم ابوعبدال مرگ از پس بود؛ شنيده

قول از حديثها آن، غي و معي بن ييي تاريخ روي از
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جعل صوفيان براي روايتها خود واز كرد نقل اصم
نود. 

براي را الصوفية لع كتاب سراج ابونصر نيز و
سخنان و زشت اعتقادات آن در و كرد تصنيف صوفيان

ابوطالب و كرد، خواهيم ذكر را برخي كه آورد پست
دروغي احاديث آن در و نوشت را القلوب قوت مكي
ذكر ساختگي شبانة و روزانه مستحب نازهاي و آورد
كشف» «اهل به استناد با فاسد عقايد هچني و كرد
آن در هم نيست. و بيش معنا به كلمي واين نود بيان
هي در خدا كه آورده صوفيان از يكي قول از كتاب
نايد.  مي تلي اوليايش بر دنيا

بن ابوالسي مرگ از بعد م دّكي گويند: ابوطالب
منسوب وي مقالت به را خويش و شد بصره وارد سال

مي جع وعظش ملس در مردم و آمد بغداد به سپس داشت،
آميخت مي هم به هم را باطل و حق درسخنانش و شدند

من أاض دّر الخلوق علي «ليسگفت:  بار يك چنانكه
زيان ملوق بر كس هيچ و چيز هيچ  (يعنالالق»

منسوبش بدعت به نيست) مردم خالق از تر رساننده
نگفت.  وعظ ديگر و گفتند وتركش كردند
را الولياء حلية كتاب اصفهاني ابونعيم سپس
و آورد، زشت و منكر سخنان تصوف تعريف در و نوشت
صحابه بزرگان و راشدين خلفاي اينكه از نكرد شرم
عجيب چيزهاي و بشمرد صوفيه از عنهم) را ال (راض ی
و بصري حسن و قااضي شريح هچني كند، نقل ايشان از

شرد، صوفيان جلة از را حنبل بن احد و ثوري سفيان
و عياض  فضيلالصوفية» «طبقات در سلمي هچنانكه
بودند زهاد از كه را كرخي معروف و ادهم ابراهيم

است روشي تصوف آنكه حال آورد؛ حساب به صوفيه جزء
چيزها آن بر فزون و است زهد از غي و معلوم و مشخص

زهد كسي كنون تا آنكه دو اين فرق بر دليل و دارد،
خواهيم كه سان آن بر را تصوف اما نكرده نكوهش را

اند.  نكوهيده گفت،
صوفيان براي  را»الرسالة« قشيي وعبدالكري

و وقت بسط، و قبض بقا، و فنا از عجايب آن ودر نوشت
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و ذوق سكر، و صحو تفرقه، و جع وجود، و وجد حال،
لوايح، مكاشفه، مااضره، تلي، اثبات، و مو شرب،

و شريعت تكي، (ظ: تلوين) و تكوين لوامع، طوالع،
و بيمايه پريشانگوييهاي اين امثال حقيقت... و

عجيبت؛ تفسيي با آورد پايه بي برهم و درهم حرفهاي
 راالتصوف» «صفوة كتاب مقدس ی طاهر بن ممد نيز و

آن كرد ياد از خردمند كه آورد چيزها آن در و نوشت
كرد. خواهيم ذكر خود جاي در را بعضي ما و دارد شرم
گفت مي حافظ ناصر بن ابوالفضل ما شيخ جله آن از
جواز در كتابي و رفت مي اباحت راه به طاهر ابن كه
كه آورد معي بن ييي از حكايت و نوشت امردان بر نظر

عليها!» ال صلي ديدم، زيبا كنيزكي مصر گفت: «در
صلوات گفت: «آري فرست؟ مي صلوات او پرسيدند: بر

طاهر ابنگفت:  ما زيبارو!». شيخ چه هر و او بر
نيست. اعتبار و استناد قابل
در راالعلوم»  «إحياءكتاب غزال ابوحامد نيز و
بينباشت دروغ احاديث از را آن و نوشت صوفيان طريق

بيون فقه قانون از و كرد مكاشفه» صحبت «علم در و
كه كوكب و قمر و شس از گويد: مراد رفت. مثل
نوراني حجاباي  ديد،)عليه ال صلوات( ابراهيم
هو است. و باطنيان حرفهاي جنس از اين كه خداست؛

در «صوفيه گويد: »بالحوال الفصح« كتاب در
و بينند مي را انبيا ارواح و ال ملئكة بيداري

گيند مي بر فايدتا و شنوند مي را صدايشان
آنا تا است ترقي در پيوسته حالشان صور ازمشاهدة

نيست».  گفتن كه
اطلعي كم كتابا نوع اين تصنيف گويد: سبب مؤلف

پسندروش نيز و است اسلم آثار و سنن از نويسندگان
حالت و است، ستوده هه نزد پارسايي كه قوم؛ اين
اينان سخنان از سخناني و قوم اين ظاهر از خوشت

خشونت از خال ّيَسيرَلْف سيت آنكه حال نيافتند، لطيفت
نيست.
بر آن اساس و است اصل بي تصانيف اين عموم

نوده تدوين و گرفته ديگري از يكي كه است واقعاتي
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حنبل بن احد اند. گويند: از ناميده باطن علم و
داد: شد. پاسخ وساوس» پرسيده و «خطرات به راجع

نيز و اند؛ نكرده صحبت آن بارة در تابعان و صحابه
به شنيد را ماسب حارث كلم چون كه است نقل او از

بنشين. اينان با كه بينم ني  جايزگفت: رفيقش
پرسيد كتبش و ماسب حارث به ا راجع ابوزرعه از كسي

است، اضلل و بدعت هه كه كتابا اين از بپرهيزگفت: 
اقوال از را تو كه بيابي چيزها آن در كه بوان حديث

عبتاست، كتب اين سازد. گفتند: در نياز بي اينان
او كتب اين در نياموزد عبت قرآن از كسي  هرگفت:
نباشد.  عبتي را

در كه كسي است: اول گفته سلمي ابوعبدالرحن
ا ة اهل مقامات و احوال از خود سرزمي گفت سخن الولي

فرمانرواي عبدالكم بن بود. عبدال مصري ذوالنون
علماي و كرد انكار او بر بود مذهب مالكي كه مصر
كه بود آورده علمي چون گرفتند، كناره او از مصر

ذوالنون پس بودند، نزده حرف باب آن در پيشينيان
گويد: سلمي نيز نودند. و زندقه به متهم را

چون كردند اخراج دمشق از را داراني ابوسليمان
سخن وي با و بيند مي را ملئكه كه بود مدعي

گواهي الواري ابي احدبن عليه نيز و ميگويند؛
ميدهد، تفضيل انبيا بر را اوليا كه شد داده

ابويزيد بسطام اهل و گريت؛ مكه به دمشق از بناچار
(صلى پيامب مانند كه بود مدعي چون كردند بيون را
رفت مكه به است. پس داشته وسلم) معراجي عليه ال
بود آنا و ماند جرجان در و بازگشت سال دو از بعد و
بسطام به توانست گاه آن مرد، عيسي بن حسي تا

عبدال بن سهل قول  ازگويد: سلمي بازگردد. وهم
شياطي و جن و گفت: ملئكه مي كه اند آورده تستي
اين ميگوي. عوام سخن آنان با من و آيند مي من نزد
دادند، بدو زشت نسبتهاي و كردند انكار وي بر را

سلمي نيز مرد. و آنا و برود بصره به شد مبور
گفت سخناني صفات و كلم باب در ماسب  حارثگويد:

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 207



ابليس تلبيس                   208

متواري ناچار وحارث گرفت كناره او از حنبل احد كه
گذشت.  در تا شد

نقل حنبل بن احد  از»السنة« دركتاب خا ّلل ابوبكر
اصل كه حارث از كنيد حذر  بسيارگفت: كه است كرده
به را ايشان نشستند، وي با فلن و فلن اوست؛ فتنه
كمي در است شيي حارث، اين و آورد؛ در جهم رأي

بدرد.  و بهد مردم در روزي چه تا نشسته،
بايد تكيه اينکه بر داشتند اقرار پيشي صوفيان

شيطان دانشي كم سبب به اما باشد، سنت و كتاب بر
ساخت. مشتبه ايشان بر را امر

از اي نكته بسااست:  گفته داراني ابوسليمان
ني روز چند را آن و آيد مي من دل در صوفيه نكات

از و سنت؛ و عادل: كتاب شاهد دو با مگر پذيرم
ا ة كه است نقل بايزيد مشو كس آن كرامات گفت: فريفت

و ني و امر رعايت در ببي بلكه پرد، مي هوا در كه
هرگفت:  كه است نقل هو از است. و چگونه شرع حفظ
در حضور و جاعت هراهي و پارسايي و قرآن قرائت كس

از دم و كند ترك را مريضان عيادت و ها جنازه تشييع
كه است نقل سقطي سري از و باشد؛ بدعت اهل زند تصوف
مي نقض را ظاهر باطن علم كه شود مدعي كس  هرگفت:
ما مذهب است: اين گفته جنيد و است؛ كار غلط كند
 علماست: گفته نيز و سنت؛ كتاب اصول به است مقيد
و حديث و قرآن كس هر سنت، و كتاب به است منوط ما
گفته هو و نيست؛ پيوي قابل نكند رعايت را فقه
نگرفتيم قال و قيل به را صوفيگري اين  مااست:
و دلواه چه هر و دنيا از و كشيدن گرسنگي با بلكه

ابوبكر از و آوردي؛ دست به بريدن، است دلپذير
در را ني و امر حدود كس  هرگفت: كه است نقل شفاف
شود؛ مروم باطن در قلب مشاهدة از دارد اضايع ظاهر

بين را كه  هرگفت: يارانش از يكي به نوري حسن و
بيون شرع حد از را وي كه خدا با است حالت مدعي كه
حالت مدعي كه بين را كه هر و مرو، نزديكش برد، مي
متهمش دين در دارد ني ظاهر پاس و ندارد حجت كه است

چيز يك در هه ما امراست:  گفته جريري و بدار؛
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ظاهرت و باشد مراقبه ملتزم شود: دلت مي خلصه
كس  هراست: گفته ابوجعفر و باشد؛ علم بر قائم

سنت و قرآن با خويش احوال و كردار و گفتار
ا د متهم را خود نفساني وخاطرات نسنجيده (يعن ندار

مشمار. مردانش جع نشمارد) از وسواس
علت به گذشت، مشايخ قول از آنچه هة با

به كه داده رخ بعضيشان از اشتباهاتي نادانــي،
ايراد گفت. و بايد حقيقت امر در ملحظگي بي خاطر
باشد. كس هر از گو است، كجروانه عقيدة و سخن به ما

فراوان غلط را نايان صوف اما صوفيان؛ از اين
از شريعت دامن كردن پاك و دين غيت راه از كه است

اينان اشتباهات بعضي علمي امانت اداي و آلودگي
را يكديگر خطاهاي پيوسته علما كنيم. و مي نقل را

اعتباري و جويي؛ عيب نه حق بيان مض اند داده تذكر
را زاهد فلن حرف گويد مي كه نيست نادان آن قول به
رد ميتوان چگونه جويند مي تبك او از مردم كه

شرع طريق از كه باشيم چيزي مطيع بايد ما كرد!؟
بشت و خدا اولياي از شخصي بسا اشخاص؛ نه رسيد
يادآوري بايد كه باشد داشته اشتباهات ی اما باشد

(عليه مسيح معجزة كسي كه است آن نظي اين كرد. و
است بشري كه ننگرد او خود در اما ببيند  راالسلم)

حال دارد منسوبش خدايي به لذا و طعام، به زنده
معجزه وجود با نگريست مي او خود در اگر آنكه

ني نسبت بدو نيست او خور در كه را مقامي ديدن،
داد. 

كرده تأكيد تقيق اضرورت بر هه فقه، و حديث مشاهي
حد تا را كسي گاه حنبل احد امام كه است ونقل اند

مي تذكر پي در پي را اغلطش سپس ستود مي مبالغه
معروف بود شيخي سقطي، سري كه اند آورده ونيز داد،
گفته كه يافت شهرت قول اين وي از تا خواري؛ حلل به
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1نود؟ «ب» سجده حرف آفريد، را حروف چون است: خدا

رميدند.  وي از كلمه اين با مردم

شده نقل صوفيان عقيدة سوء از آنچه بيان در
طرسوس جامع در گويد: ابوحزه رملي ابوعبدال

اثناي در روزي تا شاد، واقع مردم مقبول و گفت وعظ
فريادي ابوحزه كرد، صدا مسجد بام بر كلغي سخنش
منسوبش زندقه به لبيك! پس گفت: لبيك و كشيد

را اسبش زنديق عنوان به و است حلول گفتند و كردند
آورده فرغاني كردند. ابوبكر ح دّراج مسجد در بر
مي لبيك لبيك شنيد مي صدايي چون ابوحزه كه است
رودباري علي دادند. او لقبش حلول جهت اين از گفت

كه دانسته مي اي انگيزه را صدا آن واقع گويد: در
كه است نقل او از هم و اندازد؛ مي حق ياد به را وي

مي صدايي هر كه خواندند حلول رو آن از را ابوحزه
مرغان... بانگ و آب ريزش و باد وزش مانند شنيد

لبيك! س دّراج گفت: لبيك مي و كشيد مي فريادي
ناگهان شد م ی ماسب حارث خانة وارد گويد: ابوحزه

لبيك! گفت: لبيك ابوحزه كشيد، صدايي گوسفند
هي گفت: اگر و برد كارد به دست و شد عصباني حارث
گفت: برم. ابوحزه مي را سرت نكن توبه حرفت از لظه
خوراك چه براي پسندي ني را حرفها نوع اين اگر
است!؟ خاكست و سبوس خودت

در را خراز ابوسعيد علما از اي گويد: عده سراج
«الس دّر» كتاب در كه كردند تكفي و انكار قولش اين

اجازه خدا آنچه مطيع كه اي  «بندهاست: نوشته
باد، خدا بزرگداشت ملتزم پس باشد، است داده

بشد».  تقديس صفت را او نفس خداوند

از توان مي را سقطي سري باشد، داشته صحت نقل اين اگر 1
رجوع حروفيه مورد كرد. در «حروفيه» تلقي پيشروان

قراگزلو، ذكاوتي علياضا ترجة تصوف، و تشيع به كنيد
.- م.169-230 ص ،1359 اميكبي
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و كفر به را عطاء بن احد ابوالعباس هچني و
به علمش وجود با را جنيد و داشتند، منسوب زندقه

ديگر. بسياري و گرفتند، بار چند عنوان هي
ا ة گويد: از سراج فرغاني موسي بن ممد ابوبكر
دروغ كرد ياد را او كه گفت: آن كه است نقل واسطي

نود. مبادا گستاخي داد نشان شكيبايي كه آن و گفت
كن. ملحظه را خليل كليم و حبيب ا حق، ملحظة جنب در

گفت: نفرستيم؟ درود را آنان آياپرسيدند: 
وقعي را آنان دل در ياد؛ احتام بدون ول بفرستيد

از جعي كه ام گويد: شنيده سراج نيز منه! و
را اجسامي عزوجل حق كه گمانند اين بر حلوليان
نوده حلول آنا در ربوبيت معاني تام با و برگزيده

بعضي و است، زدوده اجسام آن از را بشريت معاني و
اند. و قايل رويان نكو در نظر جواز به حلوليان از
خدا رؤيت به شام صوفيان از عده كه گويد سراج نيز
اند. هو قايل چشم با آخرت در و قلب با دنيا اين در
مي نوري حسي كه داد گواهي خليل غلم كه نويسد مي

گفت: مي و يعشقن»، وهو عزوجل ال أعشق  «أناگفت:
ّبُهْم﴿ آية در كه «حب» است «عشق» هان َنُهللل﴿ ُيِح ّبو ُيِح 1َو

بر حلوليهگويد: ابويعلي قااضي است. نيز آمده
ورزد. مي عشق خدا كه آنند

اينكه يكي است، جهل راه سه از اينگويد:  مؤلف
كه برند مي كار به درجايي لغت اهل از را عشق كلمة
خدا صفات اينكه دوم شود؛ واقع نكاح مواضوع طرف
و گويند «يب» مي چنانكه است، توقيفي و نقلي

«يعرف» گويند «يعلم» مي و گفت، توان «يعشق» ني
او با هم خدا دانست كجا از اينكه سوم گفت؛ شود ني
ال رسول از و است دليل بي دعوي اين ورزد؟ مي عشق
شود مدعي كس هر كه داري وسلم) روايت عليه ال (صلى
است.  جهنمي بشتيم، كه

كوچه از يكي در منصور حسي با است گفته مكي عمرو
را صداي خواندم، مي قرآن من و رفتيم مي مكه هاي

و دارد، دوست را آنان« يعن ی: .54 آية مائده، سورة 1
. »دارند دوست را خدا هم آنان
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بگوي! عمر توان مي اين مثل هم  منگفت: و شنيد
حلج عمرو هي كه اند شدم. آورده جدا او ازگويد: 

مي خودم توانستم مي گفت: اگر مي و كرد مي لعنت را
از اي  آيهداد: پاسخ  چرا؟كشتمش. پرسيدند:

مي را اين مثل هم گفت: من او كردم، قرائت قرآن
گفت: كه است نقل مشاد بن ابوبكر از بگوي! و توان
شبانه كه داشت خرجين و آمد ما نزد دينور در كسي
و كردند تفتيش را خرجي آن كرد، ني جدا خود از روز
بود: چني عنوانش كه يافتند حلج از اي نامه آن در
را فلن...». نامه بن فلن إل الرحيم الرحن «من

را نامه كرده احضار را حلج آنا و فرستادند بغداد
نوشته من و است من خط اين گفت: آري دادند نشانش

حال داشت آوري پيام ىدعو كنون ام. گفتند: تا
نيست خدايي دعواي اينگفت:  كن؟ مي خدايي دعوي
اين نه مگر المع» گويند، «عي ما اصطلح در را اين
نيست! بيش آلت ما دست و خداست اصلي كاتب كه است

است؟ شريك تو با دعوي اين در هم كسي پرسيدند: آيا
اما شبلي، و جريري ابوممد عطاء، ابن گفت: آري،

هم من با فاش كسي واگر كنند مي تقيه تا دو اين
احضار را حريري است. پس عطاء ابن باشد عقيده
 هرگفت: پرسيدند وي از حلج دعوي به راجع و كردند

پرسيدند شبلي از و كشتن؛ و است كافر بگويد چني كس
بگيند؛ را جلوش بايد بگويد را حرف اين كس گفت: هر

و كرد تأييد را عقيده آن پرسيدند، عطاء ابن از و
شد.  قتلش سبب هان
راجع خفيف بن ابوعبدال از كه اند آورده نيز و
پرسيدند:  حلج شعر اين به

الثاقب لهوته سنا = سر ناسوته أظهر من سبحان
والشارب الكل صورة =  ف ظاهرا خلقه ف بدا ث

بالاجب الاجب =  كلحظة  خلقه عاينه لقد حت
بن باد. عيسي او بر لعنت گفته اين كس گفت: هر

گفت: هر است، منصور بن حسي شعر گفت: اين فورك
بدو را شعر بسا و است كافر بود اعتقادش اين گاه
باشند.  بسته
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وزير آوردند، وزير حامد نزد را اليّسمري بنت
مرا  پدرمداد: پرسيد. پاسخ وي از حلج به راجع
پسرم ازدواج به را تو گفت: من حلج برد، حلج نزد

هر درآوردم، است نيشابور مقيم اكنون كه سليمان
روز يك شدي ناراحت كه گذشت چيزي او و تو بي گاه
خاكست روي برو بام پشت به افطار موقع و بگي روزه

رو آنا از و بشكن روزه زبر نك و خاكست با و بايست
اينجا از من كه نا، شكايت پسرم از و كن من طرف به
شنوم! مي و بينم مي
روي كه كردم احساس ناگاه بودم خفته بام بر شب و
جستم، خواب از هراسان حركت آن از است، افتاده من

پايي كنم! وقت بيدارت ناز براي بودم گفت: آمده
به كن! گفتم: مگر سجده  بدوگفت: حلج دخت آمدي
و شنيد مرا سخن حلج كرد؟ توان مي سجده خدا غي

زمي در خدايي و است آسان در خدايي  آريگفت:
 1هست!

فتوي حلج خون بر حلج معاصر گويد: علماي مؤلف
هراهيش علما و بود قااضي ابوعمرو كس نستي و نوشتند

ني منگفت:  كه بود سريج ابوالعباس كردند. تنها
خطاست از مصون علما اجاع گويد! و مي چه او دان

است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از چنانكه
اينكه از داده پناه را شا فرمود: «خداوند كه

داود بن ممد از و شويد»، متمع گمراهي بر هگيتان
 اگرگفت: كه است ]ظاهري[ نقل اصفهاني فقيه
آنچه پس است حق كرده نازل آورش پيام بر خدا آنچه
است.  باطل گويد مي حلج

كم و ناداني سبب به صوفيه از گروهي البته
طرفداري وي از حلج، عليه فقها اجاع به اعتنايي

آبادي نصر ممد بن ابراهيم از چنانكه اند، كرده
اگر وصديقان پيامبان از گفت: «بعد مي كه است نقل

و گويان قصص بيشت و است»، حلج هانا باشد موحدي
و شريعت از اطلعي بي علت به ما زمان صوفيان نيز

حلج از پيش كه است قرآني عبارت يك از غلطي برداشت اين 1
است.- م.  شده نقل نيز شيعه ُغلت بعضي از
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اخبار در كتابي من و اند، عقيده هي بر صحيح حديث
وي هاي شعبده و حيلتها آن در و ام كرده تأليف حلج
ام. آورده گرد اند گفته وي درحق علما آنچه و

منسوب زندقه به را صوفيه چون كه اند آورده
را صوفيان از عده خليل،  غلم1«منة» در نودند،

بود. خليفه نوري جله آن از و بردند خليفه نزد
كه شد پيشقدم بزنيد. نوري را گفت: گردنشان

پيشقدم چرا توپرسيد:  بزنند. جلد را گردنش
بر لظه چند هي در را خويش گفت: زندگي نوري شدي؟

به را قصه و بازداشت دست نودم. جلد ايثار ياران
به صوفيان كار تا بفرمود رسانيد. خليفه خليفه
او و نايند ارجاع اسحاق بن اساعيل القضاة قااضي

گفت: كه است نقل عطاء ابن ساخت. از رهايشان
كه كرد شکايت خليفه نزد صوفيان عليه خليل غلم

و صوف ابوحزة و نوري ابوالسي پس زنديقند، اينان
و گرفتند را اينان اقران از جعي و دقاق ابوبكر

را گردنشان كرد امر وخليفه بردند خليفه نزد
يكي نوري گرفتاري اسباب گويد: از بزنند. مؤلف

يعشقن»؛ وال ال اعشق گفت: «أنا كه است بوده آن
خطاي خود بكشدش، جلد تا شده پيشقدم خود اينكه اما

است! كرده مي كمك خودش قتل به كه است ديگري
داشتيم، اي ميهمانانه ما كه است روايت ُرقي از
و آمد ما نزد داشت تن بر ژنده پاره دو كه فقيي

به را گفتم: او پسرم نود. به ميهماني تقااضاي
كرد اقامت ما نزد روز نه فقي آن و ببد؛ ميهمانانه

بيشت كردم تقااضا خورد، مي غذا بار يك روز سه هر و
نباشد. گفتم: بيش روز سه  ميهمانيباند. گفت:

مگذار. رفت بيخب خود حال از را ما روي مي كه حال
كجا ازآمد. پرسيدم:  باز تا گذشت سال ودوازده

نام به زمنگي و بلزده ديدم  شيخيگفت: آيي؟ مي
و پرستاري و ماندم وي نزد سال مقفع؛ ابوشعيب

بپرسم، وي ابتلي سبب كه افتاد دل در كردم، خدمتش

عقايد» «تفتيش و آزمايش معن به اينجا «منة» در 1
است.- م.
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از چه گفت: براي وي خود بگشاي لب آنكه از پيش
سال سه چون خورد؟ ني كارت به كه كن مي سؤال چيزي

اينكه از است ناگزير را تو  آياگفت: گذشت،
باشي. داشته موافق نظر اگر گفتم: آري، بداني؟

ديدم، نوري مراب در خواندم مي ناز  شبگفت:
من پروردگار ملعون! كه شيطان اي شو گفتم: دور

اين بار سه و ملوق؛ براي گري جلوه از است نياز بي
اي كه شنيدم ندايي گاه افتاد. آن اتفاق

هم كه داري  دوستگفت: اباشعيب! گفتم: بلي،
و بدهم جزايت رفت آنچه بر يا بگيم را جانت اكنون
دهم؟ بالتر را نصيبت بشت از عوض در سازم مبتليت

از پاهاي و دست و چشم پس كردم، اختيار را دومي من
براي گويد: من شد. راوي نابود و رفت ميان

تا تام؛ سال دوازده تا ماندم نزدش باز پرستاري
كه شنيدم و شدم نزديك شو، نزديك من گفت: به روزي

هة شو! و گفتند: ظاهر مي يكديگر به اعضايش
تقديس و تسبيح او و شدند، ظاهر مقابلش در اعضايش

مرد! تا گفت مي
كه معناست اين موهم حكايت گويد: اين مؤلف

وي وچون شده ظاهر ابوشعيب چشم به خداوند گويا
دانسته) دچار شيطان از را تلي آن (و گرديده منكر

اي عده كه گفتيم پيشت و است، گرديده عقوبت
ديد، چشم به شود مي عال هي در را خدا معتقدند
كتاب در بلخي احد بن عبدال ابوالقاسم چنانكه
خدا رؤيت جواز در را مشبهه از اي عده قول القالت

 رواگويد: و است كرده نقل دنيا هي در چشم به
برخي باشد! و خدا كوي، رهگذران از يكي كه دانند

و دانند، مكن را او با دادن دست و هراهي و لس
او ملقات به ما و آيد مي ما ملقات به خداگويند: 

باطن» يا «اصحاب را اينان عراق روي. در مي
خطرات» نامند.  و وساوس «اصحاب

طهارت امر در صوفيان بر ابليس تلبيس
نايد مي تلبيس طهارت در خدا بندگان هة بر شيطان

كار به در وسواسشان بر و هه؛ از بيش صوفيان بر و
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واضوي يك كه دانند ني و افزايد مي زياد آب بردن
است.  بس آب رطلي را كامل

كه پرسيد درويشي از شيازي ابوحامد اند آورده
وسواس كه زيرا نر، درگفت:  سازي؟ مي واضو كجا در

از پيش دان مي من كه آنا گفت: تا دارم. ابوحامد
اكنون و كردند مي مسخره را شيطان صوفيان اين

كس صوفيان از است. و كرده مسخره را صوفيان شيطان
البته اين كه رود مي راه حصي بر پايي دم با كه هست
كه پندارد و بيند مبتدي اينكه جز نيست، شرع خلف
اقتدا بدو عمل اين در و است شريعت آيي از اين مگر

در حد اين تا كه كساني از است عجب نايد.... و
و چرك از پر باطنشان و كنند مي مبالغه ظاهر نظافت
است. كدورت
ناز در صوفيان بر ابليس تلبيس

و نايد مي مشتبه را امر ناز در مردمان بر شيطان
مقدسي طاهر بن ديگران. ممد از بيش صوفيان بر

ناز ركعت دو صوفيان، ويژة سنتهاي جلة ازگويد: 
خوانند مي توبه مراسم و مرقع پوشيدن موقع كه است
ال (صلى پيغمب كه نايند مي استناد حديث آن به و

مي مسلمان كه موقعي اثال بن ثامة وسلم) به عليه
كافر ثامة گويد: كند. مصنف غسل داد دستور شد

جله از و فقها اساس اين بر و شده، مسلمان و بوده
واجب را غسل شود مسلمان كه كافري بر حنبل بن احد
و آمده ثامة حديث در نه ركعت دو ناز اما اند شرده
خويش توبة مراسم صوفيان كه اند شرده واجب فقها نه
بيش بدعت هانا آن و باشند، كرده قياس آن بر را

است.  شده ناميده سنت كه نيست
مسكن در صوفيان بر ابليس تلبيس

است مسبوق صوفيانه رباطهاي گويد: بناي مؤلف
ويژة جايگاههايي كه سلف پيشگان عبادت عمل به

نيكو قصد چند هر نيز آنان كه كردند، اختيار عبادت
خطاست: راه شش از كارشان اما اند داشته
اسلم در عبادت ويژة مل و است بدعت – اينكه اول
است.  مسجد
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مي مسجدها جعيت از رباطها وجود – اينكه دوم
كاهد. 
سوي به پيمودن راه ثواب از را خود – اينكه سوم
داشتند.  مروم مسجد

تشبه مسيحيان نشين دير به – اينكه چهارم
جستند.
زيستند عزبي حال به جواني سن در – اينكه پنجم

داشتند.  نكاح به نياز بيشتشان آنكه حال
يعن دادند، قرار اي نشانه خود براي – اينكه ششم

بوييد. اين وتبك بياييد ما ديدار به زاهدي ما كه
باشد. بوده عبادت قصد به صرفا كه است صورتي در هم
و ساز مركز و تنبلخانه نايي زاهد با آنكه حال
اند.  ساخته آواز

و صوفيه (يعن اينان متأخران بينيم مي چنانكه
تلش از رباطها در مؤلف) عموما معاصر نايان زاهد
باج و ظال هر از طلب دنيا با و اند، آسوده معاش
رقصند، مي و خوانند مي و نوشند مي و خورند مي گيي،

از و اند ساخته پيشگان ستم هم را رباطها اكثر و
رباط شيطان داشته. و مقرر آن بر وقفها حرام مال

روزيتان كه «اكنوندهد:  مي فريب چني را نشينان
را خويش تن و برهانيد ورع مشقت از را خود رسد مي
پس است، شكم صرف هتشان هة كه است مدهيد». اين رنج
و سقطي سري پارسايي و حاف ُبشر كشيدناي گرسنگي آن

وقتشان بيشت زمان صوفيان كجاست؟ جنيد كوشندگي
اهل بازديد و وديد تعريف خوش و گويي پراكنده به

رفته دنيا از آنكه اينان ميان از و گذرد، مي دنيا
و شود مي چيه دماغش بر سودا و كند مي جبه در سر است

خودش پندار به ]و دهد مي ربي» سر عن قلب «حدثن
مي فايده بي را مردگان از دلن مرده كردن روايت
قرآن خواست رباط در كسي كه ام شنيده . وداند[
مي حديث رباط در اي عده و كردند، منعش بواند

نيست! جايش اينجا گفتند نشينان رباط خواندند
مال ترك در صوفيان بر ابليس تلبيس
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در بودند صادق زهد در كه نستي صوفيان به شيطان
بتسانيد مال شر از را آنان و كرد تلبيس مال مورد
فقر نشي خاك ساخته عاري دارايي از را خود لذا

خطا به و داشتند نيكو مقصد البته و شدند،
است. بوده دانشي كم نتيجة امر اين در رفتتنشان

به و ندارد خرجي صوفيان وسوسة در شيطان اكنون اما
و اسراف به دست بيابد مال كدامشان هر كه طوري

كه است نقل طوسي ابونصر گشايد. از مي تبذير
ارث به پدر از دينار هزار پنجاه مقري ابوعبدال

اين هانند نود. و درويشان صرف را هه آن و برد
نيست ملمت جاي است. و نقل بسياريشان از داستان

ا ة به گاه هر و كار يا نگهدارد خويش كفاف انداز
نشود، غي متاج خودش بعدا كه باشد داشته اي پيشه
تص دّدق بايد ناچار كه باشد شبهه مال مالش اينكه يا

و نايد انفاق بكلي را حللش مال اگر كرد. اما
آشنايان منت بايد يا پس آن از و سازد فقي را عيالش

پيشگان ستم از يا شود آنان خوار صدقه و بكشد را
فعلش حالت، اين كند. در دريافت ناك شبهه اموال
دانش بي زهدورزان از عجب شد. و ني و است مذموم
كه خردمندان و دانايان از عجب نكنند، چني كه نيست

مي تشويق و يضتر دين و عقل خلف كار بدين را ايشان
دراز سخن باب اين در ماسب حارث نايند. چنانكه

حارث و كرده، تأييدش غزال ابوحامد و گفته
سبب به ليكن بوده تر فقيه غزال چه است معذورتر

نايد. تأييد را صوفيه روش بايد ناچار گرايي تصوف
در كعب با را ابوذر داستان باب اين در حارث

مالداري از كعب كه كند مي نقل عثمان حضور
گفت: مي ابوذر و كرد مي دفاع عوف بن عبدالرحن

و اندوزي مال وسلم) با عليه ال (صلى پيغمب
نقل با را آن نيز ابوحامد است؛ بوده مالف فزونويي

پيغمب غضب مورد و بود الزكاة مانع ]كه ثعلبة حديث
و نايد، مي شد[ تأييد وسلم) واقع عليه ال (صلى
چند هر است آن داشت از بت مال افزايد: نداشت مي

به زيرا كند؛ خييه امور صرف را مال بواهد مالدار
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ياد از است اموال به رسيدگي مشغول كه اندازه هان
سلب خود از كه بايد مريد ماند. پس مي باز خدا

از بيش درهم يك اگر كه اضرورت، حد به جز كند مالكيت
يك آن به ملتفت تعال خداي از قلبش نگهدارد آن

است.  درهم
ماية را مال خداوند كه گفت بايد كلم اين رد در
و سفيه دست به مال تسليم از و داده قرار آدمي قوام
(صلى پيغمب از صحيح روايت . هچني1فرموده ني صغي
ريت دور و كردن اضايع از كه وسلم) داري عليه ال
گاه فرمود: «هر سعد به چنانكه است؛ كرده منع مال

آن از بت تو براي گذاري باقي نياز بي را ات وراثه
نيز و كنند»؛ سؤال مردم واز بانند بينوا كه است
للرجل الصال الال فرمود: «نعم عاص عمرو به

براي وشايسته حلل مال نيكوست الصال» (يعن: چه
فرمود: كسي به دعا در و شايسته)؛ و متدين مرد

بش»؛ بركت را او و كن زياد را اولدش و مال «خدايا
پذيرش براي پرسيد: آيا كه مالك بن كعب جواب در و

كنم؟ نظر صرف صدقه عنوان به را مال هة ام توبه
كه دار نگاه خودت براي را آن از فرمود: «قدري

است». بت برايت
اندازة به حلل طريق از مال كسب اينكه حاصل
اضرورت از بيش مال كردن جع است. اما ناگزير اضرورت
فخر و خودستايي قصد به اگر دارد، نيت به بستگي
بي مقصود اگر و است بدي هدف باشد ديگران بر كردن
قايع و جهت انداز پس و عائله و خود داشت نياز

كمك و آشنايان و دوستان براي كردن وخرج اتفاقيه
صواب مقاص ِد اين بابت باشد خييه امور و فقرا به

ال رسول صحابة از بسياري برد. چنانكه مي ثواب
را مقصد هي اندوزي مال وسلم) در عليه ال (صلى

زمي وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب داشتند. مثل
ا ة به ثرثر نام به زبي به اسب ميدان يك مسافت انداز

را خود تازيانة هم آخر و دوانيد اسب زبي بشيد،
زبي تازيانة كه آنا فرمود: تا نود. پيغمب پرتاب

 .6  و5 آيات نساء، سورة 1
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كرد: مي دعا عباده بن سعد و باشد؛ او آن از افتاده
كن. عنايت وسعت من به خداوندا
رفتار رساتر و گوياتر اين ازگويد:  مؤلف
فرزندانش چون كه است السلم) پيغمب (عليه يعقوب
(= مصر عزيز نزد هم را كهت برادر گاه هر گفتند

1آورد، خواهيم خوراكي ااضافه شت يك با ِر يوسف) ببي

موسي كه آنا نيز و السلم) پذيرفت (عليه يعقوب
مي السلم) قرارداد (عليه شعيب السلم) با (عليه

گفت: شعيب بود سال هشت صحبت و كند شباني كه بست
گونه بدين 2توست»، ميل برساني، سال ده به «اگر
عليه ال (صلى پيغمب كه نيست درست ماسب حارث سخن

فرموده ني مال جع از مطلقا را خود وسلم) ايّمت
حرام مال گردآوري حضرت مراد اينكه مگر باشد،
مؤلف، نظر به حرام. و نيت به مال گردآوري يا بوده

عبدالرحن مال سر بر شان بث و كعب و ابوذر داستان
از زودتر سال هفت ابوذر چه است ساختگي عوف بن

از اينكه نه مگر انگهي و است، درگذشته عبدالرحن
از ديگر بسياري و مسعود بن عبدال و زبي و طلحه

فراوان وسلم) مال عليه ال (صلى پيغمب اصحاب
است. نكرده انكار ايشان بر كسي و ماند

نبوده تيدست هگي نيز انبيا اينها از گذشته
السلم) زراعت (عليه ابراهيم اينكه نه اند. مگر

و... داشت السلم) گله (عليه شعيب و داشت مال و
و گذاشت مياث دينار صد چهار السيب ابن زهاد از

در گفت: مال مي دينار. سفيان دويست ثوري سفيان
مال پيشينيان است... پس سلح حكم در روزگار اين
به كمك و گرفتاريها رفع براي و اند ستوده مي را

به اشتغال اي عده البته و اند اندوخته مي فقرا
و اند گرفته كناره مال از و ناده ترجيح را عبادت

اي گوينده اگر حال ورزيده؛ قناعت مايه اندك به
اينكه تا شود مي نزديكت نظمها است، بت اين بگويد
است.  گناه مطلق طور به مال كردن گرد بگويد

ا ةيوسف، 1 . 65 آية سور
.37 آية قصص، سورة 2
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كس هر كه است بيماري هچون فقر كه بدان نيز و
لذا و برد مي ثواب نايد صب و شود گرفتار بدان

مي بشت وارد توانگران از پيش سال پانصد فقيان
به را آن شكر بايد البته كه است نعمت شوند. مال

كند مي خطر كه است ماهد و مفت مثل دارا آورد، جاي
است. نشي گوشه گزينه عزلت چون فقي و برد مي رنج و

»الصوفية سنن« در سلمي ابوعبدالرحن آنچه اما
و گذارد باقي چيزي درويش است مكروه كه نوشته
از دينار دو و مرد صفه اهل از يكي كه كرده روايات

وسلم) فرمود: عليه ال (صلى پيغمب ماند باقي او
و مورد متوجه سلمي چنان»؛ و چني دينار، دو «آن
بي مزبور فقي كه است آن به مربوط اين نشده، معن
ا ة دينار دو باشد داشته آني نياز آنكه ااضاف صدق

دو آن و برسد تر مستحق فقي به نگذاشته و گرفته
مزبور فقي اينكه از حضرت كرده، حبس را دينار
بود كرده حبس را پول آن و شده ديگران مزاحم

كه اين چنان». و و چني دينار، دو فرمود: «آن
فردا براي امروز از چيزي اند: «اگر گفته صوفيه

اينكه مگرنه است، نيست» باطل صحيح داري نگه
گوسفند و وسلم) فرمود: «بز عليه ال (صلى پيغمب

پيغمب اينكه نه مگر و است»، بركت كه نگهداريد
را زنانش و خود سال وسلم) خوراك عليه ال (صلى
كرد؟ مي ذخيه

خود حلل و پاكيزه اموال زهدورزان هي از اي عده
شدند ناچار بشري نياز سبب به سپس كرده انفاق را
و ]= صدقه آنان مال چرك يا ديگران آلودة اموال از

را آبش توشة كه اي مكه مسافر هچون زكات[ بطلبند
 روايتكه[ است آن شبيه اين وبريزد. ] دور
داشته كه معدني از طليي را سلمي ابوحصي اند كرده
كبوتر يك تم اندازة به و داد را قراضهايش رسيد اند
عليه ال (صلى پيغمب نزد را آن ماند، برايش طل

مصرف هر به را اين ال رسول گفت: يا و وسلم) آورد
او از حضرت كن، مصرف خودت تشخيص و خدا حكم طبق كه
روي حضرت آمد، ديگر ست گردانيد. از روي
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افكند. و فرو سر حضرت آمد، روبرو گردانيد. از
و گرفت را طل پاره آن حضرت وزيد اصرار زياد او چون
لنگ خورد مي پايش به اگر كه كرد پرتاب او سوي به
خود مال به دست شا از «كسانيفرمود:  شد! سپس مي
و نشينند مي سپس دهند مي صدقه را اش هه و برند مي
دارايي روي از كنند. صدقه مي سؤال ديگران از

ا ة از را انفاق و بذل است؛ كن».  آغاز خودت عائل
مسجد وارد مردي كه است آمده ديگر روايت در

فرمود: وسلم) شد. حضرت عليه ال (صلى پيغمب
فرمود: دو مرد آن به حضرت بياوريد، پارچه و جامه
حضرت برداشت. سپس بردار، تو را اينها از قطعه

از يكي مرد آن كرد، صدقه به تشويق و امر را حااضران
حضرت گذاشت، ميان در صدقه عنوان به را پارچه دو

دادن صدقه دهد مي نشان كه] بردار  توفرمود:
باشد[.  دارايي روي از و مازاد از بايد

شدند وارد شبلي بر صوفيان از جعي كه اند آورده
خرج كه طلبيد چيزي و فرستاد ثروتندي نزد را كسي

خود شبلي كه داد پاسخ ثروتند آن كند، صوفيان
داد پيام شبلي طلبد؟ مي حق از چرا است حق شناسايي

دنيويات بايد پست تو چون از و است پست دنيا كه
دينارش صد مرد طلبم. آن مي را حق حق از طلبيد،

صد مرد آن چگونه  ببينيدگويد: بفرستاد. راوي
سخناني چنان تا داده شبلي آبرو» به «پول دينار
حرام يارانش و خود به شبلي چگونه ببينيد و نشنود،

است! خورانده
اين با كند مي انفاق را خود مايلك صوفيان بعضي
باشد، خدا به جز اعتماد و تكيه خواهم ني كه عنوان

ريت دور يعن توكل پنداشته كه است خردي كم از اين و
گويد: از اسباب. جنيد هة بريدن و اموال

نزد درهم يك پرسيدم، توكل دربارة زيات ابويعقوب
مرا جواب گاه آن گذاشت كنار و آورد بيون داشت خود
از داشتم گفت: شرم و نود، ادا را مطلب حق و داد

جواب توكل باب در و باشد من نزد درهم يك اينكه
مي اينان گويد: اگر بدهم. مؤلف را تو سؤال
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نه خدا به اعتماد از است عبادت توكل كه فهميدند
حال زدند. در ني را حرفها اين مال، ظواهر ريت دور
مي اندوزي مال و تارت تابعان و صحابه بزرگان كه

گفتند عنه) را ال (راض ی ابوبكر چنانكه اند، كرده
كجا از گفت: پس اي، خليفه تو كه نه كناري به كسب

خلف را حرف چني صوفيه بدهم؟ خرج را ام خانواده
كسي اگر دارند. هچنانكه انكار و شارند توكل

را حرف اين دارد، اضرر من براي خوراكي فلن بگويد
رازي ابوطالب از شارند. چنانكه خفي» مي «شرك

شي بودي جع جايي در ياران باگفت:  كه است حكايت
براي خورم ني گفتم بور، گفتند هم من به و آوردند

(ابراهيم) مقام پشت در بعد سال دارد. چهل اضرر
كه ميداني خود كردم: خدايا دعا چني و خواندم ناز
صداي ام؛ نورزيده شرك تو به زدن هم به چشم يك من

نوردي شي كه روز آن  درگفت: كه شنيدم را هاتفي
نورزيدي؟! شرك هم

راست هاتف قضية اين داند مي گويد: خدا مؤلف
فلن ميگويد كه كسي دانست بايد اما دروغ، يا است
ف چيز آن كه نيست اين منظورش دارد اضرر براي غذا
اينكه نه مگر است، مضر خدا ارادة از مستقل و نفسه
است:  آمدهالسلم) عليه( ابراهيم قول از قرآن در
ّنُهّن َرّب﴿ ْلَن ِإ َل ًا َأْض ِثير ّناِسللللل﴿.  ِمَن َك بتان اين «خداياال

از نه مگر و ،1اند» كرده گمراه را مردم از بسياري
از هواره كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب
ياد دادند حضرت آن به خبي در كه مسمومي غذاي زيان
أن أو فهذا تعا دّدني خيب أكلة زالت «ماكرد:  مي

 أبري». قطعت
روش به و صحيح نيت با صوفيه متقدمان كه گفتيم

اما ميكردند، انفاق تاما را خود اموال غلط
راحت و اندوزند مي مال باشد كه راه هر از متأخران

كند كسب تواند مي كه كسي پرستند. بسا شهوت و طلب
تكيه خواري صدقه بر نشسته مسجد يا رباط در بيكار
بيايد كسي كه است در صداي به گوشش هواره و ميكند

ا ةابراهيم، 1  .36 آية سور
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آدم بر خوردن صدقه كه است معلوم (و بيارد وچيزي
به مضاف است)، حرام وسال كار به قادر و توانگر
داده را طعام يا مال آن كسي چه كه نيست مقيد اينكه

اصطلح به آن باجگيي يا اي پيشه ستم بسا است
ماست روزي است. گويند: اين فرستاده «فتوح» را

هم را آن شكر و كرد، رد توان ني فرستاده، خدا كه
(صلى است. پيغمب شرع خلف هه اين خداست. و مصوص
حرام و آشكاري وسلم) فرمود: «حلل عليه ال

دارد وجود ناكي شبهه چيزهاي ميان در و هست آشكاري
پرهيز شبهات از كه هر و دهد، ني تشخيص كس هه كه

داشته». نقل نگه عيب بي را خود آبروي و دين نايد
را ناكي شبهه عنه) لقمة ال (راض ی ابوبكر كه است

صاحب و پيشه ستم عطاي وصالان كرد قي بود خورده
هداياي حت بسياري و پذيرفتند ني را مشكوك مال

كردند مي رد پاكخويي و پارسايي باب من را دوستان
چيزي كسي چه از نباشد مقيد كسي كه بود بزرگي عيب و
وارد ظال اميي بر صوفيه از يكي اند گيد. آورده مي
صوف و كرد عطا بدو مال امي آن كرد، نصيحت و شد

هستيم، شكارچي هه گفت: ما امي گاه آن پذيرفت،
كند! مي فرق دامها
كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از

و علما نظر  والسفلي» اليد من خم ٌي العليا «اليد
دهنده دس ِت معن عليا» به «يد كه است آن كلم ظاهر
عليا» تعبي «يد به را گينده دست صوفيه اما است،
سازند! دلپذير را تكدي تا اند كرده

آيد مي كجا از مال اينكه در صوفيه پيشينيان
كجا واز بورند چه اينكه در و كردند مي وارسي
حنبل بن احد چنانكه ورزيدند، مي دقت كنند معيشت
شناخته بود «شيخي كه است گفته سقطي سري دربارة

سفر در كه است نقل سري از و خواري»، حلل به شده
تنوري من و كردي كرايه اتقاي بودي تن چند با جهاد
از هراهان از بعضي كردم، نصب آن در پخت نان براي
خانه صاحب مبادا (كه خوردند ني نان آن از ورع باب
نباشد). رااضي تنور نصب به
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شيخ سراغ و رفتم رباطها از يكي گويد: به مؤلف
كه است رفته امي فلن ديدار گرفتم. گفتند: به را

مشهور ستمگران از امي آن و گويد، تبيك را وي خلعت
باز دكان كه نبود بس اين شا، بر بود. گفتم: واي

راه خود كالي كه آنارسيده به كار حال بوديد، كرده
به قادر كه گردانيد. آدمي مي و گذاريد مي سر روي
زيست هديه و صدقه با نشسته اي گوشه است كار و كسب
پرسه و گردي دوره به حالل نيست، بس اين كند، مي

كه حرام خلعت يك بابت رفته ظال فلن در بر برخاسته
شا از خدا به نايد، عطا طلب و بگويد تبيك گرفته وي

نباشد.  كس اسلم به تر رساننده زيان
حال عي در اندوزند مي ناك شبهه مال گونه بدين و
زكات و نايانند مي فقي را خود يا كنند مي زهد دعوي
كنند. مي غصب است مستحق بينوايان حق كه را

و زمستان كه بود رباط شيخ يك بسطامي ابوالسن
تبك كسب براي ومردم پوشيد مي پشمينه تابستان

او از دينار هزار چهار ُمرد وقت رفتند، مي نزدش
پيغمب كه افتيم مي روايت آن ياد اينجا در ماند،
فقي آن از كه دينار دو آن وسلم) بر عليه ال (صلى
گرفت.  ايراد بود مانده صفه اهل

ال (صلى پيغمب كه بودند شنيده صوفيه پيشينيان
ال (راض ی عمر و كرده مي وصله را وسلم) رختش عليه

ژنده قرني اويس و داشته، ها رقعه اش عنه) جامه
هم به و شسته مي و ميداشته بر ها مزبله از ها پاره
«مرقع» حجت اين ساخته... به مي جامه و دوخته مي

زيرا است، بوده نادرست قياس اين پوشيدند. اما
آن نداشت از يارانش وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب

رهبي موقعيت در آنكه يا و كردند مي را كار
بن عمر باشند. هچنانكه فقيان هانند خواستند

تنها خلفت دوران در عنه) نيز ال (راض ی عبدالعزيز
اين با قياس قابل صوف پوشي مرقع ]و داشت پياهن يك

بعضي وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب رفتار و واضعيت
. نيست[ صحابه و خلفا
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مي انتخاب جامه سه يا ]مؤلف[ دو عصر صوفيان
كرده پاره خود دست به و رنگ، يك به كدام هر كنند

] است شهرت لباس هم اين كه دوزند مي هم به ودوباره
] شهوت لباس هم  وشدن[ مشخص و نا انگشت يعن

از تر دلكش كساني نزد مرقع هي بسا . وهوسبازي[
و گردد نشان انگشت و شهره زاهدي به و باشد ديبا
صال» «سلف به خود خيال به كه است شيطان فريب اين
اضرورت باب از پيشينيان آنكه حال اند جسته تشبه
اينكه نه پوشيدند (= مرقع) مي دار وصله لباس

كرده قطعه قطعه را تازه رنگ به رنگ هاي پارچه
«مرقعه» بنامند.  و نايند زيبا دوزيهاي وصله

مي زير از پشمينه خويان نكوهيده اين از بعضي
شود؛ معلوم تا گذارند مي بيون را آن آستي و پوشند
مي زير از نرم لباس ديگر اند! بعضي شب دزد اينان
روزند. عدة دزد اينان رو؛ از پشمينه و پوشند
ژنده خواهند ني اما جويند مي اينان به تشبه ديگر

پس بردارند، رفاه و تنعم از ودرست باشند ژوليده و
رومي هاي وعمامه پوشند مي گرانقيمت هاي فوطه
لباس دست پنج ارزش عمامه هان و پيچند مي نفيس
خدا هم كه است ابليس تلبيس نيز دارد. اين را حرير
با صوفيگري آيي و روش را؛ خرما هم خواهند مي را

و اميانند دوستدار دنيا. اينان اهل نازپروردگي
بزرگ خود و تكب سبب به اين و فقيان، از گزين دوري
با السلم) فرمايد: چرا (عليه است. عيسي بين
مي من نزد درنده گرگ چون دلايي و راهبان لباس

خدا خوف از دلت اما بپوش شاهانه لباس گو آييد،
داد[. از تتي كله و باش صفت درويش] باشد نرم
قاريان با هم گفت: بعضي كه است نقل دينار بن مالك

گو دنيا؛ اهل و جباران با هم و انبازند و هبازي
باشيد.  رحاني دهاد! قاريان بركت خدايتان

واقع رنگ دو اي زمانه در  «شااست: گفته هو و
متظاهراني بيند، مي بصي آدم تنها كه ايد شده

نياد طلب آخرتي عمل با كه پرگو و آور زبان هستند
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آنان دام در مبادا اينكه از بتسيد كنند، مي
بيفتيد».

بود سياحتگري گفت: جوان كه است نقل او از هم و
به ساخت مبتليش خدا آنكه تا آمد مي هم من نزد كه

مي ناز گرديد. روزي «عامل» جسر و دنيويات،
مأموران از يكي شد نزديك جسر به اي سفينه خواند

يك عامل براي تا جلو گفت: بيا سفينه صاحب به
دوتا! كه كرد اشاره ناز سر او بگيي، تو از مرغابي

وصيت گفت: مرا ُرّيَوْي به خفيف بن ممد كه اند آورده
را خود وال تواني (اگر جان بذل كار اينگفت:  كن،
بر مدار. گويند: شبلي مشغول صوفيان ترهات به

ديد، پوش فوطه و پوش مرقع اي عده گذشت جامع مسجد
جست: تثل شعر اين به

نساء  .دَْيأرو   كخيــامهم فإنــا اليــام أيّمــا
نسائها غي اليّي

ساكنانش اما است، گاه خيمه هان گويي گاه (خيمه
نيستند).  آنان

جهت چهار از را پوشي مرقع و گويد: فوطه مصنف
ندارد صال سلف در اي سابقه آنكه يكي دارم، ناخوش

اگر صحابه وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب كه گفتيم و
دوم بود؛ اضرورت راه از زدند مي وصله را لباس

آنكه حال رساند مي را فقر ادعاي اضمن طور به اينكه
و ابراز داده ما به خدا كه نعمت هر موظفيم ما

است زاهدنايي پوشي مرقع اينكه سوم ناييم؛ اظهار
تشبه بالخره و هستيم؛ زهد داشت نان به موظف ما و

از جويد هانندي گروهي به كس هر و صوفيه به است جست
شود.  مي شرده گروه آن

پوشان رنگي  اينگفت: كه است نقل حّذاء جعفر از
مشغول و نيند دل اهل كه هستند كساني پوشان فوطه و

پوشان مرقع به خطاب كتاني علي بن ظاهرند. ممد
است باطنتان هرنگ لباستان اگر من، گفت: برادران

بر را مردم و كنيد معرف را خود خواهيد مي حقيقت در
با هاهنگي لباستان اگر و سازيد، مطلع خويش حال

در] ايد شده هلك سوگند خدا به كه ندارد باطنتان
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منافق[. دوم حالت در و متظاهريد اول حالت
جامه اين است: از گفته باب در دينوري عبدالالق

كه نسازد غ دّره را تو و نيايي شگفت به ها خرقه و ها
باطنهاست! ابن ويراني از بعد سازيها ظاهر اين
صوفيانه اي جبه بشدم حام وارد روزيگفت:  عقيل
بينم! مي مار گفتم: پوست حامي به ديدم

كه دوزند مي رقعه را خرقه قدر آن صوفيان بعضي
آستي يك كه طوري به شود مي سنگي و ستب حد از بيش
را مرقعات و بود شده 1رطل يازده الكرين ابن جبه
ناميدند.  زني) مي (= كنو كبل
به بايد ًحتما مرقعه كه اند داشته مقرر نيز و
براي دروغي سندي و شود پوشانيده مريد بر شيخ دست
است. تواضيح خالد ام حديث آن و اند كرده جعل آن

خلف بنت هينة زنش و العاص بن سعيد بن خالد اينكه
دختي صاحب آنا و بودند حبشه به مهاجر مسلمانان از

(صلى پيغمب نزد خالد» است. وقت «ام هي كه شدند
گرامي خيلي را بچه آن حضرت وسلم) آمدند عليه ال

يك جله از جامه مقداري اوقات هان ًاتفاقا و داشت
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب نزد سياه معجر گليم

بياوريد، را خالد فرمود: ام حضرت بودند، آورده
اين پوشانيد. و او به را لباسها آن حضرت و آوردند

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب كه نيست آن معن به
بپوشاند لباس ديگران به بوده اين سنتهايش ازجله

به شيخ پوشانيدن مرقع براي اي سابقه را اين ]تا
تابعان و صحابه از يك هيچ و ،آوري[ حساب به مريد
بوده بچه خالد، ام انگهي نكردند. و كاري چني نيز
مرقع يا فوطه پوشانند مي آنچه و بزرگ، نه است
. سوداء[ خيصة] سياه معجر و گليم نه است رنگي

سابقة ذكر از پس طاهر بن ممد كه است اين جالب
مي مريد، بر شيخ پوشانيدن مرقع براي مذكور

ميدارد مقرر مريد بر هم شرايطي نويسد: شيخ
پيغمب با مسلمانان است آمده حديث در هچنانكه

 مثقال180 معادل من هر قدي، من نيم معادل رطل 1
).-م. 14 ص خوارزمي، العلوم (مفاتيح
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و سخت در كه نودند مي وسلم) بيعت عليه ال (صلى
بشنوند بفرمايد چه هر و باشند حضرت آن با آساني
ببي! را دقيق گويد: فقه كنند. مؤلف واطاعت
كبود گاه هر رنگي، خرقة و جبه پوشيدن اما
ا ة فضيلت بپوشند اگر و اند داده دست از را سپيد جام

كبودپوشي از تر مشخص و است شهرت لباس بپوشند فوطه
است. ناتر انگشت هم باز باشد مرقع واگر باشد مي

لباس از و نوده ارشاد سپيد لباس پوشيدن به شارع
ال (صلى پيغمب از است. چنانكه فرموده ني شهرت
بپوشيد فرمود: «سپيد كه است وسلم) روايت عليه
پارچة در هم را مردگانتان و لباسهاست بتين كه

كتابش در طاهر بن كنيد». ممد كفن سفيد
ا ةالتصوف) به مستند را صوفيان پوشيدن  رنگي(صفو

ال (صلى پيغمب اند: زماني آورده كه است كرده آن
عمامه مكه فتح روز و پوشيده سرخ وسلم) ح دّلة عليه
روايت اين بر گويد: علوه دشت. مؤلف سر بر سياه
را مشكي وسلم) لباس عليه ال (صلى پيغمب كه داري
رنگي و پوشيد مي رنگ هر از حضرت آن داشت، دوست
ني مسوب سنت رنگها اين هست آنچه نيست خلف پوشي

پيغمب و است شهرت لباس مرقع و فوطه شود. بعلوه
قول از چنانكه فرموده، وسلم) منع عليه ال (صلى
أْعيرَريرَض ُشْهيرَرأ ٍة  .دَثْوّيَب يرَل ِبّيَس «ّيَمْن اند: كرده روايت حضرت آن
خدا بپوشد شهرت جامة كس هر (يعن ّيَييرَضّيَعُه». ّيَحىَّت ّيَعْنُه ااَُّل
. ونيز1سازد) پستش كه آنا تا كند مي اعراض او از

كوتاه بسيار و بلند بسيار لباس حضرت كه اند آورده
و پسنديد ني را اضخيم خيلي و نازك خيلي يا را

فرمود. مي توصيه را لباس در روي ميانه و اعتدال
ًثوبا لبس «من كه اند كرده روايت حضرت از باز

لباس كس هر (يعن القيامة». يوم ال أذله ًمشهورا
ذليلش قيامت روز خدا بپوشد نايي انگشت و مشخص

ني هم نا انگشت مركوب بر شدن سوار از سازد). و

كس  «هركرد: ترجه توان مي هم صورت اين به را عبارت 1
كه زماني تا كند مي اعراض او از خدا بپوشد شهرت جامة
ند».- م. كناري را جامه آن وي
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عنه ال أعرض الدواب من مشهورا ركب «من است: شده
نقل ثوري سفيان  ازكريا». كان وإن عليه مادام

دو آن داشتند مي مكروه را ا شهرت جامة سلف كه است
بر آن با كه فاخر و چشمگي بسيار لباس يا است، گونه

مورد كه پست و ا ژنده جامة يا جويد برتري ديگران
گرفت ايراد سختياني ايوب به شود. كسي واقع تقي
بلند پياهنگفت:  اي؟ پوشيده بلند پياهن چرا كه

برچيده دامن پياهن اكنون بود شهرت لباس درگذشته
است.  شهرت لباس كوتاه و

به استناد و پوشند مي پشمينه بعضي صوفيان از
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب كه كنند مي رواياتي
است. البته گفته فضيلت آن براي و پوشيده پشمينه
مي پشمي لباس وسلم) گاه عليه ال (صلى پيغمب
شهرت لباس پشمينه موقع آن در عرب بي ليكن پوشيد
ثابت پوشي پشمينه فضيلت در روايات اما نبود،
پوشيدن پشمي لباس به كسي است. اگر مهول و نيست
لباس او براي زيرا ندار اشكال باشد كرده عادت
لباس خواسته كه شود ني اين بر حل ]و نيست شهرت

است خوشپوشي و مرفه آدم اگر بپوشد[ اما ريااضت
تن بر اينكه يكي نارواست راه دو از پوشي پشمينه

لباس او براي اينكه ديگر آورد مي وارد زجر خود
. از1است شده ني كه گردد مي مسوب نايي زاهد و شهرت
و عمامه با آمد وي نزد مردي كه است نقل بصري حسن

صلى( پيغمب از روايت دو مؤلف فوق، نظر بيان دنبال به 1
است: «من اين يكي كه آورده، تأييد ) مضوسلم عليه ال
أن عزوجل ال علي ًحقا كان الناس ليعرفه الصوف لبس

است: اين دومي و عروقه»، تتساقط حت جرب من ًثوبا يكسوة
» كهًرياء الصوف يلبسون الذين من ربا إل لتعج الرض «إن

) پشمينهوسلم عليه ال صلى( ال رسول زمان در پيداست
عبت اين به حضرت تا نبوده رسم ريا و خودنايي براي پوشي
(خيالدين كتاب باشد. مصحح فرموده تويف و منع را آن

است. جاي كرده تضعيف سند لاظ از را روايت دو علي) هر
دقت خود از كه صوفيان روايات نقد در كه مؤلف  است شگفت
از خودش درست مطلب تأييد براي چگونه ميدهد نشان

است.-م. كرده استفاده معول يا اضعيف روايات
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آنكه بي دوخت زمي بر نگاه و نشست پشمي، جبة و ردا
لذا كرد، ُعجب احساس مرد آن در كند. حسن بلند سر

اين با و متكبند دل در كه هستند  كسانيگفت:
گفت: اند. سپس كرده رسوا را خود دين پوشي پشمينه

خدا به منافقان زيّي وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب
چيست؟ منافقان زيّي پرسيدند، جست. حااضران مي پناه
خاشع دل آنكه بي پوشيدن خاشعان لباسگفت:  حسن

كسي كلم مؤلف) گفت: اين (استاد عقيل باشد. ابن
نورده را لباس گول و شناخته را مردمان كه است

كه ديدم پوشي پشمينه خود گويد: من است. مؤلف
كه كنيه با لو و ميكرد، خطابش مستقيم كسي اگر
ني خوش را اوباشش مريدا ِن و او است، احتام علمت
شد.  مي آشكار اش چهره در انكار وعلمت آمد

(زاهد سبخي فرقد آمد بصره به سليمان ابي بن حاد
گفت: حاد رفت، او نزد پشمينه لباس معروف) با

بيفكن! خود از را نصرانيت علمت اين
حال در اميه ابو عبدالكري كه اند آورده نيز و
ا آمد، ابوالعالية نزد بود پوشيده پشمينه كه

ا ة كه است راهبان جامة  اينگفت: ابوالعالي
پوشند! مي باشند داشته تزوير خيال وقت مسلمانان

به را پوشي پشمينه كه است نقل فضيل از هم كلمي و
است.  دانسته ديگران نظر جلب و دنيا حب منظور
گفت: كه است  نقلداراني[] ابوسليمان از
پوشد مي نيم و درهم سه قيمت به لباسي اينان از يكي
از ندارد شرم آيا دارد، دل در شهوت درهم پنج اما

زاهد ظاهرش ]يعن چرخد؟ مي لباسش بر شهوتش اينكه
دو با را خود زهد گاه اوست[ هر باطن از ناتر

دوش به يكي و ببندد كمر بر يكي (كه سفيد پارچة
بود.  بت پوشانيد بيندازد) مي

كه داراني ابوسليمان پسر از الواري ابي بن احد
اينپرسيد:  من از كه كند مي حكايت بود پدرش هتاي

توااضع. گفتم: براي پوشند؟ مي چه براي را پشمينه
مي تكب پوشد مي را اين تا كدامشان هر  اماگفت:

ورزد.
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گفت: پوشي پشمينه به كه است نقل ثوري سفيان از
است.  بدعت تو لباس اين
پشمينه كه حال در موصلي علي كه اند آورده و

پرسيد: اين شد. معاف وارد معاف بر بود پوشيده
توگفت:  موصلي اي؟ پوشيده كه چيست شهرت لباس
غي لباس  شهرتگفت: تري. معاف مشهور من از خود
است.  شخص شهرت از

ُلنگ ايوب ديد شد، وارد سختياني ايوب براي بديل
نگيد، خاك كه گستده رختخوابش روي بر زنانه قرمز

است اي پشمينه آن از بت گفت: اين چيست؟ اين پرسيد
داري!  تن بر تو كه

لباس كسي  اگرگفت: كه است نقل حارث بن بشر از
نظر در شده[ بپوشد مي تلقي جلف كه] زعفراني و خز
شهرهاست. در پوشي پشمينه از به من

پشمينه به كه است نقل داراني ابوسليمان واز
داري خود با زاهدان از وافر نشانة  توگفت: پوشي
مرد آن اي؟ كرده حاصل چه پشمينه اين از ببينم بگو

پنبه ظاهرت  گوگفت: نداد. ابوسليمان پاسخي
كن! پوش پشمينه را باطنت باش، پوش

بن ابوالسن بر كرخي معروف برادرزادة ابوممد
ا ة و شد وارد بشار داشت. ابوالسن تن بر پشمي جب

اي كرده پوش پشمينه هم را باطنت ممد ابا ايگفت: 
روي قوهي و كن پوش پشمينه را دلت را؟ ظاهرت فقط يا

1بپوش! قوهي

پشمينت جبة گفتند: اين صوفيي به كه اند آورده
را اش تله و دام صياد  اگرگفت: فروشي؟ مي را

كند؟ شكار چه با پس بفروشد
و مويينه لباس كس گويد: هر طبي جرير ابن
حلل از بتواند كه كتاني و اي پنبه بر را پشمينه

نان بر را وعدس بقولت يا دهد، ترجيح كند، تيه
بر شهوت مبادا نورد گوشت يا و کند، اختيار گندم
است.  كرده خطا گردد، عارض او

(الع دّرب، قهستان به منسوب سفيد اي پنبه پارچه نوعي 1
).- م.264 شاكر،ص احد چاپ جواليقي،
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نه] متوسط هاي جامه گويد: پيشينيان، مؤلف
لباسهاي بتين واز پوشيدند  ميپست[ نه و فاخر
و قربان عيد و فطر عيد و جعه ناز در شركت براي خود
از كردند، مي استفاده دوستان ملقات نيز

براي كه هنگامي مسلمانان كه است نقل ابوالعالية
داشتند) زيبا كه حدي (در رفتند مي بازديد و ديد
از ثروت كه دوراني (در صحابه پوشيدند. بعضي مي

مي كار به نيز گرانقيمت هاي شد) جامه زياد غناي
هزار به خريد حله يك الداري تيم بردند. مثل

بصري حسن احوال در خواند مي شب ناز آن با و درهم،
و جبه روزي مثل پوشيده، مي نيكو لباسهاي كه هست
گفت:  بدو]سبخي[ فرقد بود، پوشيده ين رداي

پاسخ نسزد. حسن پوششي چني را تويي چون استاد،
و پوشان پشمينه جهنميان بيشت كه اي داد: نشنيده

پوشيدن نيز انس بن مالك پوشانند. از گليم
در اند. البته كرده حكايت را عدني عال لباسهاي

هم روي بر و پوشيدند مي هم كهنه لباسهاي منزل
و نفيس وسط حد در و نباشد مشخص و نشان انگشت آنچه
بردند.  مي كار به گيد قرار پس

پنبه كتاني، اند نوشته ادهم ابراهيم به راجع
(كه شهرت لباس و پشمينه هرگز و پوشيد مي پوست يا

ريان بن باشد) نپوشيد. ممد خاصي گروه شعار
گفت: ديد من پاي در قرمزي كفش گويد: ذوالنون

و نا انگشت كه كن بيون پاي از را كفش فرزند! اين
پوشيد.  مي سياه سادة كفش پيغمب هانا است، مشخص
غي عرياني است  گفته]خليفه[ منصور ابوجعفر و
رسوا! پوشش از به تمل قابل

ماية صاحبش براي كه لباس گونه گويد: آن مؤلف
چنانكه دهد نشان را فقرش و باشد سرشكستگي و حقارت
پوشيدنش دارد، شكوه خدا از حال زبان به گويي

نقل پدرش از شده. ابوالحوص ني و نيست خوشايند
عليه ال (صلى پيغمب نزد ژنده لباس با كه ميكند

عرض داري؟ مال توپرسيد:  وسلم) رفتم. حضرت
گفتم: گونه، هر  ازفرمود: مال؟ نوع كردم: چه
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دارم. برده و گوسفند و بز و اسب و شت بلي،
ظاهرت در بايد بشيده ثروتت خدا كه  حالفرمود:

كه است روايت نيز و باشد، آشكار و شود ديده آن اثر
چيزي اين آيافرمود:  ديد موي ژوليده مردي حضرت
را مردي ونيز بواباند؟ را مويش آن با كه يابد ني
چيزي اين، چركي. فرمود: آيا و ا پلشت جامة با ديد
بشويد؟ را لباسش آن با كه يابد ني
ال (راضي ابيطالب بن علي كه اند آورده نيز و

صحبت بي در ربيع رفت، زياد بن ربيع عيادت عنه) به
تو به عاصم برادرم دست از من اميالؤمني  ياگفت:

ربيع كرده؟ چه او مگرپرسيد:  دارم. حضرت شكايت
و گفته ترك را زندگاني لذات او آنكه سبب بهگفت: 

اندوهگي. فرزندانش و است غمناك زنش پوشيده، پلس
آوردند. بياوريد، من نزد را فرمود: عاصم حضرت
كه خدايي تو نظر به فرمود: آيا خوشرويي با حضرت
آن از كه ندارد خوش كرده، حلل تو بر را دنيا

آني! گر از كمت خدا نظر در تو كن؟ استفاده
به آنكه از به گيي كار به عمل در را خدا نعمتهاي

من اميالؤمني، گفت: اي بگزاري. عاصم شكر زبان
ا ة خود تو كه بينم مي و اي پوشيده زبر و درشت جام
فرمود: و كشيد بلندي آه حضرت خوري، مي جو نان
واجب عادل پيشوايان بر خداوند عاصم، اي تو بر واي
و گيند برابر مردم عامة با را خود زندگي كه نوده

به خونش و نسازد برآشفته فقرش را فقي تا بسنجند
نيايد.  جوش

كه بگويد كسي لباس[ اگر بث به ] برگريدي
نفس هواي با بايد و است نفس هواي از خوشپوشي
مردم، براي است خويش آراست خوشپوشي ونيز جنگيد،

جواب در باشد، خدا براي اعمالان بايد ما آنكه حال
هر نه و است بد باشد دلواه چه هر نه كه گفت توان مي
شرع كه كرد منع بايد را چيزي مكروه؛ آراستن خود
باشد. هر دين در ريا نوعي متضمن يا نوده ني

لذت يك اين و آيد نظر به زيبا دارد دوست انساني
كه است جهت هي به و نيست كردني ملمت كه است نفساني
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عمامه نگرد، مي درآينه كند، مي صاف را مويش آدمي
ست به اش جامه زيباتر روي سازد، مي مرتب را اش

پوشد. اينها مي تن بر را ناهوارش آست و است بيون
ال (صلى پيغمب از روايت و نيست نكوهيدني كدام هيچ
خانه از خواست مي وقت كه اند وسلم) آورده عليه
آب در بودند منتظرش اصحاب از اي وعده آيد بيون

تعجب اصحاب ساخت، مرتب را ريش و سر موي و نگريست
رود مي برادران ديدن به شخص وقت«كردند. فرمود: 

ال «إنفرمود:  نيز . و»سازد آماده را خود بايد
المال». يب جيل
احساس اگر كه اند آورده سقطي سري از اينكه و
ريش به دست و شود وارد من بر خواهد مي كسي كنم
سبب به خداوند ترسم مي سازم مرتب را آن كه بكشم
باب از اگر كه است آن بر ممول كند، عذاب مرا اين
اگر آنكه حال رود مي عذاب بيم بكند را كار آن ريا
كند اصلح را ناخوشايندي شكل كه باشد اين نظرش

لباسش يا كفش بواهد كسي اينكه نيست. و نكوهيده
شود ني مسوب «كب» هم مقولة از باشد زيبا و خوب
تقي و حق به نسبت سرگرداني و سركشي يعن كب زيرا

مردمان. 
اند، پوشيده مي گرانقيمت لباسهاي صوفيان بعضي

دبيقي كه عطاء بن ابوالعباس است جله آن از
بلند لباسهاي و بود مرواريد از تسبيحش و ميپوشيد

«لباس هم اينگويد:  داد. مؤلف مي ترجيح را
متوسط لباسشان كه است لزم خي اهل بر و شهرت» است

مي تفريط و افراط به را صوفيان شيطان اما باشد
كشاند. 

لباسهاي كه اند بوده كساني صوفيان واز
و اند كرده مي چاك را آن و پوشيده مي گرانقيمت

اند. داستاني نوده مي تضييع را مال گونه بدين
وزير علي بن عيسي نزد روزي مقري ماهد ابن كه هست
مي را چه هر داشت عادت شبلي و شد وارد شبلي بود

كرد. ابن مي  پارهعمدا[] را جايش يك پوشيد
كجاي گفت: در سازد ملزم را شبلي آنكه براي ماهد
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شبلي سازند اضايع را سودمند چيز يك كه است فقه
ا ا َطِفَق﴿ خواند: را آيه اين فور ًا َف ِبالّسوِق َمْسح

َناِقللللل﴿ َْلْع پاي سليمان اند: روزي نوشته مفسرين كه ،1َوا
روي آن از زد را گردنشان و كرد قلم را اسب چندين

.2بود مانده باز ناز از و شده آنا تاشاي مشغول كه
او خواست مي گفت: تو وزير ماند، خاموش ماهد ابن
گفت: شبلي گاه كرد. آن ساكت را او سازي ملزم را
كه است قرآن كجاي در ببينم بگو زماني، مقري تو

چه ندانست ماهد ابن كند؟ ني عذاب را حبيبش حبيب،
َلِت﴿ خواند: را آيه اين خود شبلي بگويد َوَقا
ُد َيُهو ْل ّنَصاَرى ا ُء َنْحُن َوال َنا ْب ّلِه َأ ُه ال ّباُؤ َأِح ِلَم ُقْل َو ُكْمللل﴿ َف ُب ّذ كه 3ُيَع
رساند، مي را شبلي منظور معناي سلب و اضمن طور به
كنون تا را آيه اين من  گوييگفت: ماهد ابن

بودم.  نشنيده
فرض به و است مشكوك داستان اين گويد: سند مؤلف

و اول آيه به استدلل در را شبلي نافهمي صحت،
رساند مي او به ندادن پاسخ در را ماهد ابن نافهمي

توان ني مال كردن تباه نسبت معصوم نب به زيرا
معناي به «مسح» را مفسران بعضي چنانكه داد،
خدا راه در و نود ذبح را آنا اند گرفته لغوي

پاره اما نيست گناه اين و نود انفاق را گوشتشان
باشد نظر در صحيحي هدف آنكه بي سال لباس كردن

شريعت در عمل آن كه كرد تصور شود مي نيز و خطاست،
است.  بوده جايز سليمان
را جامه آستي كه بود اين روشش رودباري علي ابو

پارچه قواره يك كرد، مي پاره را پياهن و شكافت مي
و بست مي ازار را اي تكه كرد مي تكه دو را گرانبها

شد حام وارد انداخت. روزي مي دوش به را اي تكه

كشيدن دست آنا] به نوازش [براى پس« .33 آية ص، سورة 1
. »پرداخت آنا هاىگردن و هاساق به

كنيد. رجوع طبي جرير ابن تفسي به آيه درست فهم براي 2
گفتند: ما نصارى و يهود و« .18 آية مائده، سورة 3

درست شا گفتار اوييم. بگو: [اگر دوستان و خدا پسران
. »كند؟مى عذاب گناهانتان به را شا خدا چرا ] پساست
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دوش و ازار نداشتند لنگ و بودند او با تن چند
كه كرد پاره پاره ياران تعداد به را خود انداز

به را ها پارچه آن آمدن بيون در و ببندند، لنگ
داشت.  قيمت دينار سي پارچه بشيد. اصل حامي
ابوالسن داستان اسراف، و تفريط اين نظي و

مي درهم صد داشتم گويد: كبكي كه است پوشنجي
مادرم از رسيد، مهمان دو براي ارزيد. شب

گفت: هيچ داري؟ چه مهمان براي پرسيدم: شام
مصرف به و كردم ذبح را كبك آن نان، جز به نداري

قرض پول توانست  ميگويد: رسيد. مؤلف مهمانان
بپردازد، را خود قرض و بفروشد را كبك آن سپس كند،

است! كرده افراط
ري... احتياج را... در بغدادي د دّراج ابوالسن

يك كسي بپيچد، پايش به كه شد پيدا اي پارچه به
كارش و كرد نصف را دستمال داد، بدو دبيقي دستمال

با و فروخت مي را اين داد. گفتند: كاش انام را
و خريدي مي پايت براي تري ارزش كم پارچة آن پول
مان مذهب به كردي. گفت: من مي خرج را پول بقية

كنم! ني خيانت
به بغداد غرب در غزال احد كه اند آورده نيز و

طيلسان و ايستاد چرخد، مي كه ديد و رسيد دولبي
شد.  پاره چرخيدن در طيلسان و افكند، آن بر خويش

عقلي كم و تندروي و جهل از هه  اينگويد: مؤلف
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از صحيح است. روايت

فقها حت فرموده، ني را مال كردن تباه كه داري
كنيم خرج و بشكنيم را سال طلي سكه يك گويند: اگر

اش شكسته و درست قيمت ميان كه اندازه هان به
حال در اي. صوفيان كرده اسراف و تفريط هست تفاوت

مي زمي بر و درند مي خويش جامة هم رقص و وجد
گفت: بايد نامند، «حال» مي را واين افكنند

نفس اين نيست آن در خيي باشد شرع مالف «حال» اگر
خلف كارشان دانند مي اگر و است، خودرأيي و پرست
ني اگر و است، شرع با عناد كه كنند مي و است شرع

داشت ابوعثمان كه اند ناداني! آورده زهي دانند

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 237



ابليس تلبيس                   238

دريد، تنش بر را وي پياهن ابوبكر پسرش مرد، مي
اين فرزند، گفت و گشود چشم بود متضر كه ابوعثمان

قلب! رياي باطنش و است شرع خلف ظاهرش كردي كه كار
جامه كوتاهي در كه هستند كساني صوفيه از هم و
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از و روند مي افراط به

ا ة تا مسلمان جامة بلندي كه است روايت بايد ساق نيم
آن از چه هر ندارد، عيب هم پاشنه نزديك تا و باشد
كوتاه زياده حال هر است. به آتش در باشد زايد
داستان و شود مي مسوب شهرت لباس هم جامه گرفت
بود بلند اش جامه كه آوردي پيشت را سختياني ايوب

و برچيدن در شهرت گفت: امروز گرفتند، ايراد
آن. بلندي نه است دامن داشتند كوتاه

تكه ]= يك خرقه عمامه جاي به صوفيان بعضي و
و است مردم رسم خلف نيز اين و نند سر پارچه[ بر

نا انگشت و باشد مشخص نوعي به چه هر و شهرت، لباس
البارك ابن اند آورده است. چنانكه مكروه باشد
ديد داشت، قلنسوه سر بر و رفت مسجد به اي جعه روز
آستي در و برگرفت را آن ندارند سر بر قلنسوه مردم

گذاشت.
متعدد هاي جامه كه باشد كس وسواسي صوفيان از و

گزاردن، ناز براي يكي رفت مبال براي يكي دارد،
بعضي كه هست آن بيم اينكه جز ندارد اشكال اين
براي صحابه و پيغمب آنكه حال است، سنت كنند تصور
نداشتند. بيش جامه يك كارها اين
جامه يك زهد باب از كه باشد كس صوفيان از هم و
و جعه ناز براي اگر اما نيست، بد اين و ندارد بيش
است! چنانكه بت باشد داشته ديگري لباس عيد

فرمود: خطبه در وسلم) روزي عليه ال (صلى پيغمب
ردا) و (ازار جامه دو جعه روز براي اگر شود مي چه
در و باشيد؛ داشته خود معمول كار لباس از غي

ازار يك و ياني ُبرد يك حضرت خود كه است روايت
را آن ديگر ايام در و داشت عيد و جعه مصوص عماني

داشتند. مي نگه و كردند مي تا
نوشيدن و خوردن در صوفيان بر ابليس تلبيس در
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و خوردن كم به تقيد با را قدي صوفيان ابليس
بود، فريفته ننوشيدن سرد آب و خوردن ناباب غذاي
نه خود طلب رفاه و پرخواري با متأخر صوفيان اما
بلكه اند داشته آسوده تلبيس رنج از را ابليس تنها
اند! آورده شگفت به را او

به را روز چند كه بودند كساني صوفيه گذشتگان از
و شدند مي ناتوان كه حدي به گذراندند مي گرسنگي

كه كم قدر آن اما خوردند مي چيزي روزه هر بعضي
سهل دارد. مثل ني پا بر را آن و نيست كاف بدن براي
يك و شيه درهم يك كار آغاز (تستي) در عبدال بن

آن از و خريد مي برنج آرد درهم يك و روغن درهم
با شب هر سال در و ساخت مي حلوا گلوله شصت و سيصد
مدتي گويد: سهل طوسي نود. ابوحامد مي افطار يكي
و 1خورد مي كاه آرد سال سه و خورد مي سدر درخت برگ
ابوجعفر بزيست. از درهم سه به سال سه هر سال سه

كه بودي آبي بركة كنار روزي كه است نقل حداد
شانزده موقع آن در و گذشت من (نشب؟) بر ابوتراب

بودم. نياشاميده و نورده چيز هيچ كه بود روز
گفتم: ميان اي؟ نشسته اينجا چراگفت:  ابوتراب

مي غالب كدام ببينم منتظرم و ام مانده يقي و علم
گفت: تو باشم. ابوتراب آن ملتزم و ملزم تا شود
رسيد. خواهي جايي به بزودي و بود خواهد مقامي را

از ذوالنون گويد: با بغدادي بناي ابراهيم
و نان قرص افطار وقت بودم هراه اسكندريه تا اخيم
گفتم: و آوردم بيون داشتم توشه نك قدري

گفتم: آري. است؟ ساييده بفرماييد! پرسيد: نك
نگريستم خرجينش رسي! در ني جايي به  توگفت:
داشت.  جو قاووت قدري
حجت گفت: من روزي كه است نقل عبدال بن سهل از
از زبيي و آمدند گرد اي عده هستم، زمي روي بر خدا
خدا حجت من اي گفته تو كه ام گفت: شنيده ميان آن

هم شا زيست، شود مي حلل با بدانند كه مردم بر هستم
زندگي حلل با فقط و بكنيم را كار هي هگي بياييد

باشد.- م. سبوس كاه» شايد «آرد از مرد 1
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گفت: اي؟ كرده كار چه پرسيد: تو كنيم. زبيي
تا و ام كرده جز هفت به را نيوي و معرفت و عقل

ني چيزي شود زايل جزء هفت از جزء شش كه زماني
نابود جزء آخرين كه كردم بيم آن از خورم. وقت

و معرفت و عقل و رسان مي بدن به نيي و بور شود،
آيد. مي جا به نيوي
وگفت: مي آمد بايزيد نزد مردي اند آورده و

بايزيد باشم، تو با هست تو كه مسجد اين در خواهم
و كرد خواهش و اصرار تواني. مرد ني گفت: تو
هيچ و گذراند گرسنه را روزي داد، اجازه بايزيد

گفت: و آورد زور شخص آن بر گرسنگي دوم نگفت. روز
آنچه پسر، گفت: اي بايزيد بايست؛ دربايست آنچه

خوراكي من خداست! گفت: استاد، دربايست ناگزير
خداست، اطاعت ما  قوتگفت: خواهم. بايزيد مي

پا بر را بدن كه خواهم مي چيزي من گفت: استاد،
پا بر الي قوة به جز بدنگفت:  بدارد. بايزيد

نيست.
به دست بود گرسنه روز سه كه درويشي اند آورده و
بورد، و بردارد را آن كه برد اي خربزه پوست

در دست كه نسزد صوفيگري را گفت: تو بدو ابوتراب
كن.  مي دراز اي خربزه پوست
حرم در تن چند با نصيب ابوالسن كه اند آورده و

يكيشان بودند نورده هيچ كه بود روز هفت و بودند
راه در اي خربزه پوست گرسنگي زور از و رفت بيون
خوراكي مقداري و ديد را حالت آن خورد. كسي و ديد

ابوالسن نزد را خوراكي و آمد وي دنبال به برداشته
كي را جنايت پرسيد: اين آورد. ابوالسن يارانش و

خب شخص اين به كسي چه را ما حالت (يعن شد مرتكب
خربزه پوست كه آن بياورد؟ اعانه ما براي كه داد

گفت: تو ابوالسن كرد، حكايت ماجرا بود خورده
با و رفتيم؛ ما اعانه، اين با را جنايتت و بان

كنم، مي توبهگفت:  مرد آن رفت بيون اصحابش
گفتگويي چه ديگر توبه از بعدگفت:  ابوالسن
مكه گفت: ماور كه است نقل ممد بن بنان هست. از
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سلماني ديدم. يك آنا هم را خواص ابراهيم و بودم
حجامت را درويشي هر كه فقيان دوستدار بود مكه در
گذشته من بر روز چند و ميداد، نيز طعام بدو كرد مي
آن سراغ بود، نشده حاصل من براي فتوحي كه بود

زير و كنم حجامت خواهم گفتم: مي و رفتم سلماني
تام حجامت تا كاش انديشيدم خود با و نشستم دستش
گفتم: و آمدم خود به اما شود؛ پخته هم ديگ شود مي
و من ميان شوي، سي كه كنند حجامتت اي آمده نفس، اي
حجامت كار نچشم! وقت طعام اين از كه باشد عهد خدا
ني مرا شرط گفت: مگر سلماني افتادم راه شد تام

و نگفت چيزي ام، بسته عهدي آنا در گفتم: ول داني؟
بورم، كه نداد دست چيزي و بازگشتم الرام مسجد به

رسيد، عصر ناز موقع تا گذشت هچنان روز آن فرداي
و شدند جع من دور مردم و كردم غش و افتادم

خواص ابراهيم آمدم بود وقت ام، ديوانه پنداشتند
بود نشسته من نزد و ساخته پراكنده را جع برخاسته

خوري؟ مي گفت: چيزي زد، مي حرف من با داشت و
تازه شا بر است. گفت: آفرين نزديك گفتم: شب

رستگار تا باشيد قدم ثابت شيوه هي بر كاران،
باز عشا ناز از بعد و رفت و برخاست گاه شويد. آن

آورد آب ظرف يك با گرده دو و پخته عدس كلسه يك آمد
بازگفت:  خوردم،  بور،گفت: و گذاشت من پيش و

و عدس كاسه يك باز و رفت گفتم: آري، داري، اشتها
نه شب آن و خفتم صبح تا خوردم آورد، نان گردة دو
. 1كردم طواف نه و گزاردم شب ناز
كه صوف گفت: آن كه است نقل رودباري ابوعلي از
بازارش به ام، گرسنه بگويد خوراكي بي روز پنج با

نشايد).  را صوف (كه واداريد كسبش به و بريد
كه كند مي روايت صغي اح ِد از باكويه ابن

ده شب هر بود كرده سفارش من به خفيف بن ابوعبدال
بسوخت او بر دل شب بيار، من براي افطار براي مويز

كسي گفت: چه و نگريست من در بردم، مويز پانزده و

كند.- م. مي توفيق سلب سيي يعن 1
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بقيه و خورد را مويز ده هان كن؟ چني كه گفت تو به
گذاشت. باقي را

در كه كند مي نقل خفيف عبدال از باكويه ابن هم
كفي با شب هر و داشتم روزه ماه چهل كار ابتداي

كم خونابة زدم رگ رفتم روزي كردم، مي افطار باقل
متحي فيّصاد رفتم، حال از و آمد بيون رگم از رنگي
اين. ال بودم نديده خون بي بدن حال تا كه ماند
يك گويد و نورد گوشت كه باشد كسي صوفيان از هم و
بعضي و بشد قساوت را دل روز چهل خوردن گوشت درهم
با اند كرده نظر صرف مطبوع خوراكيهاي هة از

پيغمب از  كهساختگي[ ] حديث اين به استناد
غذاي از را اند: «خود وسلم) آورده عليه ال (صلى
خون و رگ در آنكه براي شيطان زيرا داريد مروم خوب
صوفيان از هم گيد». و مي نيو غذا آن از بگردد آدم
يا و داشته مروم صاف آب از را خود كه است بوده كس
ني گرم آب جز و ورزيده خودداري خنك آب خوردن از

كردند مي دفن درخاك را خويش آب خرة بعضي و نوشيده
بعضي شود! و خنك آب هوا[ مبادا جريان اثر ]بر كه
قول از و اند كرده مازات آب ترك با مدتي تا را خود

آنچه از سال گفت: چهل كه اند آورده بايزيد
كه ريااضت آسانتين و نوردم من خوردند آدميزادگان

نود نافرماني بار يك كه بود آن كردم تميل نفس بر
در نوردم. غزال و نورم آب سال يك كه كردم عزم

نفتم! هم سال يك كه است آورده او از ديگر روايت
خوردن طعام ترتيب مكي  ابوطالبگويد: مؤلف
در است مستحب مريد بر است گفته و نوشته را صوفيان
هر كه نباشد كس و نورد، بيشت گرده دو روزي شبانه

ا ة يك با خود خوراك روز هان به و كند وزن نل تت
كاهد، مي قوت از اين شود مي خشك تته آن كه اندازه

كنند مي ترين خوردن دو فاصلة زمان روزي هم بعضي
روز سه سپس روز دو سپس روز يك فاصلة به نست يعن
كمرنگ و ميكند كم را خون خوردند. گرسنگي مي غذا
قلب پيه نيز و نايد مي نوراني را دل هان و كند مي
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قلب رقت و شود، مي قلب رقت باعث هي و كند مي آب را
است.  مكاشفه كليد
)279 (متوف ترمذي علي بن ممد ابوعبدال نيز و
در و ساخته  راالنفوس» «ريااضة كتاب صوفيان براي
متوال ماه دو كه سزد كار اين مبتدي  برگويد: آن

و گيد پيش در خوراكي كم گاه آن بگيد توبه روزة
يا اي ميوه و نانورش هيچ بي بورد نان پاره يك روزي
كتاب و دوستان ديدار نيز و اي، مزه خوش غذاي

نفس بايد و است نفس لذت هه اين كه ند، يكسو خواندن
داشت.  غمگي را

«اربعي» شان صوفيه متأخران گويد: بعضي مؤلف
اما خوردند ني نان روز چهل كه است صورت اين به

بود اين خورند؛ مي بسيار لذيذ هاي وميوه روغنها
آنچه در و گفتيم اينان خوراك واضع از كه اي شه

است.  كفايت نگفتيم چه آن از گفتيم
و گذشت آنچه در صوفيان بر ابليس تلبيس بيان در

ايشان خطاهاي بيان
كرده نقل سهل خوردن كاه از گويد: آنچه مؤلف

زيرا داشته، روا خود بر كه است ماليطاق تميل اند،
را كاه و داشته مكرم خوردن گندم به را آدميان خدا
در چارپايان مزاحت و است گذاشته چارپايان براي
هست! قوتي چه كاه در آخر نشايد، خوردن كاه

اضعف از كه نازي كه كرده نقل سهل قول از ابوحامد
سيي قوت به كه نازي از برتراست بوان نشسته گرسنگي

كه چرا خطاست نيز گويد: اين بوان. مؤلف سرپا
خود باشد، عبادت براي گرفت قوت قصد به اگر خوردن
را خود خواندن ناز نشسته قصد به اگر و است عبادت
و فرايض، ترك براي است جويي سبب اين دهد، گرسنگي

اين و است جايز مواردي در ميته اكل نارواست. حت
و علم «ميان كه حداد گفتة آن نيست. اما جايز عمل
جهل شود» اين غالب كدام كه منتظرم ام، مانده يقي
اعل يقي و نيست تضادي يقي و علم ميان زيرا است مض

را نفس كه گويد مي يقي يا علم كجاي است، علم مراتب
علم، از مقصودش هانا دارند؟ مروم مايتاج از
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اين و باشد صب» بوده «قوت يقي، از شرع» و «اوامر
و گيي سخت در اينان است. و نازيبايي پريشانگويي

و «ُحس را خويش كه اند جاهليت قريش هچون بدعتگري
رها است يكتاپرست كه را اصل ناميدند، احسي» مي

مي سخت خود است) بر حج مراسم (كه فرع در كرده
مي ساييده «نك كه ديگري آن قول . اما1گرفتند
حرفهاست. ترين زشت شد!» از نواهي رستگار خوري،
از بگذري شود؟ مي نات مانع مازي و مباح عمل چگونه
است! بوده قولنج باعث خودش خوردن جو قاووت اينكه

خوردن هم با خرما و مسکه گفته كه ديگري آن بر و
كه داري صحيح حديث كه داد پاسخ بايد است، اسراف
نيز و خيار و وسلم) خرما عليه ال (صلى رسول حضرت
نقل سهل از است. آنچه كرده ميل هم با عسل و حلوا
از نيوي و عقل جزء هفت از جزء شش تا كه اند كرده
و نكوهيده است كاري خورم؛ ني غذا نرود دست

است، نفس به ظلم چون حرام؛ به نزديك بلكه ناستوده
نشود حلل من بر ميته اكل تا كه ديگري آن گفتة و

تميل و اوست خود پست رأي به عمل خورم مي غذا
ما «قوت كه بايزيد گفتة آن نفس. و بر است ناروايي

به احتياج بدن زيرا است، سخيفي و سبك خداست» حرف
نيستند. خوراك از نياز بي جهنميان حت و دارد غذا
رابه مانده گرسنه روز چند درويش كه ديگري آن و

ديدگاه از خود نود، تقبيح خربزه پوست خوردن خاطر
اضعف وجود با كه ديگري آن و است سرزنش درخورد شرع،
و شده مرتكب حرامي كار نورد؛ حجام طعام از بدن
نيز گفته او به خواص ابراهيم كه آميزي تشويق سخن

كرد مي افطارش به وادار بايد عكس بر و خطاست،
و كرده هم حجامت و نورده غذا روز چند كه آدمي زيرا
(صلى پيغمب از و ندارد، روزه افتاده غش حالت به

ْيَس﴿: بقره  سورة189 آية ذيل تفاسي به كنيد رجوع 1 َل َو
ِبّر ْل َأْن ا ُتوا ِب ْأ ُيوَت َت ُب ْل هاخان به كه نيست آن نيكى و«.  ُظُهوِرَهاللللل﴿ ِمْن ا
حال در جاهلى اعراب كه [چنان شويد، وارد آنا پشت از

در از نه شدندمى وارد خود خانه ديوار پشت از حج احرام
- م. »]ورودى
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أصابُه من«فرمود:  كه است وسلم) روايت عليه ال
در كس   هرالنار» دخل فمات يفطر فلم رمضان في جهد
و برسد جان به كارش گرسنگي شدت از رمضان ماه

است).  جهنمي بيد، تا نكند افطار
را ااضاف مويز پنج آن خفيف ابن اند آورده آنكه و
كه نسزد را شريعت به داناي و نكرده خوبي كار نورد
نوردن گوشت كند. اما ياد تسي به را داستاني چني

حيوانات ذبح كه است برهاييان مذهب هسان صوفيان
بدنا مصلحت به خداوند آنكه حال دانند ني روا را

زيرا فرموده مباح را گوشت كه است داناتر
مي بدخويي و اضعف گوشت ترك و دهد مي قوت گوشتخواري

خورد، مي وسلم) گوشت عليه ال (صلى آرد. پيغمب
بصري داشت. حسن دوست را ا گوسفند ماهيچة مصوصا
اينكه ال بودند چني گذشتگان و خريد مي گوشت هرروز

طور به گوشت بورد. ترك و برد نتواند نداري از كسي
بگيي را نفس مشتيهات جلو بكلي و نيست روا مطلق
خلق متلف طبايع از را آدم خداوند نيست. چون صلح

به ميل آدم شود زياد صفرا الثل ف گاه هر كرده،
چيزهاي به ميل شود كم بلغم اگر و يابد مي ترشي

مانع را نفس تايل اين كس هر و شود مي پيدا رطوبي
زده اضرر بدن به و است كرده مقابله الي حكمت با شود
آدم ّيَمركب بدن كه است معلوم و است شرع و عقل خلف كه

رسد. اينان ني مقصد به نكند ارفاق آن با اگر است،
هر و اند زده حرف خود فاسد رأي به و اند دانش كم
يا اضعيف حديثي به نايند استناد اند خواسته گاه
فهميده غلط را درست حديث يا اند كرده اشاره معول

سخن در چگونه كه غزال ابوحامد از است اند. عجب
تا آمده پايي خويش فقاهت رتبة از اينان از گفت
او بر كرد پيدا جاع شوق اگر گويد: مريد كه آنا
تقويت را خود و کند جاع و بورد غذا كه نيست روا
كرده اجابت را نفس شهوت دو گونه بدين و نايد

شود گفته كه است آن نظي گويد: اين باشد. مؤلف
ااضاف شهوت دو اين كه نوري نان هراه آب يا نانورش

(صلى رسول حضرت كه داري صحيح حديث نه هستند! مگر
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كشيد مي سر خود زنان هة اتاقهاي وسلم) به عليه ال
شهوت يك به حضرت آن چرا آورد، مي جا به غسل يك و

كباب و نان و خيار حضرت، آن نه مگر و نكرد؟ اكتفا
ثوري نه مگر و فرمود؟ ميل خنك وآب نوبر خرماي و

مي ناز به گاه آن و خورد مي فالوده و انگور و گوشت
ايستاد؟

و كاه و جو را اسب نه مگر حيوانات، عال در اما
مي زمي گياه و درخت برگ را شت و دهند؟ مي يونه

دو قدما ماست. اينكه مركوب هم بدن نه مگر و دهند؟
اند كرده منع خوردن هم با پيوسته را نانورش جور
گاه هر و كنيم عادت بدان مبادا كه است بابت اين از
افراط از نيز و گردي، زحت دچار نگرديد مكن آن تية
خور و خواب مستلزم تا اند كرده منع شهوات در

و شود عادت بسا كه نباشد عمر تضييع و حد بر زياده
بياهه به را آدم نشد تأمي صحيح طريق از وقت يك اگر

اكتفا زبر نك و جو نان به كه كسي نه گر بكشاند. و
و سرد دو هر جوهر زيرا گردد مي منحرف مزاجش نايد
خوراكي كم و رساند مي اضرر چشم و مغز به و است خشك
اند كند. آورده مي تنگ و كوچك را معده افراط به
نانورش؛ بي خورد مي بلوط نان حوف عبدال شيخ كه

ني بورد، چربي و روغن كه كردند مي اصرار ياران
آورد، مي شديد قولنج كار گويد: اين خورد. مؤلف

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از بايد را طعام آداب
شكمبارگي و پرخوارگي است مذموم آنچه و آموخت

وسلم) عليه ال (صلى ال رسول از است. چنانكه
را ظرف هيچ آدميزاد«فرمود:  كه است روايت

است بس لقمه چند را آدمي« ؛»شكمش از بدتر نينباشه
گزيري خوردن از اگر و داردش، پا بر استوار كه

ثلث يك و باشد نفس خاص شكم فضاي ثلث يك باري نيست
عادلنه اين و خوردن»، براي ثلث يك و نوشيدن مصوص
زياده اما ندارد عيب كمتش اندكي است، معيار ترين

 ناتوان را آدمي كاستنش
كند.  مي باريك و تنگ را طعام ماري و سازد مي
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را جوان و آموزن مي خوراكي كم را مبتديان صوفيه
چيزهاست. حقيقت زيانندترين از كشيدن گرسنگي
و كنند مي تمل را گرسنگي ميانسالن و پيان آنكه،
را هضم جواني حرارت زيرا شكيبد ني گرسنگي بر جوان

هچنانكه رود مي تليل زودتر غذا و كند مي تسريع
را جوان كشد. وقت مي خود به روغن زياد تازه چراغ
و گردد مي متوقف نوش و رشد واداري گرسنگي بر صب به
معده كنند. وقت خال را زيرش كه شود مي ديواري مثل
و جلب بدن داخل اخلط و زوايد ماند خال خوراك از
اين و سازد؛ مي تباه را جسم و ذهن و شود مي جذب
تأمل. قابل و مهم است اصلي

ا ة از حنبل بن احد امام كه كند مي نقل مكرم بن عقب
(و كنند مي كم خود خوراك از كه را اينان گفت: كار

مهدي بن پسندم. عبدالرحن كشند) ني مي ريااضت
باز فرايض از كه شود مي باعث كار اين است گفته

كشد مي جنون به اينان گفته: كار ديگر جاي و بانند
حنبل بن احد امام از زندقه. كسي به بعضيشان كار و

كند مي وسوسه مرا ابليس است سال پانزده كه پرسيد
گفت: احد افتم، مي ترديد به خدا دربارة گاه و

گيند، مي روزه دائم كه باشي آنان از تو نكند
بنشي.  قصاصان با و بور چربي و كن افطار
آن كشد مي جنون به اينان از بعضي كار اينكه علت

مي كم مقدار به هم آن خوراكيها بدترين از كه است
ناچار را بدن زايد فضولت و اخلط خال شكم و خورند

ذخيه ياري به كار اوايل در كند. اينان مي جذب
را اين و كنند مي عادت و تيّمل را گرسنگي اين جواني
بن عبدالنعم انگارند. چنانكه مي كرامت

جواني در كه كند مي نقل زني از پدرش از عبدالرحيم
كردم مي تعبي حال قوت به كه يافتم مي خود در حالتي

به مربوط دانستم و رفت حالت آن رفت بال سنم وقت
از يك گويد: هر است. راوي بوده جواني نيوي

گفت: و كرد رقت شنيد را عجوز اين سخن از مشايخ
است.  داده انصاف
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نه مگر كه كند اعتاض اي گوينده گويد: اگر مؤلف
و خورده مي لقمه يازده فقط عنه) روزي ال (راض ی عمر
ابراهيم و خورده ني هيچ اي هفته تا گاه الزبي ابن
كه است اين جواب مانده، گرسنه ماه دو زماني تيمي

از پيشينيان بعضي دائمي، نه بوده موقت اينها
كرده عادت بدان و اند كشيده مي گرسنگي ناچاري
از هچنانكه نداشته، برايشان اضرري لذا بودند
مي تنها شي با روز چندين كه است بوده كسي عربا

از اما كنيم ني دائم سيي به توصيه گذرانده. ما
ناراحت و اضعف به تا ناييم مي منع كشيدن گرسنگي

مي كم عبادت شد ناتوان كه بدن زيرا نكشد، بدن
كه است عنه) نقلي ال (راض ی عمر از هم شود. وانگهي

يكجا خوب بدو را كيلو) خرما سه (حدود صاع يك گاه
را ادهم ابراهيم روزي كه است نقل نيز و خورد، مي

اين پرسيدند است، خريده كره عسل و سفيد نان ديدند
خوري مي مردانه يابيم مي گفت: وقت خوري؟ مي را هه
ميكنيم. تمل مردانه نيابيم وقت
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب كه است روايت نيز و
دانست بايد و گزيد، مي بر را صاف آب نوشيدن براي
خنك آب اما كند مي كليه در ريگ توليد كدر آب كه
مي اشتها و نايد مي تقويت را كرده) معده يخ (نه
بال و خون عفونت از و كند مي روشن را رنگ و آورد
آدم و گردد، مي مانع دماغ (فاسده) به بارات رفت
بم را هضم گرم آب خوردن دارد. اما مي نگه سال را
بيماري به و ميكند اياد لغري و سست و زند مي

كه است نقل زاهدي از كشاند. و مي دق و استسقا
به حااضر كي بوري خنك آب و خوشزه غذاي گاه گفت: هر

بش لذت چيزهاي گويد: خوردن شد! غزال خواهي مرگ
دارد، مي ناخوشايند را مرگ و سازد مي سخت را دل

از و داري باز هايش خواسته از را نفس گاه هر ليكن
از را خود مرگ با كه شود مي مايل سازي، مروم خوشي
برهاند!  دنيا

نيست، واجب ما بر نفس دادن گويد: شكنجه مؤلف
در افطار خداوند ما با هراهي باب از اينكه نه مگر
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است: فرموده نيز و دانسته، واجب بلكه جايز را سفر
ُد﴿ ّلُه ُيِري ُكُم ال ُيْسَر ِب ْل ُد َول ا ُكُم ُيِري ْلُعْسَرللل﴿ ِب و آسان خدا«. 1ا

. »را شا مشقت و دشوارى نه خواهدمى را شا راحت
آب با را خود نفس سال يك ابويزيد اينكه اما
را آن نادان جز و كرده بدي كار كرد، مازات نوردن

نياوردن بر و است حقي را نفس كه نپسندد. زيرا
نيست حلل چنانكه است ظلم آن حق نگزاردن و نياز
يا داغ آفتاب زير زياد بيازارد. مثل را خود شخص
سال يك از آنچه است بنشيند... هچني برف در

خطاست. ابن هم اين كه اند نوشته بايزيد بيخوابي
را خود ندارد حق انسان اينكه حجتگويد:  عقيل

به شخص خود بر حدود كردن جاري اينكه كند عقوبت
آن دوباره كه است امام بر و نيست ُمزي شخص خود دست
ما حت و هستند الي ودايع نايد. نفوس، اجرا را حد
بواهيم طور هر مطلق طور به نداري حق خود اموال در

كنيم. تصرف
عليه ال (صلى پيغمب كه خوانيم مي هجرت حديث در

عنه) ال (راض ی ابوبكر و فرمود تيه آب و وسلم) توشه
براي و گستد زيراندازي صخره درساية حضرت آن براي
قدح بر آب شود خنك آنكه براي و دوشيد شي حضرت آن
است. نفس با رفق و هراهي باب از هم واين پاشيد مي
نه است اعتدال به اند كرده گرسنگي از كه ستايشي و
گفته: «گرسنگي مكي ابوطالب اينكه و افراط؛ به
كند» حرف مي ا مكاشفه آمادة و سازد مي رقيق را دل
سلوك كه نوشته ترمذي آنچه از نيز است. و معن بي
ميوه چيست؟ وجهش كرد شروع بايد روزه ماه دو با را

چه به ننگرد كتاب به كه كسي و دارد، سودي چه نوردن
اصل بي حديث اساس بر كه ها چله و نايد؟ اقتدا چيزي

ًا...» أربعين الله أخلص من« خصوصيتش اند  ساختهصباح
به قلب، است «اخلص» عملي چيست؟... وانگهي در

هه اين آيا دارد ربطي چه نوردن نان و نوردن ميوه
است؟ ديگري چيز ناداني جز

 .185 آية بقره، سورة 1
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كند مي نقل پدرش از قشيي عبدالكري بن عبدالنعم
و است روشنت مذاهب هة از صوفيان حجتگفت:  كه

نقل اصحاب يا ديگران كه زيرا مكمت، قواعدشان
فراتر نقل و عقل از صوف پيان و عقل، ارباب يا اند،
را ايشان است نان ديگران بر آنچه و اند، رفته
به واينان روند مي استدلل راه به مردم است، عيان
عليق از بايد را صوفيه مريد پس اند رسيده وصال

هشت، كناري به جاه و شست دست مال از نست و گسست،
از بتدريج نيز و كند، غلبه خواب كه گاه آن جز نفت

كاست. خوراك
مي باشد داشته فهمي اندك كس گويد: هر مؤلف

و عقل از كه آن زيرا آشفته؛ است سخن اين كه داند
به كه نيست كسي و نباشد مردمان جزء زده بيون نقل
معن بي اي كلمه جز «وصال» هم نكند، استدلل وجهي

و مرشدان پريشانگويي از را ما خداوند نيست،
فرمايد. حفظ مريدان

سازد مي روشن را صوفيان اعمال خطاي كه احاديثي در
ال (راض ی مظعون بن گويد: عثمان مسيب بن سعيد

گفت: و وسلم) آمد عليه ال (صلى پيغمب عنه) نزد
خود با و گذرد مي سخنان من دل در ال، رسول يا

 ميگفت: فرمود: چيست؟ حضرت دارم، ها انديشه
به كه فرمود: نكن، حضرت سازم، اخته را خود خواهم

گفت: مي هست. عثمان روزه من امت در گري اخته جاي
كه فرمود: نكن، شوم. حضرت راهب كوهها در خواهم

بعدي ناز منتظر و نشست مسجد در من امت رهبانيت
زمي در سياحت به خواهم گفت: مي است. عثمان شدن

(جهاد) جنگي سفر من امت بپردازم. فرمود: سياحت
گفت: مي عمره. عثمان و حج سفر نيز و خداست راه در

فرمود: حضرت ببخشم، خدا راه در را مال هة خواهم
و بده را ات خانواده خرج باشد، روز به روز ات صدقه
گفت: كن. عثمان اطعام را يتيم و مسكي مازادت از
 ال، رسول يا
كه دهم. فرمود: نكن طلق «خولة» را زن خواهم  مي
من سوي به مهاجرت و است گناه از هجرت من امت هجرت
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مرگ... عثمان از پس من قب زيارت يا زندگانيم در
حضرت نشوم هبست او با ديگر خواهم گفت: مي
هر كند مي نزديكي زنش با وقت مسلمان  مردفرمود:

او به بشت در غلمي نيايد عمل آن از اي بچه گاه
بيد پدر از پيش و آيد وجود به اي بچه گاه هر و دهند

هر بود. و خواهد قيامت روز در پدر شفيع و پيشاهنگ
قيامت. در او براي است نوري بيد پدر از پس گاه

گوشت ديگر خواهم مي ال، رسول  ياگفت: عثمان
هرگاه و دارم دوست گوشت  منفرمود: نورم. حضرت

عطر ديگر خواهم گفت: مي خورم. عثمان مي بياب
هر گفت من به فرمود: جبئيل حضرت نكنم، استعمال

ا ا ها جعه و كن استعمال عطر گاهي از كار به عطر حتم
از كس هر كه مگردان، روي من سنت از عثمان، بب. اي

او صورت ملئكه بيد ناكرده توبه و برگردد من سنت
گردانند.  مي بر من حوض از را

مظعون بن عثمان زن كه است آمده ديگر حديث در
او واضع وسلم) آمد، عليه ال (صلى پيغمب زنان نزد
آنكه حال شده؟ چه را گفتند: تو ديدند، نامرتب را
ما به نيست. گفت: او داراتري تو شوهر از قريش در
مي روزه روزها و كند مي عبادت صبح تا شب رسد، ني

حضرت وسلم) نزد عليه ال (صلى پيغمب گيد. زنان
و كرد ملقات را عثمان گفتند. حضرت را قصه و رفتند

زنده شب هيشه نبايد كن، ني پيوي من از فرمود: چرا
تن و را تو چشم كه بدان دار، روزه وروزها باشي دار
و بوان شب ناز است، حقي تو بر را تو وزن را تو

راجع كه (پيداست بور روزها بعضي و بگي روزه بواب،
كه است آمده ديگر روايت است). در مستحب روزة به
و كرده جدا اتاقي مظعون بن عثمان رسيد خب حضرت به
دست و رفت سراغش به حضرت كند، مي عبادت نشسته آنا
مرا خدا عثمان، فرمود: «يا و درگرفت درگاهي به
را اين بار سه يا بار (دو نكرده مبعوث رهبانيت بر

و (پاكدين سحه حنيفيه دين بتين كه بدان فرمود) و
گذشت) است».  پاية بر آسانگيي
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ال (صلى پيغمب نزد كه است روايت هلل كهمس از
حضرت نزد بعد سال كردم، بيعت و وسلم) رفتم عليه
سر به نگاهي بودم، شده لغر بسيار كه حال در رفتم
كردم شناسد). عرض ني مرا (گويي انداخت من پاي تا
هلل، گفتم: كهمس كيست؟ فرمود: تو شناسي؟ ني مرا

كردم: از عرض اي؟ افتاده حال اين به فرمود: چرا
دارم. زنده شب و دار روزه ام شده مسلمان كه وقت آن

كن؟ شكنجه را خود كه كرد امر تو به كسي فرمود: چه
روز. عرض يك ماه هر از و بگي روزه را رمضان ماه
فرمود: دو بگيم، بيشت بفرمايي اجازه اگر كردم
سه و بگي را رمضان فرمود: ماه كردم اصرار روز،
ماه.  هر در روز
عليه ال (صلى پيغمب به كه است روايت نيز و

از اند گرفته تصميم اصحاب از جعي رسيد وسلم) خب
به فرمود: من ،1نورند گوشت و كنند پرهيز زنان

خدا طرف از روش اين اگر و ام، نشده مبعوث رهبانيت
كردم.  مي عمل بدان بود شده پيشنهاد من به

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از ديگري روايت
دوست و داد اش بنده بر نعمت چون «خداوند كه داري
ظاهر بنده آن نوشيدن و خوراك در نعمت آن اثر دارد

اثر و گردد عطا خيي كس هر به كه اند گفته گردد». و
كه شود خدا» ناميده «حبيب شود، ديده او بر خي آن
گردد عطا خيي كس هر به و كند مي حكايت خدا نعمت از
شود خدا» ناميده «بغيض نشود ديده او بر آن اثر و
خداست.  نعمت دشن كه

رد و نقل قدي صوفيان خوردن كم در افراط از آنچه
ا ةزمان در كردي تام اينان است، عكس بر ما صوفي

و خورند مي شام و چاشت شود، مي خوردن صرف هتشان
اين بيشت يا هه و نايند مي مصرف جداگانه هم حلوا

است. اينان حرام به آلوده اموال از شكمخوارگي

ّيَها َيا﴿مائده:  سورة 87 آية ذيل تفاسي به كنيد رجوع 1 َأ

ّلِذيَن ُنوا ا َباِت ُتَحّرُموا ل آَم ّي ّلُه َأَحّل َما َط ُكْمللل﴿ ال ايان! اهل اى«. َل
خود بر كرده حلل شا براى خدا كه را اىپاكيزه چيزهاى

.- م.»نكنيد حرام
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بر ناده كناري را پيشگي عبادت گفته، ترك را كسب
طلبخوارگي و بازي جز و اند غنوده تنبلي بساط

گويند كند نيكي كار كسي ندارند. اگر مكاري
گويند شود صادر بدي كار كسي از واگر بده، شكرانه

ًالزاما كنند معي چه هر و بده چيزي استغفار بابت
. 1نيست مشروع اين آنكه حال شود، داده بايد
حااضر ميهمانيي به چون كه باشد كسي صوفيه از و
و برگزيند آن بتين از و كند مبالغه خوردن در شود

به اين  و«ز دّله» برگيد[ اصطلح ]به ببد باخود
صوف مرشد يك ديدم خود و است، حرام علما اجاع

صاحبخانه كه ببد بود برداشته خود با طعام مقداري
آورد! در به دستش از و جست بر

وجد و رقص و ساع در صوفيان بر ابليس تلبيس
دل آنكه است: يكي جهت دو جامع غنا ساع كه بدان

باز او خدمت به قيام و خدا عظمت در تفكر از را
از برخورداري به را انسان اينكه ديگر ميدارد،

انگيزد، مي بر هاغوشي مصوصا جهاني اين و آني لذات
به جز آن و است متنوع زناي در هاغوشي لذت كمال و

مي تشويق و يضتر زنا به غنا شود. پس ني مكن حرام
و است لوح لذت غنا كه هست تناسب دو اين ميان و كند
است آمده هم حديثي در نفس؛ لذت بالترين زنا

ة الغناء« زناست). افسو ِن آواز و  (سازالزنا» رقي
موسيقي آلت شدن پيدا كه است آورده طبي ابوجعفر

يافته شيوع عياشي و اند پيوسته قابيليان ميان
است.

را آن متناسب لذت چيزي از بردن گويد: لذت مؤلف
پيشگان عبادت اينكه از شيطان چون و آورد مي فرياد

ماند مأيوس خواند فرا ساز استماع به را زاهدان و
(بدون خوش آواز آنان نظر در اينكه به شد قانع

اما بروند، پيش بتدريج تا دهد جلوه نيكو ساز) را

«ابوالرحوم» كا ّلشي و شكمبارگي از حكايت مؤلف اينجا در 1
داستان آخر در او آورده و بوده مي قيّصاص ظاهرا كه نامي

نداشت مناسبت چون كه الصوفية»، شأن هذا  «وگفته:
نشد.- م. ترجه
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را مقاصد و بنگرد را نتايج و اسباب كه آنست فقيه
نباشد شهوت روي از اگر امرد به نظر دريابد. مثل

مواضوع معمول كه ساله سه دخت بوسيدن و است مباح
كه باشد شهوي بوسة اينكه مگر است جايز نيست شهوت
است حلل كه مرم زنان با خلوت است هچني است، حرام
سبب بدان كه باشد حرام در غلتيدن بيم اينكه مگر
خود يرَْميرَرم با كسي كه رود تصور اگر (يعن شود مي حرام
است). حرام هم با بودنشان تنها دارد خيال
اند، گفته سخن تفصيل و طول به غنا مواضوع در
مكروه. بعضي و مباح وبعضي دانند حرام را آن بعضي
بايد كه بگوييم بايد كنيم اتام را حرف بواهيم اگر
آن بر مكروه يا حرام گاه آن نگريست چيزي ماهيت در

نود. اطلق
جله از برند، مي كار به مورد چند در را غنا كلمة
مصوصا خوانند مي راه در حج كارواناي كه آوازي
و كعبه وصف در اشعاري با كه است رسم عربا غي ميان
و كنند خواني» مي «چاووشي راه طول در مقام و زمزم
اشعار اين بنوازند. شنيدن هم طبل آن اضمن است مكن
كشد، ني اعتدال از خارج ورزي طرب به و است مباح

قبيل اين از نيز خوانند مي جنگجويان كه آوازهايي
هي در و كند، مي تشويق رزميدن به كه اشعاري است،
و شت و خوانند مي شتان براي «حدي» كه است مايه
اعتدال از آنكه بي روند مي طرب و حالت در آدمي
که داري روايت چنانكه است مباح اين و شود، خارج

يك داد. حت مي گوش وسلم) حدي عليه ال (صلى پيغمب
كرد مي زمزمه را مذهب شعر كه خواني حدي بر بار

فرمود: تشويق
تصـــدقنــا ول    اهتــدينا ما أنت ل لو ُهيّم ل
صلينا ول

وثبت    علينــــا سكينـــة فـــألقيـن
 لقـينــا إذ القدام
و حدي استماع است ال) گفته (رحه شافعي امام

جله  ازگويد: ندارد. مؤلف اشكال اعراب سرود
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ال (صلى پيغمب ورود حي كه است آن اعراب سرودهاي
خواندند: مي مدينه وسلم) به عليه

مـــن   عـــليــنــا  الـــبــدر طــلع
الـــوداع  ثــنــيّيـــات

مـــا   عــليـــنـــا الــشــكر وجــب
داع لــِّله دعـــا

گاه و خواندند مي اشعار قبيل اين از مدينه در و
م .دَْن ايام در روزي كه داري زدند. روايت مي دف

عنها) ال (راض ی عايشه عنه) بر ال (راض ی ابوبكر
ابوبكر زدند، مي دف و بودند آنا دخت دو شد وارد

آورد بر سر بود خوابيده آنا كه كرد. حضرت منعشان
است. عيد ايام بگذارشان، خود حال فرمود: به و

و بده و سال بچه عايشه موقع آن در كه دانست بايد
اند.  بوده صغيه لبد هم دخت دو آن

يتيمي گويد: دخت كه عايشه از هست ديگري روايت
دادي شوهرش انصار از مردي به بود ما نزد انصار از
داماد خانة به عروس هراه كه بودم كساني از من و

مدينه) اهل اهل (يعن پرسيد: انصار رفتيم. حضرت
گويد: پاسخ عايشه خوانديد؟ چه آنا اند، غزل
فرمود: دهد. حضرت بركتشان خدا كردي دعا دادم

را سرود اين (يا: چرا نوانديد؟ را سرود آياين
نوانديد؟)

أتـــــيــنــــاكم   أتــــيــنـــاكـــم
نــحـيــيــكـم فــحـــيـــونـــآ

بواديكم حلت ما الحر الذهب لول و        
عذاريكم تسمن ل اليّسمراء البة ولول        
فرمود: حضرت كه هست روايت اين از ديگري صورت

را مزبور سرود كه نكرديد عروس هراه كسي چرا
. 1بواند

دو هر داده تذكر علي، الدين خي كتاب، مصحح آنچه طبق 1
احد مسند و باري صحيح در اينكه ال است، اضعيف روايت
عايشه به حضرت بود، انصار از يكي عروسي كه است آمده

پسندند».- م. مي را لو انصار نبود؟ لو شا فرمود: «با
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مي كه چيزهايي نوع گذشت آنچه گويد: از مؤلف
امروزي دفهاي از هم دفهايشان و شد معلوم خواندند

بود «زهديات» موسوم به كه اشعاري نيز گاه نبود
مثل: خواندند مي

تستحسن م .دَْت إل    رائحا و غفلة ف غاديا يا
القبائحا

 الارحا به ال يستنطق    موقفا تاف ل كم إل كم و
الطريق تنبت كيف    مبصر وأنت منك عجبا يا

الوااضحا
زشتيها كي تا كن، مي شام و صبح غفلت به آنكه (اي

در كه قيامت، ايستگاه از و دانست؟ خواهي نيكو را
باك آورد، مي در سخن به گواهي براي را اعضا خدا آن

راه از چگونه داري چشم آنكه با نداري. شگفتا
روي؟). مي كنار به روشن
ابوحامد از چنانكه است مباح اينها پيداست كه

 چهپرسيدم: حنبل بن احد از كه است نقل خلفاني
كه وزن سبك و كوتاه و لطيف اشعار اين دربارة گويي
چي؟ پرسيد: مثل خوانند، مي دوزخ و بشت وصف در

گفتم:
أمــا   ربـــي لـــي قـــال مـــا إذا

تعــصــيـنـي استحيــيت
وبــالعــصــيان   خـلق فــي الـــذنب وتفي

 تـــأتــيــن
از نداري شرم كه بپرسد من از خدا كه (هنگامي

و داري مي پنهان خلق از گناه كن؟ مي معصيتم اينكه
 تكرارگفت: آيي....) احد مي عصيان با من نزد
و رفت خانه اندرون به و برخاست كردم تكرار كن،
را شعر هي كه شنيدم مي را اش ناله و گريه صداي

نود.  مي تكرار
كه خنياگراني كه هست آوازهايي بالخره و

و زيبارويان از آن در و خوانند مي است هي كارشان
نفته تايلت و رود مي سخن انگيزي شهوت طور به شراب

واضرب ني انواع با و انگيزاند مي بر را فروخفته و



257                    صوفيان بر ابليس تلبيس در

يا كراهت يا اباحت در سخن است هراه دار زنگوله
اينهاست.  تري

الزاج صحيح تندرست جوان اگر كه دانست بايد
بر و شود ني تريك زيبا زنان ديدن از كه شود مدعي
تكذيبش رساند، ني زيان ديانتش به و ندارد اثري او
كند جويي بانه اگر و يكسانند، طبايع زيرا كنيم مي
چشم در نگرم مي زيبا زنان در اعتبار ديدة به من كه

بينم مي را خدا صنعت سفيد گردن و باريك بين و سياه
بدترين و نبد؟ هوشش روزه يك طفل گفت: چرا توان مي

و نان كه كسي درگاه به است ناسره بردن كارها
كه باشد هچني كنيم فرض اگر و داند، مي را آشكار
كه را كسي چني فقط مرك آواز و ساز گويد، مي مدعي
صريا غزال است، جايز شود ني متأثر ابدا و اصل
و قد و زلف و چهره وصف در است: «غزلسرايي گفته
نيست».. حرام زنان، زيباييهاي ديگر و قامت

دنيوي نظر غنا استماع از من كه گويد كسي اگر
دارم. گوييم: او مي دريافت الي اشارات و ندارم

و سرود از او تا اينكه يكي رفته، خطا به راه دو از
كرده پيشدست طبيعتش كند، برداشت الي اشارات غزل
ملحظة از بواهد كسي اينكه مثل دريابد، خود مراد
از را ذهنش شهوت نايد تأمل الي صنعت در خوشگل زن
در اينكه دوم سازد، مي منحرف و دارد مي باز معن آن
به كه هست ي اشاره كم خوانند مي كه غزلا و شعر اين
و عشق كلمة كه است آن از اجل خدا و شود منطبق خالق

از بشر برد. نصيب كار به توان او دربارة شيفتگي
بس.  و است تعظيم و هيبت احساس الي معرفت
متلف قولاي غنا مورد در حنبل بن احد امام از

«زهديات» او زمان در كه دانست اند. بايد آورده
بدعت نيز را هان احد و اند خوانده مي آواز به را
در اي سابقه و است بوده نودرآمده زيرا شرده مي
گردد. او قلب رقت ماية آنكه ولو نداشته، سنت

كلمه اين مورد در دانست، مي بدعت هم «تغبي» را
آمد.  خواهد تواضيح
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احد پسر صال نزد قوال روزي كه داري ديگري روايت
نكرد انكاري و شنيد را او صوت احد خواند، مي حنبل
احد داشت؟ انكار كار اين بر تو نه گفت: مگر صال

ناخوش گويند، مي منكرات كه بودم گفت: شنيده
هر ندارم. به مكروه خواند اين آنچه اما داشتم،

خواندن نداشته مكروه را غنا حنبل احد هم اگر حال
ني جايز را آواز و ساز اما است بوده زهد قصايد

پسري او از و بود مرده كسي است نقل دانست. چنانكه
خوانده ني زهديات مطربه، كنيزك يك با بود؛ مانده
و است خوانده مي آميز هوس و انگيز عشق اشعار بلكه
حرام آواز و ساز احد نظر در كه دهد مي نشان هي

آن ندانست جايز هم يتيم به كمك عنوان به حت و بوده
آن مانند اين بفروشند. و مطربه نام به را كنيزك

عليه ال (صلى پيغمب به انصارى ابوطلحه كه است
به متعلق هست شراب مقداري من وسلم) گفت: نزد

بريز.   دورفرمود: يتيم. حضرت چند
است حرام منث گفت: كسب كه است نقل احد از هم و
منثان كه است وااضح گيد، مي پول غنا بابت زيرا

يا غزلسرايي بلكه اند خوانده ني زهديه اشعار
غناي كه شد معلوم اند. پس كرده مي 1سرايي نوحه

است.  حرام احد نظر در كنوني
اهل كه ترخيصي به راجع هم انس بن مالك امام از

كار گفت: آن شد سؤال قايلند غنا براي مدينه
هم دانند. و مي جايز را غنا فاسقان است، فاسقان

و برد كنيزي كسي گاه هر كه است مالك فتواي از
را «عيب» آن اين سبب به تواند مي است مغنيه بفهمد

اند بوده اين بر نيز مدينه فقهاي بدهد! ساير پس
زكريا روايت به او تنها كه سعد، بن ابراهيم ال

دانست. مي اشكال بي را غنا الساجي

عزاها صاحب جاي به عزا مالس در اي حرفه گران نوحه 1
گويد: عطار كردند، مي مويه و ناله

اثر.- باشد را درد صاحب آه        گر نوحه صد ماتي در بود گر
م.
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مي جايز را نبيذ شرب آنكه با ابوحنيفه امام
را آن شنيدن و است داشته مكروه را غنا دانسته

هچون كوفه فقيهان ديگر هچني داند، مي گناه
غنا با مالفت در ثوري سفيان و حاد و شعب و ابراهيم

كراهت در كسي نيز بصره فقيهان ندارند. بي اختلف
آورده كه العنبي حسن بن عبيدال ال نداشته خلف غنا
دانست. مي بلاشكال را غنا اند

چيزي عراق در است: زنادقه گفته شافعي امام
از آن با را مردم «تغبي» و نام به اند كرده ابداع
ازهري دارند. ابومنصور مي باز خواندن قرآن

وتضرع بدعاء ال بذكر يغبون قوم «الغبةگويد: 
عزوجل ال ذكر ف الشعر من فيه يطربون ما  دّسوا وقد

ورقصوا طربوا باللان شاهدوا إذا کأنم تغبيا
ا ة فسيّموا «مغبه» «تغبي» و . اگرالعن» لدا مغب
رقص به طرب شدت از كه است مناسبت اين به باشد صحيح
. 1انگيزند مي بر غبار و آيند مي

روشن غنا مورد در شافعي امام نظر حال هر به
ومن الباطل، يشبه مكروه لو «الغناء: است

علماي  پسشهادته». ترد سفيه فهو منه استكثر
اند عقيده هم غنا حرمت يا كراهت در بزرگ شهرهاي

كه ماست بر و العنبي؛ عبيدال و سعد بن ابراهيم ال
باشيم داشته نظر در را اتفاق به قريب اكثريت نظر
كشد. مي جهنم به جاعت از جدايي و تكروي كه

چه اند داشته انكار را ساع شافعي مذهب سران
الطبي ابوالطيب است جله آن از معاصران؛ چه قدما
تويز كس هر و است، نوشته كتابي غنا ذم و منع در كه
ديدي و بسته، دروغ بدو دهد نسبت شافعي به را غنا
دهد گوش آواز و ساز به زياد كه را كسي گواهي او كه

كم كه متأخي شافعيان از داند. بعضي ني قبول قابل
داده رخصت را غنا شده چيه برايشان هوي و اند دانش

در مغيه» است و «تغيي جا هه الدمشقي، مني ممد چاپ در 1
فعل مصدر در اما «مغبه» آمده جا هم علي خيالدين چاپ
است.- م. شده اضبط يغيون و يغب و تغبي صورت به
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ني را رقاص و مطرب گواهي حنبلي اند. فقيهان
پذيرند.

نوحه و موسيقي و اواز منع و كراهيت بر دليل ذكر در
گري

﴿ آية يكي داري، معنا اين در آيه سه قرآن از
ّناِس َوِمَن َتِري َمْن ال ْلَحِديِثللل﴿ َلْهَو َيْش ال (راض ی مسعود ابن كه 1ا

غناء هانا سوگند خدا به  «لواست: عنه) گفته
و عكرمة و ماهد و عباس ابن قول است است». هچني

دوم آية نعي، ابراهيم و جبي بن سعيد (بصري) و حسن
ُتْم﴿است:  اين ْن َأ ُدوَنللل﴿ َو نقل عباس ابن از كه 2َساِم
ماهد و لنا، = غن سدلنا حيي زبان به اند كرده

غن». آيه فلن: إذا اليمن: سد أهل گويد: «يقول
َتْفِزْز﴿است:  اين سوم َطْعَت َمِن َواْس َت ْنُهْم اْس ِتَكلللل﴿ ِم 3ِبَصْو

آواز و ساز به آيه اين در را شيطان صوت ماهد كه
است. كرده تعبي

ال (راض ی عمر بن عبدال از روايت سنت، در اما
ني صداي و رفت مي نافع هراه كه عنهما) داري

و كرد كج راه و گذاشت گوش در انگشت شنيد، چوپاني
و آيد؟ مي صدا يا شنوي؟ مي كه پرسيد مي نافع از

گفت: نافع كه شد دور قدر آن تا گفت: آري، مي نافع
و برداشت گوش از انگشت وقت آن آيد ني صدا ديگر

كه ديدم وسلم) را عليه ال (صلى ال گفت: رسول
هم كرد. رواياتي را كار هي شنيد را چوپان يرَني صداي
و هست، مطربه كنيزان آموزش و فروش و خريد منع در

كه داري ديگري است. روايت حرام آنا باي اينكه
آلود گناه صداي دو وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب

كه موقعي گري، نوحه و خواني است: آواز كرده منع

سخنان مردم از بعضى و«. يعن ی: 6 آية لقمان، سورة 1
خدا راه از نادان، روى از را مردم تا خرندمى را بيهوده
. »سازند گمراه

ا ة 2 هوسران و غفلت در پيوسته و«. يعن ی: 61 آية نم، سور
. »بيدمى سر به

را آنا از كدام هر« يعن ی: .64 آية اسراء، سورة 3
.»كن تريك صدايت با توانمى
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وسلم) درگذشت عليه ال (صلى پيغمب پسر ابراهيم
از تو پرسيد: مگر عوف بن عبدالرحن گريست مي حضرت
عن نهيت ولكن ل،«فرمود:  حضرت كردي؟ ني ني گريه
صوت:  أحمقين صوتين عند وصوت نغمة عند فاجرين

داده تواضيح روايت اين از ديگري صورت  درمصيبة»
و ساز به است  مربوطنغمة» عند صوت« كه شده

شيوة به يعنمصيبة»  عند صوت« و شيطاني آوازهاي
هنگام كردن پاره پياهن و زدن صورت و سر بر جاهليت

مصيبت. 
عليه ال (صلى پيغمب قول از كه داري ديگري روايت

والطبل» الزمار بدم «ُب ِعثتاند:  وسلم) آورده
شده مبعوث ني و طبل كردن طبل كردن نابود براي (من

از را آواز و ساز شيوع كه داري هم ام). رواياتي
قبيل از بلهايي نزول مقدمات يا الزمان آخر علي
باريدن سنگ و مسخ و زمي فرورفت و زلزله و سرخ باد
عمرو كه هست ديگري اند. روايت آسان... شرده از
ا ة بن وسلم) مي عليه ال (صلى رسول حضرت نزد نامي قر
مي اجازه است، زني دف از من گويد: كسب مي و آيد

زشت به كه طوري دهم ادامه كار اين به كه فرمايي
و تديد وي به بعلوه و دهد ني اجازه حضرت نكشد؟
فرمايد: مي او رفت از بعد نايد... و مي پرخاش
مشور عريان بيند توبه بي كدام هر عاصيان «اين

بي كس هر كه اند آورده مسعود ابن قول ميشوند». از
و نشيند مي پشتش بر شيطان شود، مركب سوار ال بسم
بوند آواز نتواند اگر بوان! و آوازگويد:  مي
بساز!  گويد: دروغ مي

كوچكي دخت عنهما) ديد ال (راض ی عمر بن عبدال
ني بر دست هم اين از گفت: شيطان خواند، مي آواز

به بكر) راجع ابي (بن ممد بن قاسم از دارد. كسي
را باطلها و حقها خدا داد: وقت پرسيد. جواب غنا
شعب گذارد!؟ مي كدام جزء را غنا نظرت به سازد جدا
برايش كه كس آن بر و خنيناگر بر است: لعنت گفته

معلم به عبدالعزيز بن كنند. عمر مي خنياگري
آموزي مي من فرزندان به كه چيز «نستي نوشت فرزندش
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و است شيطان از شروعش كه باشد لعب و لو از نفرت
اميه بن به وليد بن رحان». يزيد غضب عاقبتش
شهوت بر كه باشيد برحذر غنا «از كه كرد مي توصيه

مست و است خر جانشي و كاهد مي مروت از و افزايد مي
باري پرداخت خواهيد غنا به حال هر به اگر و آور؛
زناست». فراخوان غنا كه داريد دور آن از را زنان
از حكاياتي الوي ذم كتاب در گويد: ما مؤلف

با چگونه كه اي آورده پيشگان عبادت و پارسايان
اند. شده در به راه از آواز و ساز شنيدن

خارج اعتدال از را انسان غنا اينكه ... خلصه
به وقت كه طوري به كند، مي كم را آدم عقل و سازد مي
مي زشت را آن عادي حال در كه كند مي كارها آمد طرب

كوبد مي پاي ميزند، دست چرخاند، مي سر داند. مثل
اثر مورد اين در شراب و غنا ديگر؛ سخيف كارهاي و

شود.  منع نيز غنا كه ايست شايسته و دارند مشابه
«اصحاب دربارة منصور بن ممد از كه اند آورده

خواندند مي زهديه اشعار كه كساني قصائد» يعن
اگر گريتگانند، خدا از  «اينانشد. گفت: سوال
خدا ورزيدند مي صدق و داشتند رسول و خدا با خلوص
و ديد اين از كه كرد مي افااضه چيزي دلايشان در

شدند».  مي فارغ مردمان بازديد
راجع كسي كه اند آورده بطة بن ابوعبدال قول از
ني آن از را  توداد: پاسخ پرسيد، غنا استماع به
خوش علما كه است كاري افزود: «اين چني و كنم، مي
در كه جعي و انگارند مي خوش را آن سفها و دارند ني
پردازند. آن مي بدان اند جبي حقيقت به و صوف نام
شوق دعوي كه بي تاريك ناي زاهد آيي بدعت هتان دون
اند، گذاشته كناري به رجا و خوف داشته خدا مبت و
خود از آمده اشتباق و طرب به زنان و پسران آواز با
حال به را خود واقع در و دهند مي جان بلكه روند مي
اين با كنند مي مردن به تظاهر و اندازند مي غش

يقول عما ال تعال خداست عشق از اين كه پندار
كبيا.  علوا الاهلون

غنا جواز به قايلن هاي شبهه ذكر در
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دو عنها) و ال (راض ی عايشه حديث است جله آن از
ديگر گذشت؛ آن ذكر و زدند مي دف او نزد كه دختي
و دخت آن عروسي عنها) درباره ال (راض ی عايشه حديث
از است حديثي ديگر گذشت؛ آن ذكر كه انصارى پسر

ا ةبن وسلم) عليه ال (صلى پيغمب قول از كه عبيد فضال
الصوت السن الرجل إل ُاُذنا اش دّد « ُهّ .دَل كند: مي روايت

خداوند  (يعنقينته» إل القنية صاحب من بالقرآن
گوش بت و بيشت خواند مي قرآن كه كسي خوش صداي به
اش). ابن مطربه صداي به مرد دادن گوش از دهد مي

غنا استماع بودن حلل اضمن طور به گويد: اين طاهر
صوت به خدا ا توجه مقايسة و تشبيه زيرا رساند مي را

روايت ديگر باشد؛ ني مويّجه حرام امر با خوان قرآن
كه حديثي ديگر قرآن، به تغن تويز در ابوهريره از

زدن.  دف ملك با كرده تفكيك را حرام و حلل غناي
در مذكور گفت: غناي بايد شبهات اين جواب در
آنا برگردان و كلمات منظم تكرار جز چيزي اول حديث

در و ّيَبيرَرْد ني اعتدال از را طبع اندازه، اين و نبوده
در دلا كه امروز برخلف بوده ساده صاف دلا زمان آن
عايشه از ديگري حديث در چنانكه است، هوس پنجة سر

(صلى خدا ا رسول اگر كه است عنها) آمده ال (راض ی
عايشه) عمر اواخر (يعن زمان وسلم) اين عليه ال
فرمود. مي منع زنان بر را رفت مسجد ديد مي را

تغزل و كجا 1ُبعاث جنگ سرودهاي خواندن وانگهي
كجا؟ خوانند مي صوفيه مالس در كه يرَامردان دربارة
عليه ال (صلى پيغمب مقصود شايد دوم حديث دربارة

عروسي در اشعار سادة خواندن «لو» هي وسلم) از
تواند ني به مشبه كه سوم حديث است. دربارة بوده
چنانكه ندارد گوييم: اشكال مي باشد، حرام امر
حرف يافتم، گواراتر خي از از بگويي: عسل اگر
آن كه اند گفته واضو آب مورد در فقها و است؛ درست

عليه ال صلى( پيغمب هجرت از پيش كه است برخوردهايي از 1
مورد حديث داد. در رخ خزرج و اوس بي مدينه ) بهوسلم
ُبعاث جنگ به مربوط اشعار دخت دو آن كه است شده ذكر بث
خواندند.- م. مي عايشه براي را
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ني بدنش از را شهيد خون هچنانكه نكنيد خشك را
با ندارد اشكال تشبيه اين و شويند؛ ني و زايند
كه را چهارم پاك. حديث واضو آب و است نس خون آنكه
كرده معن چني شافعي كند مي تويز را قرآن به تغن
اند گفته هم بعضي كنند»، ترن حزين صوت «به كه است
ترن حزين صوت «به كه است كرده سرودهاي جاي به يعن

سرودهاي جاي به يعن اند گفته هم بعضي كنند»،
آن اما بوانند. و قرآن كاروانا در ساربانان

تفكيك زدن دف ملك با را حرام و حلل غناي كه حديث
مي را دف تابعان بعضي حت شود ني دف تويز حجت كرده

معن به حديث اين در را دف نيز اند. بعضي شكسته
منظور به زدن سريع را دف و عروسي در كشيدن هلهله
مناسبت هي به حنبل بن احد و اند گرفته زفاف اعلم
دف عروسي در كه دهم مي قوي «احتمالاست:  گفته
دان». مي مكروه را طبل اما باشد نداشته اشكال زدن
كه اند آورده بدري صحابي سعد بن ثابت از روايت و

رخصت ما وسلم) به عليه ال (صلى ال گفت: رسول
شود.  زده دف عروسيها در كه است داده

كه شبهه دانستيم گذشت آنچه گويد: از مصنف
معناي اين در غنا جواز دليل اند شده متشبث بدان

نيست. شده شناخته
آورده مالك بن براء احوال در اصفهاني ابونعيم

و كرد، مي ترن و خوابيده پشت به خانه در روزي كه
كدام نايد، غنا تويز خواهد مي خنك استدلل اين با

باشد؟ نكرده اي زمزمه و ترن خود با كه است انساني
تت كرده منعقد بابي كتابش در طاهر بن ممد و

 وفيه» السنة و القوال علي الفتاح «بابعنوان: 
كسي وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب كه را حديث آن

بواند برايش را الصلت ابي بن امية شعر تا خواست
قوال به ملس در صوف كه رفته كار اين براي اي سابقه
كه ماند اين مثل بوان، را سرود و آواز فلن بگويد
و بكشي الن هي را انگور آب است جايز چون شود گفته

(كه هم روز چند از بعد را آن كه است جايز پس بوري،
شد) بوري....  نس و تمي
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سال به كه اند كرده روايت طاهر بن ممد از نيز و
و مالکيان شيخ ابري ابوبكر كه ملسي در  هجري370

بن طاهر ابوالسن و شافعيان شيخ داركي ابوالقاسم
شيخ سعون بن ابوالسي و حديث اصحاب شيخ السي

نيز (و متكلمان شيخ ماهد بن ابوعبدال و واعظان
ابوعبدال به داشتند باقلني) حضور ابوبكر رفيقش

شد: چيزي گفته – بود خوشخواني قاري كه – غلم
و شنيدند مي هه آنا و خواند اي عاشقانه شعر بوان،
اول كه گفت بايد روايت اين مورد نگفتند. در چيزي
معلوم حكايت، صحت فرض به و نيست ثقه طاهر بن ممد
باشد.  خوانده آواز و ساز به را شعر آن كه نيست
تت كرده منعقد بابي كتابش در طاهر بن ممد نيز و

له»، الواضع وذفرادهم لقوال إكرامهم «باب عنوان
عليه ال (صلى رسول حضرت اينكه به كند مي استدلل و

قصيدة كه بشيد زهي بن كعب به را خود وسلم) جامة
كه نوشتيم را بود. اين سروده ُسعاد...» را «بايرَنْت
گرنه و دريابيد را مرد اين استنباط فقاهت قدرت
پريشانگوييها اين به كه است آن از عزيزتر عمر
كه اند كرده نقل طاهر بن ممد از آنچه و شود تباه

اي خانه در بر آواز دادن گوش براي شافعي
از تر متي شافعي و نيست اعتماد ايستاد... قابل

گوش شافعيان دانيم كند. مي كاري چني كه بوده آن
چه دانند مي حرام را نامرم زن خوانندگي به دادن
به را خود كنيز كه مردي و زن؛ آزاد چه باشد كنيز

براي را ديگران و دارد وا ديگران براي خوانندگي
در را وكارش دانند الشهاده مردود كند جع كار اين
شارند.  ديوثي رديف

قااضي مروان كه است آورده كتابش در مكي ابوطالب
شان ياد خوانندگي و خواني قرآن كه داشت كنيز چند
باشد راست حكايت اين اگر كه صوفيان؛ خاص بود داده

نيشابوري حاكم از نيز است. و بوده فاسق مروان
عيسي بن فارس هراه كه اند كرده معروف) نقل (مدث
آواز شنيدن براي ابريشمي ابوبكر منزل در صوف

«هزاره» از اين و شدند، مي «هزاره» حااضر
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نسبت گويد: اين بود! مؤلف باحجاب زن خوانندگان
هي باشد راست اگر و اند داده حاكم به كه است زشت
است.  كاف وي عدالت بر خدشه
جعفر بن عبدال كه است آورده مكي ابوطالب نيز و
مؤلف نشست، مي غنا استماع ابيطالب) به (بن

داده. مي گوش خودش كنيزان خواندن به گويد: حتما
است كرده نقل حنبل احد پسر صال از طاهر بن ممد

تا داشت ناخوش را آن پدرم و داشتم دوست ساع من كه
كردم دعوت بود خواننده كه را صائدي البازة ابن شب
ناگهان نود، تغن به شروع او رفت خواب به پدرم وقت

مي گوش آمده ما اتاق بام به پدرم كه كردم احساس
بغل زير به جامه دامن ديدم را پدرم و رفتم بال دهد
اين از هم ديگر رقصد... صورتاي مي گويي زده

را تغن و ساع حنبل بن احد اينكه حاصلش هست روايت
ا ةقصايد گويد: ابن كند. مؤلف مي تأييد الباز
خواسته مي گويي احد اينكه اما خوانده، مي زهديات
تويز براي راويان كه است تغييي و تعبي برقصد،
اند.  افزوده حكايت به صوفيان رقاصي
ما در غنا شنيدن كه اند شده آن مدعي نيز بعضي
رودباري و ابوعلي از چنانكه ندارد، تأثيي

و بشنود لو آواز كه كسي دربارة گويي چه پرسيدند
كه ام رسيده جايي به زيرا است حلل بگويد: مرا

باشد رسيده گفت: آري كند. ابوعلي ني اثر درمن
جهنم! به ليكن

در صوفيان نفع به ديگري استدلل غزال ابوحامد
اوست، فقاهت فهم شأن دون كه كرده غنا و ساع تويز

مباح هم آنا جع است مباح غنا اجزاء گويد: چون
علما دانست است. بايد تعجب جاي به كه بود؛ خواهد
و است حرام كدام كه اند كرده مشخص را ساز انواع
و است دف است مباح آنچه مباح؛ كدام و مكروه كدام
آن.  مانند و عروسي در هم آن بس

اين  مشايخگويد: مي كه شنيد كسي از عقيل ابن
مي باز خدا سوي به حركت از طبع گاه هر را طايفه
ابن راند، مي پيش را آن سرود با خواني حدي ماند
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دلا كه دانيد ني مگر گوينده اين بر ُافگفت:  عقيل
ال (صلى پيغمب سنت و قرآن در الي وعيد و وعد با

در (چنانكه شود مي كشيده خدا سوي وسلم) به عليه
ا ةانفال َذا﴿ است: آمده سور ِإ َيْت َو ِل ْيِهْم ُت َل ُتُه َع َيا ْتُهْم آ َد َزا

ًاللللل﴿ آواز و شعر با طبع انگيزيش . اما1)6(آية:  ،ِإيَمان
و است ملوق صفت زيرا مي .دَُيْد خدا از را آدم رابطة
هر زند. و مي سر او از نو اي فتنه دم هر كه معشوق

و بشر زيباييهاي از كه كند وسوسه چني نفس را كه
بيش اي فريفته و شيفته گيي، مي بر عبت صوت حسن
و داده نشان خود خدا كه جاهايي هان به بايد نيست

و اسب و شت (مثل بنگري عبت براي فرموده اشاره
خالق عظمت بلكه نيستند شهوت مرك بادها...) كه

«معشوق» بنامد را خدا كه هر آرند. و مي نظر در را
لباس در است آزمندي و بندگي پوشش در است زنديقي
كه والفت ُانس كه چرا است، مسوب مشبهه از و زاهدي
قدر به و نپذيرد صورت هجنس با جز است عشق لزمة

پديد گرايش و شود مي استوارتر ُانس صورت در نزديك
آن از داري خوش را آب ما از بعضي اگر آيد. مثل مي
است خوش گياه با كسي اگر و هست آب ما در كه است سبب
مشاركت چه مشتكند. اما نو قوة در كه است آن براي
شوق و وعشق ميل ميان در تا هست ملوق و خالق ميان
با وخاك آب ميان هست مناسبت چه باشد؟ شده حاصل

دل در صورتي خدا براي اينان افلك؟ آفرينندة
ا ةدست كه است بت آن و كنند مي تصور و تصوير طبع ساخت

پديد آزارم و هيبت دل در خدا است. عظمت شيطان و
آن با زنند مي دم عشق از اينان اينكه و آورد مي

باز عقل به چون و نيست بيش پنداري و است ذهن صورت
و قلق حالت دچار شود مي ناپديد هم آن و آيند مي

معشوق از كه اي سرگشته عاشق نظي گردند مي ااضطراب
وساوس اين از بري مي پناه خدا باشد! به شده جدا
بت هچون كه جسماني، طبيعت وعوارض نفساني پست

ايانشان بر شود خوانده آنان بر آياتش چون و«يعن ی: - 1
.»بيفزايد
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واجب دلا از آن زدودن و ستون شرع، حكم به شكست
است. 
مبتدي براي صوفيه قدماي بعضي كه دانست بايد

دلاي با دانستند مي زيرا شردند ني جايز را ساع
يكي به كه است نقل نوري ابوالسي از كنند مي چه آنا
مي قصايد كه بين را مريد گاه «هرگفت:  يارانش از

خي اميد او از گرايد مي تنعم و راحت به و شنود
پيشينيان پندارند مي عوام اينكه نيست: يكي

بدگمان آنان به و اند بوده اينان مثل نيز اينان
مي جري لعب و لو به را عامه اينكه ديگر شوند، مي

دهند. مي آنان دست به بانه و حجت و سازند
بر كه گرفته صوفيان بعضي دل در چنان ساع شعلة
ساع در قلب رقت چنان و دهند مي ترجيحش قرآن قرائت

به حالت با قرآن شنيدن با كه دهد مي دست ايشان به
قصد گويد: به دراج دهد. ابوالسي ني دست ايشان
كس هر از آنا رفتم ري به بغداد از السي بن يوسف

كار چه زنديق آن گفتند: با پرسيدم را منزلش
با بعد گردم، باز گرفتم تصميم و شدم دلتنگ داري!؟

و ببينمش، كم دست ام آمده شهر اين گفتم: تا خود
راهنمايي مسجدش به مرا تا گرفتم را سراغش باز

رو پيش در قرآني و نشسته مراب در كردند. ديدمش
و داد دادم. جواب سلم شدم نزديك خواند، مي گشوده

زيارت قصد به بغداد گفتم: از كجايي؟ ازپرسيد: 
گفتم: بواني، شعري تواني گفت: مي ام، آمده شيخ
 آري:

لدمت ذاحزم كنت ولو    قطيعت ف دائما تبن رأيتك
تبن ما

كه آنا تا گريست به كرد شروع و كرد تا را قرآن
دل وي گريست بسيار بر مرا و شد تر اش جامه و ريش

كه مكن ملمت را ري اهل گفت: فرزند، سپس بسوخت،
قرآن ناز وقت از نامند، مي زنديق را السي بن يوسف
گويي شعر اين از و نيامد چشمم به اشك خواندم مي

شد.  پا بر دل در قيامت
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ابوسهل كه است نقل سلمي ابوعبدالرحن از
پيش و داشت، قرآن ختم و درس ملس ها جعه صبح صعلوكي

براي و برچيد را ملس آن بروم مرو به من آنكه از
از روزي كرد، پا بر مغن و قوال ملس الفرغاني ابن
گويند گفتم: مي گويند؟ مي چه مردم كه پرسيد من
گذاشته. قوال ملس جايش به و كرده جع را قرآن ملس

نشد.  رستگار «چرا» گفت استادش به كس هرگفت: 
به شيخ گويند: حال تصوف گويد: مبلغان مؤلف

چني كه نباشد كس آنكه حال شده، واگذار او خود
و آرند مي راه به تازيانه با را باشد. حيوانات

مي باز نفساني هاي خواسته از شرع و عقل با را آدمي
دارند. 

حرام جعي گفتم كه غنا هي معتقدند صوفيه بعضي و
است مستحب برخي براي مكروه، وگروهي دانند
ساع است گفته قشيي عبدالكري بن عبدالنعم چنانكه

بر و جاست بر نفسشان زيرا است حرام عوام بر
داده حاصل نفس با جهادشان چون است مباح زاهدان

كه است صوفيان- مستحب يعن – ما اصحاب بر و است
دلنند.  زنده

باطل جهت پنج از قول  اينگويد: مؤلف
داشته مباح را ساع هگام بر غزال اينكه يكياست:
بوده؛ داناتر قوم مذهب به قشيي پسر از وغزال است
مكن چند هر كند ني تغيي ماهده با طبع اينكه ديگر
(مثل اي انگيزه با كه باشد مانده باز كار از است
اينكه سوم گردد، مي باز خود عادت غنا) به و ساع

مباح يا و عموما اند دانسته حرام را آن يا عالان
و دانند يكسان را طبايع كه چرا عموما اند دانسته
چهارم كرده؛ حكم سه قشيي پسر و هست، هم يكسان
امر وغيابت ساع نبودن مستحب بر داري اجاع اينكه

قشيي قول از اينكه پنجم دانند؛ مباحش كه است اين
متأثر كه هم كسي بر عود صداي شنيدن كه آيد مي لزم
شخص آن (ولو مستحب يا و باشد مباح شود ني مغي و

نباشد). صوف يا زاهد
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خاطر (به ال ال ًقربة كه اند شده مدعي بعضي
چنانكه كنند، مي غنا خدا) ساع به نزديكي

اين جا سه كه است آورده جنيد قول از مكي ابوطالب
– خوردن طعام هنگام  يكيآيد: مي فرود رحت طايفه

دوم نورند؛ شديد نياز هنگام به جز قوم اين كه
واحوال صديقان مقامات از سخن كه – مذاكره هنگام
به كه – ساع هنگام سوم است؛ ميان در آوران پيام
 اگرگويد: بينند. مؤلف مي را حق و شنوند مي وجد
خوش بدو كه باشد- ما راست جنيد از سخن اين نقل

قصايد ساع مرادش كه كنيم مي آن بر بينيم- حل
گر باشد. و شود، مي گريه و دل رقت باعث كه زهديه

ياد به اشعاري خواندن با كه شد معتقد توان ني نه
از كه باشند آدمهايي شود! و نازل رحت ليل .دَْي و سعد .دَْي
نايند. در اليه اشارات برداش ِت اشعار گونه آن
و مضمحل اشارات آن آدميان، بر طبايع غلبة جنب

كه است اين ما گفتة آيد. دليل مي حساب به معدوم
در خوانند مي اكنون كه اشعاري از جنيد زمان در

اند.  خوانده ني صوفيه مالس
است (= مدث) نقل حافظ البارك بن عبدالوهاب از
زوزني رباط شيخ فيوزآبادي ابوالوفا گفت: با كه

بساط كه هنگامي خدا گفت: به مي من به بودم، دوست
دعايت و هستم يادت به كنند مي داير را قوال و ساع
اجابت هنگام آن، كه بود آن تصورش و كنم، مي

كه ام شنيده صوفيه  ازگويد: عقيل دعاست! ابن
مي حدي خوان حدي كه هنگامي و بساط گستدن هنگام
كه است راه آن از اين و است، مستجاب دعاها خواند

كفر اين و ال؛ ال ًقربة انگارند مي عملي را غنا ساع
مي مكروه و حرام با كند تصور كس هر كه چرا است
گفتيم: فقها و است، كافر يافت تقرب خدا به توان
مري صال مكروه. از يا و اند شرده حرام يا را غنا
مي بر ديرتر هه از كه بيهوش گفته: «آن كه است نقل
ال ًقربة كاري انگارد مي كه است عشق افتادة خيزد
است كسي قيامت روز كسان ترين قدم ثابت و كرده، ال
است».  گرفته مكمت را پيغمبش سنت و خدا كتاب كه



271                    صوفيان بر ابليس تلبيس در

گفت: شب مي كه است نقل اولسي ابوالارث از
بامهاي پشت از يكي بر ديدم خواب در را شيطان
هگي اي عده چپش ست و بودند اي عده راستش ست اولس،

به و بوانيد و گفت: بنوازيد اينان خوشپوش. به
را خود خواستم مي خوشي از من و گفت: برقصيد آنان
من به خطاب شيطان گاه اندازم. آن زمي به بام از

كنم رخنه شا بر نتوانستم طريق هيچ ازگفت: 
اين! از مؤثرتر

وجد در صوفيان بر ابليس تلبيس
و زنند كف و آيند وجد به شنوند غنا چون صوفيان

ايشان باب اين در ابليس و درند جامه و كشيند نعره
به حركات اين در شان است. استناد فريفته سخت را

عنه) كه ال (راض ی فارسي سلمان به راجع است حديثي
ِإّن﴿ آية چون ّنَم َو ُدُهْم َجَه پيغمب بر 1َأْجَمِعيَنلللل﴿ َلَمْوِع
به روز سه و غلتيد در سر به و كشيد فريادي شد نازل

خيثم بن ربيع كه ديگر داستاني گريت. و بيابان
را آيه اين است ور شعله كه ديد را آتشي كورة چون

َذا﴿خواند:  ْتُهْم ِإ َأ َكاٍن ِمْن َر ًا َلَها َسِمُعوا َبِعيٍد َم ّيظ َتَغ
ًاللل﴿ تا و بردند خانه به را او شد بيهوش و 2َوَزِفير
ديگر حكايات نيز و نيامد، خود به مغرب ناز هنگام

آيه شنيدن هنگام كه اند آورده پيشگان عبادت از
كرده غش و رفته حال از بعضي و اند مرده بعضي قرآني

احوال گونه اين از و اند، كشيده نعره بعضي و اند
آيد.  مي پيش زهد در

عنه) ال (راض ی سلمان داستان كه گوييم جواب
ايان مدينه در سلمان و است مكي آيه زيرا است دروغ

است. در نشده نقل حالت چي صحابي هيچ از و آورده
از تن گفت: دو بايد نيز خيثم بن ربيع داستان مورد

گوي قصص سليم بن عيسي يكي كه اند مشكوك راويان

آنان هگى گاهوعده جهنم و«. يعن ی: 43 آية  حجر، سورة 1
. »است

آنان آتش اين كه هنگامى«. يعن ی: 12 آية فرقان، سورة 2
كه را آلودش خشم و وحشتناك صداى ببيند، دور مكان از را
. »شنوندمى است هراه شديد زدننفس با
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بويژه و بود، روايتش منكر ثوري سفيان كه است
مي انكار را آيه شنيدن از ربيع شدن بيهوش داستان

اسلم صدر اولية حالت بر نيز سفيان خود زيرا كرد،
است. نشده ديده حركات چني تابعي و صحابه از و بود
يا كرده غش خدا خوف از كسي هم فرض به گذشته اين از
دارد مناسبت چه حالتش باشد، شده مانده لل ترس از
مي چه كه است متوجه اما است وجد مدعي كه كسي با
كه افتند، ني باشد ديواري سر بر اگر چنانكه كند
مي جامه بيفتد! سپس بايد است بيخود براست اگر
كه است معلوم و يازد مي دست ديگر منكرات به و درد

است.  شده شيطان بازيچة
مي نظري جعه روز شبلي كه است نقل عطاء بن احد از
كه كشيد فرياد چنان روزي زد، مي اي نعره و كرد
كه اشيب ابوعمران و گرديدند، مشوش برش و دور مرد ِم
گرديد. خشمگي داشت ملس شبلي ملس كنار در

عليه ال (صلى ال رسول اصحاب گويد: از مؤلف
اينكه جز بودند مسلمانان ترين پاكدل وسلم) كه

چيزي شود افزوده خشوعشان و گريه «وجد» بر درحال
بر حضرت خود داد مي رخ شگفت كار اگر و نداري سراغ
كه است روايت انس است. از كرده مي انكار كار آن

موعظه را وسلم) اصحاب عليه ال (صلى پيغمب روزي
ا ة صداي كه آنا تا فرمود مي شنيدي، را شنوندگان نال
عرباض حديث در نيفتاد. و زمي بر كدامشان هيچ اما
را وسلم) ما عليه ال (صلى «پيغمب كه است سارية بن

دلا و آب پر چشمها كه چندان كرد مؤثر اي موعظه
است: اما افزوده آجري گرديد» ابوبكر بيتاب
كوبيدي؛ سينه بر و كشيدي فرياد كه نگفته عرباض
كنند.  مي شيطان بازيچة جاهلن اين كه كاري

(راض ی ابوبكر دخت اساء گويد: از عبدالرحن حصي
عليه ال (صلى پيغمب اصحاب كه عنهما) پرسيدم ال

 آنگفت: بودند؟ چگونه قرآن قرائت وسلم) هنگام
و گريان فرموده: چشمانشان توصيف خدا كه چنان
كه هستند شد. گفتم: كساني مي لرزان تنشان پوست
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روند، مي هوش از شنوند مي قرآن قرائت صداي چون
الرجيم! الشيطان من بال أعوذگفت: 

عنهما) ال (راض ی ابوبكر دخت اساء از عكرمة
مي بيهوش خدا خوف از كسي گذشتگان از آيا پرسيد

گريستند.  مي اما  نه،گفت: شد؟
بيهوش كه گذشت كسي عنهما) بر ال (راض ی عمر ابن
گفتند: يك است؟ شده چه را گفت: اين بود، افتاده
اين به شنود مي قرآن قرائت صداي وقت كه است عراقي

مي خدا از هم  ماگفت: عمر افتد. ابن مي حال
افتادي! ني زمي بر اما ترسيدي

نزد كه است عنهما) روايت ال (راض ی عباس ابن از
آنان به قرآن صداي شنيدن از كه حالت و خوارج از او
يهود از عبادت گفت: در كردند، مي صحبت دهد مي دست
كننده گمراه اينان كه نباشند، تر سختكوش نصارى و

اند. 
عنه) گفتند: كساني ال (راض ی مالك بن انس به

روند، مي هوش از قرآن قرائت شنيدن با كه هستند
است! خوارج كار گفت: اين

عنهما) گفتند: پسرت ال (راض ی زبي بن عبدال به
صداي شنيدن هنگام كه نشيند مي كساني با عامر

به خطاب زنند، مي بيهوشي به را خود قرآن قرائت
وقت كه اينها با شوم خب با ديگر  اگرگفت: عامر
خوب اي، نشسته كنند مي غش به تظاهر خواندن قرآن

زن! مي ات تازيانه
نزد كه است روايت زبي بن عبدال بن عامر خود از
گفتم: جاعت بودي؟ کجاپرسيد:  رفتم، پدرم

مي تنشان خدا ذكر با ام، نديده بت آنا از كه يافتم
نشستم. گفت: ايشان با قدري كنند، مي غش و لرزد
ا ة از منشي! و آنان با ديگر حرفش كه فهميد من چهر
وسلم) را عليه ال (صلى  پيغمبگفت: نكرده، اثري
كه ديدم را وعمر ابوبكر و خواند مي قرآن كه ديدم
ايشان به ميگويي كه حالت اين و خواندند مي قرآن
و ابوبكر از گويي مي تو كه اينان آيا نيداد، دست
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هي قضيه گويد: فهميدم عامر ترند؟ ترس خدا عمر،
ننشستم. جاعت آن با ديگر گويد؛ مي پدرم كه است

يكي ناگاه گفت، مي حديث ابوالوزاء كه است نقل
كرد، لرزيدن به شروع و غلتيد زمي به حااضران از

آدم يك گفتند: اين دويد، او سوي به ابوالوزاء
خودشان كه اينهاست از كردم گفت: خيال است، غشي
مسجد از بگوي خواستم مي زنند، مي مردن به را

كنند.  بيونش
او سوي به كه برخاست ابوالوزاء که است نقل هم

 پنداشتمگفت: است، مريض آدم گفتند: اين برود،
آنا از اگر زنند، مي مردن به را خود كه اينهاست از
گذاشتم!  مي گردنش پشت را پاي بود
وقت كه هستند كسانيشد:  گفته سيين ابن به
گفت: كنند، مي غش شنوند مي قرآن قرائت صداي

تا اول از را قرآن و بنشيند ديواري روي يكيشان
(يعن است راستگوي افتاد، اگر بوانند برايش آخر
اين شبيه هم ديگر طريق است). از تصنعي كارشان آن

اند.  آورده سيين ابن از را حكايت
(بصري) حسن وعظ ملس در كسي كه اند آورده نيز و
خود كه بود  ِّل آه اين گفت: اگر كشيد. حسن بلندي آه
نيز شدي. و هلك كه نبود  ِل اگر و كردي نا انگشت را
گفت: حسن كرد، بلند صدا و گريست كسي او ملس در

گريد! مي دارد الن هي كه است شيطان
به وجد اثر بر كه پسرش به عياض فضيل اند آورده

است حقيقت به اين اگر  فرزند،گفت: غلتيد زمي
هلك را خود است بدروغ واگر نودي رسوا را خود

كردي. 
وجد اظهار او نزد كه كسي به واعظ عثمان بن سعيد

راست اگر فرزند،گفت:  نود مي بيتابانه حركات و
است دروغ اگر و كردي افشا را درون راز كه گويي مي
. است[ خفي شرك ريا] اي ورزيده شرك خدا به كه
نه است راستان احوال در سخن كه بگويد كسي اگر و

در است شدني كن جاي ابتدا رياكاران. گوييم: وجد
نفهمد كسي و دارد نگه را خود انسان اگر باطن،
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گردد. چنانكه مي دور و شود مي مأيوس وي از شيطان
رقت گفت حديث و گفت سخن اضمن وقت را سختياني ايوب
بين به دست بيايد خواست مي اشكش و داد مي دست قلب
انسان اگر سخت! اما زكام گفت: چه مي و كشيد مي

داشته دوست يا بدهد وجد به ظهور مال و نايد اهال
مي او در شيطان بفهمند، را او حال مردم كه باشد
بيشت بدمد بيشت او در شيطان كه اندازه هر و دمد
مي نشان خود از اختيار بي تركات و شود مي كن جاي
.1داهد
شد: عنهما) گفته ال (راض ی عمر بن عبدال به

شنوند مي قرآن قرائت وقت كه هستند كساني اينجا
كوبد! عبدال مي زمي بر پاي خدا ترس از يكيشان

خورد. عبدال قسم گوينده شود، ني چيزي گفت: چني
رفته، نفر يك آن قالب در شيطان است چني  اگرگفت:

نبودند.  وسلم) چني عليه ال (صلى پيغمب اصحاب
را آن كوشيد وجد صاحب گيي كه بگويد كسي اگر و
اينجا در نتوانست اما ننمايد اظهار و كند دفع

كار را وجد قسم اين چگونه (يعن چيست شيطان دخالت
بعضي اضعف منكر گوييم: ما شرد)؟ توان مي شيطان
اين شا فرض در بودن صادق علمت اما نيستيم طبايع

كه نداند و براند خود از را حالت آن نتواند كه است
موسي كه گونه آن آيد، مي و است آمده سرش بر چه

ُموَسى َوَخّر﴿غلتيد:  زمي بر السلم) بيهوش (عليه
ًاللل﴿ كتاب وهب بن عبدال به اند آورده چنانكه 2َصِعق
افتاد بيهوش خواندند فرو را القيامة» «أهوال
بسيار مرد. و روز چند از بعد تا نگفت اي وكلمه
ال اند، كرده غش يا اند مرده موعظه اثر از كسان

كه است طوري وجد به كنندگان تظاهر حركات اينكه

و نكوهش در حديثي و حكايت مؤلف مطلب، اين دنبال به 1
و بست تعويذ و بري تب براي «افسونگري بودن شرع خلف

در بود مناسب كه شوهر» آورده و زن ميان ومبت مهر دعاي
«وجد» دربارة بث به آن از پس و بياورد، دوازدهم باب
است.- م. بازگشته اين قسمت اين مواضوع كه

. 143 آية اعراف، سورة 2
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آن در شيطان كمك و است اشكار آن بودن مصنوعي
وجد در «ملص» را آيا كه شود سؤال روشن. اگر

هر اول زيرا دهيم: آري، مي پاسخ است؟ نقصي راستي
حال بر ثانيا داشت، مي نگه را خود داشت علم گاه
است نقل خيّوات است. از تابعان و صحابه خلف بر عملش
ابراهيم لرزيد خدا) مي كردن (ياد ذكر هنگام كه
ني نگه و داري نگه را خود تواني مي گفت: اگر بدو
ني اگر و نشمارم، كس به را تو كه توان مي پس داري

آنان گذشتگاني؛ خلف بر پس داري نگه را خود تواني
بودند.  بت تو از كه

و بوده تكلف از دور صالان از گويد: خيّوات مؤلف
حال ميگويد، سخن گونه اين و است فقيه نعي ابراهيم

گفت؟ بايد چه را تصنع اهل
مي كف آيند مي وجد به چون غنا هنگام تصوف اهل
و نود مي وجد بنان ابن اند آورده چنانكه زنند،

گويد: اين زد. مؤلف مي دست برايش خراز ابوسعيد
مي سوت حج مراسم در كه است مشركان حركات هان شبيه

«التصدية» زدند مي دست « اُلكاء» و كشيدند
َوَما﴿است):   آمده35 آية انفال، سورة در (آنكه
ُتُهْم َكاَن َد َصل ْن ْيِت ِع َب ْل ًء َِّإل ا َكا َيًةللل﴿.  ُم َتْصِد و ناز و«َو

و كشيدن سوت جز [خدا] چيزى خانه كنار در دعايشان
و عقل و وقار از شخص كار اين  ودر.»نبود زدن كف

شود! مي زنان شبيه و رود مي بيون اعتدال
مي حجت قرآني آية از رقصيدنشان براي صوفيان

 فرمود:السلم) عليه( ايوب به خداوند كه آورند
ُكْض﴿ ِلَكللللل﴿ اْر مضراب[] چوب با نوازندگي به امر 1ِبِرْج
بازي از بري مي پناه خدا كنند! به استفاده را

رقص جواز بر زير حديث از نيز شرع. بعضي با كردن
وسلم) به عليه ال (صلى پيغمباند:  كرده استدلل

 ومنك» وأنا من «أنت عنه) فرمود: ال (راضي علي
راه پا يك بر قدم سه دو شوق عنه) از ال (راضي علي
أشبهت«فرمود:  جعفر به نيز رفت) و (لنگه رفت
راه پا يك بر قدم سه دو شوق از وخلقي». جعفر خلقي

. »خود بپاى را زمي گفتيم: بزن«. 42 آية ص، سورة 1
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وسلم) عليه ال (صلى پيغمب نيز رفت) و (لنگه رفت
شوق از زيد ومولنا»، أخونا «أنت فرمود: زيد به
يكي اما رفت)؛ (لنگه رفت راه پا يك روي قدم سه دو
بعضي كجا؟ رقصيدن و كجا رفت راه پا يك بر قدم دو
استناد آمده حديث در كه حبشيان خاص حركات به هم

رفت راه نوعي آن  والبشة» «زفنت: اند كرده
رزم. به دعوت و جنگاوري و جواني علمت به است بوده

شنيدن با مسيب بن سعيد كه اند آورده هم حكايت
يا دروغ حكايت اول كه كوفت، زمي بر پاي شعري

كوبيدن زمي بر پاي بار دو يك ثانيا و است مشكوك
كنيم داور را عقل بگذار، هه اين كجا؟ رقص و كجا

و چيست؟ پس نيست بچگانه كار اگر رقص وببينيم
جز اين آيا شود، مي آخرت متوجه دلا رقص با چگونه

شده نقل غزال از است؟ ديگري چيز مزه بي گفت زور
بالتعب»! إل تزول ل الكتفي بي حاقة «الرقص كه است

فرموده ني رقص از گويد: قرآن عقيل بن ابوالوفاء
َْلْرِض ِفي َتْمِش َول﴿گويد:  كه آنا ًاللل﴿ ا كه آنا و 1َمَرح

ّلَه ِإّن﴿گويد:  َتاٍل ُكّل ُيِحّب ل ال دركلمة شاهد كه 2َفُخوٍرلللللل﴿ ُمْخ
اين از تكي و خرد بر وتوهي تقي «متال» است. كدام

ريش اينكه به رسد چه برقصد ريشداري آدم كه بالتر
ريش! بي پسران و زنان آواز با بويژه سفيدباشد،

و صراط پل و قيامت و قب سؤال و مرگ آنكه بر آيا
مثل كه است شايسته دارد پيش در بشت يا جهنم

مثل و بيندازد لگد و بيفشاند دست چوش چارپايان
ديدي وقار با پياني ما آنكه حال بزند، كف زنان
و بشران بن عبداللك و زيدان بن ابوالقاسم هچون

مدت طول وجود با و دينوري، و جنيد و علف ابوطاهر
به رسد چه نكردي مشاهده آنا از لبخند يك معاشرت

عقيل).  بن ابوالوفاء كلم (پايان خنده
از يكي دست رسد مي طرب حال به رقص در صوف وقت
آن بر و برقصد كه كند مي بلندش و گيد مي را حااضران

.»خرامان زمي در مرو و«. يعن ی: 33 آية اسراء، سورة 1
بشكاف را زمي تواننى تو« يعن ی: .18 آية ا لقمان، سورة 2

.»رسى كوه به تواننى بلندى در و
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به هم ديگران برخاست وقت نيزد، بر كه نيست روا كس
سازد برهنه سر يكيشان چون و خيزند، مي بر او تبع

بر و سازند مي برهنه سر ازوي پيوي به هم ديگران
زشت چقدر كردن برهنه سر كه نيست پوشيده عاقلي هيچ
حج درمناسك اينكه است]![ و ادب ترك و شخصيت بي و
خواري اظهار و است تعبد باب از كنند مي برهنه سر

خداوند.  دربرابر
مي مغن سوي به جامه رسد، شدت به طربشان چون و

در جاهلن بعضي و زده، چاك يا درست يا افكننند،
و «غيبت» اند در اينان كه گويند مي كار اين توجيه

موسي هچنانكه نيست، ملمت جاي كنند مي چه دانند ني
ديد را قوم پرست گوساله و بازآمد طور از وقت

شكسته كه معلوم كجاي شكست. گوييم: از را الواح
را الواح شكست قصد به موسي كه معلوم كجا از و شد؟
انداخت به فقط قرآن در زيرا باشد انداخته زمي به

(عليه موسي وانگهي 1شده اشاره زمي بر الواح
آتش درياي اگر حت بيخود خود از ما آن السلم) در

مي ثابت كسي چه رفت، مي فرو آن در بود رويش پيش در
آنكه حال باشد غايب خود از رقص حال در صوف كه كند
چاله و چاه اگر و شناسد مي باز ديگران از را مغ دّن
حال توان مي افتند! چگونه ني باشد پايش پيش اي

سنجيد؟ سفيهان اين با را انبيا
در كه ديدم را صوفيي جوان خود  منگويد: مؤلف
به كودكان و كشيد مي فرياد و رفت مي راه بازار
مي اشتلم و پرخاش آنان به او و افتادند مي دنبالش

را ها نعره هان و شد مي حااضر جعه ناز به كرد. هو
من او از ناز به راجع خواند، مي ناز و كشيد مي

خود از كشيدن نعره حال در گفتم: اگر كردند سؤال
است خود با اگر و شده باطل هم واضويش پس بيخود،
مرد اين . وندارد[ قلب حضور ]و باشد مي متصنع
روزه هه بلكه كرد ني كار اما بود چالك و توانا
ا ة به گرداندند مي زنبيل برايش و خود خوراك انداز
تو دّكل.  نه است مفتخوارگي اين و شد مي جع يارانش

.154  و150 آيات اعراف، سورة 1
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حال در صوفيان كه بروي) گيي مطلب سر (بر
دست و شدن نزديك پس كشند مي نعره بيخودي

عقل بر پرده چني خوشي زور از كه ساع به يازيدنشان
درد كاري به پرداخت هچناننكه است شده ني كشد مي
وجد دربارة عقيل ابن است. از منوع شرعا نيز آور
و خطاگفت:  شد، سوال صوفيان دريدن جامه و نودن
وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب زيرا است، حرام
گريبان از نيز و است فرموده ني مال كردن تباه

ميان آن در است. كسي كرده  منععزا[ ]در دريدن
عقيل كند. ابن مي چه داند ني وجد حال در گفت: صوف

طرب دانند مي كه ملسي در شدنشان وارد داد، پاسخ
دري جامه و ربايد مي عقلشان و شود مي چيه ايشان بر
ني ساقط مسئوليت و واجب، پرهيز و است خلف كنند مي

مي مست و نوشد مي مسكر كه كسي از اينكه كما شود،
شود.  ني ساقط مسئوليت مست عذر به شود

حجت صوفيان، دريدن جامه براي طاهر بن ممد
عنها) است ال (راض ی عايشه حديث آن و يافته ديگري

و كشيد را حجله وسلم) پردة عليه ال (صلى پيغمب كه
و دريدن جامه كه ببي را بيچاره اين زد. فقاهت چاك
اي پارچه شدن پاره با را صوفيان كردن تباه مال

بوده عمدي هم گر كند! و مي عمل) قياس و قصد (بدون
مي و است، داشته پرده آن كه بوده تصاويري لاظ به

مي كارها چني منهيات در تش دّدد باب از شارع دانيم
اگر شكند. و مي را خها شراب ريت دور براي مثل كند
بودم غايب خود از دريدن جامه حي كه گويد صوف

حق با اگر و ربوده خود از را تو گوييم: شيطان
ني تباهكاري به امر حق كه كرد مي حفظت حق بودي

نايد. 
ساع در شده دريده هاي جامه دربارة صوفيه مشايخ

ا ةگويد: طاهر بن ممد دارند، حرفها نيز  جام
را جامه او خاطر به كه است كسي آن از شده دريده
نيز و 1آورد مي دليل را جرير حديث و اند دريده

فجاء الصدقة، علي ال رسول فحض النمار متابي قوم جاء 1
من كومي رأيت حت الناس، فتتابع بصرة النصار من رجل
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دريدن جامه حي حااضر جاعت آنكه بر  دليلگويد:
كساني به حضرت است، ابوموسي حديث دارند سهمي نيز
سهم خيب غناي از آمدند باز حبشه از كشت با كه
شريعت چگونه مرد اين  بنگريدگويد: . مؤلف1داد
موافق آنچه خود كژ فهم با تا گرفته بازي باه را

استخراج گمان و حدس به است صوفيه متأخران مذهب
به چيزي باب اين در صوفيه متقدمان از زيرا كند
و دريده را جامه كه آن اگر حال، هر نداري. به دست
كردن پاره اصل كه است خود با يا افكند كسي سوي به

مالش در او تصرف كه است بيخود اگر و نبوده، جايز
كه چنان آن اگر و بفروشد، يا ببخشد كه نيست جايز
چيزي مانند افكند مي كه دريده جامة آن اند گفته
ندارد حق كسي پس شود گم و بيفتد انسان از كه باشد
ا ة و باشد خود با اگر و نايد، تلك را آن دريده جام
آن در تصرف باز كه معين شخص عنوان به نه بيفكند را

بازهم بيفكند مغن سوي به خصوصا اگر و نيست، جايز
صورت شرعي عقد با جز تلك كه چرا شود، ني وي آن از
كردن پرتاب و افكندن كسي صورت به را چيزي و گيد ني
نيست! شرعي عقد

تصرف وجه باشد، مغ دّن آ ِن از كه گيي هه، اين از بعد
تكه چرا كردند تصرف كه حال و چيست؟ آن در ديگران

شرع؛ خلف و است مال ااضاعة خود اين كه كنند مي تكه
ابوموسي حديث دهند؟ مي سهم چرا را غايبان بعد و
شاهدان از حضرت بسا كه چرا شود، ني حجت اينجا در

سهمي رسيدگان راه از به و گرفته اجازه خيب وقعه
داده بود حضرت خود حق كه غناي خس مل از يا و داده

است. 
احكام به است شبيه باب اين در صوفيان مذهب

 و»وصيلة«  و»سائبة« و »بية« دربارة جاهليان
طاهر بن بودند. ممد كرده واضع خود از  كه2»حام«

طعام... . و ثياب
سفينتنا. أصحاب إل خيب فتح عن غاب لحد يسهم ل و 1

مسلم).  و باري (روايت
كتاب.- م.  هي گذشتهء صفحات تواضيح به رجوع 2
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جامه با كه است اين بر مشايخ آراي گويد: اتفاق
به كه درست هاي جامه و ساع در شده دريده هاي

شيخ نظر با و است جع آ ِن از اند افكنده موافقت
شهد لن «الغنيمة كه استدلل اين با شود، مي تقيسم

است گفته انصاري ابواساعيل شيخ اماالوقعة». 
مي تقسيم جع به آن هاي پاره و شده دريده هاي جامه
حديث دليل به رسد، مي قوال به است درست آنچه و شود

كشته؟ را دشن كسي پرسيد: چه حضرت كهسلمة: 
و غنيمت فرمود: تام حضرت اكوع بن گفتند: سلمة

ا ة كه بوده قوال هم اينجا در ميسد؛ سلمه به دشن جام
از و واداشته دريدن جامه به را صوف خود آواز با
اس!ًت!  افكنده پاي

به جاهلن اين چگونه شيطان گويد: بنگريد مؤلف
كه را اينان مشايخ اجاع بنگريد و فريفته را شريعت

بر دارند اجاع فقيهان ارزد. اما ني پشگل يك به
مي كس هتان به پاره يا درست شود هبه چه هر اينكه

از صوف تشبيه در و اند، كرده هبه بدو كه رسد
بر وي از اي جامه و غنيمت و جنگ كشتة به پافتاده

و هذيان جز هه اين و هست، اشكالا هم گيند مي
نيست.  چيزي مالباف
چندان جعي در اسفراين ابوالفتوح كه است نقل
كه شد متوجه ناگاه افتاد، سر از دستارش تا رقصيد

آن كفارة بابت از – خطاست آن و – رقصيده مي كفش با
در و بركند دوش از را خود منقش ابريشمي رداي گناه
كردند. تقسيم كرده پاره پاره را آن و افكند ميان
و خريد مي جع از را ردا بود خوب شود گفته است مكن
گويد: در طاهر بن ممد كردند، ني اش پاره پاره
گويد: صدقتك» مؤلف ف «لتعودنداري:  حديث

باقي مالكيتش در ردا چون نبود خريدن به لزومي
شود). ني غي مال افكندن، با و بوده

پاره كه اشكال اين جواب در صوفيه فقهاي بعضي
آن كه اند گفته است مال كردن تباه ها جامه كردن
نيست، تفريط اين و است استفاده قابل ها پاره

غزال ابوحامد از است عجب چيست؟ تفريط گوييم: پس
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كار به كه مربعها به جامه كردن پاره است گفته كه
مباح طايفه اين بر بيايد سجاده نيز و دوزي وسله
آن از تا شود مي بريده سال پارچة هچنانكه است
ا ة شود! گوييم: اگر دوخته جامه به را دوخته جام
و آيد كاري به باز ببند هم دراز هاي رشته صورت

بشكنند را ششي اگر هچنانكه شايد، را گيسوبند
ا ة خاص انتفاع مراد اما آيد، كاري به نيز آن نيم
است، چيز يك كل از برداشت بره و عام گرفت سود نيست

است. به مسوب اتلف شود كم آن سود از اندازه هر و
قدري زيرا اند كرده ني را درست درهم شكست دليل هي
ابليس كه نيست اين از شود. شگفت مي كم آن قيمت از

برخي كه است اين تر شگفت فريفته، را نادان صوفيان
بر را صوفيه بدعتهاي و برده راه از را فقيهان
(راضوان حنبل احد و وشافعي مالك و ابوحنيفه احكام

اند.  ناده أجعي) ترجيح عليهم ال
اند، آورده غرايب خود بدعتهاي در اينان
تت كرده منعقد بابي كتابش در طاهر بن ممد چنانكه
حديث والستغفر»  من شيء أخذ ف السنة «باب عنوان

شركت گناه از توبه براي كه آورده را مالك بن كعب
را مال هة كه كرد پيشنهاد خودش تبوك جنگ در نكردن

وسلم) فرمود: عليه ال (صلى رسول حضرت بشم مي
ديگري باب و است، كفايت آن سوم يكالثلث»  «يزئك
وجبت من أن علي «الدليل عنوان زير كرده منعقد
حديث  ومنها» أكثر ألزموه يؤدها فلم غرامة عليه

ا ة بن معاوية ا ة «مانع از كه آورده شاهد را جعد الزكا
مالش» (البته نصف با گيي مي دارد بديهي آنچه

 بهگويد: نداشت). مؤلف قبول را حديث اين شافعي
غرامت و جريه كردن معي كه بنگر اينان جهل و بازي
مي واجب و آور الزام وي براي كار خطا يك براي را

بشمارد واجب را واجب غي كس هر آنكه وحال دانند
كردن برهنه سر اينان بدعتهاي جله از است. و كافر
(شخصيت) و مروت خلف اين و استغفار هنگام است
و مالك بن كعب حديث تطبيق اما است. و ادب مناف
ا ةبن حديث از كه اي جريه و غرامت بر جعدة معاوي
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مي آور الزام را آن و بندند مي مريد بر خود جانب
اينان كه حقا نيست، شريعت با بازي جز انگارند

اند! شريعت بر كنندگان خروج
نوجوانان با مصاحبت در صوفيان بر ابليس تلبيس
زنان بر نظر طريق خويش، بر صوفيان بيشت كه بدان
پرداخته عبادت به نكاح از اند. و بسته را بيگانه

ارادت راه از ايشان با نوجوانان مصاحبت و اند
صوفيان ابليس و افتاده، اتفاق پارسايي وآموخت

هفت آن و است، ساخته مايل نوجوانان به بتدريج را
دارد: صورت

حلول به كه اند نايان صوف ترين پليد – اول قسم
با و برگزيده اجسامي گويند: خداوند و معتقدند

آن بر كرده. بعضيشان حلول آنا در ربوبيت صفات
است. كرده حلول زيبا زنان در خداوند كه اند رفته
بينيم مي دنيا هي در را خدا گفتند: ما صوفيه بعضي

زيبا، آدمي تنها نه باشد؛ آدمي صفت در كه شود مي و
ديده نيز سياه غلمي صورت در را او حت اند مدعي

اند. 
فسق قصد و اند پوشيده را متصوفه لباس – دوم قسم

دارند. 
مباح را خوب روي به نظر كه هستند آنان – سوم قسم
«سنن كتاب آخر در سلمي ابوعبدالرحن دانند،

جزء را خوب روي به نظر و وغنا رقص »،الصوفية
پيغمب از آورد مي روايت و شارد مي صوفيه رخصتهاي

حسان عند الي «اطلبوا وسلم) كه عليه ال (صلى
ال (صلى پيغمب از ديگر روايت نيز الوجوه». و

إل النظرالبصر:  تلو «ثلثةوسلم) كه:  عليه
السن»: الوجه إل والنظر الاء إل والنظر الضرة

ال (صلى پيغمب از و ندارند اصلي حديث، دو اين كه
داستاني را دوم حديث وسلم) نيست. مصوصا عليه

من كه است وهب) نقل بن (وهب ابوالبختي است. از
بود او پيش قاسم پسرش و رفتم مي الرشيد هارون نزد
گفت: مي رشيد روز يك نگريستم، مي زياد او در من و

را او خواهي مي كن مي نگاه قاسم به خيلي كه بينم
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باشد! گفتم: يا تنها تو با كن خود خاص
ناواردي تمت اين از برم مي پناه خدا به اميالؤمني

كه است بابت آن از او در شدن خيه زني؛ مي من بر كه
از او عنه) و ال (راضي علي تا پدرانش از صادق جعفر

«سه كه كند مي وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب
سبزه، در نگريست افزايد، مي چشم نور بر چيز

خوب». مؤلف روي در نگريست و روان آب در نگريست
بالجاع علما و است معول حديث اينگويد: 

هم دانند. بعيد جيّعال و دروغساز را ابوالبختي
خوب»، روي به «نظر از سلمي ابوعبدالرحن كه نيست
باشد كرده مراد را شخص خود كنيز يا هسر به نگاه
بدگماني جاي برده كار به مطلق طور به چون اما

كه (= مدث) گفت حافظ ناصر بن ممد ما هست. شيخ
امرد پسران بر نظر جواز در كتابي مقدسي طاهر ابن

كس هر فقها نظر  بهگويد: است. مؤلف كرده تصنيف
حرام نگاهش شود تريك شهوتش امردان به نگريست با

زيبا امرد به نظر با كه شود مدعي انساني هر و است،
بر نظر اينكه دروغگوست. اما جنبد ني شهوتش
در كه روست اين از گرديده مباح مطلق طور به پسران

«رفع باب از آيد مي وجد به فراوان مشكلت آن تري
عمل نشانة نگريست زياد اما اند نكرده حرج» منع

است.  هوس مقتضاي به كردن
ني شهوت نظر به گويند: ما بعضي – چهارم قسم
ما بر نگاه لذا بگيي، عبت خواهيم مي بلكه نگري

نشدني است حرف گويد: اين نيست. مؤلف زيانبخش
اين به ساع مبحث اول در و است يكسان طبايع زيرا
نقل عابد غنوي ابوالنضر كردي. از اشاره نكته
خيه او بر و افتاد خوشگلي پسر به نگاهش كه است
و سيع خداي به را توگفت:  شده نزديك بدو و ماند
بگذار كه دهم مي سوگند منيعش سلطان و رفيع و عزيز
و ايستاد اندكي شود. پسر سياب تو به نگاه از چشمم

ميد حكيم خداي  بهگفت: عابد بيفتد راه خواست
ساعت پسر بايست! آن كه دهم مي قسم مبديء كري

سي او قامت و قد تام در را نگاهش عابد و ايستاد
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به را توگفت:  عابد بيفتد راه خواست داد. پسر
دهم مي قسم يولد ل و يلد ل صمد جبار احد واحد خداي
او در طولني مدتي عابد ايستاد بايست! پسر كه

را گفت: تو بيفتد. عابد راه خواست پسر و نگريست
كه دهم مي قسم بصي سيع خبي لطيف نظي بي خداي به

ديگر نگاهي و رفت پيش ايستاد. عابد بايست! پسر
راه پسر آن و انداخت پايي را سرش و كرد او به

و كرد بال سر طولني مدت از پس رفت. عابد و افتاد
به مرا چهره اين به  نظرگفت: گريست مي كه حال در
اندازد، مي است، تشبيه از اج دّل ال» كه «وجه ياد

با جنگ و او راضاي راه در كوشش با كه اميدوارم
ا ة دوستانش به كردن ياري و دشنان كه شوم آن شايست

بلكه رااضيم خدا به و بيندازم، نظر او كري وجه به
روي بر چشمم و بيفكند آتش در جاودانه كه شايقم

است نقل نساج خي از شد. و بيهوش و بگفت باشد. اين
در بودي خيف مسجد در خصوف حسان بن مارب هراه كه
آمد، ما نزد مغرب اهل از زيبارويي پسر احرام حال
آنكه از بعد است؛ شده خيه بد او بر ديدم را مارب
و حرام شهر و حرام ماه گفتم: در مارب به رفت پسر
پسر آن به تو حرام نگاه آن احرام حال به حرام مشعر
كه داني ني نگاه، هرزه د ِل هرزه  ايگفت: بود؟ چه
مي باز ابليس دام به افتادن در از مرا چيز سه

از شرم و مسلماني عفت و است ناني اياني آن و دارد،
هوش از و بگفت نگرد. اين مي مرا كه تعال خداي
شدند. مؤلف جع ما دور به مردم كه طوري به رفت،

به چگونه كه بنگريد را اول عابد آن  جهلگويد:
دومي اين حاقت تشبيهي. و نان در و است تنزيهي لفظ
است زشت عمل در فقط گناه كرده خيال كه ببينيد را
از علما از است. يكي حرام شهوت نظر كه داند ني
عاشق صوف فلن كه كرد نقل من براي ريشي بي پسر قول
به لطفي نظر چه خدا ببي جان، گفته: پسر من به من
كرده! و حواله تو به مرا حاجت و نياز كه دارد تو
وارد غزال احد بر صوفيان از جعي كه اند آورده نيز
نگريست مي گل به گاه گلي، و بود او نزد پسري شدند
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گفت: يكيشان نشستند وقت جع آن پسر؛ آن به گاه و
غزال شدي). احد (مزاحم كردي مكدر را شا ما شايد
هم با و نودي وجد كلم آن از وال! هگي  آريگفت:
كشيدند! صيحه
دوست را تركت غلم فلن تو كه نوشتند صوفيي به

دو وسط رسان نامه نزد و فراخواند را غلم داري؟
نامه! مؤلف جواب هم گفت: اين و بوسيد را ابرويش
عجب شخص اين حيايي بي و ديدرگي از  منگويد:
كه شگفتم در ملس در حااضر چارپاياني آن از ندارم
شريعت حرارت ننمودند. آري، انكار او بر چگونه

طبي است. ابوطيب شده سرد مردم از بسيار دل در
استفاده و امردان بر كردن نظر طايفه گويد: اين

از اند افزوده ساع بر را رنگي هاي جامه و زيور از
كم اگر اند آورده روي خوشخوراكي به كه رو آن

گويد: عقيل شوند. ابن ني كشيده نظر و سا به بورند
از زيبا صورتاي به نگريست با من كه شود مدعي كس هر

قرآن كه چرا نيست قبول قابل ندارم، باكي انراف
ِنيَن ُقْل﴿گفته:  را آن خلف ْلُمْؤِم ْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغّضوا ِل َأ

ُظوا َيْحَف َأَفل﴿است:  فرموده نيز و 1ُفُروَجُهْمللل﴿ َو

ُظُروَن ْن َلى َي ِبِل ِإ ِْل ْيَف ا ِلَقْت َك َلى * ُخ ِإ ْيَف الّسَماِء َو َلى * ُرِفَعْت َك ِإ َو
َباِل ْلِج ْيَف ا ْتللل﴿ َك َب بر تنها كردن نظر دارد معلوم كه 2ُنِص

جايز گرفت عبت براي نيست انگيز شهوت كه چيزهايي
پيغمبي به را زن شرع نيفتند. و در فتنه به تا است

نداده قرار مؤذن و پيشنماز و قااضي و نفرستاده
بگويد: كس هر و هست ديگران براي لغزش احتمال زيرا
عارض شهوت و گيي مي عبت تنها و ديگران از جداي من
 تكذيب را وي قول شود ني من
كنيم.  مي

بگو: چشمان مؤمن مردان به«. يعن ی: 30 آية ا نور، سورة 1
و نامرم زنان ديدن مانند است حرام آنچه [از را خود

.»كنند حفظ را خود شرمگاه و بندند، ] فروديگران عورت
كه نگرندنى شت به . يعن ی: آيا7 آية غاشيه، سورة 2

افراشته بر چگونه كه آسان به و است؟ شده آفريده چگونه
.»گرديده! نصب خود جاى در چگونه كه هاكوه به و شده؟
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ريش بي پسران با كه هستند گروهي – پنجم قسم
و ميدارند نگه زشت كار از را خود و كنند مي معاشرت

هان كه دانند ني و پندارند مي ماهده نوعي را اين
ابوكميت است. از گناه هم ونگاهشان مصاحبت
كه حال عجيبتين كه است نقل بود جهانگرد كه اندلسي

كه نام مهرجان بود  مردياست: اين ديدم صوفيه از
بود. پسر گرديده صوف و شده مسلمان بود، موسي اصل

شبها شد ني جدا او از گاه هيچ كه داشت هراه زيبايي
از پس خوابيد مي پسر آن نزد و خواند مي را نازش
ايستاد مي ناز به باز و خاست مي بر ااضطراب با ساعت
و خوابيد مي پسر آن نزد باز و شد مي خسته كه آنا تا
زد مي سپيده شد. وقت مي تكرار كار اين بار چند
مي تو گفت: خدايا، مي و كرد مي بلند آسان به دست
نكردم زشت كار و گذاشت سلمت به من بر امشب كه داني

آنكه حال ننوشتند من از معصيت الكاتبي كرام و
كوه كنند بار كوه بر اگر كه دارم دل در چيزي

باش گواه شب،  ايگفت: مي شود... سپس مي شكافته
بازداشت. حرام به يازيدن دست از مرا خدا خوف كه
به را پسر اين و من كه تويي گفت: خدايا مي گاه آن

را ما هم بشت در اي كرده روز و شب هصحبت پرهيزكاري
هي و بودم او با گويد: مدتا كن. راوي مشور هم با
شوم جدا او از خواستم كه روزي شد، مي تكرار كار

دل با من كه بدانگفت:  چيست؟ پرسيدم: داستان
مدارا چنان رعيت با شاهي هر كه كنم مي مدارا چنان
با داري اي انگيزه گفتم: چه آمرزد، مي خدايش كند
گناه به وي با ترسي مي كه باشي هراه پسر اين

است).  نداده جوابي صوف آن (ظاهرا درافت؟
صوف جواني القدس بيت در كه گويد صوف ابوحزة

نوجوان و ُمرد، صوف آن داشت، هراه نوجواني كه ديدم
بيش استخواني و پوست صوف اندوه از كه ديدم مي را
غم از  گوياپرسيدمش: روزي بود، نانده وي از

غم از  چگونهگفت: يافت؟ نواهي تسلي هرگز دوستت
با روزش و شب خلوت و صحبت طول در كه ياب تسلي مردي
باز گناه از هيشه نيز مرا و نشد دچار گناهي به من
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اينان كه داند مي  ابليسگويد: داشت. مؤلف مي
و نگاه به ايشان از نست لذا دهند ني تن زشت كار به

و باشند حال هي به اگر و شود مي رااضي خلوت و صحبت
بيهوده رفت كلنجار هي بازمانند ديگر زشت كار از
مشغول خدا غي به خدا ياد از را آنان نفس با شان

بيون شرع آداب از كه دارد لزومي چه است، داشته
كه كسي هچون اندازند؟ دشواري به را خويش و روند
غافل وي از آنا و گذرد مي درندگان بيشة كنار از

بنگد آنا با بعد و كند تريك را آنا دست دست اند،
تندرست و متمل بسيار شدن زخي باري نشود كشته اگر

كساني اينان از است. و انتظار از دور ماندن
يابند مي تايل هم زشت عمل آن به كار آخر كه هستند

مي پرهيز جوان پسران هنشين از موقع اين در و
كنند. 

كه را دمشقي علء بن ممد كه است نقل ابوحزه از
مدتي ديدم، مي خوبروي پسري با بود صوفيان پيشرو
جوان آنپرسيدم:  است، گزيده جدايي ديدم گذشت
گفت: كردي؟ چه بودي پيوسته و دلبسته بدو كه را
گزيدم. جدايي او از ياب ملل و نفرت آنكه بي

به مرا خلوت در دل  ديدمگفت:  چرا؟پرسيدم:
لذا بيفتم، خدا چشم از آن با كه خواند مي فرا كاري

نشوم. هلك و نغلتم فتنه در تا گزيدم وصل بر هجران
ا ةبن از زيبايي پسر به چون كه است نقل صوف صامت امي
ُكْم َوُهَو﴿خواند:  مي را آيه اين نگريست مي ْيَن َمَع َما َأ
ُتْم ْن ّلُه ُك ُلوَن ِبَما َوال قدر آن و كرد مي استغفار و 1َبِصيٌرللل﴿ َتْعَم
مي گريه ميان در و بيد بود نزديك كه گريست مي

مي مفوظ بل از گريست با را تو چشم،  ايگفت:
موسي بن عبدال كه است نقل ابوحزه از نيز دارم. و

و افتاد پسري به نگاهش بازار در صوفيه پيشروان از
مي راه سر بر روز هر بداد دست از عقل و شد عاشق

شد بيمار تا گشت مي باز گاه آن ديدش، مي تا ايستاد
بورد. ابوحزه تكان جا از توانست ني كه طوري به

با او باشيد كجا هر و« يعن ی: .4 آية حديد، سورة 1
.»بيناست كنيدمى آنچه به خدا و شاست،
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 قصهپرسيدم: و رفتم عيادتش به روزيگويد: 
كه است الي امتحاناي از اينگفت:  چيست؟

نزد و شاري مي كوچك كه گناه بسا بگذران، نتوانستم
كه بايد كند حرام نگاه كه كس آن است، بزرگ خدا
افتاد. گريه به و شود، مبتل طولني درد بدين

ترسم گفت: مي گريي؟ مي چه  برايپرسيد: ابوحزه
را گويد: وي بكشد. ابوحزه طول نيز جهنم در عذاب
از نيز سوخت. و مي دل وي بر كه حال در كردم ترك

دمشقي اشعث بن عبدال بن ممد كه است روايت ابوحزه
افتاد، زيباروي پسري بر نظر روزي بود، نيكان از
و شد زمينگي بيمار رساندندش، منزل به كرد، غش

حالش و رفتيم مي عيادتش به ما بود حال آن بر مدتي
گفت ني ما به را بيماريش سبب ليكن پرسيدي مي را
كردند مي نقل پسر آن به را نگاهش داستان مردم اما
با آمد. بيمار وي عيادت به و رسيد پسر آن به خب تا

حالش و شد خندان و يافت نشاط و خورد تكاني او ديدن
وي از پسر آن روزي برخاست، بست از و كرد پيدا ببود
ابوحزه نپذيرفت، بروند، او منزل به كه كرد دعوت

منزل به را عاشق كه كرد خواهش من از پسر گويد: آن
پرسيدم. گفت: از سبب نپذيرفت، هم من از برم، او

نيم. از معصوم گناه از و نيستم امان در بل و فتنه
ميان و بياورد ميان در آزموني شيطان كه ترسم آن
شوم. زيانكاران از آن سبب به كه رود معصيت او و من
طريق اين در كه اند بوده كساني صوفيه از نيز

خود تصميم آن سبب به و اند گرفته زشت كار به تصميم
صوف فارس بلد در اند آورده اند. چنانكه كشته را

نتوانست را خود و شد نوجواني گرفتار بود بزرگي
ترس از كرد مي دعوتش زشت عمل به نفس و دارد نگه
آب درياي به بلندي از را خود تصميم آن ندامت و خدا

﴿خواند:  مي را آيه اين كه حال در كرد وغرق افكند
ُبوا ُتو َلى َف ُكْم ِإ ِئ ُلوا َباِر ُت ُكْملللل﴿ َفاْق ْنُفَس كنيد توبه پس« يعن ی: .1َأ

[يكديگر را خود گرديد! و باز خود خالق سوى به و
.»برسانيد! قتل را] به

ا ة 1 ا ه، سور .54 آية بقر
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چه بيچاره اين با شيطان  ببينيدگويد: مؤلف
و داده فريبش نوجوان آن به نگاه راه از كرد. نست

زشت كار به سپس ساخته، جاري دلش در را وي مبت
خودكشي به ديده را استواريش چون و نوده دعوتش
اسرائيل بن به مربوط كه را آيه آن و كرده وادارش

آنكه حال داده، جلوه نظرش در او حال مطابق است،
طبق اما كند توبه توانست مي زشت خيال آن گناه از

از را خود كه وسلم) كسي عليه ال (صلى پيغمب حديث
است.  جهنم در جاودانه بكشد و بيندازد كوه
جدايش معشوق از كه است بوده جله اين از هم و
از يكي شنيدم كشته. چنانكه را معشوق و اند كرده

زشتگويي قدر آن بود، هخانه پسري با بغداد صوفيان
كاردي با صوف گاه آن ساختند، جدايشان كه كردند
مي اش بركشته و رسانيد قتلش به و رفت پسر آن سراغ

به خب و ديدند ماجرا و آمدند رباط گريست. اهل
پسر آن پدر و نود قتل به اقرار و بردند شرطه رئيس
قسمش گريه حال به نيز صوف گريست، مي كه حلي در آمد
گفت: صوف به پسر آن پدر كن! و قصاص كه داد مي

پسر آن قب سر بر و برخاست كردم. صوف عفوت اكنون
رفت مي حج به ساله هه آن از پس نشست، گريه به و رفت
نود.  مي اهداء پسر آن روح به را ثوابش و

صب دعوي وجود با كه اند بوده صوفيه از هم كساني
ادريس از اند. چنانكه افتاده معصيت در ماهده و
و درآمدند مصر به صوفيان از جعي است نقل ادريس بن

مي آواز برايشان كه بود ای ساده پسر هراهشان
و بود شده پسر آن گرفتار صوفيه آن از يكي خواند،

بدو راه چه از دانست ني و توانست ني خودداري
پسر ال، ال اله بگو: لگفت:  روزي تا شود، نزديك
بوسم مي گفت: من و جست بر صوف ال، ال اله  لگفت:

 1گفت! ال ال اله ل كه را دهاني
نقل نيز مؤلف معاصر ايراني صوفيه از داستانا قسم اين 1

الدين اوحد كبي، الدين نم  روزبان،(مثل: است شده
كليات تنها كس هر بغدادي...) و الدين مد كرماني،

از بيون در بيماري اين كه يابد مي در بنگرد را سعدي
است.- داشته شيوع بيش و كم نيز صوفيه مافل و خانقاهها
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بازي ساده قصد كه هستند - صوفياني ششم قسم
بلكه روند، ني نوجوانان دنبال به و ندارند

از پارسايي و زهد آموزش قصد به پسران و نوجوانان
توبه اينان دست بر و آيند مي ايشان نزد ارادت راه
مي حضور شيطان اينجا در شوند، مي طريقت وارد كرده
و كند مي شان وسوسه مكرر نگاه راه از كم كم و يابد
به برصيصا چون كه كسا بسا و افكند مي فتنه به

مي جهنم قعر به وشيطان است مغرور خويش ديانت
اندازدش. 

كردن نظر ميدانند كه هستند كسان آن – هفتم قسم
ني صب اما نيست خوب رويان ساده با داشت صحبت و

گفت: كه است نقل السي بن يوسف از توانند. چنانكه
نشستم نوجوانان با ال كنيد پيوي كنم مي چه هر من
با بار صد از بيش من و هاست، فتنه بدترين اين كه

با ايّما ننشينم بانوجواني كه ام بسته عهد خود خداي
ام شكسته عهد آن را چشمي و رعنا قد و زيبا روي ديد
ام. مؤلف نيفتاده معصيت به كه داند مي خدا اما

خدا آنكه حال ساخته رسوا را خود مرد  اينگويد:
به اقرار نيز و است، بوده كشيده پرده او كار بر
«عزاي آن پس كرده، خويش ارادگي بي و پيماني سست

و كجاست واميدارد مشقتها به را نفس تصوف» كه
هان گناه كه پنداشته وانگهي است!؟ زماني چه براي
شهوت) (با هصحبت و نگاه كه ندانسته و است زشت عمل
كند! مي چه بعضيها با جهل است. ببينيد معصيت نيز
بر نگاهم بغداد در كه است نقل نوري ابوالسي از
كنم نگاهش دوباره خواستم افتاد، خوبرويي پسر

مي كند مي جيجي كه گفتم: كفشهايي و كردم صدايش
 خوبافتيد! گفت: مي گردش به ها كوچه در و پوشيد

بانه به (يعن شوي جع ما با خواهي مي علم وسيلة به
.1كن) برقرار دوست ما با ميخواهي منكر از ني

م. 
آمده ثعالب الظرفاء لطائف در كه است حكايت اين نظي 1

و ديد راه در گشاده و زيبارو زني قاريان از است: «يكي
ْبَن﴿ خواند: را آيه اين مزاح نيت به َيْضِر ْل َلى ِبُخُمِرِهّن َو َع
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فرزندان  باگفت: كه است نقل ذكوان بن حسن از
زنان صورت مثل صورتاي كه منشينيد توانگران

ترند. عبدالعزيز فريبنده بكر دختان از و دارند
ازگفت:  كه آورد مي پدرش قول از السائب ابي بن

ا ة از كه دارم بيم آن از بيش عابد يك بر پسر يك فتن
او.  بر دخت هفتاد فتنه

مردي كه كند مي روايت جنيد از رودباري ابوعلي
آمد. احد حنبل بن احد امام نزد خوبرويي پسر با

گفت: احد است، خودم  پسرگفت: كيست پرسيد: اين
به كسي برخاست نيار! وقت هراه را اين دفعه اين
است مردي اين بدارد، مؤيد را شيخ  خداگفت: احد
مانع اينگفت:  احد اوست، از بت پسرش و آزرم با
مي عمل چني ما گفتيم. استادان ما كه شود ني آن از

آورند. در مي روايت چني نيز گذشتگان از و كردند
البزاز حسن كه اند آورده حنبل احد از ديگر حكايت

احد بازگشت هنگام رفت، او ملس به زيبارويي پسر با
مباش! حسن هراه كوچه در پسر اين  باگفت: بدو

ا ة خواهر اينگفت:   باشد،گفت: احد است؛ من زاد
مي هلكت به تو حق در ظن سوء گناه سبب به مردم ول

افتند!
پيان از تن سي خدمت به كه است نقل موصلي فتح از
هنگام يك هر رسيدم بودند ابدال از هگي كه

اين معاشرت از كه كردند توصيه مرا خداحافظي
كنم.  پرهيز نوجوانان

مي نوجواني در كه ديد را مردي اسود بن سلم
حفظ خدا نزد را خود آبروي فلن، ايگفت:  نگرد،
گفت: مي كه است نقل طاهر بن عبدالقادر كن! از

دنبال به كس الحداث» (هر ف وقع الحداث صحب «من
افتد). مظفر در سر به افتد، پسر آن و پسر اين

ِبِهّنللللل﴿ ُيو »افكنند خود سينه بر را خود هاىروسرى«يعن ی:  ُج
آيه با روي، دشن  ايگفت: ) . زن31آية نور، (سوره
ثعالب، ا لطيفهاي مقالةشوي!» رك:  مي مزاحم قرآن

هفتم سال دانش، نشر قراگزلو، ذكاوتي علياضا نوشتة
.- م. 57 ص ،1366 تي و خرداد چهارم، شارة
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نشست پاكي و سلمت به پسران گفت: با مي قرميسين
كند.  ناسال معاشرت كه را آن رسد چه تا بلست

روي ساده پسران از جويي دركناره پيشينيان
ني كه است نقل ثوري سفيان ورزيدند. از مي مبالغه
معي بن بنشيند. ييي ملسش در ريش بي نوجوان گذاشت

بن احد نكند؛ طمع من هنشين در امرديگفت:  مي
نشود.  هراه من با راه در امرديگفت:  حنبل

بسار كنيزك بود، نشسته الارث بن ابونصر
حرب» كجاست؟ پرسيد: «باب و رسيد راه از زيبايي

را جا هان و آمد زيبا پسري سپس داد؛ نشانش شيخ
دو هر و افكند فرو سر و نداد پاسخش شيخ كرد، سراغ
كرد مي تكرار را خود سؤال پسر و پوشانيد خويش چشم
سؤال شيخ از رفت. سپس و دادند را پاسخش حااضران تا
پسر اين با اما دادي را كنيز آن جواب چرا كه شد
دخت با كه است نقل ثوري سفيان  ازگفت: نگفت، سخن
شيطان! دو پسر با و هست شيطان يك

كه كند مي نقل ثوري سفيان از مبارك بن عبدال
گفت: آمد، او از بعد هم خوشكلي پسر شد، حام وارد

هر با و هست شيطان يك زني هر با كه كنيد بيونش
شيطان!  دو از بيش پسري

رفتيم، مي قاري پي يك نزد  ماگويد: ابوامامه
خواستم هم كند. من قرائت كه ماند پسري رفتند هه

تام را درسش پسر اين تا  بانگفت: بروم، بيون
باند.  تنها پسر آن با اينكه از داشت اكراه كند؛

پرسيد: من از مؤدب  احدگويد: رودباري ابوعلي
ا ة كه كجا از را بازي ساده اين ما زمان صوفي

آفت از غالبا كه دانيد مي بت شاگفتم:  گرفتند؟
اينها از تر ايان با هيهات،اند. گفت:  سلمت به
كه طور آن اند گريته مي نوجوان از كه ام ديده را
«اوقات به بستگي اين و گريزند، مي لشكر جلو از

ناند.  يا باند مصون كه واحوال» دارد
كه است ريسماني مكمتين رويان ساده با هنشين

بن افكند. يوسف مي دام به را صوفيه آن با شيطان
نوجوانان هنشين از صوفيه  آفتاست: گفته السي
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زنان. از با آمدن راه و جنس نا صحبت و است
گفت: شيطان مي كه است روايت صوف رستمي ابوالفرج

ديدی يافت؟ چگونه را گفت: ما و ديدم خواب به را
ما بر تو و گذشتيم آن اموال و لذات و دنيا از كه

مصاحبت و دوست ساع از گفت: غافلي نداري، راهي
است! از گرفته فرا را دلتان كه نوجوانان
خواب رابه كه: شيطان است نقل خراز ابوسعيد

گفتم: بيا! گفت: رفت، مي كناري به من از ديدم،
فريبم مي را ديگران چه هر با كه كنم كار چه شا با
هست. گفتم: چيزي اما ايد؛ افكنده دور را آن شا
 وگويد: نوجوانان! خراز گفت: هنشين چيست؟ آن

است؟ رسته آن از صوف كدام
 رويان ساده به نظر عقوبت در

پسري نصراني گويد: به اللء بن ابوعبدال
گذشت من بر بلخي ابوعبدال بودم شده خيه زيباروي

گفتم: آن اي؟ ايستاده اينجا چه  برايوگفت:
بر سوزانند! دست مي آتش به چگونه را زيبا صورت
اين عاقبت مدتي از گفت: بعد و زد ام شانه پشت
چهل از  بعدگويد: اللء ديد! ابن خواهي را كارت
است نقل ابوالديان كردم. از فراموش را قرآن سال
پسري رفتيم، مي دقاق ابوبكر با استادم هراه كه

 فرزند،گفت: استادم ايستادم، تاشا به من گذشت
ديد. بيست خواهي مدتي از بعد را كار اين عقوبت

رفتم، خواب به فكر هي با شب نشد، طوري و گذشت سال
فراموشم بودم حفظ بتمامي كه قرآن برخاستم صبح
خوابش در كه است نقل زراد ابوعبدال بود. از شده

گفت: كرد؟ چه تو با پرسيدند: خدا و ديدند
ا ةگناهاني من بر داشتم اقرار و بودم كرده كه ه
كنم. خداوند اقرار داشتم شرم كه يكي ال بشيدند،

ام چهره گوشت كه چندان بداشت شرم عرق در مرا
زيبارويي  درگفت: بود؟ چه آنبريت! پرسيدند: 

. 1بودم نگريسته

خواب به را صوفيه از يكي كه است نقل كتاني ابوبكر از و 1
را گناهانگفت:  كرد؟ چه تو با خدا پرسيدم وي از و ديد
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من هنشي خوبروي  جوانيگويد: طبي ابويعقوب
آن در بسيار او و آمد، ما نزد بغدادي صوف يك بود،
پروردگار شب تا بودم خشمگي من و نگريست مي جوان
اين چرا يعقوب، ابا يافرمود:  ديدم خواب به را
قسم عزت به كن؟ ني منع نوجوان به نگاه از را مرد
قرب از كردم مشغول نوجوانان به را كس هر كه است
گويد: ساختم. ابويعقوب دور و داشتم باز خويش

بغدادي صوف با را خواب آن و جستم خواب از مضطرب
دفنش و دادي غسلش مرد، و بزد ي نعره كردم حكايت
به ماه يك از پس تا بودم مي او دلنگران من و كردي

گفت: آن كرد؟ چه تو با پرسيدم: خدا و ديدم خوابش
نواهم نات گفتم خود با كه فرمود توبيخ و عتاب قدر

كرد.  عفو مرا گاه آن يافت،
چون كه است بسيار داستانا اين ازگويد:  مؤلف

بيشت كس هر و آوردي اي شه بود، صوفيه بيشت به مبتل
مورد در كه نايد مراجعه الوي ذم ما كتاب به خواهد
(= عشق هوي اسباب ديگر و چراني چشم و نگاهي هرزه
خواهد كتاب آن در بواهد آنچه نايت معمول)، معن به

يافت. 
اموال ترك و توكل ادعاي در صوفيان بر ابليس تلبيس
اگر گفت: ما كه است نقل داراني ابوسليمان از
هايان خانه براي دزد ترس از داشتيم خدا بر توكل

زدي. از ني قفل درها بر و ساختيم ني ديوار
يك تنها و كردم سفر گفت: سالا كه است نقل ذوالنون

كه بود هنگامي وآن ورزيدم توكل صحيح معناي به بار
مي اي پاره تته به من و شكست دريا در كشتيمان

گفت: كردم. آخر قبول را هه من و كرد عراضه من بر بيك يك
گفتم: ناي، اقرار كه كردم حيا اي، كرده هم را كار فلن
اقرار را آنچه كه آمد آري. خطاب بگوي كه دارم شرم

كن. اعتاف كه نودي شرم اينكه به رسد چه آمرزيدم كردي
بود؟ چه گناه  آنپرسيدم:  سپسگويد: كتاني ابوبكب

بودم. نگريسته بدو بود گذشته من بر  زيباروييگفت:
نظر و دارد اباحه بوي قدري حكايت گويد: اين (متجم
رساند ني است رويان ساده به نگاه عقوبت سخت كه را مؤلف
شد.- م.  نقل حاشيه به مت از لذا
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غرق بر الي تقدير اگر گفتم دل در گاه آن آويتم،
تته از و بگفتم اين ندارد، اي فايده تته كه توست
به مرا آب نودم؛ رها آب در را خود و برداشتم دست
توكل دربارة زيات يعقوب ابو رسانيد. از ساحل

حق گاه آن آورد، بيون داشت خود با درهي پرسيدند
ا ة مطلب كه داشتم شرمگفت:  و نود ادا توكل دربار
نزد بران. كسي سخن توكل از و باشد من با درهم يك
اللء ابن پرسيد، توكل دربارة و آمد اللء ابن

كه اي كيسه و رفت اندرون به برخاست نداده پاسخي
حااضران از يكي به و آورد بيون بود آن در دانگ چهار
پرسش آن جواب گاه آن بر؛ چيزي جع براي  بروگفت:

چهار كه خدا از كردم  شرمگفت: و داد را كننده
بگوي. سخن توكل از و باشم داشته دانگ

كسب در كس  هراست: (تستي) گفته عبدال بن سهل
توكل بر كس هر و است زده طعنه سنت در زند طعنه
است. رانده طعنه ايان بر راند طعنه

مي اگر است، علمي كم از گويد: اينها مؤلف
وسايط و اسباب و توكل چيست. ميان توكل دانستند

در ات تكيه كه معناست بدين ديدند. توكل ني تضادي
متوسل و حركت با منافاتي اين و باشد خدا بر فقط دل
(حلل) ندارد. هان مال كردن گرد و وسايل به شدن
هم شدن مسلح و احتياط به امر كرده توكل بر امر كه

ُذوا﴿است:  فرموده ُكْمللل﴿ ُخ ْذَر . يعن ی: «آمادگى1ِح
ديگر: جاي كنيد». و دشن) حفظ برابر (در را خود
ّدوا﴿ َأِع ُتْم َما َلُهْم َو َطْع َت در و«. يعن ی: 2ُقّوٍةلللل﴿ ِمْن اْس

[و نيو از داريد توان و قدرت در آنچه آنان برابر
[براى ورزيده اسبان ] وجنگى برگ و ساز و نفرات

َباِدي َأْسِر َأْن﴿ديگر:  جاي . و»كنيد ] آمادهجنگ َفاْضِرْب ِبِع
ًا َلُهْم َبْحِر ِفي َطِريق ْل ًاللل﴿ ا َبس [از شبانه را بندگان«.  3َي

دريا در خشك راهى آنان براى و بده، مصر] حركت
وقت وسلم) يك عليه ال (صلى پيغمب . خود»ده قرار

 .71 آية نساء، سورة 1
ا ةانفال، 2 . 60 آية سور
ا ة 3 . 77 آية طه، سور
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دو با شد مريض بار يك و بود، پوشيده هم با زره دو
دست از مدينه از مهاجرت هنگام و كرد، مشورت طبيب

مي شب كشيك براي و شد، پنهان غار در مشركان
جابر روايت در  والليلة؟» يرسن «منپرسيد: 

و ببنديد»، را هايتان خانه د ِر فرمود: «شبها
نيست. احتياط و احتاز با مناف توكل گفتيم چنانكه

عليه ال (صلى پيغمب نزد مردي كه است روايت در
حضرت كرد، رها مسجد د ِر بر را شتش و وسلم) آمد

به كردم  ولشگفت: كردي؟ كار چه را پرسيد: شتت
ببند! اشت زانوي توكل فرمود: با حضرت خدا؛ اميد

است: يعن گفته توكل معن در عيينة بن سفيان
عقيل باشد. ابن خدا كارهاي به رااضي بنده اينكه
عواقب به يعن توكل اند پنداشته  بعضيگويد:

اين آنكه حال نورزيدن، احتياط و نينديشيدن
و توبيخ گونه هر سزاوار و است كوتاهي و ناتواني

نايت از بعد فرموده توكل به امر سرزنش. خداوند
قرآن در چنانكه كار، هر در آوردن جاي به را كوشش
وسلم) ميفرمايد: عليه ال (صلى پيغمب به خطاب هم
َْلْمِر ِفي َوَشاِوْرُهْم﴿ َذا ا ِإ ّكْل َعَزْمَت َف َتَو َلى َف ّلِهلللل﴿ َع يعن ی: ؛1ال
گرفت تصميم چون و كن، مشورت آنان با كارها در و«

امر آن به خدا كه مشاوره . آيا»كن توكل خدا بر
براي ديگران نظر و فكر از استفاده جز فرموده
ديگري چيز دشن از خويش نگهداشت و خطر از احتاز
خلق بتين بايد مي بود احتياط ترك توكل اگر است؟
بنهد دست از احتياط است ناز كه اوقات بتين در خدا
جنگي آرايش ساخت و اسلحه گرفت بر خداوند آنكه حال
َتُقْم﴿داده:  قرار خوف ناز جزء قرآن نص به را ْل َف

ِئَفٌة ْنُهْم َطا ُذوا َمَعَك ِم ْأُخ َي ْل َتُهْملللل﴿ َو ِلَح بايد«. يعن ی:  2َأْس
و ناز) برخيزند، (به تو با آنا از اىدسته

اينكه نه . مگر»برگيند خود با را سلحهايشان
توطئه آنكه بيم وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب

اينكه نه مگر و گرديد خارج مكه از بكشندش كنندگان
. 159 آية عمران، آل سورة 1
ا ة 2  .102 آية نساء، سور
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عنه) سوراخهاي ال (راض ی ابوبكر و شد نان غار در
السلم) (عليه يعقوب نه مگر و كرد، س دّد هم را غار
﴿گويد:  السلم) مي (عليه يوسف به احتياط باب از
َلى ُرْؤياَك َتْقُصْص ل ِتَكللللل﴿ َع را خود خواب«. يعن ی: ِإْخَو

به ديگري جاي . و»مكن بازگو برادرانت براى
ُلوا ل﴿گويد:  مي پسرانش ْدُخ يك از«. 1َواِحٍدلللل﴿ َباٍب ِمْن َت

. »نشويد وارد در
آن دهي انام داري قدرت در آنچه كه است آن توكل

يعن الي نعمت تعطيل كه بشوي، خدا كمك منتظر گاه
نيست. متوكل جايز ناده وديعت به آدم در كه قوايي
دلش و باشد كسب براي حركت در بدنش اعضايي بايد

از گرفت و داد كه كند تفويض حق به را كار ساكن،
مثل ناده اسبابي كاري هر براي كه آنا از و اوست،

خوار را سبب اگر داده قرار سيي سبب را خوردن غذا
كه كسي اي. مثل داشته خوار را او عطاي گويي داري
كه دارد فاصل زدن بيل يك اندازة به آب سرچشمة با
استسقا ناز به و بنهد دست از بيل شود روان آب

(عليه نيست. عيسي درست شرعا و عقل اين بايستد،
وگفت: آمد ابليس خواند، مي ناز كوه السلم) بالي

است؟ قدر و قضا به چيز هه كه نيست آن بر تو مگر
 خودگفت: شيطان  آري،السلم) گفت: (عليه عيسي
را قدر كه بواه خدا واز بينداز پايي كوه اين از را

ملعون،  ايالسلم) گفت: (عليه عيسي برگرداند،
نرسد را بندگان بيازمايد، را بندگان كه خداست بر
بيازمايند.  را خداي كه

كسب به مكلف ما كه پرسيدند سال بن ابوعبدال از
گفت: شود؟ مي مسوب عبادت كدامي و توكل، يا هستيم

حال وتوكل وسلم) است عليه ال (صلى رسول سنت كسب
نرسيده توكل كمال به كه است كساني براي كسب او؛
مگر نيست جايز وي بر كسب تواند توكل كس هر اند،
 نهآدميان[ ديگر با ]هياريب معاونت باب از كسب

السي بن يوسف از باشد. قشيي آن بر اعتماد اينكه
مشغول بين را مريد گفت: چون كه كند مي روايت

  .67  و5 آيات يوسف، سورة 1
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كه بدان پرداخته، كسب به و است مباحات و رخصتها
آيد! ني كاري او از

ندانسته كه است كساني سخن  اينگويد: مؤلف
با منافاتي و جوارح عمل نه است قلب عمل توكل اند
خارج توكل از كسب با كه بپندارد كس ندارد. هر كسب
آدم نه مگر انگارد، مي متوكل غي را انبيا شوي مي
عليهما( زكريا و نوح و بود  كشاورزالسلم) عليه(

 خياطالسلم) عليه( ادريس و بودند  نارالسلم)
كار  كشتالسلم) عليهما( لوط و ابراهيم و بود

سليمان و بود  تاجرالسلم) (عليه صال و بودند
(عليه داود و بافت مي  زنبيلالسلم) عليه(

(عليهماشعيب و موسي و ساخت مي  زرهالسلم)
السلم) چوپان وعليهم (عليه ممد  والسلم)

است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب بودند. از
چون و چرانيدم مي گله قياط چند براي مكه در من كه
توانگر غناي به وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب خدا
و ابوبكر صحابه، شد. از نياز بي كسب از ساخت

عنهم) ال (راض ی طلحه و عوف بن عبدالرحن و عثمان
كتاني) بودند، و اي پنبه پارچة (فروشندة بزاز

بزاز نيز مرهان بن ميمون و سيين بن ممد چنانكه
ال (راض ی عاص بن عمرو و زبي صحابه از نيز و بودند،

ابريشمي) بودند، پارچه (فروشندة عنهما) خزاز
از نيز و بود، ال) هي (رحه ابوحنيفه شغل هچنانكه
مي تي  چوبةعنه) ال راضي( وقاص اب ی بن سعد صحابه،
بود.   خياطعنه) ال راضي( طلحه بن عثمان و تراشيد
كردند. مي توصيه كسب به و بودند كاسب نيز تابعان

 خليفهعنه) ال راضي( ابوبكر چون كه است نقل نيز و
در بياورد انداخت دوش بر پارچه فردا صبح شد،

 بهعنهما) ال راضي( ابوعبيدة و عمر بفروشد بازار
گفت: بازار! كجا؟پرسيدند:  و رسيدند او

گفت: اي، شده مسلمي امور متول تو  اماگفتند:
آمده ديگر روايت در بدهم؟ خرج كجا از را عيال پس
(ظاهرا هزار  دوعنه) ال راضي( ابوبكر براي كه است

بيفزاييد هم  پانصدگفت: دادند، قرار درهم) حق

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 299



ابليس تلبيس                   300

باز فروش و خريد كار از مرا شا و دارم عيال كه
داشتيد.
گفته سخن چني صوفيه نزد اگر گويد: حال مؤلف

گويند: بدهم؟» مي خرج كجا از را عيال «پس كه شود
و كسب براي شود: فلني گفته اگر ورزيدي! و شرك

ندارد! و يقي و  توكلگويند: مي رفت، بيون تارت
دانند. ني را يقي و توكل معن كه آناست از اين
و ببندد خود روي به بكلي را در يكيشان اگر آري،

صوفيه مدعاي به گفت: نزديك شود مي «توكل» كند،
و گردي دوره خودش يا نيست، طور اين اما كرده، عمل

گردآوري براي زنبيل با را كسي يا كند «پرسه» مي
بينوايي هيأت با رباط در اگر فرستد. و مي طعام

ا ة خود هم بنشيند جويي سبب و است خاطر اطمينان ماي
فتوحي از خال رباط كه داند مي زيرا است، مسوب

نباشد! وستدي داد بي دكان هچنانكه نباشد
ترك به كه گفت: هر كه است نقل ادهم ابراهيم از
سج؛ گداي هم آن گداست بنشيند، مسجد در و گويد كسب

بپوشيد مرقع شا از يك گفت: هر يارانش به ابوتراب
است. كرده گدايي شود، ساكن مسجد و خانقاه در يا

جاعت  ايگفت: كه است عنه) نقل ال (راض ی عمر از
سوي به است، روشن راه كنيد، بلند را سرتان فقرا،
. 1نباشيد سرباز و گييد پيشي يكديگر از خيات
بن وسلم) طلحه عليه ال (صلى پيغمب اصحاب از

رشتة عنهما) در ال (راض ی زيد بن سعيد و عبيدال
سؤال حنبل بن احد امام بودند. از مشغول شام تارت
مسجد يا خانه به كه كسي دربارة گويي چه كه شد

احد برسد؟ روزي تا كنم ني كاري من گويد مي نشسته
كه اي نشنيده مگر است، جاهل خود تكليف به گفت: او

ال «جعلاست:  وسلم) فرموده عليه ال (صلى پيغمب
ساية زير مرا روزي (خداوندرمي».  ظل تت رزقي
كه است نقل احد بن عبدال داده). از قرار ام نيزه
مي كه ا كساني درباره گويي  چهپرسيد: پدرم از كسي

از استفاده و گشايي كشور و جهاد در شركت ًظاهرا مقصودش 1
است.- م.  بوده غنائم
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گفت: اين كنيم؟ مي توكل و كنيم ني كسب گويند: ما
كنيم توكل هگي كه ماست وظيفة است، احقي آدم حرف
دهيم. عادت كسب به را خود بايد هگي اما
«متوكلون» مي را خود كه گروهي دربارة نيز و

گفت: شد سؤال حنبل بن احد امام از ناميدند
مي كه هستند بدي مردمان اينها بدعتگذارند،

شخصا حنبل بن بوابد. احد دنيا كار خواهند
او از بود. هم فرستاده تارت و كسب به را فرزندانش

تارت از كه است آن من نزد درهها بتين كه است نقل
ناخوش رسيده هديه به آنچه و باشد آمده دست به

دارم. 
خوشه خواص سلمان و كرد مي دروگري ادهم ابراهيم

(عليه زد. موسي مي خشت مرعشي حذيفة و بود چي
گريت، مدين به مصر از شدن كشته ترس از السلم) چون

گرفت) (= زن نفسش عفت حفظ و شكم كردن سي خاطر به
چوپاني او براي كه كرد شعيب اجي ساله هشت را خود

الي نعمت بردن كار به روزي كسب براي كند. حركت
دارد آنچه باشد. انسان بدن قيّوت هان كه است

ني چون و خواهد مي خدا از باز و نايد مي فراموش
تنگسال در كه آن مانند كند، مي پرخاش خدا با رسد

بفروشي، را ملكت كه شود گويند: چه مي شده مقروض
عادات رود! اينها مي مردم ميان گويد: آبروي مي

اداي از يا زند، مي تن كسب از كه است. آن احقانه
و ماند مي باز عيال نفقة يعن است واجب او بر آنچه
آنان و «متوكل» بيارايد لقب با را خويش بايد يا
به و بدهند او به چيزي و كنند رحم كنند مي كسب كه
برند. بايد مي خود هاي بچه و زن قوت از مقدار هان
مردم بدهد، تن پست اين به كه باشد هت دون كسي چقدر

كه را جوهري تنبلي، خاطر به كه است كسي مرد تاْم  ِ
دلوش اين به و نسازد تباه ناده وديعت به او در خدا

دارد. نامي نادانان ميان كه نباشد
هاي بانه به مفتخواري براي نشستگان خانه اين

بي گويند: رزق مي اينكه يكي زنند، مي دست زشت
خواسته را امر اجري ما از كه برسد. پيداست گمان
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يا شده مقدر اينكه هستيم، كسب به مأمور ما اند
گويند: لقمة مي نيست. ديگر ما به مربوط نشده
كسب  ماگويند: مي نيز و شود!؟ مي پيدا كجا حلل
آن نظي باشد؟ ظالان و عاصيان به كمك كه كنيم

گويد: خواستم خواص ابراهيم اند آورده كه داستان
پي در پي ماهي سه رفتم ماهيگري به بورم، حلل روزي

ندانستم (و زدند سيليم سر پشت از ناگهان كه گرفتم
كه نيافت رزقي جا هيچآمد:  ندايي بود) و دست چه

ابراهيم بكشي؟ را گويي تسبيح و بيابي اينجا بايد
گويد: بازگشتم. مؤلف و شكستم گويد: قلب خواص

و بوده ابليس زده سيلي كه آن باشد، راست قصه اگر
حلل را ماهي خدا زيرا بوده، ابليس جانب از هم ندا
كند. اگر ني مازات را كسي آن شكار براي و كرد،
تسبيح كشت كه عنوان اين به را ذبح و شكار

و قوت كجا از ما بدن پس كنيم ترك خداست گويندگان
و است خواري گوشت به بدن قوام هانا گيد؟ مي قوام

ابليس ببي است براهه مذهب ذبح و ماهيگري از پرهيز
فتح به كه هست ديگري حكايت كند؟ مي چه جاهل با

ا ة به فقط چرا گفتند: تو موصلي عيال مصرف انداز
ديگران به كه كن ني صيد بيشت چرا كن، مي صيد خودت
آب ميان كه را جانوري  چگونهگفت: بفروشي؟ هم

روي بر كه بدهم كساني خورد به و بگيم خداست مطيع
اين گويد: اگر كنند! مؤلف مي معصيت را خدا زمي

و باعقل كه است خنكي جويي بانه باشد راست حكايت
بپزم، نان اگر بگويد كسي اينكه مثل سازد، ني شرع

و يهود به بايد پس خورد؛ و خريد خواهند گنهكاران
معن.  بي است حرف نشود! اين فروخته نان هم نصارى

درمان و دارو درترك ،صوفيان بر ابليس تلبيس
را آن بعضي و است مباح تداوي كه اند متفق علما
از خارج را آن كه كساني قول پس ،1اند دانسته مستحب
از صحيح نيست. روايت توجه قابل شارند مي توكل

مي تداوي خود كه وسلم) داري عليه ال (صلى پيغمب

به موسوم كتابان در را مسأله اين در متلف اقوال ما 1
اي. مؤلف.  كرده ذكر الطب ف النافع لقط
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نود. چنانكه مي تداوي به امر هم را ديگران و كرد
كسي به عنه) آمده، ال (راض ی عفان بن عثمان حديث در
رسول حضرت بود گرفته درد چشم احرام حال در كه

كند. اضماد آن بر صب داد وسلم) اجازه عليه ال (صلى
الي قضاي از ناراضايي بر دليل كردن درمان دارو

مرگ، مگر آفريده درماني دردي هر براي نيست. خدا
در داده قرار گرسنگي رفع سبب را خوراك هچنانكه و
است. مرض علج هم او
 

جاعت و جعه وترك عزلت در صوفيان بر ابليس تلبيس
عبادت و علم به اشتغال خاطر به سلف نيكان
اينكه ال دادند، مي ترجيح را نشين گوشه و تنهايي

و مريض عيادت در و شد ني ترك جاعتشان و جعه ناز
كردند، مي شركت واجب حقوق اداي و جنازه تشييع
اهل و بيكارگان با هنشين و ش دّر از آنان گيي كناره
كه فريفت را صوفيه از اي عده ابليس بود. اما باطل
سوي به شتابيدن ثواب از شده نشي غار راهبان هچون

علم اهل با دموري و جاعت و جعه ناز نيز و مساجد
شدند.  مروم

كه است  آورده»الدين علوم احياء« كتاب در غزال
اين و خدا، غي از است دل ساخت خال ريااضت از مقصود

و تاريك؛ جاي يك در گزيدن خلوت به جز شود ني مكن
يا اي جبه در را سرش نشود يافت تاريك جاي اگر

چيزي (و نورد چشمش به نور تا بپيچد لنگي يا گليمي
كه است حالت اين در شود)، پراكنده حواسش كه نبيند
مي مشاهده را ربوبي حضرت جلل و شنود مي را حق نداي

كند. 
يك از كه ترتيبات اين از  شگفتاگويد: مؤلف

ريااضتكش آنچه كه كجا از شده، صادر عال فقيه
مي كه ندايي آن و باشد ربوبي جلل كند مي مشاهده

كه دارد اطمينان كجا از و باشد؟ حق آ ِن از شنود
ماليخوليايي فاسد اوهام و وسوسه يابد مي آنچه
كه بويژه شود مي خيالتي خلوت در انسان زيرا نيست
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را خود چشم و پيچيده اي پارچه در هم را خود سر
باشد! بسته

وارد رمضان ماه اول تستي ابوعبيد كه اند آورده
كن گل را اتاق اين ميگفت: د ِر زنش به و شد مي اتاقي

عيد روز بيفكن، من براي اي گرده روزنه از شب هر و
ديد مي شد مي اتاق وارد ميداشت بر را ديوار زن كه
روز شبانه سي مدت در و است ا اتاق گوشة در گرده سي

به احتياج نه و نوشيده نه و خورده نه ابوعبيد
واضويش كه نوابيده حت (يعن است كرده پيدا واضو تديد
راه دو از حكايت اينگويد:  شود). مؤلف باطل
و خواب بي روز سه آدمي شود ني اينكه يكي است دروغ
سر هم باد و غايط و بول او از و باشد زنده خور

ني ترك را جاعت و جعه ناز مسلمان اينكه دوم نزند،
تلبيس آنا در ابليس باشد راست قصه اگر كند. اما

فريبكاري فنون از چيزي و است رسانيده نايت به را
نگذاشته.  باقي

نكردن شركت بابت از بار چند را پوشنجي ابوالسي
گفت: مي جواب در كردند، سرزنش جعه و جاعت ناز در
است. اما عزلت در سلمت است، جاعت در بركت اگر

يكي اند داري. آورده عزلت و تنهايي ني در روايت
(=مأموريتهاي ها سريه از يكي در مسلمانان از

سبزي و روان آب با برخورد غاري جنگي) به
عليه ال (صلى پيغمب گفت: از خود با دركنارش،

شوم، منزوي اينجا در بياي و بگيم وسلم) اجازه
وسلم) در عليه ال (صلى پيغمب با را خود قصد چون
و يهوديت من فرمود: «دين حضرت ناد، ميان

آسانگي (پاكدين سحه حنيفيه بلكه نيست، نصرانيت
جهاد در شامي و صبح خدا به سوگند باگذشت) است، و
شصت به ايستادن رزم صف در و مافيهاست و دنيا از بت
دارد.  برتري ناز سال

خشوع و سرفروافكندن در صوفيان بر ابليس تلبيس
آرايي حيلت و نايي

آن دفع و شود ظاهر خشوع باشد دل در خدا خوف چون
تا خضوع و خشوع حال نفت در نباشد. پيشينيان مكن
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و بود خندان روزها سيين ابن كوشيدند، مي بتوان
نيست اين عالان به ما توصية گريان. البته شبها
براي اين كه كنند بسيار رويي گشاده عوام با كه

استفادة توانند ني كه چرا داشت خواهد اضرر عوام
خود براي را رخصتها و مباحات از را عال ا وسيع

عاميان با كه است سزاوار عال بر كنند. پس توجيه
است مذموم آنچه اما كند، برخورد ادب و سكوت به

فرو سر و گرفت خويش به گريه حالت و نايي خشوع
و ببوسند دستش و دانند زاهدش مردم كه است افكندن

از كه باشد كسي خائفان كنند. از دعا التماس او از
نيست فضيلت اين و كند ني بلند آسان به سر خداي شرم
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب خشوع از خشوع هيچ

بلند آسان سوي به سر بسيار حضرت آن و نباشد بالتر
قرآن در و نگريست آسان به است مستحب حت و كرد، مي

از گروه آن رد اين و 1بنگريد آسان به كه است آمده
كه ننگرند آسان به عمري دارند تعهد كه است صوفيان

است ابليس بازي اين آميز. و تشبيه است بدعت اين
مي را ابليس مكر فنون عال كه چرا نادانان، با

ترسد. مي بسيار عال از ابليس و داند
گفت: كه است نقل عبدالرحن بن ابوسلمة از

نبودند، وسلم) منحرف عليه ال (صلى پيغمب اصحاب
شان مالس در آنا زدند، ني مردن به را خود نيز و

مي ياد جاهليتشان دوران از و خواندند مي شعر
كرد مي را دينشان قصد كسي كه موقعي اما كردند،

گردش به كاسه در ديوانه مثل غضب) چشمشان شدت (از
عنه) جواني ال (راض ی عمر كه اند آمد. آورده مي در
بلند خود سر فلن، گفت: اي افكنده، فرو سر ديد را

َلْم﴿ 1 ُظُروا َأَف ْن َلى َي ْيَف َفْوَقُهْم الّسَماِء ِإ َناَها َك ْي َن ّناَها َب ّي َلَها َوَما َوَز
نگاه سرشان بالى آسان به آنان آيا« يعن ی: ُفُروٍجلللللل﴿. ِمْن

را آن چگونه و اي،كرده بنا را آن ما چگونه كه نكردند
در شكست و شكاف هيچ و ايبشيده ستارگان) زينت (بوسيله

ا ة»نيست؟! آن ُظُروا ُقِل﴿ و )؛6 ق. آية  (سور ْن َذا ا ِفي َما
َْلْرِضللللل﴿ الّسَماَواِت و آسانا در چيزى چه كه بگو: بنگريد«. َوا
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خود از دارد خشوع دل در آنچه از فزونت كس هر كه كن
عمر ملس در مردي نيز و است؛ منافق دهد نشان خشوع
ال (راض ی عمر كشيد، اندوهناك عنه) آهي ال (راض ی

با كسي اند آورده زد. نيز او به لگدي يا عنه) مشت
گفتندش: پيمود، مي راه ا ديوار حاشية از كج گردن
عنه) ال (راض ی عمر خدا به روي؟ مي راه گونه اين چرا
و گذشت مي و داشت مي بر قدم مكم رفت مي راه وقت

دخت شفا مشابي داستان بود. در بلند و درشت صدايش
و روند مي آهسته كه ديد را جوان اي عده عبدال
گفته كيانند؟ زنند. پرسيد: اينها مي حرف آهسته

(راض ی عمر راستي گفت: ناسك ناسكانند، شد: اينها
تند و شنيدند مي هه زد مي حرف وقت كه عنه) بود ال
زد. مي دردناك زد مي كتك اگر و رفت مي راه

مي نان را خود حال  پيشينيانگويد: مؤلف
مثل روزيدند مي تصنع تصنع، ترك براي گاه و داشتند

در زيرا پوشيد مي بلند جامه عمدا كه سختياني ايوب
ودامن كوتاه جامة صوفيان و زاهدان زمان آن

ني گفت: اهيت مي ثوري پوشيدند. سفيان مي برچيده
دوست به و شود، ظاهر عملم از اندازه چه كه دهم
مي ناز مردم حضور در كه داري جرأتي  چهگفت:

است)، گستاخي برود ريا احتمال اگر (يعن خواني
 چهگفت: بود سجده حال در كه كسي به ابوامامه

بود! ات خانه در اگر خوبي، سجدة
ا آهي عمارة بن حسن ملس در كسي كه اند آورده

پرسيد: اين حااضران از و نگريست او در حسن كشيد،
شناختش مي اگر كه كردي گويد: گمان راوي كيست؟
داد.  مي دستوري او عليه

است: چني مضمونش كه سروده شعري شافعي امام
بن ابراهيم كن! از رها را صفت گرگ نايان زاهد اين
بودم. ايستاده مأمون سر بالي كه است نقل سعيد

بلي. گفت:ابراهيم! گفتم:  ياگفت:  مأمون
ني قبول و رود ني بال نيك اعمال از تا ده كه بدان

اميالومني؟ يا آنا است شود! پرسيدم: كدام
بن عبدالرحن خشوع منب، بر ابراهيم  گريةگفت:
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خيعويه، ابن شب ناز ساعة، ابن نايي زاهد اسحاق،
ابن شنبة پنج و ا دوشنبه روزة  عباس،اضحي)( ظهر ناز

ا ة و گويي قصص ابورجاء، گويي حديث السندي، موعظ
ا ةحفصويه، حاجب، بن يعلي براي الشامي كتاب و صدق
قريش.

ازدواج ترك در صوفيان بر ابليس تلبيس
افتند مي گناه يا سخت به كه بداند كسي اگر
سنت هم صورت اين غي در و است واجب او بر ازدواج

افضل را نکاح حنبل بن احد و است. ابوحنيفه مؤكد
است نسل افزايش باعث زيرا دانند مي مستحبات هة از
سفارش وسلم) بدان عليه ال (صلى پيغمب كه

است عنهما) نقل ال (راض ی وقاص بن سعد فرموده. از
بر را دنيا وسلم) ترك عليه ال (صلى پيغمب كه

داد مي اجازه او به اگر و فرمود، منع مظعون عثمان
كردي.  مي اخته را خود هم ما

وسلم) هست عليه ال پيغمب(صلى از مشهوري روايت
سر من سنت از كه هر و است من سنتهاي از «نكاح كه

كه است نقل اوس بن شداد نيست». از من از بپيچد
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب كه بدهيد زن گفت: مرا

نكنم ملقات عزب حال به را خدا كرده سفارش من به
نيم).  نگرفته (زن

هلل تيمي بن عكاف نام به مردي اند آورده ونيز
پرسيد: وسلم) آمد. حضرت عليه ال (صلى پيغمب نزد
داري؟ پرسيد: كنيز حضرت نه،گفت:  داري؟ زن

گفت: هستم، هست؟ پرسيد: دارا حضرت نه،گفت: 
اخوان از يا تو صورت اين فرمود: در حضرت

است. نكاح ما مسيحي. سنت راهب يا و الشياطين
مردگانتان ترين پست و هستند شا عزباي شا بدترين

كنيد؟ مي بازي دست شياطي با آيا هستند؛ عزبا
زن ترك از ب دّراتر اي اسلحه صالان عليه را شياطي
نيست. 

را مرد و زن از متبتلن حضرت ديگر، روايت در
ني بگويد: هسر كه مردي يا زن يعن كرده، لعنت

اسلم در گويد: عزوبت حنبل بن احد خواهم. امام

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 307



ابليس تلبيس                   308

وسلم) چهارده عليه ال (صلى پيغمب ندارد، جايي
فرمود: و داشت، زن نه گذشت در كه روزي و گرفت زن
في عيني وقرة( والنساء الطيب الدنيا من إلّي ُحبب«

پدرش پيش ا بچه اند: گرية گفته نيز . والصلة)»
عزب عابد چه؛ و چه از است بيشت فضيلتش نان براي
رسد؟ مي دار زن پاي به كجا

زن كرده مشتبه را امر صوفيه از بسياري بر شيطان
عبادت به پرداخت علت به ايشان پيشينيان گيند، ني
از را گفتند: آدم مي و زدند مي تن ازدواج از

نكاح نيازمند اگر البته كه ميدارد، باز عابدت
اضرر خود جسم و دين به خودددري اين با كه بودند
از را ازدواج فضيلت نبودند، نيازمند اگر و زدند
ثواب حلل با هبستي در كه است روايت دادند. در دست
از نيز و نويسند، مي گناه حلل غي در هچنانكه هست

اند: ديناري كرده وسلم) نقل عليه ال (صلى پيغمب
يا دهي صدقه كه ديناري از كن خرج عائله براي كه

است.  بالتر كن، جهاد خرج يا كن آزاد اي بنده
موجب نكاح كه اند گفته صوفيه اينها، مقابل در

مي داراني ابوسليمان است، دنيويات به گرايش
معاش طلب در يا بنويسد، حديث كس  هرگويد:
كرده روي دنيا به نايد، ازدواج يا كند مسافرت

اند: گفته اينكه نه مگر است، شرع خلف است. اين
نه مگر و گستند؟ مي علم اهل براي را خود بال ملئكه

حلل كسب حال در اگر كه است عنه) گفته ال (راض ی عمر
نه مگر و بيم؟ جهاد راه در كه است آن از بت بيم
پس ؟»تناسلوا تناكحوا« است: فرموده مقدس شارع

ني شرع با صوفيه ترتيبات و اواضاع اين شد معلوم
ترك را نكاح رو آن از صوفيه خواند. متأخران

باند مفوظ ايشان حق در عوام اعتقاد حسن كه گفتند
بگويند: كه دارد اهيت نظرشان در امر اين زيرا

باز حلل به (بندش نشناخته زن خود عمر در فلني
مي كه غزال از است حرام). عجيب به رسد چه نشده

گرفتار ازدواج به را خود كه نسزد را گويد: مريد
كس هر كه گيد، ُانس زن به و دارد باز عبادت از و كند
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ني غزال نپردازد. آيا او به گرفت انس خدا غي با
فرزند و است عفاف حفظ هدف ازدواج در كه دانسته
برد. ني بدر سلوك راه از را آدمي اين و آوردن،

دل انس با انس به مرد طبيعي انس غزال نظر به آيا
مي قرآن اينكه نه مگر دارد؟ منافات خدا به وي

َلَق﴿فرمايد:  ُكْم َخ ُكْم ِمْن َل ْنُفِس ًا َأ ُنوا َأْزَواج ُك َتْس ْيَها ِل َل َوَجَعَل ِإ
ُكْم َن ْي ًة َب ّد ] خودتان[جنس از برايتان«. 1َوَرْحَمًةللل﴿ َمَو

و دوست شا بي و گييد آرام آنا به تا آفريد هسران
عليه ال (صلى پيغمب . آيا»داشت مقرر مهربان

مسابقه عايشه با و كرد مي مزاح زنانش با وسلم) كه
 نداشت؟ خدا با انس گذاشت مي

عده يكدارد:  اثر سه صوف جوانان بر نكاح ترك
بن ممد هچنانكه شوند مي مريض من حبس با اينان از

من كه شناسم مي  آدمهايياست: گفته رازي زكرياي
خويش بر گرايي فلسفه نوعي سبب به چون و دارد زياد
حركات شده سرد بدنايشان اند كرده منع را جاع

دست آنا به دليل بي وافسردگي شود مي مشكل برايشان
و شود مي اشتها كم و شوند مي ماليخوليايي و دهد مي
 مرديگويد: كنند. هو هضم توانند ني خوب را غذا
به را اشتهايش نتيجه در كرد ترك را جاع كه ديدم را
از خورد مي كه نيز كم مقدار هان و داد دست از غذا
بر كه هنگامي اما آورد، مي بال و بود ميلي بي روي
عوارض هة بازگشت، كردن جاع در خود نستي عادت سر

گرديد. برطرف سريعا بيماريش
در و گيند مي زن زني بي مدتي از پس ديگري عدة

روند. مي افراط به كامراني
مي بازي بچه به و شوند مي منحرف سوم گروه

گرايند. 
براي كه ادعا اين با گيند مي زن صوفيه بعضي

شهوي نظر هيچ كه است اين مراد اگر نيست، شهوت
است اين مقصود اگر اما است، نشدني آشكارا ندارند

عليه ال (صلى پيغمب سنت رعايت بيشت ازدواج از كه

 .21 آية روم، سورة 1
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قبول قابل و شدني، است حرف بوده وسلم) منظور
است. 
و پندار اين با برند مي را خود آلت جاهلن بعضي

حاقت بالترين اين و دارند، شرم خدا از كه دعوي
با اينكه از خلقت! گذشته دانست حكمت خلف و هاست
گردد.  ني زايل شهوت آلت قطع

نواست فرزند در صوفيان بر ابليس تلبيس
كس  هرگفت: كه است نقل داراني ابوسيلمان از

مي لطمه دنيايش به هم زيرا است احق بواهد فرزند
و كند عبادت آدم گذارد مي نه بچه آخرتش؛ هم و زند
برسد.  خود وعيش خواب و خورد به اينكه نه

حلل شهوت عقوبت گفت: اولد، كه است نقل جنيد از
گويد: اينها حرام! مؤلف شهود عقوبت به واي است
است. مدوح شرع در داشت بچه زيرا است غلط

سفر و سياحت در صوفيان بر ابليس تلبيس
مقصد بدون كه فريفته را اينان از بسياري ابليس

شوند؛ بيون سفر و سي به علم طلب مقصد بدون و معي
بگذارند توكل را آن نام و توشه؛ و زاد بدون و تنها

طاعت است فريضه و فضيلت فوت هه كه كاري و
هدف بي وسلم) سفر عليه ال (صلى انگارند. پيغمب

ولخزام زمام «لاست:  فرموده نيز و كرده، ني را
السلم». ف سياحة ول تبتل ول ولرهبانية

مي اي حلقه خود بين به اسرائيل بن (ريااضتكشان
يكي بر مويي ي حلقه ونيز «زمام»؛ نام به انداختند

ا ة دو از گاه «خزام»؛ نام به دادند مي قرار بين پر
انداختند؛ مي ترقوه استخوان به «خزام» را نيز

دنيا تاريك «تبتل» يعن و است، «رهبانيت» معلوم
خود ديار و شهر ترك «سياحت» يعن نگرفت؛ زن و شدن
ال (صلى گذاشت). پيغمب بيابان و دركوه سر و گفت
و جهاد در من امت سياحت«است:  وسلم) فرموده عليه

است نقل حنبل احد امام . از»است عمره و حج مسافرت
و پيغمبان و ندارد جايي اسلم در سياحت« گفت: كه

. »اند سياحت) نبوده خاطر (به سياحت اهل صالان
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عليه ال (صلى پيغمب را رفت سفر تنهايي به اما
دو و است شيطان سوار تك«فرموده:  ني وسلم) چني

.»كاروان شود مي هم با سوار سه شيطان؛ دو سوار تك
گفته نيز و شده؛ ني هم رفت بيون سفر به تنها شب
نزد ًفورا شد تام سفر در انسان كار هرگاه كه اند

ا ة فقط را خود عادت كه بازگردد. كسي خويش خانواد
تلف عمر و آزارد مي را خود بيهوده داده قرار سفر
كند. مي
بيابان راهي توشه بي كه صوفيان بر ابليس تلبيس در

شوند مي
مشتبه چني را امر صوفيان از بسياري بر شيطان

گفتيم (كه زاد ترك يعن توكل اند پنداشته كه كرده
آورده باره اين در داستانا و است)، غلط حرف اين

بيون حج قصد گويد: به موصفي فتح آنكه اند. يكي
خود با ديدم، را كوچكي پسر بيابان وسط در شدم،

كردم تند بيابان! قدم اين در كودكي گفتم: شگفتا
تو جان، گفتم: پسر سپس كردم، سلم و رسيدم بدو تا

از سالت و سن كم  عموجان،گفت: نيست، مكلف و صغيي
به كه بردار بلند گام پساست. گفتم:  مرده هم من

برداشت گام من  ازگفت: است، دور راه برسي، منزل
و رسانيدن... گفتم: توشه منزل به خدا از و است

است من يقي من توشةگفت:  بينم، ني تو با مركوبي
است. آب و نان من  منظورگفتم: رجا، من مركوب و

دعوت اش خانه به را تو برادري يا دوست  اگرگفت:
گفتم: بري؟ هراه خوراكي خود با كه است خوب نايد

بدهم. گفت: توشه تو به آب و نان قدري بده اجازه
مي ما به كه گو! خداست بيهوده و بيكاره اي

او از گويد: خردسال نوشاند. فتح مي و خوراند
نديدم.  پارساتر او از بزرگسال و تر متوكل
مي خراب را كارها حكاياتي چني  باگويد: مؤلف

است، درست حرف كه پندارد مي شنود مي كه هر و كنند
چني كودك كه گويد: حال مي خود با بزرگسال آدم
از عجب نيست كودك با عجب و نكنم؟ چرا من كرده كاري
كارش كه نفهمانيده بدو و ديده را او كه است كسي
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كننده» خود «دعوت كه نكرده حاليش و خطاست
چه برداريد)! اما فرموده: «تزوادوا» (توشه

اند. بوده سيه اين بر هم تصوف بزرگان كه گفت بايد
ادعاي با اي گفتند: عده اللء بن ابوعبدال به

و روند مي بيابان به توشه بي هستيم متوكل اينكه
اگر و است، حق مردان كار گفت: اين ميند؛ مي

خفيف بن ابوعبدال است! از قاتل بر ديه بيمرند
و شدم گم بيابان در تنها حج سوم سفر در كه است نقل
دندان هشت كه رسيد من به آن گرسنگي و تشنگي از

گويد: ظاهرا ريت. مؤلف بكلي سرم موهاي و افتاد
درخور اما بستايندش، كه گفته آن براي را اين

است.  نكوهش
اينكه از دارم شرم است: من گفته صوف ابوحزة

خود اين زيرا باشد، سي شكمم و شوم بيابان وارد
 پيغمبگويد: شود! مؤلف مي مسوب برگرفت توشه
برود غار به خواست مي وسلم) وقت عليه ال (صلى
طلب به السلم) وقت (عليه موسي و ميداشت، بر توشه
برد، هراه خوردن براي ماهي يك افتاد راه حضر

از اينان آيا داشتند هراه پول خود با كهف اصحاب
صوفيه كار اين براي خواسته غزال اند؟ خارج توكل
داخل توشه و زاد بياست:  گفته بتاشد عذري

بايد آنكه يكي نباشد روا شرط دو به جز شدن بيابان
هفته يك كمابيش كه باشد داده عادت را خويش نفس

كند زيست گياه با بتواند اينكه ديگر بكشد گرسنگي
يا گياهي به است مكن هفته يك ظرف صورت اين در

زننده كلم گويد: چه نيد. مؤلف و برسد آدميزادي
مسافر كه كرد تصور شود فقيه! مي يك از است اي

يا نبيند را كسي هم هفته يك از بعد ما بياباني
بربورد كسي به بورد. يا نتواند گياه شود مريض
و مرد خواهد او بورد كه ندهد او به چيزي كس آن اما
كجا چيست؟ براي مشقت هه اين داد، نواهد اهيت كسي
چه پيشينيان از و بوري گياه كه اند فرموده ما به
بر اند كرده جزم اينان است؟ كرده را كار اين كسي

اما رساند، مي را روزيشان بيابان در خدا اينكه
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بطلبند، روزي برهوت صحراي از كه نيست آن عادت
السلم) (عليه موسي از اسرائيل بن وقت چنانكه
به خدا پياز» خواستند، و عدس سي و خيار و «سبزي
ُطوا﴿ كه كرد السلم) خطاب (عليه موسي ِب اْه

ًاللل﴿ جور آن مظا دّن ،»درآييد شهري به«يعن:  1ِمْصر
روايت عباس ابن قفر. از بيابان نه است شهر چيزها

مكه در و آمدند مي حج به زاد بدون ينيها كه است
ُدوا﴿ آمد: آيه كردند، مي گدايي َتَزّو ِإّن َو ْيَر َف َخ
ّتْقَوىللل﴿ الّزاِد هاتوشه بتين زيرا گييد، بر توشه و«. 2ال
ا ة صنعان كثي بن ممد . از»ميباشد تقوا دربار

زاهد گفت: آنا شد توشه» سؤال و كفش بي «زاهدان
سنت به چسبيدن يعن زهد شيطانند، اولد نيستند،

اصحاب به جست هانندي وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب
او.
خواهد مي كسي كه پرسيدند حنبل بن احد امام از
نه نه، اوه، اوه،گفت:  بزند بيابان به توشه بي
و زاد با گفت:) مگر سپس کرد بلند را صدايش (و

توشه با است خوب مسافر كه پرسيدند هو قافله. از
و باشد داشته  توشهگفت: توكل؟ با يا كند حركت
جايز آيا پرسيدند هو از ديگر روايت كند. در توكل
برود؟ مكه به و كند توكل توشه، بدون كسي كه است

ا مي اعطاء او به گفتند: مردم خورد؟ مي پرسيد: چه
را خود وقت آن چه؟ نكردند كنند. پرسيد: اگر

ني را اين نه؟ يا است گرسنه بدانند كه دهد مي نشان
كدام هيچ تابعان و اصحاب كه ام نشنيده و پسندم

شد: پرسيده او از نيز باشند. و كرده كاري چني
پرسيده  نه،گفت: است؟ صحيح توشه بي رفت حج آيا
خطا بر روند مي حج به توشه بي كه اينان آياشد: 

هستند.  خطا بر گفت: آري هستند؟
يك با خواهم مي كه آمد حنبل ابن نزد كسي نيز و
كرخ، دروازة به بروداد:  پاسخ بروم، حج به درهم
بفروش و بگذار سرت بر و بر ريسمان درهم اين با آنا

ا ة 1 . 61 آية بقره، سور
 .197 آية بقره، سورة 2
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شخص برو! آن حج به قوت آن كن، جع درهم سيصد تا
است. چگونه بين ني را مردم كاسبيهاي گفت: مگر

اين ملتفت كس هر منگر، بدان  توداد: پاسخ حنبل
خراب را مردم معيشت خواهد مي شود مي مسائل نوه
.1كند
از سفر و سياحت در كه شرع خلف كارهاي بيان در

است زده سر صوفيان
خواب شب توكل سفر يك در است، نقل ابوحزه از
كه افتادم چاهي در ناگاه كه پيمودم مي راه آلود
دو ناگاه نشستم چاه ته در توانستم، ني آمده بيون
بگذاري جور گفت: هي يكيشان آمدند، چاه بالي مرد
ديگري باند؟ مسلمانان راه سر چاه اين و بروي و

گويد: خواستم ابوحزه كنيم؟ كار چه پسگفت: 
كرده توكل ما بر كه دادند ندا دل در كنم، صدايشان

بري! ساكت مي شكوه ما سواي به ما بلي از و اي
را چاه سر و آمدند باز مرد دو آن ماندم،

بال از چيزي اينكه گفتم: از خود پوشاندند. با
اينجا در اما شدي آسوده شود رخته فرو چاه در

گويي صبح گذشت. فردا شب و ماندي! روز زنداني
ندانستم كه چسبيد من به مكم يكي و كرد صدا مرا كسي
آن برخورد، خشن چيز به كردم دراز دست چيست و كيست
از بيون مرا و شد كشيده بال چيز آن گرفتم، مكم را
كه است است! طبيعي اي درنده افكند. ديدم چاه
اي كه رسيد گوشم به هاتف صداي ترسيدم، خيلي

از ترس اين و رهانيدي؛ بل از را تو بليي با اباحزة
بس!  را تو ترس آن

صورت: اين به هست داستان هي از ديگري روايت
راه اندر شدم حج به گويد: سال خراساني «ابوحزة

كرد پيكار من اندر نفس افتادم چاهي اندر رفتم مي
نوان. فرياد كه خداي به گفتم: نه خوان، فرياد كه
فرا آنا مرد دو كه بودم نكرده تام هنوز خاطر اين

شرعي گذاشتنهاي خشخاش به مته و جوييها بانه يعن 1
مسائل به عمل اهل خود كه است كساني سوي از غالبا

نيستند.- م. 
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تا كنيم سخت چاه اين سر تا گفت: بيا يكي رسيدند
بايست آنچه چوب و نيفتند. ني چاه اين در كسي

كنم بانگ كه خواستم بپوشيدند چاه سر و بياوردند
از تو به است نزديكت كه كن كسي بدان گفتم: بانگ

بيامد چيزي برآمد، ساعت شدم. چون ايشان. خاموش
هي بانگ و كرد فرو چاه به پاي كرد، باز چاه سر و

من پاي اندر گويد: دست هي كه دانستم چنان كه كرد
و بود ددي و بركشيد؛ مرا زدم وي پاي نزد زن. دست

كه نيكوتر اين نه اباحزه كه داد آواز بشد. هاتفي
.1برهانيدم؟» هلكي از هلكي به

شرع خلف چاه ته در آدم اين سكوتگويد:  مؤلف
را چاه سر گذاشت ني و زد مي داد بايد بود،

اينكه كرد. و مي دفاع خود از بايست و بپوشانند
است آن مثل طلبم»، ني كمك و خوان ني گفته: «فرياد

خورم. اگر ني آب خورم، ني  نانبگويد: كسي كه
نكرده توكل خلف كاري طلبيد مي كمك و كرد مي فرياد
چاه از و گرفت درنده ساق به دست هچنانكه بود،
است.  تر معتب قول از فعل كه حال در آمد، بيون
رفتم مي بيابان گويد: در كه است نقل سي ممد از
لشه سر بر درنده هشت هفت و مرده ديدم شتي راه بر
ترسيدم، پريدند، مي هم به و چنگيدند مي هم با اش
راه از هم گفتم خود رو. با كناري بر كه گفت نفس

درندگان كنار در تا رفتم نزديك و رفت خواهم
است باقي ترس ديدم نگريستم درون در ايستادم،

در بنشستم. باز و خورد نواهم تكان اينجا از گفتم
ني هست ترس تا گفتم بود، باقي ترس نگريستم خود
چنگال پيش و گرفت فرو مرا خواب خفتم، جا ها و روم،
آمدم خود به تا گذشت برد. مدتي خواب درندگان هان

و بود نانده چيزي لشه از و بودند رفته درندگان
راه به و بود. برخاستم شده طرف بر هر من ترس

افتادم. 

ا ةرسالةاز:  نقل 1 الزمان بديع تصحيح قشييه، ترج
.- م. 258-9 ص فروزانفر،
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خويش كه بوده شرع خلف مرد اين كارگويد:  مؤلف
ا ة معرض در را از جان حفظ كه داده قرار درندگان حل
ال (صلى پيغمب است. از واجب آزار از تن حفظ و هلك
طاعون كه سرزمي هر «در كه داري وسلم) روايت عليه

از هچنانكه بگريز مذوم «از نرويد» و آنا باشد،
كج ديوار يك به روزي حضرت خود و گريزي»، مي شي

خواسته مي خود نفس از صوف گذشت. اين سرعت به رسيد
موسي آنكه حال نشود كن جاي درندگان ديدن با كه
افكند زمي بر كه دستش عصاي ديد  وقتالسلم) عليه(
از . ترسيدن1گريت و برگشت شده، اژدها خدا امر به
آدميان طبيعت و است آدميان طبيعت در درنده و مار

ترسم ني درنده از بگويد: من كسي است. اگر يكسان
روي به نظر بگويد اگر هچنانكه كنيم مي تكذيبش

صوف كنيم. اين مي تكذيبش ندارم خوش را زيبا
كه وادارد قهر به را خويش نفس اگر كه پنداشته

بود چني اگر است، توكل اين بوابد، درندگان ميان
ني مان ني بلست و ش دّر ما براي آنچه به نزديكي از

و بوده سي درندگان كه كرد تصور توان كردند. مي
بزرگان از كه را نشب اند. ابوتراب نشده متعراضش
كه شود مي . البته2كردند پاره درندگان است صوفيه

ْلِق﴿ 1 َأ َلّما َعَصاَك َو َتّز َرآَها َف ّنَها َتْه َأ ّلى َجاّن َك ًا َو ِبر ْد َلْم ُم َيا ُيَعّقْب َو
ّني َتَخْف ل ُموَسى َدّي َيَخاُف ل ِإ ُلوَنللل﴿. َل ْلُمْرَس عصاى و« يعن ی: ا
آن كه گوي جنبد،مى كه ديد را آن چون پس بيفكن، را خود

[فرمودي:] اى نگشت باز و كرد پشت به است. روى مارى
.»تسندنى من نزد در يافتگان رسالت متس. كه موسى،
ا ة َأْن﴿ )؛10 آية نل، (سور ْلِق َو َلّما َعَصاَك َأ َتّز َرآَها َف ّنَها َتْه َأ َجاّن َك
ّلى ًا َو ِبر ْد َلْم ُم ِبْل ُموَسى َيا ُيَعّقْب َو ّنَك َتَخْف َول َأْق ِنيَنللل﴿ ِمَن ِإ و«. اْلِم

كه جنبدمى كه ديد را آن بيفكن. چون را خود عصای اينكه
نگشت. باز و گرداند روى پشت به است، مارى گوي

.»امان در كه متس. ح دّقا و آى پيش موسى، [گفتيم:] اى
). 31 آية قصص، (سورة

او سوم باد ناز، در برد باديه النخشب... در «ابوتراب 2
بوده پاي بر سال يك باند، پاي بر مرده بسوخت، را

در برفت، آن در و بگزيد را او سباع كي است... وگفتند
چاپ هروي، الصوفية،  (طبقاتومأتي». واربعي خس سنة
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حفظ درندگان ميان را سي ممد خود لطف به خداوند
و كرده خطايي كار او كه است دراين باشد. بث كرده
آن كه شود )روشن فقيه (غي عامي شنوندة براي بايد
ا ة و كامل يقي يك نشانة اينكه نه است بوده خطا اراد

رسول ممد بر را سي ممد حال و گردد تلقي قوي بسيار
كرد حذر شكسته ديوار از وسلم) كه عليه ال (صلى ال
ترجيح گريت مار از السلم) كه (عليه موسي بر و

نند!
مؤمل اند، آورده سي ممد هي از ديگري داستان

بيابان در بودي، هسفر سي ممد گويد: با مغابي
نزديك از اي درنده غرش ناگاه موصل و تكريت ميان
و شد منقلب حال و ترسيدم بسيار من رسيد گوشان به

و داشت نگهم ممدسي بگريزم خواستم و پريد رنگم
جامع! مؤلف مسجد نه اينجاست توكل  جايگفت:

سختيها در بايد مي توكل اثر كه است درستگويد: 
به را خود كه نيست اين توكل شروط اما شود، ظاهر

است.  حرام كار اين بسپاري؛ درنده چنگال
ابوطالب هراه ديگر چرا كه پرسيدند رازي علي از

ددان بيشة در شب بودي  هسفرگفت: نيست؟ جرجاني
و كرد طردم برد، ني خواب ترس از من ديد چون خفتيم،

اينگويد:  منشي! مؤلف من با پس اين گفت: از
انتظار طاقت فوق چيزي و كرده ظلم رفيقش به صوف

مار السلم) از (عليه موسي حضرت كه حال در داشته
شد) گريت. مار كه خودش (عصاي
صوفيان شرع خلف و جاهلنه كارهاي از ديگر
مكه راه  درگويد: كه است سنان براد ِر حسن داستان

را آن نگذاشت توكل به اعتقاد رفت، فرو پاي در خار
مي و ماليدم مي زمي بر پاي برآرم. هچنان پاي از

كه است بوده اي مثابه به دينوري توكل نيز رفتم! و
و رفته، حج به برهنه سر و برهنه پا بار دوازده
و كرده ني پايي سر ميخليده، پايش در خاري هرگاه

مي زمي بر پا بلكه برآرد را خار آن برده ني دست
گويد: است. مؤلف رفته مي خود راه به هچنان و سوده

).- م. 76-77 ص  شسي،1341 كابل حبيب، عبدالي
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حج به پابرهنه كه فرموده كسي چه بنگريد، را جهل
است؟ طاعت جور چه اين مكش؟ بيون پا از خار يا برو،
شركت خويشت هلك در بيد و شود متورم خار جاي اگر

زمي بر پاي با را خار از نيمي نه مگر وانگهي كرده،
بيون دست با را بقيه چرا پس كرد؟ رفع و دفع سودن

توكل به ربطي چه دين و عقل خلف كارهاي اين نكشيد؟
در حت بدن از آزار دفع براي اينكه نه مگر دارد؟

گزنده (و شكست را احرام حرمت توان مي احرام حال
شرع گذراند؟ قرباني آن بابت بعدا ُكشت) و را اي
مي كه شنيدم عبيد از است؟ موافق آزاري خود با كجا

آفتاب ست كه سنجم مي آنا از را مرد آن عقلگفت: 
راه است سايه كه طرف آن از و كند رها را گي

بپيمويد. 
و بودم گفت: نوجوان كه است نقل دقاق ابوبكر از
نيم آمدم بيون وطن از تنها مكه قصد به سال وسط در
چشمم راه در دوش؛ بر ُجلي نيم و داشتم كمر به ُجلي
تا كردم مي پاك را چشممم آب جل هان با گرفتم درد
اما آمد، مي اشك با خونابه و شد زخم چشمم كه آنا
وخون چشم آب ميان اراده قوت و اشتياق زور از من

از سفر آن در چشمم و رفتم مي پيش و گذاشتم ني فرقي
دست سوزانيد، مي را تنم آفتاب هرگاه و رفت؛ بي
آن شادماني از نادم مي چشم بر و بوسيدم مي را خود
بل!
كه اند آورده ،1دقاق ابوبكر از ديگر روايت در
پاي توكل پرسيدند. گفت: با سبب بود، چشم يك او
مال از كه بستم عهد خود با و نادم باديه در

شد آب گرسنگي زور از من چشم يك و نورم، كاروانيان
دويد. فرو ام چهره بر و

را مرد اين حال مبتدي يك  اگرگويد: مؤلف
آنكه حال است، ماهدت از اينها كه پندارد بشنود

مي بدان كه شرعهاست ازخلف اي مموعه مسافرت يك اين
و آمدن بيون وطن از سال نيمة در وتنها نازد. تن

الصوفيه رك: طبقات است، صحيح مصري زقاق ابوبكر 1
.- م. 367 ص  شسي،1341 كابل حبيب، عبدالي چاپ هروي،
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سفر راحله و زاد بي دادن، قرار ا خطر عراضة را خود
ا ة و اشك و پوشيدن ُجل كردن، و ستدن؛ جل با چشم خوناب

سر بر خود كه انگاشت. بليي ال ال ًقربة را هه اين
به خود كه بليي آن دارد؟ شادماني چه آورده خود
تميل «مرحبا»ست. آن خور آيد» در حبيب «از خود

حاقت دادن دست از را خود چشم و برخود گرسنگي
كرد. «سؤال» مي بايد مي اينجا است. در ديگري
كه  «هرگفت: كه است نقل ثوري سفيان از چنانكه
رود». مي جهنم به بيد تا نكند سؤال و باشد گرسنه

مكن راه تنها سؤال شود، منقطع ظاهري اسباب وقت
اند. كرده تويزش كه است
از گاهي خيمه در كه است نقل دقاق ابوبكر از هم
زيبايي كنيز به آنا در كردم ميهماني طلب عربا آن
او در كه را چشم آن و نگريستم؛ او در و افتاد نظر
گفتم: چشمي و افكندم و بركندم بود كرده نگاه

باش بي خدا (يعن نگرد مي خدا در كه هست تو هانند
بي).  خطا نه

آن اگر را؛ نادان اين كار گويد: بنگريد مؤلف
عمد به واگر نداشته گناهي بوده اختيار بي نگاه
گناه شود. يك مي رفع پيشيماني با كه اي صغيه بوده
را اين و ،1افزوده بدان است چشم بركندن كه كبيه
ا ة ديگري گناه خود كه پنداشته خدا به نزديكي ماي
شنيده حكايت آن نويند. بسا تقرب گناه با چه است
چشم سپس و نگريست زني به كسي اسرائيل بن در كه

شايد باشد راست داستان اين گاه هر بركند، خويش
ما پيامب شريعت در عمل اين و بوده آنان شريعت طبق
جديدي شرع گويي صوفيان است. اين گرديده تري

وسلم) را عليه ال (صلى ممد شريعت كرده ابتكار
ا ة زن داستان نظي اين اند. و كرده ترك هساي

دقاق ابوبكر چشم كه شود ني معلوم خواننده براي بلخره 1
دست به يا ريته، فرو برچهره و شده آب گرسنگي اثر بر
ُجل با بس از اول داستان طبق يا و افكنده دور و كنده خود
است.- برده بي از را آن كرده پاك خود چشم از خون و اشك
م.
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ا ةاست به يكي روزي داشت زيبايي چشمان كه شعوان
مي گفت: چه زن رفت؛ اش خانه در تا و افتاد دنبالش
پرسيد: شيفتة ام، شده تو گفت: شيفتة خواهي؟

ام. زن شده چشمانت  عاشقگفت: اي؟ شده من ا كجاي
و درآورد كاسه از را خود چشم دو و رفت خانه اندرون

گفت: و كرد پرتاب بيون به در پشت از آورد
نباشد! مباركت الي كه بگيشان،

كه دل بيدار زن آن حكايت است اين عكس بر و
صدايش و «به» ديدم سرزمي  درگويد: ذوالنون

نبودي عقل ناقص اگر زن؟ به چه را مردگفت:  كردم،
كردم!  مي پرتاب برايت چيزي
وارد توكل با سال كه است نقل حداد ابوجعفر از

بودم. نورده چيزي كه گذشت روز هفده و شدم باديه
حال هان به ديگر روز چند و گرديدم عاجز رفت راه از

را تنم تام و كردم وغش افتادم در صورت به تا ماندم
و نديده چيزي چنان كسي كه بود گرفته شپش طوري به

گذشته من بر سوار اي عده حال آن است. در نشينده
پياهنم و تراشيده را سرم شده پياده يكيشان بودند

رفته و گذاشته گرما در مرا و بود شكافته را
خود گاه خيمه به مرا رسيده ديگر اي بودند. عده

حلقم در شي زني و بودند انداخته اي گوشه رسانده
به منزل كدام بودم، گفته گشوده چشم بود، ريته

مرا و شراة، گفتند: كوههاي است؟ نزديكت اينجا
. 1بپيوندم) حج كارواناي به (تا كردند حل آنا به

را خود گوشت كه گسسته زني گويد: ديوانة مؤلف
جنوني چني بگويد كه دارد جا كند تكه تكه كارد با

خدا! به شدن نزديك براي هه اين و ام، نديده
معرفت اهل از شيخي كه است نقل خواص ابراهيم از
افكند راهي در را خود روز هفده از بعد بيابان در
كه ديگر بگذرد) شيخ او بر ياكارواني كسي (كه
مي نپذيرفت. (دومي او اما كرد منعش بود او هراه

چاپ اللبدان، معجم كلب، بن ديار در است كوهي شراة 1
.- م.367 ص ،3 ج ووستنفلد،
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گرسنگي بر را خود صب اول از بيش خواسته
بيازمايد). 

«شبة» با هروي ابراهيم كه اند آورده نيز و
عليق از ا هرچه شبة،  ايگفت: شد، بيابان وارد
داشتم چه ا گويد: هر شبة بينداز، دور داري

قدم چند از بعد ابراهيم ديناري، اا ّل انداختنم
مشغول مرا باطن و بينداز بدور داري چه  هرگفت:

دورش دادم او به آوردم بيون را دينار مدار،
من باطن زيرا داري، چيزي هم انداخت. گفت: باز

و آوردم بيون داشتم هراه شع دسته يك است، مشغول
و گرفت هم را نيست. آن هيج اين جز من گفتم: با

افتادي. راه و بروي،  حالانداخت. گفت: دور
ا ة در غذايي شدم، گرسنه گاه هر سفر آن گويد: در شب
كند صدق به عمل خداوند با كس ديدم. هر افكنده راه
بوده، خطاب هم گويد: اين شود. مؤلف مي طور اين
نيست معلوم كه را خوراكي و افكنده دور را خود مال
است! برداشته كجاست از و كسي چه مال
وارد توشه بي وقت كه است نقل خراز ابوسعيد از

ديدم دور از را منزل ماندم، گرسنه و شدم بيابان
به توكل نبايد كه انديشيدم خود با اما شدم خوشحال

مگر روم ني منزل آن به كه خوردم سوگند و كنم غي
و كندم شن در خود براي اي حفره ببندم. پس اينكه

شب نيمه پوشانيدم، شن و ريگ در را خويش سينه تا
از منزل! يكي اهل «اي كه رسيد گوشم به بلندي صداي

او به كرده، حبس شن و ريگ در را خود ال اولياء
به كشيده بيون ريگ از مرا و آمدند تن چند برسيد»،
رساندند.  منزلشان
آب و نان ميل اگر تشنه و گرسنه گويد: بر مؤلف

داشته منزل به شوق مسافر اگر و هست؟ ملمت چه كند
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب عجب! از چه باشد

از مدينه و آمد مي باز سفر از گاه هر كه است روايت
چون نيز و كرد، مي سريعت را حركت شد مي آشكار دور
و فرمود مي وطن آرزوي هيشه كردند اخراجش مكه از
كرد:  مي تثل شعر اين به
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إذخر وحول بواد     ليلة أبيت هل شعري ليت أل
 وجليل
اطراف خاص روييدنيهاي «جليل» از «اذخر» و كه
مي «آيا كه كند مي نفس حديث خود با شاعر است، مكه
و اذخر پيامون كه آرم سر به واديي در را شب شود
باشد؟» جليل

(تيناتي) نيشابوري ابوخي از هم داستاني
سفر گفت: در اند آورده دستش شدن بريده دربارة

آنا سال دوازده رسيدم اسكندريه به تا رودم
چون راهگذران و بودم ساخته ني از «خانكي باندم،

بيون را خود هاي سفره خوردندي، مي چيزي شبانگاه
سگان با آن در ريت مي كه اي ريزه نان افشاندندي مي

تابستان در گرفتم، مي خود نصيب و كردم مي مزاحت
خانة نواحي در شد مي زمستان چون و بود اين من قوت
و كندم مي زمي از بود ]= پاپيوس[ بسيار ّيَبيرَردي ا من
از آنچه و خوردم مي بود سفيد و تازه كه را آن بيخ
من. قوت بود اين انداختم، مي بود سبز و خشك آن

تو ابوالي، اي كه دادند در ندا من س دّر به ناگاه
شريك ايشان قوتاي در خلق با كه بري مي گمان چنان
1معلوم ميان در آنكه حال و كن مي توكل دعوي و نيست

به سوگند موليي، و سيدي و اي! گفتم: الي نشسته
دراز روياني و زمي از آناه به دست هرگز كه تو عزت
رساني. دوازده من به تو آنچه جز نورم هيچ و نكنم
گزاردم مي نوافل و سنت و فرض ناز گذشت ديگر روز
ديگر روز دوازده شدم، عاجز نوافل از آن از بعد
شدم عاجز هم سنت آن از بعد گزاردم، مي سنت و فرض

از آن از بعد گزاردم مي فرض ديگر روز ودوازده
گزارم مي نشسته ديگر روز دوازده شدم، عاجز قيام
فرض ديگر كه ديدم شدم عاجز نيز نشست از آن از بعد
در و بردم تعال خداي به پناه پس شود مي فوت من از
اي كرده فرض خدمت من بر سيدي، و گفتم: الي خود س دّر
به كه اي شده اضمان مرا رزق و كرد خواهي سؤال آن از

ميان در تو جالس» (و القوم وسط ف عربي: «وأنت مت 1
اي).- م. نشسته مردم
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تفضل من بر اي شده اضمان كه رزقي آن به برساني؛ من
ديدم مگي. ناگهان مرا ام بسته كه عهدي آن به و كن
را قرص دو آن داي پس شد؛ پيدا قرص دو من پيش در كه
آن از يافتم. بعد مي ديگر شب آن تا شب اين از

بايد (= مرز) مي ثغر جانب به كه شد چنان اشارت
«فرما» به تا شدم روان ثغر جانب به غزا؛ به رفت

جامع مسجد صحن در و بود جعه روز اتفاقا و رسيدم
در وي درآمدن السلم) و (عليه زكريا قصة شخصي
آن بر وي كردن صب و اره به وي كردن نيمه دو و درخت
موليي، و سيدي و گفتم: الي خود نفس گفت. در مي

اگر است شكيبا) بوده (بسيار صبار مردي زكريا
روان آن از پس كنم صب كن گرفتار بليي به نيز مرا
مرا دوستان از بعضي رسيدم انطاكيه به تا شدم

و ششيي من براي دارم ثغر عزيت كه دانستند ديدند
خداي از و رفتم ثغر به آوردند. پس اي حربه و سپري
و (= قلعه سور پس در عدو ترس از كه داشتم شرم تعال

بود سور بيون كه بيشه در روز گيم، ديوار) مقام
حربه و آمدم مي دريا كنار به شب و گرفتم مي مقام
نادم مي باز آن به را سپر و بردم مي فرو زمي به را
روز تا و كردم مي حايل را ششي و ساختم مي مراب و

بيشه به گزاردم مي صبح ناز گزاردم. چون مي ناز
بر من چشم كردم، نظر روزها از گشتم. روزي مي باز
و بود شده سرخ وي هاي ميوه بعضي كه افتاد درخت
درخشيد، مي و بود نشسته آن بر شبنم و بود سبز بعضي
به دست گردانيدند، فراموش من بر عهد آمد خوش مرا
در بعضي گرفتم چيزي درخت آن ميوة از كردم دراز آن

مي فرياد را عهد كه دست، در بعضي و داشتم دهان
دهان در آنچه و بريتم داشتم دست در دادند. آنچه

ابتلء و منت وقت كه گفتم خود با و بينداختم داشتم
بنشستم جاي بر و اندختم دور را حربه و ا رسيد. سپر

بودم نگرفته قرار نيك زدم. هنوز خود سر در دست و
و آمدند در من گرد پيادگان و سواران جعي كه

ساحل به تا بردند مي مرا گفتند: برخيز! و
است ايستاده سوار نواحي آن امي كه ديدم رسانيدند
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جاعت و وي؛ گرد بر گرد پيادگان و سواران گروه و
روي پي ِش بودند كرده طريق قطع پيشت روز كه سياهان

چهگفت:  رسيدم امي پيش بودند. چون بازداشته وي
آن از پس خدا، بندگان از اي گفتم: بنده كسي؟

ني.گفتند:  شناسيد؟ مي را وي كه پرسيد سياهان
كنيد! وي فداي را (كه) خود شاست مهت  ويگفت:
يك ببيد. يك ايشان پاهاي و دستها كه كرد حكم پس
مي پاي يك و دست يك كدام هر از و آوردند مي پيش را

آي  پيشگفتند: رسيد من به نوبت چون بريندند،
و كردم دراز را خود كن! دست دراز را خود دست

و كردم دراز كن، دراز را خود گفتند: پاي ببيدند
من دست سيدي و وگفتم: «الي كردم آسان به خود روي
سواري ناگاه است؟ گناه چه را پاي بود كرده گناه
و انداخت زمي بر را خود بود ايستاده ميان در كه

فرود زمي به آسان كه خواهيد مي كنيد؟ مي  چهگفت:
امي گفت. آن مرا نام و است، صال مرد فلن اين آيد؟
و برداشت مرا بريدة دست و بينداخت اسب از را خود

كن! بل مرا كه گريست مي و آويت من در و ببوسيد
گناهي بود دست ام، كرده بل را تو اول در گفتم: من

.1ببيدندش» كرده
از كه مرد اين با شيطان ببينيدگويد:  مؤلف

مي بود عال مرد اين اگر كرده؟ چه بوده، هم خي اهل
است نقل اصم حات است. از حرام كارهايش كه فهميد

زور به را دهانش تا نورد غذا كه كرد عهد كه
گفت: شا يارانش به و بگذارند، لقمه و بگشايند
كس دهم روز ماند، گرسنه روز نه و شويد، پراكنده

نداد، جواب حات گفت: بور، و آورد خوراكي و آمد
حات گفت: بور باز نداد جواب حات گفت: بور، باز
اي لقمه است! و ديوانه شخص گفت: اين نداد جواب
بگشا! حات دهان كه نود اشاره و برگرفت خود دست به
به و برخاست مرد نگشود. آن نيز ودهان نگفت هيچ

ا ة 1 از جامي عبدالرحن شيواي نثر با ابوالي داستان ترج
شد.- ) نقل212-214 صص پور، توحيدي (چاپ النس نفحات

م. 
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در را لقمه و بگشود هم از حات دنداناي كليد زور
خورد را لقمه حات كه بود اينجا چپانيد. در دهانش

كامل ثواب كارت از ميخواهي اگرگفت:  مرد آن به و
كرد). يارانش به اشاره (و كن اطعام را اينان ببي

كند مي نقل صوفيه مشايخ از يكي از طاهر بن ممد
در توكل از سخن بود سفر در صوفيان از جعي با كه

داشت، يقي روزي رسيدن به بايد اينكه و آمد ميان
جام تا نورم هيچ كه گيم مي عهده بر گفت: من شيخ آن

بور! كه دهند سوگند مرا و بيارند گرمي فالودة
را خود راه و نكن؛ هم كوششي هيچ گفتند: بايد

گذشت، شب و رسيدند. روزي دهي به تا دادند ادامه
راوي كه تن يك ال شدند پراكنده جاعت آن و نورد هيچ

مسجد در را خود صوف گويد: شيخ است. راوي داستان
بالي من و سپرد مرگ به ناتواني از تن و افكند ده
شد مي تلف داشت شيخ كه چهارم شب ش ِب نيمه بودم سرش
سرپوشيده طبق يك سياهي كنيز و شد گشوده مسجد در

 غريبيم. سرگفتم: غريبيد؟ پرسيد: شا آورد،
قل داغي از كه بود فالوده جام يك درآن گشود را طبق
شيخ بوريد! بهگفت:  آورد پيش را زد. طبق مي

مكمي سيلي سياه خورم. كنيز گفت: ني گفتم: بور،
زنت! مي طوري هي نوري اگر خدا بهگفت:  و زد او به
را داغ فالوده جام و بوري، هم با گفت: بيا من به
من برود، كه افتاد راه كنيز و خوردي، آخر تا

گفت: چيست؟ فالوده جام اين داستانپرسيدم: 
يك به تندخوي، است مردي او و  ِدهم اين رئيس كنيز من

كنيم. درست شدي پا خواست، فالوده ما از پيش ساعت
و باشيد، زود باشيد زود گفت مي هي و داشت عجله

اين از احدي كه است خورده زنش طلق به سوگند
دنبال مساجد در ما غريب! و مردي مگر نورد فالوده

اين اگر و را، شا جز نيافتيم را كسي و گرديدي غريب
بيد، تا زدمش مي قدر آن خورد ني را فالوده صوف شيخ

گفت: من به دهد! شيخ طلق مرا خان ارباب مبادا
برساند. مؤلف روزي بواهد وقت بين مي چطور را خدا

پندارد، كرامت و بشنود را آن جاهلي  بساگويد:
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كه بوده، زشت بسيار صوف شيخ اين آنكه: كار حال
خويش بر گرسنگي از آنچه كرده، مي امتحان را خدا
وي حق در خدا كه است درست و است، ناروا كرده تميل
خلفش كار برابر در آنكه براي شايد اما كرده، لطف
صورت آن به مصوصا نپندارد، اكرام را خدا لطف

هم اصم خان داستان است! در داده را اش روزی زننده
به را اسباب تر ِك خواست مي واقعا گفت: اگر توان مي

نود! مي خودداري هم جويدن از بايد برساند كمال
قصد چه آخر ببينيد، نادانان اين با را شيطان بازي
اينها آيا هست؟ بيمزه و خنك كارهاي اين در قربت
ماليخولياست؟ جز چيزي
شش و  پنجاهاست: گفته كه است نقل خلدي جعفر از
بار يك و بيست جله از كه كردم عرفات در وقوف بار
منظور كهپرسيدند:  راوي بود. از تصوف مذهب طبق

و رفته «ناشرية» بال پل ست به گفت: يعن چيست؟
پول) (و آب و توشه بدانند تا افشانده را آستينها

افتاده راه و گفته لبيك گاه آن ندارد، خود با
.1است

قرآن زيرا شرع، خلف است كاري گويد: اين مؤلف
﴿گفته:  ُدوا﴿ َتَزّو . و»گييد هراه توشه و« َو
ميداشت. بر توشه وسلم) شخصا عليه ال (صلى پيغمب

پيدا چيزي به نياز ماه چند طي كسي كه گفت شود ني و
را خود واضع سؤال بدون يا كند گدايي اگر و كند، ني
توكل كنند) خلف ترحم او بر (كه نايد عراضه آنا بر

خويش او و برسد، رزقش سبب بي اگر است. و ادعايي
از است امتحاني خود بداند، اكرام آن مستحق را

است.  بت ببد توشه و زاد حال هر به خدا! پس جانب
صوف جعي كه كند مي حكايت صوفيي از طاهر بن ممد

كساني چه پرسيد: با آمدند، او نزد برگشته مكه از
به خود كه] ين حاجيان  باگفتند: بوديد؟ هراه
واي اي. گفت: اند[ بوده معروف بضاعت كم و فقر
رفته! شا ميان از توكل و كشيده اينجا به تصوف كار

ووستفنلد، چاپ البلدان، معجم است، ين بلد از ناشرية 1
.- م. 31 ص ،5ج
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سر از بلكه ايد نرفته تصوف مذهب و طريقه بر
ا ةين ا ة سر به سفر و دوستان حق ايد. به رفته حرم سفر

هم با بودي رفيق تن چهار ما كه سوگند جوانردان
وسلم) بيون عليه ال (صلى پيغمب قب زيارت براي

بر و نكنيم توجه ملوقي به كه كردي پيمان و رفتيم
آنا روز سه و رسيدي مدينه نورزي. به تكيه معلوم
به و شدي بيون آنا از نداد، «فتوح» دست بودي

اعراب از اي عده ما ماذات به «جحفه» رسيدي،
شروع فرستادند، ما «سويق» براي قدري بودند،

اگر كه گفت يكديگر به و كردن نگاه هديگر به كردي
بودي) توكل و قرب اهل بودي. (يعن اينكاره ما

(= سويق رسيد! آن ني ما «فتوح» براي حرم تا هانا
بود.  هان طعام مكه تا و خوردي آب با قاووت) را

صوفيان از جعي با كه است نقل رودباري ابوعلي از
قافله گاه عطوف؛ ابوالسي جله آن از بودي باديه در
ابوالسي كرد، مي تاريك را راه و گذشت مي ما بر اي
اگر آورد، مي در گرگ صداي و كشيد مي بال ت دّلي از

سگهايشان صداي و بود نزديكيها آن در گاهي خيمه
ما براي و رفت مي آنا نزد ابوالسي شد، مي بلند

آورد! مي خوراكي
خوانندة تا كردي نقل را اينهاگويد:  مؤلف
تبي و شود آگاه اينان خرد و فهم اندازة از خردمند
ني بيابان به خود با سوزن يك حت كه كسي آخر جويد،

مي ناز براي چگونه شد دريده اش جامه گاه هر برد
تأكيد مشايخ بعضي رو اين از نايد؟ عورت ست تواند

فراهم لوازم بايد سفر از قبل كه اند كرده مي
توكل و تريد در كه خواص ابراهيم از نايد. چنانكه

و مشگوله و نخ و سوزن كه است نقل بود، بي باريك
هه از كه توداشت. پرسيدند:  هراه هيشه مقراض

اينهاگفت:  چيست؟ اينها نايي مي امتناع چيز
را فقي و داري، گردن بر فرايض ما نيست، توكل مناف
وعورت شود پاره جامه آن اگر نباشد، بيش جامه يك
نداشته مشگوله اگر و است باطل ناز نپوشاند را

بي ديدي درويشي گاه هر پس سازد؟ مي واضو چه با باشد
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ناز يا (يعن بدار متهمش ناز در وسوزن نخ و مشگوله
نيست). درست نازش يا خواند ني

مي باز سفر از كه هنگامي صوفيان بر ابليس تلبيس
گردند
رباط به مسافر چون كه است صوفيان آيينهاي از
واضو بلكه كند، ني سلم نست باشند، جعي آن در و برسد
رباط شيخ بر گاه آن خواند مي ناز ركعت دو و گيد مي
زيرا است، خلف كند. اين مي سلم حااضران ديگر و

جعي بر كس هر كه است گويند: سنت اسلم فقهاي عموم
نه- يا باشد داشته واضو حال كند سلم بايد شود وارد
باشند آموخته كودكان از را شيوه اين صوفيان مگر
گويد: حال مي نكردي، سلم چرا شود گفته چون كه

ام! نشسته را صورت
كه است مسافري پاي ماليدن صوفيه آداب از ديگر

(صلى پيغمب بر عمر كه آرند حجت و برسد راه از عصر
را حضرت پشت حبشي غلم ديد شد وسلم) وارد عليه ال

وسلم) عليه ال (صلى ال پرسيد: رسول دهد، مي مالش
زمي بر مرا فرمود: « شت حضرت است؟ شده چه را تو

بنگريد. از را اينان  فقهگويد: زد».. مؤلف
با پشت تازه بود؟ آمده سفر از حضرت كه معلوم كجا
غلم كه نداري حديث در وانگهي دارد؟ مناسبت چه پا

است. و ميداده مالش را حضرت پشت شب اول در حبشي
طبق  (=قرباني،«عتية» رسيده راه از براي نيز
مي پايكوبي و ساع به (و جاهليت) ميگذارنند رسم

قريشي كنيزك يك گويا كه استناد اين  با1نشينند)
برگردد، سال سفري از حضرت گاه هر كه بود كرده نذر
ا ة در كنيزك آن و آمد بزند. حضرت دف عايشه حجر

بزن! اي كرده نذر كه فرمود: حال
بيد ايشان از كسي وقت صوفيان بر ابليس تلبيس
به فريب گونه دو صوفيان بر مواضوع اين در ابليس

گريست نبايد مرده بر گويند اينكه يكي برده، كار
بيون معرفت اهل طريق از بگريد مرده بر كه هر كه

گشت مي (صوفيي آمده مولوي مثنوي داستان در آنچنانكه 1
قنق...).- م.  شد خانقاه در شب افق/ تا گرد در
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و است گزافه و افسانه گويد: اين عقيل است. ابن
خواسته، شريعت آنچه بر فزون و وطبيعت عادت برخلف
السلم) از (عليه يعقوب دربارة قرآن كه نبين
مي يوسف مرگ تصور السلم) و (عليه يوسف فراق

َيّضْت﴿گويد:  ْب ُه َوا َنا ْي ْلُحْزِن ِمَن َع ِظيٌمللل﴿ َفُهَو ا  يعن ی:.1َك
فرو را خود خشم اما شد، سفيد اندوه از او چشمان و«

پسرش مرگ وسلم) از عليه ال (صلى پيغمب . و»بدمى
رحلت عنها) در ال (راض ی فاطمه و گريست ابراهيم

از داري ابتاه» گفت. روايت «وا بزرگوارش پدر
به حضرت آن نزد كسي وسلم) كه عليه ال (صلى پيغمب

ام، نبوسيده را ام بچه هرگز من بود گفته كه كسي
شود». در ني كرده رحم نكند رحم كس فرمود: «هر

كه است آن علمت غم و شادي در بودن احساس بي واقع
ما از قدر هي آدم. شرع تا است نزديكت جاد به شخص

و نزنيم چنگ را صورت مرده مصيبت در كه خواسته
طبيعي غمگي دل و روان اشك اما ندرانيم، پياهن
است.

كه فريفته هم ديگر راه از را صوفيان شيطان
مي و نامند «عرس» (= جشن) مي را ميت مرگ مراسم
 «شاديگويند: مي و خوانند مي و رقصند مي و زنند
سه از رسيده» كه پروردگارش وصال به كه كنيم مي
مشتبه ايشان بر سخن اين در را امر شيطان راه

است ا ديگران عهدة بر اسلمي سنت در است: اول ساخته
زيرا ببند مرده ا صاحب خانة به و كنند حااضر غذا كه
ال (صلى پيغمب (هچنانكه است عزاداري مشغول او

ا ة به و كردند تيه غذا داد وسلم) دستو عليه خان
هنگام صوفيان كه حال بردند) در ابيطالب بن جعفر

شادي نايند. ثانيا مي اطعام را ديگران عزاداري
آنكه حال رسيده وصال گويند: به مي و كنند مي

علء ُايّم شنيد وسلم) وقت عليه ال (صلى پيغمب
أكرمك گويد: «لقد مي مظعون بن عثمان دربارة

گرامي را وي خدا كه داني چه فرمود: تو ال»،
بازي و رقص «عرس» مرده يا دعوت در داشته! ثالثا

. 84 آية يوسف، سورة 1
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شده آمرزيده تان مرده اگر پرسيد بايد كنند، مي
چه نشده آمرزيده اگر و است شكرگزاري طرز چه اين
است؟ شادماني جاي

آموزي علم ترك در صوفيان بر ابليس تلبيس
آدميان بر ابليس تلبيس بالترين كه بدان

و است نور علم زيرا است، آموزي علم از بازداشت
را اشخاص خواست طور هر شيطان شد خاموش چراغها چون
لغزاند.  مي

يكي شود مي وارد راه چند از كار اين براي ابليس
و آزايد مي هگان درنظر را بطالت و آسايي تن اينكه

دارد. مشقت و رنج آموزي علم كه كند مي القاء چني
به تصوف  اساسگفت: كه است نقل شافعي امام از

كساني صوفيه ازگويد:  شاهي ابن است، تنبلي
دانش به پرداخت و نكوهند مي را علما كه هستند
را علم راه درازي چون و نامند مي بطالت را آموخت
مشگوله و پوشيدن جبه و جامه كردن كوتاه به ديدند
هم را بعضي كردند. شيطان بس نايي زاهد و برداشت

مروم كثي علم فضيلت از ساخته قانع اندك علم به
عال اسناد با حديث طلب به گذارد ني دارد، مي شان

با سازد مي قانعشان حديث از هايي گوشه به و بروند
دارد. دنيوي جنبة و هست لذتي اين در كه وسوسه اين

با را ماطره و لذت نيز فتوي و قضاوت و امارت البته
با كه خار و گل مثل است عظيمي فضيلت اما دارد هم
آفات از و بطلبند را فضايل كه است شايسته و است هم
كه است اين اش فايده رياست باشند. حب حذر بر آن
براي شهوت هچنانكه بروند فضايل اين دنبال اي عده
به را عال نتّيت علم خود است. وانگهي نسل بقاي

هارون بن يزيد از چنانكه آرد، مي راست و استقامت
اما آموختيم خدا غي براي را گفت: «علم كه است نقل
علم يعن باشد»، را خدا غي كه دارد امتناع خود عْلم
چني اين هم بعضي به كند. شيطان مي هدايت اخلص به

از غافل است، عمل ازعلم مقصود كه كند مي تلقي
اكمل و افضل از خود آموزي علم به اشتغال اينكه
و است جهاد در كند عمل كم چه گر عال و است اعمال
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چني را بعضي رود. شيطان مي بياهه نادان عابد
باطن علم آموزند مي عالان آنچه كه كند مي وسوسه
بايزيد) گفته (ظاهرا صوفيي كه آنا تا نيست،

است: سروده شبلي ربي» و عن قلب است: «حدثن
بـــرزت    الــــورق بعلم طــالبـــوني اذا
الـــرق بعلم عليهم
و ظاهر علم را شريعت علم پندار اين اساس بر

و اند ناميده باطن علم را خويش نفساني هواجس
كه آورند وسلم) مي عليه ال (صلى پيغمب از روايت

من سر الباطن «علمعنه) فرمود:  ال (راضي علي به
ال أحكام من حكم و ال) عزوجل (ظ: أسرار ال سر

أوليائه» من يشاء من قلوب ف عزوجل ال يقذقه تعال،
اشخاص سندش سلسلة در و و اصل بي است حديثي اين كه

هستند.  مهول
كه بود فقيهي عال بايزيد ناحية در كه اند آورده

من براي عجايب تو ازگفت:  و رفت بايزيد سراغ به
نقل  آنچهداد: پاسخ بايزيد اند، كرده نقل

تو علم پرسيد: اين است. فقيه عجيبت اند نكرده
من داد: علم پاسخ بايزيد كيست؟ از و كجاست از

عليه ال (صلى پيغمب كه آناست از و است الي عطاي
كند عمل ميداند آنچه به كه وسلم) فرموده: «هر

آنا از نيز آموزد» و مي بدو خداوند داند ني آنچه
گونه دو علم وسلم) فرموده عليه ال (صلى پيغمب كه

كه قلب ديگر و تو بر است حجت كه زباني  يكياست:
و است زباني تو علم كه شيخ اي بدان است. و سودمند

سوي از و است الامي من علم و شده آموخته زبانا از
به معتب راويان از من  علمگفت: خداست. فقيه

خدا به جبيل طريق از وسلم) و عليه ال (صلى پيغمب
(صلى پيامب شيخ،  ايداد: پاسخ رسد. بايزيد مي
از ميكائيل و جبيل كه بود علمي وسلم) را عليه ال
براي خواهم مي اما گفت: آري، نداشت. فقيه خب آن

خداست. جانب از داري ميگويي كه علم آن شود ثابت
از انبيا علم كه ميداني داد: آيا پاسخ بايزيد

ندانسته  آياگفت: بايزيد  آري،گفت: است؟ وحي
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خدايي افادة و الام از نيز صديقان و اولياء كه اي
مي فايدت را امت و گشايند مي حكمت سخن به زبان

خداست الام نايد مي ثابت مرا گفتة آنچه رسانند؟
آب به و بگذار اي جعبه در را موسي كه موسي مادر به

كرد كه كارها آن در خضر به خداست الام و ، 1بينداز
ُتُه َوَما﴿گفت:  و ْل از را اين من و«يعن ی:  2َأْمِريللللل﴿ َعْن َفَع

از پيشگويي ي هانچه . و»ندادم انام خود پيش
به پيشت كه اند كرده عنه) نقل ال (راض ی ابوبكر
آن نيز زايد» و مي دخت خارجة داد: «دخت خب عايشه
سارية «يا زد: فرياد مدينه از كه عمر داستان
شد! شنيده ايرانيان و عربان رزمگاه در  والبل»
گفتند: فلن مي بايزيد ملس در كه است نقل ونيز

بايزيد ديده را فلن و نوشته، و شنيده حديث فلن از
مردگان از را خود علم كه دلن مرده  بيچارهگفت:
نيد كه اي زنده از را خويش علم ما اند، گرفته فرا
اي. گرفته فرا

«الام» گفته از اول حكايت در گويد: آنچه مؤلف
را «الام» آدم نوع آن زيرا است دانشي كم دليل خود
كه نيستيم آن منكر سازد. ما ني نياز «علم» بي از
چنانكه نايد الام انساني به را چيزي خداوند گاه
«إنداري:  وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از
امتها در (يعن. »فعمر أمت ف يكن وإن مدثي المم ف

اين در اگر و شوند مي خي به الام كه باشند كسان
خي» ُْمزي به «الام اين اما است)، عمر باشد كسي امت
ا ة آنچه نيست. و عمل قابل و تكليف از خضر دربار

وحي به و است بوده نب خود او كه هست قول اند، گفته
عمل خود تكليف طبق (و دانسته مي را كار عواقب الي
كه است تقوي و علم «الام» نتيجة است). اما كرده
اما گردد، مي ارشاد خي به فضيلت دو اين صاحب

«آنچه «الام» و بر و نند كناري «علم» به اينكه
نيست. اعتنا قابل كنند، كند» عمل خطور خاطر به

دريابيم كجا از باشيم نداشته نقلي علم اگر زيرا

ا ة 1 .39 آية طه، سور
ا ة 2  .83 آية كهف، سور
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بايد شيطاني؟ يا است الام» الي و «خاطر اين كه
هچنانكه گيد ني را نقلي علم «الام» جاي كه دانست
عقلي علم كه گيد ني را شرعي علوم جاي عقلي علوم

نيستند.  جابايي قابل و دوا شرعي علم و غذاست
مي مردگان از را خود «علم كه گفته آنچه اما
چه نفهميده بگوييم كه است اين صحتش به حل گيند»،
است.  شريعت در طعن اين نه گر و گفته،
واسطه» «بي را خود علم گويد: صوفيه شاهي ابن

بطالت به كه است متأخران حرف اين دانند، مي
علم سران از تصوف، پيشينيان گرنه و اند گراييده

گويد: اند. غزال بوده وحديث فقه و تفسي و قرآن
تعليمي، نه الي» است «علوم به صوفيان گرايش

ندارند اي علقه كردن جع كتاب و آموخت درس بر لذا
صفات و گرفت پيش ماهدت راه ميگويند: بايد بلكه

تام با و گسست را عليق هاي ورشته زدود را نكوهيده
بچه و زن از بايد خداكرد. يعن به رو قوت و نيت

خلوت خود با اي گوشه در و بريد دانايي و ودارايي
بر حت صوف آورد، جاي به تكليف فرايض تنها و كرد

هت نيز نفس در تأيّمل و حديث كتابت و قرآن قرائت
كه آنا تا ال ال البگويد:  بايد فقط بلكه نگمارد

را ورد آن دل در هچنان و ماند باز حركت از زبان
شود. مو نيز قلب از لفظي صورت تا دهد ادامه
يك از كلم اين كه است گران من گويد: بر مؤلف

بساط پيچيدن هم در واقع در اين شده، صادر فقيه
مي تريص آموخت علم و خواندن قرآن به كه است شريعت
ني علم از كلمات اين در غزال آنكه حال نايد،

آموختند، مي دين علم نست تصوف كرده. پيشينيان
با علم بي شخص كرده پيشنهاد غزال آنچه طبق اما

وشيطان ماند مي تنها خويش اوهام و ها وسوسه
ا ةشيطاني ميكند، بازي وي با بواهد هرگونه را وسوس

ناياند. البته مي رحاني مناجات و الام وي نظر در
انوار شود پاك چون دل كه نيستيم اين منكر ما

مطابق دل كردن پاك اما ريزد، مي فرو آن بر هدايت
مثل آن با مناف نه باشد فقه) بايد (يعن علم
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تيلت در عمر و نوابيدن شب و كشيدن شديد گرسنگي
كيفيت بايد است. علم شده ني شرعا كه ساخت تباه

مشخص را آن نادرست و درست و دارد معلوم را ريااضت
نايد.
بر ريااضت به گرفته بازي به را جعي شيطان اما

گزيده. دوري علم از و اند كرده روي علم خلف
مي كه كند مي نقل صوف يك از البنا ابوعلي چنانكه
عليه ال (صلى پيغمب است، حجاب «قرآنگفت: 

اي فاصله بنده و خدا ميان و است وسلم) حجاب
شده، فريفته و شيفته كلمات به اي نيست». عده

ا ة و گذاشتند، كنار را عبادات از سخنان اين گويند
است نقل عمر بن اضرار كرد. از نان را خود كشت ترس
را علم اهل با هنشين و آموزي علم  كسانيگفت: كه
روزه و ناز به و اند شده نشي مراب گفته ترك

استخواني و پوست ايشان از كه آنا تا اند پرداخته
به شدند هلك كرده مالفت سنت با گونه بدين مانده،

تباهكاريش كند عبادت و عمل جهل طبق كس هر قسم خدا
اوست.  اصلحگري از بيش

قايل فرق حقيقت و شريعت ميان صوفيه از بسياري
جز چيزي شريعت زيرا است، جهالت اين اما اند، شده

شناخ ِت حقيقت از مقصودشان اگر و نيست؛ حقيقت
ني شريعت از خارج هم اينها  است1عزيت» و «رخصت

اعراض صوفيه، قدماي بعضي كه دانست باشد. بايد
عبدال به سهل چنانكه بودند، منكر را شرع ظواهر از

 التو[ عليه] است حجت هه است: «...علم گفته
و كتاب بر است موقوف عمل و كن، عمل كه مقدار آن

گفته هو دارد». و قرار تقوي پاية بر سنت و سنت؛
ترك كس «هر داريد» و نگه بياض بر را  «سواداست:
سوي به «راهي است» و گراييده زندقه به كند ظاهر
علم طريق از انراف گام يك نيست، علم از بت خدا

معادل «رخصت» تقريبا است، اصول اصطلح عزيت و رخصت 1
رك: فرهنگ است، وحرام واجب «عزيت» معادل و مباح

شركت اول، چاپ سجادي، جعفر سيد دكت اسلمي، معارف
.- م. 287 ص ،3 ج ايران، متجان  مؤلفان
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خراز ابوسعيد است». از سرگرداني صباح چهل باعث
باشد شرع ظاهر مالف كه باطن گفت: «هر كه است نقل
غيب  نداييگويد: دقاق ابوبكر و است»، باطل

نباشد شريعت به عمل آن در كه حقيقت «هر كه شنيدم
كس هر نوشته الحياء كتاب در غزال خود و است»، كفر

ظاهر، خلف باطن و است شريعت مالف گويد: حقيقت
عقيل ايان». ابن تا است نزديكت كفر به شخص اين

معن را حقيقت و نامد اسم را شريعت گويد: صوفيه
را شريعت خداوند زيرا نيست خوبي حرف اين و آن،
چه ديگر كرده، واضع حق پرستش آيي و خلق مصال براي

القائات از كه چيزهايي مگر اين؟ وراي حقيقت
شريعت غي در را حقيقت كس افتد. هر دل در شيطان
نيست. بيش اي فريبخورده جويد

را خود كتاباي كه صوفيان از جاعت بر ابليس تلبيس
اند.  شسته آب به يا كرده دفن خاك در

و (فقه علم كتابت به كه را صوفيان از جعي ابليس
كه شبهه اين با و فريفت داشتند، حديث) اشتغال

نوشته كه واداشت را آنان است عمل علم، از مقصود
ابي بن احد كه اند كنند. آورده دفن را خود هاي

نيكو گفت: «چه و انداخت دريا در را كتبش الواري
بعد راهنما به شدن سرگرم اما تو، بودي راهنمايي

حديث سال سي است». وي بيهوده مقصد به رسيدن از
كمال به رشته آن در چون و بود نوشته و كرده طلب
علم  «ايگفت: و سپرد آب به را خود كتاباي رسيد
بلكه تو، شردن سبك نه و توست داشت خوار نه كار اين
ياب، ره خدا به تا خواستم مي را تو كه روست آن از

ام». شده نياز بي تو از يافتم راه كه اكنون
بود فهم خوش كه اند نوشته لّخل بن ابوالسي دربارة

و گراييد تصوف به مدتي پايدار؛ حديث آموخت در و
بازگشت. نوشت حديث سر بر باز و افكند دور را حديث

جواني در را آنچه از مقداري او كه اي شنيده نيز و
ريت. نستي دجله به بود كرده يادداشت و شنيده
او ايي طبقه هم و اصم ابوالعباس او حديث مشايخ
نوشته و شنيده بسيار حديث ايشان از كه اند بوده
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مشايخ بر كه است نقل هارون بن موسي بود. دربارة
كه جزو هر و خواند مي بود نوشته كه را جزواتي حديث
را اين ميگفت: «حق و انداخت مي دجله به شد مي تام
كه اند آورده القري ابوعبدال كردم»! دربارة ادا
بز بود برده ارث نقد دينار هزار پنجاه پدرش از

از كرد، انفاق فقرا بر و كرد گذشت هه آن از املك،
واز مكه سفر ونيز مال هه آن از گذشت كه است نقل او
گذشت كه نبود سخت من بر چندان راه در افتادن پاي
بودم.  آورده گرد كه حديث و علم كتب از

در كه شناسم گفت: كس كه اند كرده روايت شبلي از
هفتاد و كرد انفاق داشت چه هر تا نيامد راه اين

بود نوشته خود خط به كتاب) كه دان (جزوه كتابدان
بر از و خوانده حديث فلن و فلن نزد و ريت دجله در

بود.  خودش گويد: مرادش بود. راوي كرده
با علم زيرا بوده شيطاني كاري گويد: اين مؤلف
مي نازل اي آيه گاه هر چنانكه شود، مي حفظ كتابت

مي فرا را وسلم) كاتب عليه ال (صلى پيغمب شد،
كندة پوست تنة بر زمان آن در و كند، ثبتش تا خواند
گوسفند) مي و (شت شانه استخوان و سنگ و خرما درخت

حفاظت عنه) براي ال (راض ی ابوبكر سپس نوشتند،
عنه) ال (راض ی عثمان و گرآورد مصحف در را آن قرآن

آن براي هه اين و گرفتند نسخه آن از صحابه ديگر و
نيابد. هچني تغيي يا نشود گم چيزي قرآن از كه بود
عليه ال (صلى پيغمب فرمودة به نست كه سنت؛ است

ع دّن تكتبوا «لنوشتند:  ني چيزي قرآن وسلم) جز
به شد فراوان حديث كه بعدها اما ،القرآن» سوي

بنويسند. كه شد داده اجازه اضبط ُحسن منظور
عليه ال (صلى پيغمب نزد مردي اند آورده چنانكه

فرمود: حضرت كرد شكايت حافظگي كم وسلم) از
را حافظه  (= بادستتبيمينك» حفظك علي «استعن

«اكتبوافرمود:  ديگر جاي بنويس) و يعن كن؛ ياري
ال (صلى پيغمب الفاظ صحابه گونه  بدينّيَحيرَرج». ول

هي از شريعت علم و كردند اضبط وسلم) را عليه
شهر اين از مدثان گرديد. بعدها فراهم روايتها
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را صحيح احاديث تا كردند مسافرت شهر آن به
تذيب، و تعديل و جرح و نقادي با و بيابند،
ها نوشته اين كه كسي آوردند. حال پديد تصنيفها

شريعت با هرگز چيست، داند ني را خدا حكم آيد پيش
به توجه با نشده. مصوصا ورزيده عناد گونه بدين

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب به متصل اسناد اينكه
افكندن دور و شست با اينان (و ماست شريعت ويژة

مي خرج به ناشناسي قدر هم جنبه اين از حديث،
قدر وسلم) آن عليه ال (صلى پيغمب حديث دهند). و

حديثي پسرش از پيي در حنبل احد امام كه است زياد
قدر آن كه است حنبل احد اين و بود، نشينده كه شنيد

يا ننوشته كه كسي به رسد چه نوشته، و كرده استماع
داد؟ فتوي بايد اساس چه به شسته! پس نوشته چه هر
فلن است! يا افتاده چه صوف فلن دل در اينكه به

گمراهي از بري مي پناه خدا است! به گفته چه زاهد
يافت. راه از بعد
بوده، حق هه اگر سپردند خاك به كه كتابا اين و
حق از اي آميزه يا بوده باطل اگر و اند؛ كرده خلف
سفيان از آنچه و 1دارند عذري باري بوده باطل و

اين بر كرد دفن را خود هاي نوشته كه شده نقل ثوري
مي تلف را كتابا كه كس آن اگر كرد. و حل بايد وجه
را وي كتاب كه بوده جهت اين از خودش تصور به كند
كرده خطا راه سه گوييم: از دارد، مي باز عبادت از

را دل و نيابد دوام بيداردل اينكه  ديگراست:
كتاب به نگريست با جز دل زنگ زدودن و گيد مي زنگ

پشيمان خود كار از كتاب كننده نشود. وتلف زدوده
مدتي اسباط بن يوسف اند آورده گردد. چنانكه مي
نشست گفت حديث به باز كتابايش سپردن خاك از بعد
انگهي و داد، مي رخ اشتباه و گفت مي حافظه از اما
نياز بي و بود نياز بي كتابايش از كتابا صاحب گيي

پس آمد؟ ني مبتدي يك كار به هانا آيا بود، خواهد

ديگري دليل به كه كسان آن از را مغزي خشك آنا در مؤلف 1
در اند، سپرده مي خاك به را خود هاي دستنوشته
است.- م.  گذرانيده
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سازد. تلف را آنا كه بود آن از به كرد مي وقف اگر
نيست. حلل حال هيچ به كتب اتلف
كرده وصيت كسي كه پرسيدند حنبل بن احد امام از

دفن منگفت:  كرد؟ بايد چه كنند دفن را كتابايش
مورد در هو و ندارم؛ خوش و پسندم ني را علم كردن

معن چه كتاب كردن دفن دان است: ني گفته ديگري
 دارد؟
علم اهل بر انكارشان در صوفيان بر ابليس تلبيس
گفت: اگر پيي) مي (در كه است نقل خلدي جعفر از

بر هست حديث اسناد چه هر الن بودند گذاشته صوفيه
عباس ملس به نوجواني در من كردم؛ مي عراضه شا

يك به آمدم بيون و نوشتم را درسش و رفتم الدوري
چيست؟ برخوردم. گفت: اين داشتيم مصاحبت كه صوف

الرق» را «علم تو، بر  وايگفت: دادم، نشانش
نشست دل در حرف اين طلب؟ الوراق» مي «علم گذاشته

نرفتم.  مدث آن ملس به ديگر و
ا د: در كندي ابوسعيد داشتم منزل صوفيه رباط گوي

حديث (يعن بودم هم حديث طلب در ايشان از پنهان و
ميداشته) روزي بر يادداشت و كرده مي استماع

گفت: صوفيه از يكي افتاد، آستينم از دوات
كن! پنهان را عورتت
من دست در شبلي گويد: روزي صفار احد بن حسي
كن دور من نظر از را سياهي  آنگفت: ديد، دواتي

است! بس مرا دل سياهي كه
حلقة به بغداد در كه است نقل مهدي بن علي از
آن بر نظر را شبلي بود دواتي من با درآمدم شبلي

خواند: را شعر اين افتاد،
عليهم بـــرزت    الورق بعلم خاطبوني ... إذا

الـــرق بعلم
هم من گفتند، سخن كاغذي علم از من با يعن: چون

ا ةژنده علم ديگر: جگر اضبط (طبق پاره پاره دل و خرق
كردم. آشكار ايشان سوزان) بر
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راه جز آيا كتابت و علم با گويد: مالفت مؤلف
اينان اما هست؟ ديگري چيز شرع با دشن و حق بر بست
كنند. مي كار چه اند دانسته ني

كه كند مي نقل خفيف بن عبدال از باكويه ابن
را صوفيه حرفهاي گول و بياموزيد گفت: علم

مي پنهان لباسهاي توي را كاغذ و دوات من نوريد،
آن چون صوفيه و رفتم مي علم اهل نزد ناني و كردم
گفتند: تو و كردند خصومت من با دريافتند را

.1شدند متاج من به بعدا شوي! اما ني رستگار
طالبان دست را دوات گاه هر حنبل بن احد امام

و است؛ اسلم هاي چراغ گفت: اينها مي ديد مي علم
البةگفت:  مي و داشت هراه دوات هواره پيي در خود
!القبة إل

«ابدال» مي هان را حديث اهل حنبل بن احد امام
بشمرد بد را حديث اهل كس گفت: هر مي و دانست،
يكي گاه هراست:  گفته شافعي است. امام زنديق

پيغمب ياران از يكي گويي بينم مي را حديث اهل از
ام. وسلم) راديده عليه ال (صلى

ديدم گفت: خواب كه است نقل مسروق بن ممد از اما
كه داد ندا منادي ناگهاه اند جع هه و است قيامت
اي فرشته بستند، صف ناز براي  هگيجامعة! الصلة

»، ال أمي «جبيل بود نوشته ابرويش دو ميان كه آمد
وسلم) عليه ال (صلى رسول  حضرتپرسيدم: او از

سفره صوفيش برادران براي گفت: دارد كجاست؟
گفت: ام؛ بوده صوفيه از هم  منميچيند! گفتم:

كرد. مشغولت زياد حديث اما آري،

و بوده معتدل صوفيان از خفيف ابن كه است اين وجهش 1
است، بوده نوشته سنت و تصوف تقريب و تطبيق در كتابايي
تصحيح با شيازي، خفيف بن ابوعبدال كبي شيخ رك: سيت
نشر سبحاني، توفيق دكت كوشش به طاري ا. شيل ومقدمه
هفتم، سال دانش، رك: نشر نيز،  و1363 تران بابك،
اينجانب مقالة ،1366 وارديبهشت فروردين سوم، شارة
كتاب.- م. هان معرف خفيف» در ا ابن سية در «سي عنوان تت
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را حديث علم جبيل كه ال معاذگويد:  مؤلف
هست، دروغساز يك داستان اين سند نايد. در انكار

است.  نبوده مقبول خيلي هم مسروق ابن خود
دين علمي مسائل در كه صوفيان بر ابليس تلبيس

كنند نظر اظهار
ريااضت به گفته ترك را علم آنكه با صوفيان
دين علم در گفت سخن از اما پرداختند خودسرانه

طبق و ننمودند حديث) خودداري و تفسي و (فقه
نظر اظهار افتد، دل در آنچه هر يعن «واقعات» خود

را مسائل و زد سر ايشان از زننده غلطهاي و كردند
از روزگار البته دادند. و سوق خود خاص ست هان به

افشا را كاران غلط اشتباهكاري كه دين مدافعان
نيست. خال كنند رد را مفتيان دعاوي و سازند
 آوردهصوفيه: قرآن تفسي از هايي نونه اينك

ُئَك﴿پرسيدند:  جنيد از كه اند ُنْقِر ىللل﴿ َفل َس ْنَس 1َت

تنسي» «فل به» كه العمل تنس «ل گفت: يعن چه؟ يعن
هم و «نفي» است، فعل آنكه حال فهميده ني فعل را
َدَرُسوا﴿پرسيدند:  او از ِهلللل﴿ َما َو گفت: چه؟ يعن 2ِفي
معن «درس» به اينجا در به» كه العمل «تركوا

غلط جنيد و شدن، مندرس معن به نه است قرائت و تلوت
فهميد.

ِلَك ِفي ِإّن﴿پرسيدند:  شبلي از ْكَرى َذ َلُه َكاَن ِلَمْن َلِذ
ْلٌبللل﴿ واقع قلبه». در ال كان «لنگفت:  چه؟ يعن 3َق
كه كس هر براي است تذكري «قرآن كه است اين آيه معن
كرده: «قرآن معن چني شبلي باشد» و داشته دل

اين باشد!» اگر خدا دلش كه كس هر براي است تذكري
چيست؟ نيست، رأي به تفسي

تو را) بر (قرآن بزودى ما«. يعن ی: 6 آية ا اعلي، سورة 1
.»كرد نواهى فراموش هرگز و خوانيممى

را آن بارها آنان و«. يعن ی: 169 آيه اعراف، سورة 2
.»اند؟خوانده

را كسى است پند آن، در يقينا« يعن ی: .37 آية ق، سورة 3
.»دارد دل كه
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َناَك﴿ آية به راجع عطاء بن ابوالعباس از ْي َنّج َف
ْلَغّمللل﴿ ِمَن از را تو موسي گفت: يعن: «اي پرسيدند 1ا
بريده، اغيار از را تو و رهانيدم اسرائيل بن غصة

السلم) را (عليه موسي كردي» كه خودمان مفتون
بنا «فتناك لفظ با هم آن كردن قلمداد خدا عاشق
89 آية دربارة او از است. هم سوانا» گستاخي عمن
ْيَحاٌن َفَرْوٌح﴿ واقعه سورة ّنُت َوَر ٍملللللل﴿ َوَج پرسيدند 2َنِعي

﴿گفت:  ﴿ ال، وجه به نظر يعن َرْوٌح﴿ ْيَحاٌن﴿ يعن َر
ّنُت﴿ و ال، كلم استماع ٍملللللل﴿ َج بي حجابي آن در يعن َنِعي

است.  مفسران قول خلف هه اين نيست. و خدا و بنده
آورده گرد ملد دو در تفسيي سلمي ابوعبدالرحن

الكتاب فاتة تسمية وجه در مثل است هذيان بيشت كه
ناميده فاتح آن است: «براي آورده صوفيه قول از
عليه ال (صلى پيغمب به است خداوند خطاب اول كه شد

«فاته» اولي مفسران، اتفاق به آنكه وسلم)» حال
«آمي» گويد: معن در هو شده نازل كه نيست سوره
«آمي» كلمة «ميم» در آنكه «قاصدين» حال يعن
است.  زشت اشتباه اين و مش دّدد، نه است مفف
ِإْن﴿ تفسي در و ُكْم َو ُتو ْأ ُدوُهْمللل﴿ ُأَساَرى َي قول از 3ُتَفا

﴿ ابوعثمان گناهان» در «غرق معن به را ُأَساَرى﴿
افعال رؤيت در «غرق واسطي قول از و كرده معن

تعلقات، قطع كه است آورده جنيد قول واز خويش»؛
آيه معن گونه بدين و است، دنيويات در اسارت فدية
نقل مدح به ذيّم از است اسرائيل بن بر طعن در كه را

است.  كرده
ِبيَنلللل﴿ ُيِحّب﴿گويد:  علي بن ممد ّتّوا آنان خدا يعن 4ال

﴿ دارد! و مي دوست كردند توبه توبه، از كه را

.»اندوه از ترا دادي نات پس«. يعن ی: 40 آية طه، سوره 1
»بود [خواهد پرنعمت بشت و آسايش و [در] راحت«- يعن: 2
شا نزد به شده اسي اگر و«. يعن ی: 85 آية بقره، سورة 3

.»دهيدمى فديه ] آنانكردن [آزاد براى آيند،مى
ميدارد دوست خدا يقينا«. يعن ی: 222 آية بقره، سورة 4

.»را كنندگان توبه
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ِبُض ْبُسُطللل﴿ َيْق َي گرفت تنگ و بشيدن وسعت معن به كه را 1َو
ويبسطك بإياه كرده: «يقبضك معن چني است مال در

َلُه َوَمْن﴿ لياه». و ًاللل﴿ َكاَن َدَخ ا ة دربارة كه را 2آِمن خان
معن چني امر؛ معن و دارد خب سياق عبارت و خداست

هواجس و شيطان وسوسة از شود حرم وارد كس كرده: هر
كسان بسا دانيم مي آنكه است! حال امان در نفس
اند.  وسوسه در غرق و شوند مي حرم وارد

آية در «كبائر» را  كلمة] ظ: نشب[ ابوتراب
و فاسده» گرفته، «دعاوي معن به نساء،  سورة31
ْلَجاِر﴿ عبدال بن سهل َبىللل﴿ ِذي َوا ْلُقْر «قلب» و معن ی به ا

ْلَجاِر﴿ ُنِبلللل﴿ َوا ْلُج ْبِن﴿ و نفس معن به ا ِبيِللللل﴿ َوا را 3الّس
«جوارح» گرفته.  معن به

زن قصد گويد: يوسف يوسف قضية در وراق ابوبكر
َرأى َأْن َلْول ِبَها َوَهّم﴿گفته:  صريح قرآن و نكرد عزيز
ّبِهللل﴿ ُبْرَهاَن آية در علي بن ممد سوره، اين در  هم.4َر

َذا َما﴿: 31 ًاللل﴿ َه هذا «ماكرده:  معن چني را 5َبَشر
.6الباشرة» إل يدع .دَْي أن بأهل

و است ملئكه هاي  «رعد» نعرهاست: گفته زناني
ايشان. گرية باران و ايشان ا آه «برق» زبانة

و تنگدست كه است خدا«. يعن ی: 245 آيه بقره، سورة 1
.»ميدهد گشايش

ا ةآل 2 آن داخل كسيكه هر و«يعن ی: . 97 آية عمران، سور
.»است امان در بشود

ْلَجاِر﴿. 36 آية نساء، سورة 3 َبىللل﴿: ِذي َوا ْلُقْر  يعن ی:ا
 خويشاوند هسايه

ْلَجاِر﴿ ُنِبلللل﴿: َوا ْلُج .هنشي و بيگانه هسايه  يعن ی: وا
ْبِن﴿ ِبيِللللل﴿: َوا سفر. در  يعن ی: واماندگانالّس

ا ة 4 برهان نيز- اگر او و« يعن ی: .24 يوسف،آية سور
.»نمودمى وى ديد- قصدنى را پروردگار

.»نيست ] بشر[جوان اين«. يعن ی: 31آية:  يوسف، سورة 5
زبانال است! و هي آيه اضمي معن و نگفته بد را يكي اين 6

مي معن هي ديدند را يوسف چشمي پاك و عفت كه مصر زنان
باشد.- م. تواند
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ّلِه﴿ آية «حسي» دربارة ِل ْكُر َف ْلَم ًاللل﴿ ا گويد: چه 1َجِميع
كه انداخته آدميان وهم در كه روشتنر اين از مكر
را حدوث نيست، آنكه حال هست خدا به راهي حال هر به
كلمه اين در كس  هرگويد: مؤلف قدم!؟ به چه

اين كه عجب چه و تسخر؛ و است كفر كه داند بينديشد
منصور! پسر است حا ّلج «حسي» هان

خواستم تفسيها، قسم اين از است پر سلمي كتاب و
و است، عمر تضييع ديدم اما بياورم بيشت هاي نونه
كس هر و است باطنيان تفسي جنس از تفسي گونه اين

بنگرد.  سلمي كتاب خود در خواهد زيادت
نوع اين از ال دّلمع، كتاب در هم سراج ابونصر

َلِو﴿ معن در شبلي مثل آورده «مستنبطات» صوفيه
َلْعَت ّط ْيِهْم ا َل ْيَت َع ّل ْنُهْم َلَو ًاللل﴿ ِم كهف اصحاب دربارة كه 2ِفَرار
لوليّيت سوانا ما الكل علي اطلعت گوي: «لو است،
إلينا»! فرارا منهم

ِني﴿ آية تفسي در غزال ابوحامد ْب ُن ِنّي َواْج َب َأْن َو

َد ُب َناَمللل﴿ َنْع َْلْص و او خود خواهد مي خدا از ابراهيم كه 3ا
گفته بدارد، مفوظ اصنام پرستش از را فرندانش

پيغمبي مرتبة زيرا زر، و سيم «أصنام» يعناست: 
خدايان) مسمة معناي (به بت كه است آن از بالتر

وانگهي نگفته، را اين مفسري هيچ بپرستد. اما
بن) ابراهيم (اساعيل اولد اعراب اينكه نه مگر
بودند. پرست بت اعراب اكثر دانيم مي و اند،

اند كرده دخل ناروا به هم قرآن نفس در صوفيه
ْيَماَن﴿ مثل َل ِلُس اند: «ول گفته را الّريَحللل﴿ َو

است. الريح» بوده سليمان
داده خرج به پارسايي لقمه يك براي كه صوفيان

اند. گشاده دست تفسي در پروا بي چه ببينيد اند،

در هانقشه و تدبيها هه«. يعن ی: 42 آية ا رعد، سورة 1
.»خداست اختيار

از كردى،مى نگاهشان اگر« يعن ی: .18 آية كهف، سورة 2
.»شد!مى پر وحشت و ترس از تو پاى تا سر و گريتمى آنان

از را فرزندان و من و« يعن ی: .35 آيه ابراهيم، سورة 3
.»دار! نگاه دور بتها پرستش
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ا ة از سلمي گفت: كه است كرده نقل خراساني ابوحز
ُلوا﴿ آية ُبوا ُك ًا َواْشَر ِنيئ ُتْم ِبَما َه َلْف ِم ِفي َأْس ّيا َْل َيِةللل﴿ ا ِل ْلَخا 1ا

و خوردن با را اي عده بشت در كه است، بزرگ مكري
اين از حسرتي چه دارند، مشغول خدا از نوشيدن
بالتر؟
خدا حق در خدعه» كه و «مكر معن كه دانست بايد

ا ة و است؛ مكر و خدعه دادن جزا رود، كار به قول لزم
و نورند بشت در پيغمبان كه باشد اين ابوحزه

ننوشند. 
هر كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از
آماده آتش در را خود جايگاه نايد، رأي به تفسي كس

به تفسي كس فرمود: هر كه است روايت نيز و سازد،
به حال است، كرده خطا بگويد درست لو و كند، رأي

كنيد:  توجه زير حكايت
جعي مهتابي شب كه كند مي روايت روي از خفيف ابن

شب چنيگفتند:  بودند جع هم با شام در مشايخ از
آن اي مسأله در مذاكره با بياييد اي، نديده خوش
تكيه كه بگوييم سخن مبت در بياييد آري، سر به را
مي چيزي خود پايه از يك هر است. و صوفيان گاه

برخلف بود جع آن در هم مكي عثمان بن عمرو گفتند،
و رفت حياط به و شد بيون داد، دست بول بدو عادتش

جواب كه باشيد خاموش قوم، ايآمد. گفت:  باز
يافتم پوست پاره بر اي اينجاست! نامه تان مسأله
تدعون وكلكم مكار نوشته: «مكار چه بنگريد

گفته آنان به (و« يعن ی: .24 آيه الاقه، سورة 1
كه اعمال برابر در گوارا بياشاميد و شود:) بوريدمى
.»داديد! انام گذشته ايّيام در
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ديگر و شدند مرم جا هان گويد: بعضي . راوي2حبه»
مكه. در حج موسم تا نديدند را هديگر
آن شيطان باشد راست داستان گويد: اگر مؤلف
خدا جانب از كه پندارند چند هر افكنده را نوشته
مورد «مكر» در كلمة است. گفتم: كاربرد بوده
از خدا «مكار» خواندن مكر» اما «مازات يعن خدا

كه است نقل روي است. از بدتر هم حاقت و جهالت
مثل نفته چيزهايي در را چيزهايي گفت: «خداوند

و لطفش، در را اش خدعه س دّر و نفته علمش در مكرش
كراماتش». اين در را عقوبتهايش پنهانتين

است.  گستاخي و پريشانگويي
رفت مي برادرش ديدن براي كه است نقل بايزيد از
او كه برآمد هم به رودخانه ست دو رسيد، جيحون به

براي نان مكر  «سيدي! اينگفت: بگذرد. بايزيد
نكردم» و عبادتت اين براي كه عزتت به قسم چيست،
نقل بايزيد از ننمود. هم عبور جيحون از و بازگشت

و شد بشت دربان شناخت را خداي كس گفت: «هر كه است
گفت: كه است نقل او از شد». هم وبال او بر بشت

هر برخي اند طبقه دو تعال خداي ديدار در عارفان
نه ببينند بار يك بعضي كنند، ديدار خواهند گاه

اول چونگفت: باشد؟ چگونه بيش. پرسيدند: اين
بازار آن در كه بنهد ايشان بر بازاري ببينند بارش
عارفان از يك هر فروشند، مردان و زنان صورتاي فقط
باز خدا ديدار براي ديگر رود بازار آن در كه

به دنيا اين «درافزود:  چني گاه نيايد! آن
تو پس بازاري، به آخرت در و فريبدت مي بازاري

ا ة هاره باشي». بازار بند

-9 ص پيشگفته، شيازي، ابوخفيف كبي شيخ رك: سيت ونيز 2
تعمدا شيازي) شايد جنيد (ابن كتاب قدي . متجم88

را بال وعبارت بدهد مطلب به قبول قابل صورت خواسته
آنكه كنند» حال مي مبت دعوي كرده: «مكاران ترجه چني

معن هان مكام ٌر» و  «هواست:  مذوف مبتداي «مكام ٌر» خب
وگفته: «إني كرده برداشت الوزي ابن كه دهد مي را

يتخايله ما قبح علي بذكرها ُايرَن ِبُه لكن ذكرها، من لقشع دّر
).- م. 376 الهلة» (ص هؤلء
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از انقطاع سبب را بشت ثواب اينكهگويد:  مؤلف
كه بازار آن اگر و زننده، است جهلي پنداشته خدا
ثواب اين باشد عقوبت باعث اند ناده ثوابشان بر

چني كه دانست كجا از بايزيد باشد. و فريب نباشد
خواطر» و «واقعات جز نيست اين هست؟ چيزها

درست باشد علم روي «واقعه» از چون كه نادانان،
است.  دلبخواهي هه جهل روي از چون و باشد
جهودان گورستان بر كه است نقل بايزيد از هم

اين از كن؛ عذابشان باشند كه گفت: اينان گذشت،
گذر! در رفته بريشان قضا كه استخوان مشت
گفت: گذشت يهود گورستان به كه است نقل او از هم

گفت: گذشت مسلمانان مقابر بر  و»اند عذوران«
اختيار بي و است ازل شقاوت . يعن»اند مغروران«
و فرعون صورت اين در است بوده بندگان انتخاب و

شوند. عذاب نبايد هم ديگر گنهكاران
امام آمد، حنبل بن احد امام نزد نشب ابوتراب

است... اضعيف فلن است، ثقه رواي  فلنگفت: مي احد
گفت: مكن! احد علما غيبت شيخ،  ياگفت: ابوتراب

غيبت. نه است نصيحت اين
التعديل و  الرحكتابش: حات ابي بن عبدالرحن

يا ثقه از علم اهل احوال كه خواند، مي جعي براي را
كن! كه گفت: بس السي بن شود. يوسف معلوم ثقه غي
سال دويست يا سال صد كه قوم اين از دارم شرم من
كن!... مي غيبتشان تو و اند رسيده بشت به است

به پيشت را كلمه اين گفت: اگر و گريست عبدالرحن
. 1نوشتم ني كتاب اين بودند گفته من

فقيه احد امام مثل حات اب ی ابن گويد: اگر مؤلف
نباشد تعديل و جرح اگر كه داد مي چني را جوابش بود
دهيم؟ مي تشخيص هم از را غلط و درست روايت كجا از

هم را دعا بستند. د ِر را علم باب تنها نه اينان
هرگفت:  كه است نقل عطاء بن ابوالعباس از بستند

بوده موافقت اخباريه با نيز ايران صوفيه اينكه جالب 1
اصوليه.- م.  تا اند
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حاجات عراضة از داند مي را حالش خدا كه بداند كس
نايد.  خودداري خود

گويي «ال» مي هيشه چرا كه پرسيد شبلي از جواني
از ترسم گفت: مي شبلي گويي؟ ال» ني ال اله «ل و

از خواهم، قويت گفت: حجت جوان نفي؛ از بعد اثبات
عنوان به مرا نرسيده اقرار به تا كه ترسم آن

استنباط و دقيق گويد: فقه بگيند! مؤلف انكار
ببي! را ظريف
مي مؤذن صداي چون كه است نقل نوري ابوالسي از
مي شنيد مي سگ بانگ چون مار! و گفت: زهر مي شنيد

گفت: آن پرسيدند، سعديك! سبب و لبيكگفت: 
آيد مي رشكم گيد مي مزد اذان براي و است غافل مؤذن
ذكر ريا بي سگ اين آرد. اما زبان بر خدا نام كه
ِإْن﴿ كه گويد مي خدا ّبُح َِّإل َشْيٍء ِمْن َو . مؤلف1ِبَحْمِدِهلللل﴿ ُيَس

ريش ببي! كسي را ظريف استنباط و دقيق گويد: فقه
از دستگفت:  نوري ابوالسي بود، گرفته را خود
خليفه بردند خليفه به بردار! شكايت خدا ريش
گفت: اي؟ گفته  چنيپرسيد: و كرد احضار را نوري
از هم ريشش و مرد اين و خداست آن از هه نه مگر آري،
است. ذات صفت ملك، صفت كه پنداشته نوري خداست؛ آن
كس هرگفت:  پرسيدند، معرفت دربارة شبلي از

ني شناختند مي اگر كه نشناخته را ال بگويد: ال،
گفت: آدم، چيست؟ پرسيد: است كسي از گفتند. هو
به را خدا آدم كرد؟ چه آدم داني مي او بر گفت: واي

مرا كه خدايي است گفت: پاك فروخت! شبلي لقمه يك
است! داشته معذور بگوي چه هر از ديوانگي با

دارم، توبه گفت: عزم شبلي هنشينان از يكي
بپرداز را قراضهايت و بفروش داري چه گفت: هر شبلي

گفت: كرد، را كارها اين شخص آن بده، طلق را زنت و
تو به وابستگي از يعن كن يتيم را خود اولد اكنون
برو (گفت: اكنون كردمگفت:  شخص آن شوند، مأيوس
جع كه پاره نان قدري كرد) و پرسه و رفت كن، گدايي

حد و تسبيح موجودى، هر و« يعن ی: .44 ا اسراء،آية سورة 1
.»گويدمى او
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بريز  بروگفت: شبلي آورد، شبلي نزد بود كرده
بوريد. هم با و فقرا جلو
ال اله  لگفت: كه است نقل خرقاني ابوالسن از
دندان! بن از ال رسول ممد دل، ميان از ال

لنگ به عورت گفت: چرا لت، ديد پسري حام در شبلي
اگر كه گو بيهوده اي گفت: خاموش پسر پوشاني؟ ني
اهل اگر و بين ني باطل و نگري ني حق به جز حقي اهل

حق مشغول حق كه بين ني حق و نگري ني باطل جز باطلي
است. باطل مشغول باطل و

كه آورده قول يا حديث لعلوم احياء كتاب در غزال
سر وللنبوة النبوة، بطلت أظهر لو سر «للربوبية

أظهروه لو سر بال وللعلماء العلم، لبطل كشف لو
درهگويي اين گويد: بنگريد  مؤلفالحكام» لبطلت

را شريعت باطن و ظاهر چگونه كه را پريشانگويي و
كه است آورده غزال نيز داند. و مي يكديگر مالف

خدا از گفتم: اگر شد، تلف خردسال كودكي را صوفيي
گفت: بشيد، مي تو به را ات بچه جان خواست مي
مردن از من بر است تر سخت الي قضاي بر اعتاض

در اعتاض با را دعا چگونه فرزندم. ببينيد
و قبول با را سخن اين كه غزال از عجب و آميخته،

است.  كرده نقل تسي
گفت: مي و آمد ابوالي ابوسعيد نزد جهودي

جهود از شوم. ابوسعيد مسلمان تو دست به خواهم
ا ا گفت: آري. شوي؟ مسلمان خواهي مي پرسيد: حتم

جويي؟ مي بيزاري خود جان و مال ازگفت:  ابوسعيد
گفت: آري. من. جهود نظر در اسلم است اين

ببيدش شيخ فلن نزد است چني كه گفت: حال ابوسعيد
ال). ال اله ل (يعن آموزد در منافقان لي ل بدو كه

دو 1حسن و حسي اند آورده كه است حكايت اين نظي
مسلمان خواستند مي مسيحي جس ماسر بن عيسي پسر

شهادتي عرض براي عبدالرحن بن حفص نزد شوند،
عبدال و هستيد نصارى رئيسان گفت: شا رفتند. حفص

هم رسي نام يك معمول ذمه اهل اسلمي اوليه قرون در 1
اند.- م.  داشته
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او دست سر بر برويد است رفته حج به امسال مبارك بن
باشد. تر اهيت با مسلمانان براي كه شويد مسلمان

حال به حسي البارك ابن مراجعت تا بازگشتند، دو آن
البارك ابن نزد توانست حسن تنها و مرد مسيحيت
گردد.  مسلمان
عبدالرحن بن حفص جهل نتيجة گويد: اين مؤلف

تأخي به را دو آن آوردن اسلم اي لظه گرنه و بوده
بوده.  تر عجيب ابوسعيد حرف البته و انداخت؛ ني

مي شدند مي مريض كه يارانش از يك هر به تستي سهل
اساء از اين كه «اوه»، بگو بنال خواست گفت: اگر

اين بده!) كه خلص و «ُافرج» (گشايش مگو و است ال
است! شيطان نامهاي از

شان فقه و تفسيشان از صوفيه سخنان نونة بود اين
از پر و است دانشي كم و كژفهمي نشان هه كه

 دهگفت: كه است نقل شافعي امام اشتباهات. از
كلمه دو اين از تنها و كردم مصاحبت صوفيان با سال
مي ششي مثل سيف» (زمان «الوقتبردم: يكي: سود
ا ة «أفضلگذرد) ديگر:  مي و برد تقدر» ل أن العصم

.1نتواني) كه است آن عصمت (بالترين
دعاوي و شطح در صوفيان بر ابليس تلبيس

خوار را خود و خاموشي و آرد مي خوف علم، كه بدان
بوده، غالب خوف پيشينيان بر هچنانكه ديدن،
بودم مويي من گفت: «كاش عنه) مي ال (راض ی ابوبكر

گفت: «واي عنه) مي ال (راض ی عمر و مومن»، سينة بر
ال (راض ی مسعود وابن نيامرزندش»، اگر عمر حال بر

و نيزانندم»، بر مرگ از پس گفت: «كاش عنه) مي
تثل آيه اين به عمر اواخر عنها) در ال (راض ی عايشه

ِني َيا﴿ كرد: مي َت ْي ْبَل ِمّت َل َذا َق ْنُت َه ُك ًا َو ًاللل﴿ َنْسي ّي ْنِس .2َم
ا ة بن حاد به مرگ هنگام ثوري سفيان و گفت: سلم
بيامرزد؟» اين را من چون كه داري مي اميد

آزاري مردم زور / كه گزارم نعمت اين شكر چگونهنظي: 1
ندارم.- م. 

ا ة 2 مرده اين از كاش! پيش اى«. يعن ی: 23آيه مري، سور
. »شدممى فراموش بك دّلى و بودم،
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قرآن كه آناست از اند گفته كلمات چني كه دانايان
ّنَما﴿فرمايد:  ّلَه َيْخَشى ِإ َباِدِه ِمْن ال ُءللل﴿ ِع َلَما ْلُع و 1ا

أعرفكم «أناوسلم) فرموده:  عليه ال (صلى پيغمب
 خشية». له وأشدكم بال

ريااضتهايشان و اعمال خاطر به صوفيه بعضي اما
اعطا ايشان به كراماتي و اند گرفته قرار لطف مورد
گشودند.  دعوي در زبان كه شد باعث هان و شد

خيمه قيامت روز كه دارم  دوستگويد: بايزيد
كه دان گفت: مي پرسيدند: چرا؟ زن، جهنم بالي بر

را. خلق باشم رحت من و شود، فسرده بيند مرا جهنم
را بشتيان قيامت  روزگفت: كه است نقل او از هم
خدا از من دوزخ؛ رابه دوزخيان و برند بشت به

گفت: پرسيدند: چرا؟ برد، دوزخ به مرا كه خواهم
با نيز آتش در او لطف و نيكويي كه داند خلق تا

كه است جهنم هان اينگويد:  باشد. مؤلف اوليايش
و داشته، برحذر را ما ا آن شعلة و حرارت از قرآن

كه آتشي وسلم) فرمايد: «اين عليه ال (صلى پيغمب
ا حرارت جزء هفتاد ا از جزء يك افروزد مي بر آدم بن

آتش اين از بار نه و شصت جهنم آتش و دارد، را جهنم
كه است روايت حضرت آن از هم است». و تر سوزنده شا

وهر بسته زمام هزار هفتاد با بيارند را «جهنم
ال (راض ی عمر كشد». از مي ملك هزار هفتاد را زمامي

(الحبار) گفت: كعب به روزي كه است عنه) نقل
 ياگفت: كعب بتسان، و كن موعظه را ما قدري

پيغمب هفتاد عمل با اگر كه كن عمل چنان اميالؤمني
داشته بيم خود بر باز شوي حااضر قيامت عرصة در

ا ة به اي روزنه جهنم از افزود: «اگر و باشي انداز
باشد مغرب در مردي و بگشايند مشرق در گاوي بين
را «جهنمافزود:  بريزد». و و شود آب مغزش

فرشتة يا برگزيده پيامب هر كه هست قيامت در صدايي
گويد: و درآيد زانو به و بشنود مقربي

علماء فقط خدا بندگان از« يعن ی: .28 آيه فاطر، سورة 1
.»تسندمى او از
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ديگري با سپردم تو به را خودم فقط من پروردگارا،
ندارم»! كار
اند وسلم) آورده عليه ال (صلى پيغمب قول از و
جبيل خندد؟ ني ميكائيل پرسيدم: چرا جبيل از كه

ميكائيل آفريده را جهنم خدا كه روز آن گفت: از
اهل از مبادا نشكيده من چشم اشك نيز و ننديده،

مي جهنم خوف از رواحه بن باشيم. عبدال جهنم
من گفت: به گريي؟ مي چرا  توپرسيد: زنش گريست

اند نداده خب اما شوم مي جهنم وارد كه اند داده خب
.1شد خواهم خارج آن از كه

ا ، اين با بايزيد) را (يعن مدعي اين جرأت وصف
را خود و شارد مي خوار را جهنم چگونه كه ببينيد

از خاصي عدة جز آنكه حال انگارد، مي نات اهل
پيغمب از و 2شرد بشت نتوان حتما را كسي صحابه،

گويد: كس «هر كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى
نقل واسع بن ممد از است». و جهنمي هو بشتيم، من
گفت: برادران! مي مي و گريست مي هنگام كه است

دانيد برادران! مي برند؟ مي كجا به مرا دانيد
مگر برند، مي جهنم به خدا به برند؟ مي كجا به مرا

بيامرزدم. اينكه
راست اند كرده نقل كه را بايزيد دعوي آن اگر
آورده او قول از است. هم ابليس تلبيس اوج باشد
را جهنم اگر خدا به باشد؟ چه جهنمگفت:  كه اند

اين كس كنم! هر خاموشش مرقعه گوشة به ببينم
حاصل چيز يك به ندادن اهيت زيرا است زنديق بگويد
در و است معتقد جن به كه كسي مثل است، آن انكار
ني نيست معتقد كه كس آن و ترسد مي جن از تاريكي

مرا بياييد جنيات، ايبگويد:  بسا و ترسد

ِإْن﴿ آيه به است اشاره 1 ُكْم َو ْن ُدَهاللللل﴿ َِّإل ِم آيه مري، ة(سور َواِر
خواهد گذر آن بر آنكه مگر نيست شا از كسى و«).- م. 71
.»كرد

)وسلم عليه ال صلى( پيغمب كه اند آورده روايت سنت اهل 2
«عشره را تن ده آن داد، مژده بشت به را صحابه از تن ده

مبشره» گويند.- م. 

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 351



ابليس تلبيس                   352

ا ة به نيست بگييد! بد به را جهنم چني كه كسي چهر
وقت كنند، نزديك اي افروخته شع كند مي ياد تقي
آتش از است اخگري بگويند: اين خورد، تكان

(جهنم). 
 «سبحانيگفت: مي كه است نقل بايزيد از هم

نفسي من گفت: «حسب مي سپس شأني»، أعظم ما سبحاني
(و نفهميده راوي بسا باشد راست نقل اين حسب» اگر

تجيد ذكر بايزيد شنيده) بسا نيمه از را كلمي يا
از غي است. اگر نوده مي بيان خدا قول از را خدا
خلدي جعفر مثل برد، ني جايي به راه شود توجيه اين
در مستهلك بايزيدگفت:  كه كند مي روايت جنيد از

داشته باز خودش شهود از را وي حق و بوده جلل شهود
است. مؤلف كرده وصف را هان پس نديده چيزي حق جز و

نيست. بيش اي افسانه اينهاگويد: 
گفت: خود ملس در بصره در بصري سال بن احد

َنا﴿گفت:  فرعون نكرد، را بايزيد دعوي فرعون َأ

ُكُم ّب َلىللل﴿ َر َْلْع است اطلق قابل ملوق «رب» بر كلمة و ،1ا
خانه) اما الدار» (= صاحب «ربگويند:  چنانكه

.2نسزد را خدا جز گفت بايزيد سبحاني» كه «سبحاني
را كلمه اين كه داري يقي آيا پرسيدند او از

كه است گفت: آري. گفتند: مكن است گفته بايزيد
مي كسي بشوي اگر مثل كرده مي حكايت خدا قول از

مي قرآن دارد كه أنا» دانيم إل إله گويد: «ل
از كه بسطام اهل از اي عده از چنانكه خواند
(كه سؤال كلمات اين به راجع بودند بايزيد خاندان

نداري. خب است؟) گفتند: ما گفته چني بايزيد آيا
من گفت: مدتي كه اند آورده بايزيد قول از نيز و
چون طلبيدم مي را او و گشتم مي كعبه خانة گرد

نيز و گردد؛ مي من گرد ا كعبه خانة كه ديدم رسيدم

شا برتر پروردگار من«. يعن ی: 24 يةآ ا نازعات، ةسور 1
.»هستم

شوهر ة) دربارالسلم عليه( يوسف قول از چنانكه 2
يةآ يوسف، ةرفته. (سور كار (رب) به كلمه «زليخا» هي

).- م. 23
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دوم حج در و ديدم را خانه اول حج است: در گفته
صاحب نه ديدم را خانه نه سوم حج در و را خانه صاحب
را.  خانه

گفت: مفوظ» پرسيدند، «لوح درباره او از ونيز
مفوظ. لوح منم

گفتم: شنيده بايزيد گويد: به دئيلي ابوموسي
باشد. بايزيد جبيل دل دلشان كه باشند تن سه ام

گفت: قلبم تن! پرسيدم: چگونه؟ سه آن گفت: منم
كسي ام  شنيدهيكي. گفتم: روحم و يكي هتم و يكي
يك آن باشد. گفت: منم اسرافيل قلب قلبش كه باشد
پايان. بي و آغاز بي كن، بنيان دريايي هچون تن،
را آيه اين بايزيد نزد كه اند آورده نيز و

ْطَش ِإّن﴿خواندند:  ّبَك َب ٌدللل﴿ َر گفت: بايزيد 1َلَشِدي
است! شديدتر من بطش كه سوگند او حيات به

تناني، هفت از تو اي شنيده كه گفتند را بايزيد
لواي زير خلق تنان! گفتند: هة هفت هة گفت: من

خدا  بهگفت: وسلم) باشند، عليه ال (صلى ممد
عليه ال صلى] ممد لواي از است بزرگت من لواي
هة با پري و آدمي و است نور از من لواي ،[وسلم
 سبحانيگفت: باشند. هو آن زير آوران پيام

آسان در نه من سلطاني! مانند أعظم ما سبحاني
آيد. شناخته كسي من صفت به زمي در نه و شود يافت
. 2اوست او و است من او و اوي من

بال (خداوند) مراگفت:  كه است نقل او از هم
دوست من گفت: خلق و داشت پا بر خويش پيش و برد

مي هم من عزيزم،گفتم:  ببينند، را تو كه دارند
به را تو خواهم مي ببينند. گفت: من مرا كه خواهم

خواهي مي تو كه حال بنماي. گفتم: عزيزم، خلق
ببينند، مرا خواهند مي خلق و بنمايي خلق به مرا
بش نزديكي وحدانيت با مرا نتوان. پس كردن خلف من

ا ة 1 مؤاخذه و خشم يقينا« يعن ی: .12آية بروج، سور
.»است سخت و شديد پروردگارت

به مربوط فصل باشند، سخنان گونه اين طالب كه كساني 2
ببينند.- م.  عطار الولياء تذكرة در را بايزيد
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رفعت احديتت با و بپوشان من در ربانيتت جامة و
ديده را تو گويند ببينند مرا تو خلق چون تا بده
نباشم؛ كار در من و بينندش مي كه باشي تو تا اند،

بياراست مرا و داشت پا بر مرا گويد:) پس (بايزيد
شو. يك بيون من خلق سوي گفت: به سپس بشيد رفعت و

كه كرد ندا رفتم هوش از دوم گام در و برداشتم گام
من دوري تاب ساعت كه گردانيد بر من به من حبيب

ندارد. 
را ما خواست گفت: او كه است نقل بايزيد از هم

نقل او از ببينيم. هم را او كه نواستيم ما ببيند،
كه گذشته ازليت علم در اگر  خدايا،گفت: كه است
كن بزرگ قدر آن مرا جسم كن، عذاب را خلق از احدي
نگنجد. جهنم در من با ديگر كس كه

اينكه يكي دارد اشكال سه سخن گويد: اين مؤلف
كرد خواهد عذاب را بعضي خدا و «اگر» ندارد

شده؛ برده نام ابولب و فرعون از الثل ف چنانكه
انگاشته رحيمت ا خد از را خود بايزيد اينكه دوم
غلط به اينكه سوم سوزاند مي دل نيز كافران بر كه

چون و چند از اي انگاره يا پنداشته صبور را خويش
نداشته. عذاب
در خضر با گفت: دوش كه است نقل بايزيد از هم
و گفتم مي سخن[ فوق مسأله شايد] مسأله اين

بر هم خداوند و كردند مي تسي و شنيدند مي ملئكه
كرد! مؤلف مي لل مرا نه گر نگرفت. و عيب حرفم

جنون به را بايزيد كه است اين نه اگرگويد: 
كنيم، رد را حرفش كه بود سزاوار اند داشته منسوب

كردند؟ تسي را كلمش كي ملئكه و بود كجا خضر آخر
ني عذاب جا در اش گوينده كه عيبناك حرفهاي بسا
نقل مب سنون شود). از مي مازات نيز گاه (و شود
بيت:  اين سبب به خواند مي كذاب را خويش كه است

فامتح دّن شئت ما =  فكيف حم ٌظ سواك ف ل وليس
خواهي كه گونه هر نيست، كام تو از جز (يعن: مرا

بيازماي) مرا
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پس آن از شد، بند) مبتل (شاش البول حبس به و
در بر دست به ا ادرار شيشة و نداشت قرار و آرام

گفت: عموي مي كودكان وبه گرديد مي ها مكتبخانه
كنيد!  دعا را دروغگويتان

در كه بين مي لرزد، مي آدم گويد: پوست مؤلف
جز نيست اين كرده؟ وتوان تاب اظهار كسي چه مقابل
مي عافيت طلب خدا از بود خداشناس اگر جهل، نتيجة

بل! نه كرد
گفتند: مريدانش را نوري ابوالسي كه اند آورده

اي ورزيده كه اجتهاد و اي كرده كه عبادت هه اين از
بيون رودخانه از ماهيي بده، نشان ما به اي نتيجه
كم. نه و بش نه باشد داشته وزن رطل سه كه بيار

چني اين ماهيي من! اگر مولي كه كرد دعا ابوالسي
مي رودخانه در را خود نياري بيون خواستند كه

آمد. گويند: بيون وزن هان با ماهيي كه افكنم؛
بيون اندازه آن به ماهيي  اگرپرسيد: او از جنيد
گفت: آري!  كردي، مي راغرق خود براست آمد ني

اند: آورده هم ديگر نوع به را حكايت اين
گويند مي كه كرامات اين ازگفت:  نوري ابوالسي

نيي كودكان از روزي (شكي) بوده، چيزي دل در مرا
و ايستادم زورق دو ميان قلب) و (براي گرفتم

رطلي سه ماهي يك اگر قسم عزتت به گفتم: خدايا
سه ماهي يك (و خورم ني چيز هيچ ديگر نفرست من براي
گفتند، جنيد نزد را آمد!) گويند: اين بيون رطلي
آمد! مي بيون ماري  بايستگفت:
گفت: بزرگتين كه است نقل خراز ابوسعيد از
را! مؤلف او است من شناخت او، به نسبت من گناه

شناخته را او چون كه باشد اين مرادش اگرگويد: 
است قبول قابل بگزارم، توان ني را او عبادت حق ام
مي كه است نقل شبلي قبيح. از است كلمي نه گر و

و دارند دوست را تو نعمتت براي خلق  خداياگفت:
خواهم. مي را تو تو، بلي براي من
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چون بودي، شبلي گويد: نزد المداني ممد بن احد
هر هستم، شا با من برويد،گفت:  بروي، برخاستم

هستيد! من حراست و حفظ در باشيد جا
پرسيدند: چگونه شبلي از مرگ گويند: هنگام

گفت:  اي؟
الرشا أقبل ل = قال حبه سطان ان       

ترشا لقتلي ... ما فديته فسلوه
پيغمب به گفت: پروردگار كه است نقل او از هم
رااضي كه ببخشايد و ببخشد بدو قدر آن داده وعده
وسلم) تا عليه ال (صلى ممد كه سوگند خدا به و 1شود
شود. شبلي ني رااضي باشند آتش در امتش از تن يك
وسلم) من عليه ال (صلى ممد از بعدگفت:  سپس
و كنم مي كافران) شفاعت (يعن جهنميان ديگر براي
ماند.  ني دوزخ در احدي

سخن  اماگويد: شبلي قول اين ذيل عقيل ابن
وسلم) براي عليه ال (صلى پيغمب چه است باطل اولش
بار ده را شرابوار چنانكه است رااضي فاجران عذاب
شفاعت اهل را خود اينكه ديگر فرموده، لعنت

در اينكه سوم است، باطل اينهم و (كردن) دانسته
صاحب كه وسلم) را عليه ال (صلى ممد دست بال شفاعت
خود اينكه از است! گذشته گرفته 2است ممود مقام
روايت، طبق كند دعوي چني كس هر و شرده بشت اهل را

مي اگر خدا گويد: به مي سپس عقيل است. ابن جهنمي
كردم؛ مي سياب بدعت اهل خون از را ششي توانستم

ندارم! قدرت خود قلب و زبان جز اكنون
قرآن در كه است نقل عطاء بن ابوالعباس از

ابتليش دچار ستوده را اي بنده هر خداوند نگريستم
روزي چند خواستم، ابتلء خدا از هم من است، كرده

بردند، بيون مرده اند و بيست من خانة از كه نگذشت
حدود و رفت عقلش  سپسگويد: رفت. راوي مال سپس

َلَسْوَف﴿ 1 ِطيَك َو ّبَك ُيْع َتْرَضىللل﴿ َر بزودى و«. يعن ی: َف
.»شوى خشنود كه كرد خواهد عطا تو به قدر آن پروردگارت

ا ة ا ة اضحي، (سور  ).5 آي
ا اسراء.  سورة79 آية به است اشاره 2
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چني آمد خود به چون و زيست مي بيخويشت سال هفت
سرود:
كس صب تو عشق با    من جز ندارد بر تو ستم بار
من! جز نيارد
از كه بوده آن مرد اين جهل گويد: نتيجة مؤلف

زشت بسيار اين و كرده قوت اظهار و طلبيده بل خدا
بواهيم اگر داده، «ستم» نسبت خدا به نيز و است،
بي حال در هم را شعر بگوييم بايد كنيم صحت به حل

است. گفته عقلي
گفت: «مرا كه است نقل حصري ابراهيم بن علي از
آدميند، اولد شا نه مگر واگذاريد، خودم بلي با
خويش روح او در و بسرشت خود دست به خدا كه آدم
امري بدو و واداشت سجده به را ملئكه و دميد

آميز ُدرد ُخم سر نود. چون امر خلف او اما فرمود،
كه است نقل او از نيز  و»بود! خواهد چه تش باشد
شيطان از خدا به و خواندم مي قرآن  زمانيگفت:
بر وسوسه (يعن گفتم شيطان از و بردم، ني پناه
برسد. و آيد حااضر حق كلم شد) تا مي جاري زبان
(صلى پيغمب به كه خداست امر خلف  اينگويد: مؤلف
َذا﴿فرمايد:  وسلم) مي عليه ال ِإ ْأَت َف ْلُقْرآَن َقَر ا

ْذ َتِع ّلِه َفاْس َطاِن ِمَن ِبال ْي ِمللللل﴿ الّش گاه هر پس«. يعن ی: 1الّرِجي
پناه خداوند به شده رانده شيطان از بوان، قرآن
.»جوى
اي نوشته دينوري ممد بن احد ابوالعباس خط به

بركنده را تصوف هاي مضمون: «شالوده بدين يافتند
با را آن معاني و كرده خراب را آن راه و اند

طبع ساخته، دگرگون اند آورده پديد كه الفاظي
بيون و اخلص، را ادبي بي و اند خوانده زهد را پرست
و طيبت را نكوهيد بردن لذت و شطح، را حق از رفت

را هوسبازي و زيركي را بيلي و هيبت را بدخويي
(نتيجة) وصول را دنيويات به كردن روي و ابتلء
اند. ناميده ملمتگري را بدزباني و كار را وگدايي

گويد: عقيل نبود». ابن چني قوم گذشتگان سية

. 98 آية ا نل، سورة 1
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مثل نادند ديگر نامهاي حرام اعمال بر صوفيان
را وخنياگري آوازخواني و خوشگويي براي آمدن گرد

معشوقه «جوان» و را ريش بي «اوقات» نامند. پسر
«وجد» و را رقص و «مريدة»، «خواهر» و را

نام تغيي اين ا اما «رباط» گويند، را تنبلكده
شود.  ني تويز باعث

صوفيان شرع و عقل خلف كارهاي از اي شه
و شد جنب كه است نقل جنيد استاد الكريت ابن از
كنار بود سرد بسيار هوا و داشت اضخيمي مرقع تنش بر

و كرد غسل و شد آب داخل مرقع هان با و رفت دجله
تن از نشود خشك مرقع اين تا كه ميكنم گفت: عهد

بود.  خيس مرقع آن ماه يك تا و نيارم بيون
گفت: الكريت ابن كه است آمده ديگر روايت در
در تأخيي و تعلل خود نفس در و شدم جنب سردی شب در
كن، مي غسل و كن مي گرم آب صبح كه يافتم كردن غسل
معامله عمري گفتم: عجبا خود روي. با مي حام يا
آيا آمده، برگردن او از حقي امشب و دارم خدا با

سوگند خود با ورزم؟ درنگ و نكنم شتاب كه رواست
و مرقع، هي با و كن غسل رودخانه در بايد كه خوردم

فشار را آبش آنكه شرط به بشكد تا نكن بيونش تن از
اشاره  پيشتگويد: نروي. مؤلف آفتاب در و ندهي
رطل يازده آستينش هر الكريت ابن مرقع اين كه كردي
ديگران براي را غسلش داستان اين و داشت، وزن

دهان و اي كرده كاري بگويند: خوب كه كرده حكايت
و نيست بيش جهالت آنكه حال نايند نقل دهان به

افتد مي پسند را جاهلن تنها كار اين و كرده معصيت
شكنجه را خود ندارد حق كس هيچ زيرا را عالان نه

آب بسا چه بوده اضخيم مرقع اين بس از انگهي و كند،
در و نبوده، درست هم غسلش و نرسيده بدنش جاي هه به
هم خواب لذت از بسا نشكيده مرقع كه ماه يك آن طول
مي مرگ يا بيماري به منجر اينكار شايد و شده مروم
است.  شده

احد به را اش مهريه خضرويه احد زن كه اند آورده
را زنش ببد. احد بايزيد ملقات به را او كه بشيد
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نشست، روگشاده بايزيد پيش او و برد بايزيد نزد
بايزيد نزد وقت  منگفت: زنش كرد تعجب اظهار احد

ا ة نشستم گاه هر و نودم، فراموش را نفساني لذايذ ه
كه آرم. هنگامي مي ياد به را دل كام نگرم مي تو به
گفت: بايزيد به ا احد آمدند، مي بيون بايزيد نزد از
بياموز! زنت از را گفت: جوانردي كن، وصيت مرا

بسته عهد هم با ابوسليمان و الواري ابي بن احد
نكند. روزي خلف را ابوسليمان امر احد، كه بودند

تنورپرسيد:  و آمد گفت. احد مي ملس ابوسليمان
جواب ابوسليمان كنيم؟ كار چه حال كردي آتش را

پرسيد. ابوسليمان باره سه و دوباره احد نداد،
را كار هان و رفت بنشي! احد تنور توي گفت: برو

با دريابيم؛ را گفت: احد ابوسليمان كرد. ناگاه
وسط ديدند آمدند احد سراغ و برخاستند حااضران

بود. نرسيده وي به آسيب اما نشسته تنور
راست اگر است، بعيد قصه اين گويد: صحت مؤلف

نيست. جايز معصيت در وطاعت كرده معصيت باشد
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب كه داري روايت چنانكه

از يكي و فرستاد جنگي مأموريت يك به را اي عده
راه در انصاري مرد گماشت. آن ايشان بر را انصار

اينكه نه گفت: مگر و شد خشمگي عده آن بر دليلي به
من از شا است وسلم) فرموده عليه ال (صلى پيغمب
و كنيد جع گفت: هيزم گفتند: آري، كنيد؟ اطاعت

توي  حالگفت: كردند را كار آن كنيد، درست آتش
بروند. جواني كه شدند حااضر اي برويد! عده آتش
جهنم آتش از پرهيز براي ما  مگرگفت: ميان آن از
حال اي؟ وسلم) نگرويده عليه ال (صلى ال رسول به

كه فرمود امر اگر روي مي حضرت آن نزد نكنيد عجله
حضرت نزد هگي شوي. پس مي داخل شويد، داخل آتش در

فرمود: اگر حضرت نودند باز ماجرا و بازگشتند
(يعن نداشتيد آمدن بيون ديگر شديد مي آتش آن وارد
در فقط اطاعت كه بدانيد رفتيد)، مي جهنم به آن از
العروف». ا ف الطاعة «إ دّنا است نيك كار
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آمد زني بودم نساج خي گويد: نزد دئيلي ابوالي
داد. بده، بودم آورده تو نزد كه منديلي گفت: آن و
درهم،  دوگفت: شود؟ مي چند اجرتشپرسيد:  زن
مي ال شاء ان فردا ندارم هراه پول  النگفت: زن

در را پول نبودم من و آوردي اگر گفت: خي، آرم. خي
گيم. زن مي تويل آنرا آمدم وقت من بينداز دجله

از قضيه اين در  تفتيشگفت: خي پرسيد: چگونه؟
 انگفت: بكن! زن گفتم هانچه است، فضول تو طرف
روز آن  فردايگويد: رفت. ابوالي و ال؛ شاء

پارچه در كه درهم دو و آمد زن نبود آنا خي آمدم،
گره پارچه آن نيافت، را خي و آورد بود زده گره اي
و آويت بسته آن در خرچنگي انداخت؛ دجله در را زده
دكان در و آمد خي كه ساعت از بعد رفت، فرو آب در

كه حال در خرچنگ بگيد واضو كه نشست آب كنار گشود،
آن خي و آمد خي نزديك كرد مي حل پشت بر را بسته آن

گويد: در برگرفت. راوي خرچنگ پشت از را بسته
گفت: ديدم، چنان و چني كه گفتم خي به من موقع اين
مكن. اظهار كسي به چيزي ام زنده من تا

و باشد راست قصه اين كه است گويد: بعيد مؤلف
شارع كه چرا نيست خال شرعي خلف از باشد راست اگر

اين گويند كه منگر آن به و كرده، ني را مال تضييع
كرامت كس به شرع مالفت با خداوند است، كرامت
ننمايد. اكرام و نبخشد

دو هر ديد شد وارد نوري بر كسي كه اند آورده
گفت: است؟ خب است. پرسيد: چه كرده ورم پايش

او از و امتناع من از خواست، خرما من از نفس
خوردم. و خريدم خرما رفتم بالخره تا اصرار
كرد، ابا بگزار، ناز و برخيز نفس گفتم: اي آنگاه

براي جز ننشينم زمي بر روز چهل كه كردم عهد خدا با
تشهد!

در را شيوخ از يكي كه است آورده غزال ابوحامد
خود بر داد، مي دست كسالت خيزي شب از سلوك بدايت
رغبت به نفس تا بايستد سر روي شب تام كه كرد الزام

يكي كه است آورده نيز نايد. و اقدام خيزي شب به
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داشت چه هر بركند دل از مال حب آنكه براي صوفيه از
انفاق اگر كه ترسيد و انداخت، دريا به و كرد نقد
كسي صوفيه از گيدش. يكي فرو بشش رياي و غرور كند
به نفسش تا دهد فحشش جع حضور در كه ميداد اجرت را

طوفاني فصل در زمستانا كند. ديگري عادت بردباري
غزال از نايد. عجب شجاعت ترين تا رفت مي دريا به
و كرده، ذكر آموزش عنوان به را چيزها چني كه است
حال به كه است شيخ نوشته: بر حكايات اين از پيش

حاجت، از بيش است مال را وي اگر بنگرد، مبتدي
بين بزرگ خود منش اگر و كند صرف خي راه به و بگيد
تنبل اگر و دارد وا بازار در گدايي به را وي دارد
خاكست و دود با و شست مبال و آوردن آب به را وي است
و فرمايد، روزه است پرخور اگر و سازد مشور مطبخ
را افطارش شود ني كم روزه با شهوتش و است عزب اگر
و تنها نان به شب يك و دهد قرار تنها آب به شب يك

نايد.  منعش گوشت از مطلقا
ملس به هيشه بسطام اهل از يكي كه اند آورده
است سال سي من استاد،گفت:  روزي آمد، مي بايزيد

ام، گفته شهوتا بتك و دار، زنده شب و دارم روزه كه
ياب. ني چيزي دل در گويي مي تو آنچه از اما

زنده شب و داري روزه سال سيصد اگرگفت:  بايزيد
مي كه حال اين بر و گويي دل كام بتك و ورزي داري
مرد نيابي. آن اي ذره علم اين از باشي بينم

به مجوب تو آنكه  برايگفت: بايزيد پرسيد: چرا؟
را درد اين  آياپرسيد: مرد هست. آن خود نفس

پذيري. ني تو اما  هست،گفت: بايزيد هست؟ دوايي
كنم. مي بگويي چه پذيرم. هر  ميگفت: مرد

و بتاش ريش و سر و برو اكنون  همگفت: بايزيد
پر گردن بر اي بره تو و آي بيون پلسي با كن بر جامه
جع خود گرد به را وكودكان (چهارمغز)، گردكان از
هر ها بگو: بچه بلندتر چه هر صداي با و كن

دهم! مي او به گردو يك بزند من به سيلي يك كدامتان
داري. آن حرمت آن در كه رو بازار راسته هان به و

كه است شايسته من مثل ال! از  سبحانگفت: مرد
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ال» «سبحان  اينگفت: بايزيد بكند؟ كاري چني
گفت: براي بوده! پرسيد: چطور؟ شرك گفت كه نيز
است منزه من نفس يعن گفت، خود نفس تعظيم مض آنكه
گفت: آن مرد بكنم! آن كارها چنان اينكه از

بايد بده، نشان ديگري راه بكنم، توان ني را كارها
(خيال) آبروي تا گفتم كه است هان كار شروعگفت: 

چه كه گوي مي آن از بعد گردد خوار نفست و برود تو
توان. بايزيد  نيگفت: است. مرد خوب برايت چيز
پذيري.  ني بودم گفته كه  منگفت:

وسلم) عليه ال (صلى پيغمب  ازگويد: مؤلف
كند. از خوار را خود ندارد حق مؤمن كه داري روايت
را مردم نرسيد، جعه ناز به روزي كه است نقل حذيفه

تا ساخت پنهان را خود گردند مي بر ناز از كه ديد
نبينندش!

گفت: از كه كند مي نقل معاذ بن ييي از غزال نيز
كرده معرفت درخواست خداوند از كه پرسيدم بايزيد

بشناسد! مؤلف كسي كه است گران خدا گفت: بر اي؟
مقصود اگر زيرا است جهل به اقرار اينگويد: 
صفات با هست خدايي كه باشد، كلي طور به معرفت
واجب اندازه اين دانست مسلماني هر بر كه معي،
باز كه باشد او ذات حقيقت شناخت مقصود گر و است؛
است.  جهل نشان نظر اظهار اين
مريدي به كه است كرده نقل نشب ابوتراب از نيز و

بار هفتاد از بببين، بار يك را بايزيد گفت: اگر
گويد: اين است! مؤلف سودمندتر برايت خدا ديدن
جنون.  از بالتر پله چند است حرف
ساكنگفت:  كه است كرده نقل الكريت ابن از هو
در اين و برآوردم نام نيك به مل آن در و شدم اي مله
لباسهاي آنا و شدم حامي گذاشت. وارد اثر دل

آن روي خويش مرقع و پوشيدم و دزديدم ديدم، فاخري
پيمودم. مي راه آهسته آهسته آمده بيون و پوشيدم

آورده بيون تنم از را لباسها و گرفتند مرا پس
و يافتم حام» شهرت «دزد به پس آن از و زدند سيليم
گونه  بدينافزايد: مي كردم. غزال پيدا آرامش
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ا ة از خدا كه دادند مي ريااضت را خود خلق ملحظ
صاحبان و سازد، رهايشان خودبين از و دهد ناتشان

اند كرده معاله چيزهايي با را خويش نفس بسا حال
است. آن در قلبشان صلح اما پسندد، ني فقيه كه

جامه آن تا است بيشت غزال از من  تعجبگويد: مؤلف
دزد!

خريد گوشت است. روزي صوفيه از بابويه بن علي
گردن به آنگوشت پس داشت، شرم ببد، منزل به كه

بشكند). را نفس (تا برد خانه به بازار از و آويت
شخصيت بردن بي از نيست، ريااضت گويد: اين مؤلف
را خويش كفش كسي كه ماند مي بدان و مردم، ميان است
بگذارد! سر بر

مرتكب و اند ناده نام ملمت را خود صوفيه از جعي
از كه است آن ما گويند: مقصود مي و شوند مي گناه
و شوي آسوده ريا و پرست جاه از و بيفتيم مردم چشم
و كرد زنا زني با كسي كه است داستاني آن نظي اين
را خود انزال هنگام گفتند: چرا ساخت آبست را او
است.  «عزل» مكروهگفت: نكشيدي؟ كنار زن از

جاهلن است! اين حرام زنا كه اي گفتند: نشنيده
ندانسته آيا ريزند مي مردم نزد را خود آبروي كه
زمي؟ روي بر خدايند گواهان مسلمانان كه اند
كه است اين هم يكي صوفيه عجيب داستاناي از

نر سوي به بغداد ازكند:  مي حكايت مدين ابوالسي
كه بود مردي نر آن ُقراي از يكي در شدم بيون ناشريه

مي شط كنار به روز داشت. «يك ارادتي صوفيه به
كه دانستم بود افتاده كه ديدم خرقه اي پاره رفتم
شط ميان از و گرفتم بر خرقه آن است درويشي آن از

بود نوري ابوالسي كردم نگاه شنيدم. چون آوازي
غوصي گل و آب ميان در و بود افكنده آب در را خود كه
بين مي ابوالسن، ايگفت:  بديد مرا كرد. چون مي

چندين روز هر كند؟ مي معاملت چه من با تعال خداي
و رساند من به مكاره اصناف و فرستد من به بل انواع

تقدير را ا خليق جلة آنچه كه فرمايد مي عاقبت به
ديگران بر ترا و بود نواهد آن از بيش ترا ام كرده
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مي سخنان اين و بود، نواهد وتصيصي نيست ترجيحي
پاك شط گل از او تن رفق به گريست. من مي و گفت
او و پوشانيدم دروي جامه پس شستم مي وحل از و كردم
ارادت صوفيان به ] كه مرد آن پيش را

درها جله خلق درآمد، شام وقت  بردم. چونداشت[
به را ما نيز مرد آن و رفتند بامها بر و ببستند

و كنند مي ديه اين قصد شب هر گفت: ددگان و برد بام
اي بيشه ده پياهن و روند؛ مي بامها بر خوف از مردم
اين چون نوري ابوالسي بود؛ ددگان مأواي كه بود
انداخت بيشه آن در برهنه پاي به را خود بشنيد سخن
سخن شيان با و بيشه آن در كرد مي شد و آمد روز تا و
يكديگر با بديدي صفت بدان را او چون ما و گفت، مي

خلص بيشه اين (نوري) از ابوالسي كه گفتيم
سلمت به بيشه ميان از كه ديدي ديگر نيابد. روز

نزديك به كند. چون مي ترني خود با و آيد مي بيون
مروح دو هر پايهايش و بينداخت را خود رسيد ما

بودند. ما كرده تراش قلم كه بيشه ني از بود گشته
مي بيون وي پاي از ها پاره ني و كردي طلب منقاشي
خاست. ابوالسن نتوانست پاي بر روز چهل و آوردي
چه خود اين كه كردم سؤال نوري ابوالسي از كه گويد
بيشه آن در كه بشنيدم چون داد: كه جواب بود؟ حال
نفس كس ِر ازجهت برميد. من كه ديدم خود نفس هست شي
.1انداختم بيشه آن در را خود

و نيست؟ ديوانگان كار هه اين گويد: آيا مؤلف
گويد: مي كه آنا ببينيد را وگستاخيش زباندرازي

كند؟»  مي معاملت چه من با خدا بين «مي
هوا در پا و سرنگون ديدند را نوري ابوالسي هي
از و رمانيدي مردمان از  مراكرد: مي مناجات چني
گويد: گردانيدي! (راوي تيدست دنيا و مال و نفس
به سر نه اگر هست كه هست رااضي  اگرگفتم: بدو

داشت ملكي نوري كه اند آورده نيز بكوب). و ديوار
آن و نشست دجله كنار بر و فروخت دينار سيصد به

شد.- نقل ،58-59 ص كبي، شيخ سيت از داستان ا اين ترجة 1
م. 
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گفت: مي و انداخت مي آب در دانه دانه را دينارها
مؤلف بفريب؟ اينها با خواهي مي دنيا) مرا (اي

كه بود آن بت ترسيد مي پول آن فتنة از  اگرگويد:
برهد.  تشويش از و بدهد فقيي به يكجا را هه

براي رفت بيون  استادمگويد: دراج ابوجعفر
چهار كردم جستجو و برداشتم را اش جبه من طهارت،

بودي. چون خفته گرسنه شب آن و يافتم، نقره درهم
اي گرسنه ما و داري درهم چهار  توگفتم: آمد
حالگفت:  بده! سپس پس برداشت؟ را  آنگفت:
خدايي به را بيار. گفتم: تو بر چيزي برو و بگيش
 خداگفت: چيست؟ پول اين داستان بگو پرست مي كه
وصيت داشتم قصد نكرده، روزي من به چيزي اين از غي
به را آن قيامت روز و كنند دفن من با را آن كه كنم
به دنيويات از آنچه است  اينگوي: و ناي مستد خدا
اي. كرده عطا من

كار دينار يك روز هر سال بيست مدت حداد ابوجعفر
بود روزه روزها تام و ميداد صدقه را آن و كرد مي
مي صدقه چيزي ها خانه در از عشا و مغرب ناز بي شب

 صدقهگويد: كرد. مؤلف مي افطار آن با و گرفت
هم اگر و است، حرام كند كسب تواند كه كسي بر گرفت
كجاست؟ مناعت باشد حلل

از يكي وسلم) فرمود: اگر عليه ال (صلى پيغمب
بيارد كند جع هيزم و رود صحرا به و برگيد طنابي شا
آن از به شود نياز بي مردم از و بفروشد بازار در
خواه و بدهندش چيزي خواه نايد، سؤال كه است

فرمود: كه است روايت حضرت آن از هم ندهند. و
دارد كار قوت كه كسي و دارد، كه كسي بر گرفت صدقه

نيست. روا است، سال و
لب بر پايي شب يك شبلي كه است نقل شبلي پسر از
داشت نگه حياط به رو را ديگر پاي و گذاشت بام

خود بگذاري هم بر پلك لظه يك اگر چشم، وگفت: اي
بيدار صبح تا گونه بدين و اندازم؛ مي پايي به را

جز نشنيدم كس هيچ از خدا ذكر  ديشبگفت: صبح بوده
دوپول! خروس يك از
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پسر ابوالسن با گويد: ما بغدادي ابوالعباس
ميهماني به را ما شب يك داشتيم مصاحبت شبلي

نيايد، ما نزد پدرت كه شرطي گفتيم: به خواند،
غذا داشتيم رفتيم او منزل به ما آيد. و گفت: ني

انگشت هر لي دستش دو در شد وارد شبلي كه خوردي مي
از نشست. ما جع وسط و آمد دست؛ دو در شع هشت شعي،
لگن و شع مرا گفت: آقايان داشتيم، پروا و شرم او
كجاست؟ ابوالعباس من گفت: غلم كنيد! سپس فرض شع
كه: بواند را شعر آن
حـــادي   الـــحــيـرة بــلغ لـــمــا و

 حـــارا جـــمــلـي
بن تفــــل ل و         رحلي بــا احــطط فقلت

 ســـارا
شد، حيان شتم خوان حد .دَْي رسيدي حيه به (يعن: وقت

نكن اعتنا و آر فرود جا هي در مرا  بارگفتم: بدو
كرد تغن را شعر آن ابوالعباس چون رفت) و كه آن به
برفت. و بيفكند ازدست شعها شد، دگرگون شبلي حال

مژگان رمضان ماه عيد روز شبلي كه اند آورده
و بست پيشاني بر دستمال تراشيده ابرو و بركنده

خواند: مي چني و آمد بيون
=  إنـــي  عيـــم ٌد و فطــم ٌر لــلنــاس
وحـــيــم ٌد فـــريـــم ٌد

الشعراء قبة در روزي شبلي كه اند آورده نيز و
بودند، جع دورش اي عده و بود نشسته منصور جامع در
و گذشت ايشان بر زيبا بسيار نوجواني ميان آن در

آن شو، دور ما از شيطان،  ايگفت: شبلي كرد توقف
دور ما از شيطان، گفت: اي دوباره نرفت، نوجوان

گفت: بار سومي براي نورد. شبلي تكان هم باز شو،
ني باقي تنت بر درست لباس خدا به گرنه و برو

تن بر بسيارگرانبها لباسهاي نوجوان آن گذارم! و
جلو را سرود: «گوشت چني شبلي و رفت و برگشت داشت،
آن به اختيار بي چن و اند، انداخته شكاري مرغان

صال ما خواستند مي نايند. اگر مي ملمت كند مي حله
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پوشانيدند». ]خدايا مي را تو خواب روي باشيم
تست...[. از فتنه گوي راست

در شبلي ُمرد. زن شبلي از نام علي گويند: پسري
هه داشت پشت پر ريش كه هم شبلي ببيد، موي او عزاي
(مبوب) براي زن گفت: آن پرسيدند سبب بتاشيد، را

(حبيب) موجود براي من چگونه بريده گيسو مفقود
نتاشم! ريش

را گرانبهايي جامة گاه شبلي كه اند آورده ونيز
عنب روز سوزانيد. يك مي آتش به و آورد مي در تن از
نقل نيز داد! و بور را خري دمب زير و ناد آتش بر
پيش بادام و شكر ديد شد وارد او بر كسي كه است
آنكه  «براياست: گفته سوزاند. سراج مي و اوست
 «عذر»گويد: مؤلف ندارد»، مشغولش خدا ياد از

است! «گناه» شبلي از بدتر س دّراج
و فروخت را ملكي شبلي كه است آورده سراج ونيز

چيزي را خود عيال و نود انفاق ديگران بر را پولش
﴿خوانند:  مي را آيه اين كه شنيد نيز نداد. و
ُأوا آيه اين ماطبان از هم من گفت: كاش ،1ِفيَهاللل﴿ اْخَس

كه باشند بندگان را  خداياست: گفته بودم! ونيز
شود! مؤلف خاموش بيفكنند دهان آب جهنم در اگر

هر و گفته بايزيد كه است قبيل هان از گويد: اين
است.  سرچشمه يك از دو
مي چشم در نك مقداري شبلي كه اند آورده نيز و
گويد: باند! مؤلف بيدار و نوابد شب كه ريت

است.  بوده انداخته حالش اين به ريااضتكشي ظاهرا
من به اي پشمينه گويد: كسي رازي ابوعبدال

با كه ديدم اي قلنسوه شبلي سر بر بود، پوشانيده
خواست نود. دل مي مناسب و بود جور خيلي پشمينه آن
كرد تام ملس چون باشد. شبلي من مال نيز كله آن كه
هر كه بود اين وعادتش كرد من به نگاهي برخاست و

كرد. مي نگاهي چنان كنم دنبالش من خواست مي گاه
پشمينهگفت:  رسيدي خانه به تا رفتم، دنبالش به

خاموش و و] خوار [رسوا آن در« .108 آية مؤمنون، سورة 1
.»مانيد
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هم به يكجا كله با كندم تن از آنرا بيار، بيون را
انداخت!  آتش در را دو هر و پيچيد
در را دينار پنجاه شبلي كه كند مي نقل غزال

خدايش ناد عزت را تو كس گفت: «هر و انداخت دجله
چني كه است غزال از من گويد: تعجب داد» مؤلف ذلت
فقاهتش است. پس آورده ستايش لن با را كاري

كجاست؟
نيافتم خوردنيي گفت: روزي كه است نقل ُبنان از

زري پارة رفتم مي راه در افتادم، ااضطرار حال به و
گفتم برگيم. دوباره خواستم افتاده، خاك بر ديدم

«حديث» به آن باز و گذشتم، آن واز «لقطة» است
مسلمان گيد فرا خون را زمي روي اگر كه آوردم ياد
ا ة آن و گشتم باز پس نورد، آن از حلل جز را زر پار

كه بودم نرفته دور نادم. خيلي دهان در و برداشته
كرد. طفلي مي صحبت يكيشان كه رسيدم طفلن حلقة به

گوينده آن بندگان؟ در صدق علمت پرسيد: چيست
ا ة كه است آنداد:  پاسخ دهان! از بيفكند را زر پار
افكندم. مؤلف برون دهان از گويد: زر ُبنان

شرع خلف كودكي، حر ِف با هم آن افكندنش  دورگويد:
.1است بوده

گوشة به كه حال در بلخي نوشته: شفيق غزال ونيز
آمد، زاهد ابوالقاسم بودند بسته چيزي عبا

بادام تا گفت: چند چيست؟ آن پرسيد ابوالقاسم
افطار اينها با دارم گفت: دوست و داد برادرم است

خود به تو كه حال شفيق،  ايگفت: كن. ابوالقاسم
زنده افطار «تا كه نايي مي اطمينان و دهي مي وعده

را در زد. و نواهم حرف تو با ديگر ماند» من خواهم
فقاهتگويد:  رفت! مؤلف درون و بست رويش به

مباح عمل يك خاطر به را ببينيد! مسلماني را دقيق
او با بلكه كرده افطار) ملمت (تية مستحب بلكه
عليه ال (صلى پيغمب آنكه حال نوده، رابطه قطع

تا گشت مي صاحبش دنبال بايد «لقطة قاعدة طبق يعن  1
ني بر بود افتاده كه جايي از را آن اصل يا بيابدش،

.- م. »داشت
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كرد. مي فراهم را اش عائله ساله يك وسلم) قوت
است.  كرده خراب را زاهدان گونه اين كار جهل،

ديدم صوفيي هند درگويد:  عماني اسحاق بن احد
سال صد شد، مي شناخته عنوان) صابر (يا نام به كه
بست، مي را چشمش يك هيشه و بود گذشته عمرش از

ا ت: يك است؟ حد چه به تو صب صابر، ايپرسيدم:  گف
از نظرم آنكه براي افتاد، دنيا زينت بر نگاهم بار
را چشمم يك كه است سال هشتاد مدت نگردد سياب آن

است نقل ديگري زاهد ام! از نگشاده دنيا بر و بسته
گفت: مي و بود پوشانيده قي به را چشمش يك كه
را ما هگي است! خداوند اسراف چشم دو با نگريست

فرمايد. عطا سال عقل
نقل جوني عبدال استادش از هداني ايوب بن يوسف

از نيافتم مراب از دولت اين منگفت:  ومي كرد مي
كردم مي نظافت را آبريزگاه داشتم روزي يافتم؛ خل
كاري چني در را  عمرتگفتم: خود ُرفتم. با مي و

خدمت از نفس، ايگفتم:  خود با دوباره كردي، تلف
گشودم مبال چاه سر پس داري؟ ابا و عار خدا بندگان

دهان در ناست كه چندان افكندم آن در را خويش و
گويد: شستند. مؤلف و آوردند بيون رفت. مرا

را مريد چند شدن جع چگونه بيچاره اين ببينيد
دهانش به ناست رفت حاصل را آن و «دولت» انگاشته

خطاها و خبط اين از ندارد علم چون است؟ پنداشته
دارند. بسيار

به كارش ابتداي در حلج منصور بن حسي اند آورده
بر او از مرقع زياد زحت گويد: به كتاني آمد، مكه

نيم كردي وزن را آن شپش گويد: يك گرفتيم. سوسي
ورزيده ماهدت و كشيده ريااضت بس از 1داشت وزن دانگ

بود. 
مورد در را توجهي) حلج بي (يا جهلگويد: مؤلف
اجازه حت شرع است؟ بوده حد چه تا ببينيد نظافت
احرام حال در لو و گرفت، شپش كسي سر اگر كه داده

تقريبا سنگ درهم يك و است سنگ درهم ششم يك دانگ، 1
 نودي) است.- م.18( شرعي مثقال يك معادل
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جاهلت او از و بپردازد)، اي كفاره (و بتاشد سر
داند. مي ماهدت و ريااضت را گرفتگي شپش كه است كسي

در بود ما نزد  درويشيگويد: مفلح بن عبدال
سي مرا يا  خداياگفت: شد گرسنه خيلي روزي جامع؛

بزن! در سرم بر مسجد ا اين كنگرة از اي پاره يا كن
از آجري و نشست مسجد گنگرة لب و آمد كلغي ميان آن
در درويش افتاد، درويش سر بر و شد رها پايش زير
و نود آسان به رو كرد مي پاك ازچهره خون كه حال

1دهي! ني اهيت هم جهانيان هة قتل به گفت: تو

استنباط! چرا اين با بكشدش  خداگويد: مؤلف
 نرفت؟ گدايي ويا كسب دنبال
دويدن حال در درويشي كه است روايت خليل غلم از
مي شاهد خدا عليه را شاگفت:  مي و گشت مي بر گاه
مرد. و افتاد ُكشدم! و مي دارد كه گيي

نفس در كه را حالت ترين زشت ملمت صوفية ايّما
مي نان را خويش اعمال بتين و كنند مي آشكار دارند
ال (صلى پيغمب كه است چيزي آن خلف واين دارند
اين از بعضي مرتكب كس وسلم) فرمايد: «هر عليه

دارد». و پنهانش الي ست به بايد شود مي پليديها
كرد، اقرار زنا به حضرت نزد كه ماعز به نيز

داشت مي نفته اگر و نداشت پنهانش  چرافرمود:
با و بود ايستاده راه در حضرت بود. زماني بتين
اصحاب از يكي كرد، مي خودش) صحبت (زوجة صفيه
صفيه اين كه وفرمود: «بدان كرد صدايش حضرت گذشت

دل در گماني را صحابي آن تا فرمود را اين است»،
نگذرد.

صوفيان پوشش در اباحتيان
جا صوفيان بي را خود جان، حفظ براي اباحتيان

شوند: مي تقسيم گروه سه به و اند زده
به يا و ندارند قبول را خدا كه اند كافران يكي

منكرند را نبوت و پيغمب ليكن دارند اقرار خدا
نشدني و دروغ اند آورده پيغمبان گويند: آنچه

مايه اين در عطار كه است فراواني داستاناي يادآور 1
دارد.- م. 
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در نفس گذاشت آزاد و كردن يله براي است. اينان
يافته خود خون حفظ براي كه راهي تنها خودش تايلت

درويشانند صورت در «بظاهر است، تصوف پوشش اند
اي چاره ششي جز را ايشان». اينان سيت بر ونه

نيست.
تقليد به اما دارند اقرار اسلم به دوم گروه
كننند.  مي دين) عمل خلف (بر خود مشايخ
به كه اند گشته شبهاتي دچار شخصا سوم گروه
شبهات آن اصل اند. و شده اباحي عمل در آن مقتضاي

متعارض را حجتها كه داد فريبشان شيطان كه است اين
طريق از مقصدرا به رسيدن و مشكل را تيز و يافتند

نيست كوشش به مقصود شاهد مال. وصال به نزديك علم
را نات راه رو اين از اينان باشد، روزي بايد بلكه
گويند: و دارند دشن «علم» را كلمة و يافتند بسته
حجاب در مقصود از علم با وعلما است حجاب علم

به نايد انكار ايشان بر عالي اگر و اند مانده
است هرأي ما با باطن در هم  اينگويند: خود پيوان

خرد سست عوام نزد را خود باطن عقيدة خلف اينكه ال
بد اينان مالفت در عال آن اگر و نايد، مي اظهار
شرع. و و ا قيد پابستة است  ابلهيگويند: باشد
كردند عمل داده دست ايشان بر كه شبهاتي طبق خود
«علم» به عمل خود اين ورزيدند مي توجه و دقت واگر

آنان:  جواباي و آنان شبهات است! اينكه
اهل اي عده ازل تقرير اول- گويند: در شبهة
ني بدبت نيكبخت شقاوت، نامزد جعي و اند شده سعادت

اعمال كه دانيم مي و گردد، ني سعيد شقي و شود
كه حالت در و است شقاوت رفع و سعادت جلب مض عبادي
كه پيداست است»، بوده بودنيها نشا ِن پيش «زين

لذت به دل و نوري غم بايد است، بيهوده ما كوشيدن
هر زيرا نيست ملمت جاي عملي هيچ بر را نفس و سپاري

شده.  نوشته پيش از هست چه
بالتر و است شرايع هة ر دّد اين كه گوييم پاسخ در
انزال و رسل ارسال چرا اصل كه خالق به اعتاض آن از
كتاباي شردن مردود به كه اي شبهه هر و كرده، كتب

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 371



ابليس تلبيس                   372

] است باطل بكشد آوران پيام انگاشت نادان و آساني
اقرار را اسلم اصل اباحتيان از دسته اين كه گفتيم
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب از روايت . ودارند[

ال، رسول پرسيدند: يا اصحاب كه هست مواضوع اين در
براي كس هر و كنيد فرمود: «عمل نكنيم؟ توكل آيا
سوق آن به و شود مي آسان راهش شده، آفريده آنچه
شده، مقدر بچه كس هر براي مثل يعن شود»، مي داده
ناداني كس هر براي و آيد مي پديد او دل در نكاح حب

هر براي و شود مي بركنده دلش از دوست علم شده مقدر
در كه دانست عكس. بايد بر شده مقدر دانيي كس

به عقاب و ثواب هي بابت و «كسب» هست قدرت انسان
وسلم) نظر عليه ال (صلى گيد. پيغمب مي تعلق وي

ا ة ا «قدر» به ملحظة از را اصحاب «عمل» معطوف ملحظ
مقدر و است چگونه تقدير دانيم ني ما زيرا داشت
به است عيان را آنچه بينيم، مي را عمل اما چيست
ا ة كرد.  ترك توان ني است نان آنچه بان

ماست اعمال از مستغن خداوند دوم- گويند شبهة
سزاوار پس ندارد، اثر او بر ما طاعت و معصيت و

دهيم.  رنج فايده بي را خويش كه نيست
بر اعتاض و است شرع رد اول اين كه گوييم جواب در
اسلم بر خودش قول به كننده شبهه و] پيغمبان آمدن

كه باشد پندار اين بر كس هر . ثانيادارد[ اقرار
خدا است زياني و سود من عصيان و طاعت از را خداوند

َوَمْن﴿ است: آمده قرآن در چنانكه نشناخته، را
َد ّنَما َجاَه ِإ ُد َف َنْفِسِهللل﴿ ُيَجاِه ﴿فرموده:  ديگر جاي  و.1ِل
ّكى َوَمْن ّنَما َتَز ِإ ّكى َف َتَز َنْفِسِهللل﴿ َي اش نتيجه كوششي هر  پس.2ِل
سود به اي تزكيه و تقوا هر و شود مي ما خود عايد
پرهيز را بيمار اگر طبيب چنانكه ماست، خود

ني تفاوت طبيب براي و است خوب بيمار براي فرمايد
و سودمند خوراكهاي را بدن كه طور هان و كند؛

ا ةعنكبوت، 1 كند، جهاد كه كس هر و«. يعن ی: 6 آية سور
  .»كندمى جهاد [سود] خودش به تنها

ها]آلودگى [از كس هر و« يعن ی: .18 آية فاطر، سوره 2
.»شودمى پاك خود سود به شود پاك
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هي نفس براي هم متلف عقايد و اعمال هست، زيانبخش
اعمال، براي كه است كساني نظر دارد. اين را حال
كه هستند هم قايلند. كساني اغرااضي و علل

اطاعت و تعبد مض شرع دستورات به ميگويند: عمل
و رسل ارسال را خدا افعال كه ندارد لزومي و است

ل «افعاله كه ناييم توجيه و تعليل كتب انزال
و ما طاعت از خدا كه است درست تعلل». وانگهي

ما كه خواسته هو اما است، نياز بي ما معرفت
نظر در را او امر بايد ما و كنيم اطاعش و بشناسيمش

بي ما از ] او را امر آن از غرض نه باشيم داشته
. نيستيم[ او از نياز بي ما اما است نياز

نظر در را الي رحت وسعت سوم- گويند: اگر شبهة
باشيم، كرده خطابي هر ما، بشايش از واينكه آري
ني دچار لذت از حرمان و زحت به را خويش نيست، عاجز

سازي. 
و آساني كتب رد هم اين كه شود مي گفته جواب در
در آنان هشدارهاي داش ِ ِت خوار و است آوران پيام

خو خداوند هچنانكه گناهان. وانگهي از خودداري
العقاب» نيز «شديد را خو هو ستوده، رحت به را

دچار اوليا و انبيا كه شود مي ملحظه و است ناميده
وبيماري گرسنگي به و شوند مي خود لغزشهاي عقوبت
باز است حتمي ناتشان كه كساني و آيند، مي گرفتار

(عليه خليل ابراهيم چنانكه ترسند مي خدا از
موساي و نفسي، نفسيگويد:  قيامت السلم) روز

عنه) ال (راض ی عمر از و نفسي، نفسيگويد:  كليم
نيامرزندش. اگر عمر بر  وايگفت: مي كه است نقل
در را خود كه گردد مي رحت مستوجب كسي دانست بايد و

خواهد درو اميد كارنده هچنانكه دهد قرار آن معرض
ّلِذيَن ِإّن﴿: است آمده قرآن در و داشت ُنوا ا ّلِذيَن آَم َوا
ُدوا َهاَجُروا ِبيِل ِفي َوَجاَه ّلِه َس ِئَك ال َل ّلِهلللل﴿ َرْحَمَت َيْرُجوَن ُأو ،1ال

كه باشند داشته خدا رحت اميد توانند مي كساني يعن

ايان كه كسان يقينا«. يعن ی: 218 آيه بقرة، سورة 1
نودند جهاد خدا راه در و كردند هجرت كه كسان و آوردند

.»اميدوارند خدا رحت به آنان
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بر كه آنان باشند، كرده جهاد و هجرت و باشند مؤمن
خدا» رحت «منتظر چگونه دارند اصرار ورزيدن گناه

رحت به تو  «اميدواريگويد: كرخي هستند. معروف
نيست». چيزي حاقت و خذلن جز كن ني اطاعتش كه كسي
مازات از اين بر دللت كه چيزي خدا افعال در

رحت از يأس بر هچنانكه ندارد وجود كند گنهكاران
و است خوب او لطف از يأس نه پس نداري، دليلي هم او
كه خدايي او. آن انتقام چنگ از رهيدن در طمع نه
اشرف از كه را دست بريدن حكم دينار ربع به

ا ءاست عذابش فردا كه اي شده اين كجا از داده، اعضا
نباشد. چني

كه افتاده چني دل در را اي چهارم- عده شبهة
چرك از آن پياست و است نفوس ريااضت اعمال، از مراد

به چون و اند داده ريااضت را نفس مدتي و آلودگي؛ و
گفتند: كرده، رها را اعمال اند نرسيده نتيجه
براي كه امري راه در بداري رنج را خويش چه براي
نيست.  شدني حاصل بشر

و شهوت كردن كن ريشه شرع مراد كه است اين جواب
مكن اين بگويند (كه نبوده بشري صفات ساير و غضب

آفريده مصالي براي غضب و شهوت اين نيست) زيرا
و ماند ني زنده آدم نبود خوردن به ميل شده. اگر

اگر و يافت ني ادامه نسل نبود آميزيش به تايل اگر
نود... ني دفاع خود موجوديت از انسان نبود خشم
و شهوت در اعتدال به است نفس واداشت شرع مراد
نفس «ني  قرآن نباشد. در زيانند كه طوري به غضب،
نه شده، ستايش 2خشم خوردن فرو هچني  و1هوي» از

كسي اگر نباشد. پس اصل خشم و طلب نفس، در اينكه
حرف است طبيعت تغيي ريااضت از بگويد: مقصود

نفس زور و شور و وشدت حدت شكست مقصود گفته، نشدني

َنَهى﴿ 1 ّنْفَس َو ْلَهَوىللل﴿ َعِن ال و هوى از را نفس و«. يعن ی: ا
 ).40آية نازعات، سورة. (»باشد داشته باز هوس

ِظِميَن﴿ 2 َكا ْل ْيَظ َوا ْلَغ ْلَعاِفيَن ا ّناِسللللل﴿. َعِن َوا خود خشم و« يعن: ال
ا ةآل. (»گذرنددرمى مردم خطاى از و بندمى فرو را سور

 ).134 آية عمران،
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نفس. تا كردن نابود نه است شهوت و غضب هنگام
و بورد چه بداند كه باشد مطلعي و عاقل آدم مانند

مي آيد مي پيش چه هر كه نادان كودك نه نورد چه
كند.  مي چه داند ني و خورد

و داده ادامه ريااضت به نيز اي پنجم- عده شبهة
«جوهر» شده اند پنداشته كه اند رسيده جايي به
هر اينكه از نداري باك ديگر گويند: اكنون و اند
نيز آنا اگر و است عوام براي ني و امر بكنيم، كار
و برهند، ني و امر از «جوهر» برسند مقام به

و است گرايي مصلحت و ورزي خرد نبوت، گويند: حاصل
در كه نيستيم عوام ما است؛ عوام كنتل آن از مراد

دريافته «حكمت» را ما زيرا بروي تكليف سوراخ
كه دانند آن در را «جوهر» شدن نشانة اي. اينان

زن ايشان از يكي اگر چنانكه برخيزد ميان از حيت
بلرزد اگر نلرزد، تنش ببيند بيگانه مرد با را خود
او نفس» در «حظ و نرده نفسش و نرسيد كمال به هنوز
است منثان صفت كه «بيغيتي» را است. اينان باقي
كه است آمده طبي تاريخ دانند. در ايان كمال

را مهمان و داشتند مي مباح را خود نواميس راونديه
مي خود زن نزد نوشابه و خوراك با پذيرايي از پس

خواباندند. 
است باقي جسم تا كه گفت بايد شبهه اين جواب در

كه است باقي خود جاي به بندگي رسوم و شرع احكام
كه است شده. درست واضع مردمان مصلحت براي اينها
كدورت آن اما شود مي چيه طبيعت كدورت بر قلب صفاي
مي در جنبش به اش انگيزه اندك به و هست خود حال بر

گل حركت اندك به و است لن زيرش كه آبي مثل آيد،
كه است اي سفينه مانند طبع مثال شود. و مي آلود
كنند رهايش و ببند آب جريان خلف در فرسنگ بيست
طبيعت تغيي مدعي كس گردد. هر مي بر سرازير در باز
زيبا زنان به بگويد: من كس هر و گفته، دروغ شود
كه است اين دليلش نگفته، راست نگرم، مي شهوت بدون
يابند. حالت تغيي دشنامي يا اي لقمه به اينان هم
و سو «هوي» اين آنكه حال اند مدعي كه عقل آن كو پس
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«هوي» است. دست به افسارشان و كشدشان، مي سو آن
مي مصافحه زنان با كه هستند كساني اينان از هم

بيعت وسلم) در عليه ال (صلى پيغب آنكه حال كنند
كه هستند كساني اينان از هم و نيداد، دست زنان با

مي وخلوت بندند مي برادري عقد زنان با اي شنيده
هي آنكه حال هستند، گناه از سلمت مدعي و كنند
و است، حرام نگاه و است،؛ گناه بيگانه زن با خلوت
عمر نيست. چنانكه رهايي بد انديشة از را كسي
پوسيدة استخوان دو  اگراست: عنه) گفته ال (راض ی

مي هديگر قصد يابند، پيمردي) خلوت و (پيزني
كه هستند كساني صوفيه گويد: از شاهي كنند! ابن

دارند مباح را «خواهر- برادري» نواميس دعوي به
عهد هم با تو و من  «بياگويند: مي نامرم زن به و

ننماييم». اعتاض يكديگر بر كه ببندي عقد و كنيم
ا ةالنفوس« كتاب در ترمذي حكيم علي بن ممد »ريااض

(كه برادرش زن به مروزي علي بن سهل كه است آورده
از پس بپوشان؛ روي من  ازبودند) گفت: هخانه
باش. ترمذي خواهي مي طور هر  حالگفت: مدتي

شهوت خود نفس در كه بود هنگامي اول، حرف گويد: آن
آدمي حيات در شهوت مردنگويد:  يافت. مؤلف مي
از آدم مثل گردد، اضعيف كه شود مي البته است مال
برد. گيي مي لذت لس و نگاه از هو اما شود عاجز جاع
نگاه از را هگان شرع اينكه نه مگر نيست، هه اين
آورده سلمي ابوعبدالرحن است؟ فرموده منع حرام
با كه هست گفتند: كسي آبادي نصر ابونصر به كه است
ديدن در «منگويد:  مي و نشيند مي بيگانه زنان

بدن كه زماني تامعصومم» گفت:  گناه از ايشان
شبهة بر كس هر و برجاست شرعي ني و امر پاست بر

ناند. از امان در حرام از نايد اقدام گستاخانه
كه كسي حق در گويي  چهپرسيدند: رودباري ابوعلي

من در احوال اختلف كه ام رسيده اي درجه به من گويد
به ليكن باشد رسيده گفت: آري، نگذارد؟ اثر

باب از معرفت اهل كه گفت جنيد نزد جهنم! كسي
ترك «حركات» را كه رسند جايي به خدا نزديكي
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كه تكليف؛ سقوط يعن داد: اين پاسخ جنيد گويند،
مي ورزي زنا كه كس آن من نظر است. در خطي بسيار

و است، ساقط تكليف (كه سخن ا اين گويندة از كند
است. خداشناسان نود) بت ترك بايد را حركات
او نزد عمل با و اند گرفته خدا از را اعمال دستور

از اي ذره بان زنده سال هر اگر گردند. من مي باز
اين زيرا آيد پيش مانعي كنم. مگر ني كم نيك اعمال
بشد. از مي قوت را حالت و سازد مي راسخت را معرفت

بين را كسي گاه گفت: هر كه است نقل نوري ابوالسي
بيون شرعي حكم حد از كه خدا با است حالت مدعي كه
بين را كسي گاه هر و مشو؛ نزديك كس آن به بردش، مي
ني گواهي آن بر ظاهرش كه است باطن حالت يك مدعي كه

بدار.  متهم دين در را كس آن دهد،
به و رفته افراط به ريااضت در ششم- گروهي شبهة

يا اند يافته دست صادقانه رؤياي يا كرامت نوعي
خلوت ثرة كه شود مي جاري زبانشان بر لطيف كلماتي

نايل مقصد به كه تانارند مي چني و است، گزين
ما چيزي ديگر وصول، از گويند: بعد و اند گرديده

رسيده كعبه به كه را كس هر و نرساند زيان را
را اعمال تصورات، اين نبايد. با وردي بيابان

رقص به و دارند سجاده و مرقعه اما گذارند مي كنار
و گويند مي صوفيانه سخنان و پردازند مي وجد و

گذشت. كه است هان جوابشان
خدا شرع از مردم كه گويد: بدان عقيل ابن
اند. مثل گراييده خودشان جعليات به برآمده
وسيلة را معبودها آن و پرستند مي را خدا غي بعضي،
موحدند ديگر اند. بعضي انگاشته خدا به نزديكي

عوام براي اينها گويند افكنده دور را عبادات اما
آمده قرآن در آنكه ندارند. حال معرفت كه شده واضع
ُكُم)  است: ّذُر ُيَح ّلُه َو من:  آل)( َنْفَسُه ال .1)28الية عمران

بايد . و»خود از خدا را شا تساندمى و«يعن ی: 
با گرفت انس اقتضاي غالبا عبادات كه دانست
دارد بصوص ابنية و جهات به كردن روي نيز و هنوعان

.28 آية عمران، ا آل سورة 1
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خالص توحيد به داشت نظر و ايان روح مناف اين اما
ْيَس﴿است:  آمده قرآن در چنانكه نيست ِبّر َل ْل ّلوا َأْن ا ُتَو
ُكْم َبَل ُوُجوَه ْلَمْشِرِق ِق ْلَمْغِرِب ا ِكّن َوا َل ِبّر َو ْل ّلِهلللل﴿ آَمَن َمْن ا . يعن ی:1ِبال

و مشرق بطرف را خود هاىروى كه نيست اين نيكى«
كه: كسى است اين نيكوئى گردانيد. بلكه بر مغرب

َلْن﴿است:  آمده قرباني دربارة . ونيز»بدا...
َناَل ّلَه َي و هاگوشت هرگز«. يعن ی: 2ِدَماُؤَهاللل﴿ َول ُلُحوُمَها ال
و تقوا رسد. ولنى خدا قربانيان) به (ى هاخون

بايد . تكيه»رسدمى خدا به كه است شا پرهيزكارى
بايد و نيست كاف هم شناخت صرف اما باشد مقاصد بر

صوفيان آنچه خلف بر گردد، رعايت ظواهر و شعائر
. 3اند گفته ملحد باطنيان و شطاح

ايشان از است مدود شرع بر شان اطلع صوفيه چون
صوف كه كساني و زند، مي سر ناروا كارهاي و حرفها
آنان به اند كرده مانند ايشان به را خود و نيستند

نادر صال صوف كه است اين نانيد، مي وتشبه تأسي
را صوفيه نيز عرفا مشايخ بلكه علما تنها ونه است

مالك امام نزد كسي كه اند اند. آورده نكوهيده
و پوشند مي ين نفيس هاي جامه ما ديار  صوفيةگفت:
ادعاي وقت آنگفت:  كنند. مالك مي چنان و چني
كه افتاد خنده به چنان و بگفت اين دارند، هم اسلم
ا اول گويندة به خطاب حااضران از غلتيد. يكي پشت به

اين به تو از بزرگت اي فتنه كه تو، بر گفت: واي
گونه اين شيخ كه نداري ياد به ما بودي، نديده شيخ

بندد. 
صوف صبح كسي گفت: اگر كه است نقل شافعي امام از
كه است نقل نيز و گردد؛ مي احق نشده ظهر شود،
جا به عقلش بنشيند صوفيان با روز چهل كس  هرگفت:
ريگستان» ناميده «گرگان را صوفيه هو و ماند، ني

است. 

. 177 آية بقره، سورة 1
 .37 آية حج، سورة 2
كرده نقل خفيف ابن به راجع سخيف حكايت مؤلف اينجا در 3

شد.- م.  نظر صرف آن ترجة از كه
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مي نقل داراني ابوسليمان از الواري ابي بن احد
و مرزوق؛ بن عبلله جز نديدم نيك صوفگفت:  كه كند
سوزد! مي صوفيه بر دل  مراگفت:

جز نديدم خردمند  صوفگويد: عبدالعلي بن يونس
مصر مشايخ از ادريسگويد:  (سلمي خولني ادريس

عبدالعلي بن يونس از نيز ذوالنون). و از پيش است
جز و نشستم صوفيه با سال سيگفت:  مي كه است نقل
نديدم. ايشان در خردمندي خواص، مسلم
سه صحبت گفت: از كه است نقل معاذ بن ييي از
و گو تلق فقيان غافل، بپرهيزيد: عالان گروه

جاهل.  پوشان پشمينه
سبب به ذوالنون بر مصر فقيهان كه گفتيم پيشت
فقيهان نيز و منمودند، انكار ميگفت كه سخناني
هچنانكه كردند، بيون بسطام از را بايزيد

ابي كردند. احد بيون را داراني ابوسليمان
هه گريتند. اين فقيهان دست از تستي سهل و الواري

رميدند مي بدعت اندك از گذشتگان كه بود جهت آن از
اند گفتند. آورده مي بدعت بتك سنت، از پيوي به و
از يكي در فقيهي ترحيم ملس به فقيهان از جعي كه

بر و آمد فقيه كلوذاني رفتند. ابوالطاب رباطها
وارد كه است گران من گفت: بر و ايستاد رباط در
را ما قدم مشايخ و ما اساتيد گاه هر شوم، رباط اين
گويد: راوي گفتند؟ مي چه ميديدند رباط اين در
و گرگ حال اما بودند، طور آن گفتم: پيشينيان بدو
اند.  كرده آشت ميش

نكوهش در كه ديدم عقيل ابن خط گويد: به مؤلف
ا ة بود: آنان نوشته صوفيه مسجد بر را رباط تنبلكد
است مسجد نه رباط و بريده، مساجد از و اند گزيده

تن به رباطها آن در كاروانسرا. و نه است خانه نه
حيوان مثل را خود و گذرانند مي بيكارگي و پروري
مي آواز و رقص و خواب و خور به و كنند مي فربه

دل كه نود خوش دستارهاي و رنگي ومرقعهاي پردازند
خانه هر در و پوشند مي بربايد را نوجوانان و زنان
بگردانند. شوهران از را زنان دل بگذارند قدم اي
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ستمگران هدايايي و اعانه از معيشتشان و
گيان باج و لشكريان قبيل از وغاصبان وتبهكاران

ساع ملس به هنشين براي را ريش بي است. نوجوانان
با و سازند، مي خويش بزم شع را آنان و كشانند مي

مي آمد و رفت پوشانيدن خرقه بانة به بيگانه زنان
هاي جامه كردن دانند. تقسيم مي حلل را اين و كنند
را طرب انگارند، واجب را ساع بزم در زده چاك

«قول» را غنا «وقت» و را ميهماني و «وجد» نامد
ا ة و ا ة تا نيز و «حكم» نامند را بردن مردم جام وعد

ا ة از نگيند ديگري دعوت و نروند بيون ميزبان خان
اعتقاد روي از را اين كس هر و دانند؛ واجب را اين

خود: «واجب» از ]زير فاسق و است گويد: كافر
را ني با . خنياگريخورد[ مي حرام و تراشيده

مل را ساع و غنا بساط و انگارند خدا قربت ماية
زيرا است كفر نيز اين كه پندارند دعا استجابت
دانسته خدا نزديكي باعث را حرام يا مكروه ارتكاب
اند. 

اصطلح: سر (به كنند مي شيخ تسليم را خود نيز و
گويند: بر ورزد چرا و چون كسي اگر سپارند) و مي
بد كه باشد كارهايي چند هر نيست روا اعتاض شيخ

گويند: ببوسد را پسري اگر مثل است آشكار بودنش
كند خلوت بيگانه زن با اگر و است، مهرباني از

و است، پوشيده خرقه و شود مي حساب  دختشگويند:
ببخشد ديگري به او راضايت بي را ا كسي جامة اگر

زيرا نيست درست اينها است! و خرقه حكمگويند:
نداري، نباشد تكليف داخل «شيخ» (پي) كه هيچ
و كنيم مي تأديب هم را كودك و ديوانه تازه

عوض در اين و زنيم مي تنبيه باب از را حيوانات
حال به را وي كه باشد شيخي است. اگر خطاب در عتاب
اما عنه) است ال «ابوبكر» (راض ی واگذارند، خود
كنيد» (إن راستم شدم كژ گفت: «هرگاه مي هو

قبول و شويد گفت: تسليم ني فقوموني) و اعوججت
وسلم) عليه ال (صلى پيغمب بر صحابه كنيد! حت

﴿ گفتند: خداوند به ملئكه و نودند، مي اعتاض
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َتْجَعُل ُد َمْن ِفيَها َأ َيْسِفُك ِفيَها ُيْفِس َءللل﴿ َو ّدَما موسي . و1ال
﴿ گفت: جلله جل خداوند السلم) به (عليه
َنا ُك ِل ُتْه ُء َفَعَل ِبَما َأ ّناللل﴿ الّسَفَها به را ما آيا« يعن ی: .2ِم
.»كن؟مى هلك شدند، مرتكب ما بيخردان گناهى خاطر

بايد چرا و چون بي گويد «پي» مي چه هر اينكه
بر سلطه و است پيشكسوتان خاطر رعايت به پذيرفت،
﴿ كرده: نكوهش را اين قرآن و مريدان و نوآمدگان
َتَخّف ُهلللل﴿ َقْوَمُه َفاْس َطاُعو َأ (فرعون) قوم«. يعن ی:  3َف

.»كردند اطاعت او از نتيجه در شرد، سبك را خود
كرده استفاده سوء رعايايش عقلي سبك از فرعون
كه كلمه آن آورد. و در خود اطاعت به را ايشان
هيچ رسيد، معرفت به چون  «بندهگويند: صوفيان

به چه است زندقه نرساند» بالترين زيان بدو كار
سخت تكليف باشد بالتر شناخت چه هر فقيهان اتفاق

تنگ هم صغاير در انبياء بر هچنانكه گردد مي تر
اين به گوش خدا به را ما شود. پس مي گرفته

كارگزاران دراعة كه ندهيد خال تو مدعي بيكارگان
اعمال و دارند يكجا پوشي پشمينه با را حكومت
بي و آواز و ساز و رقص با را ملحد گسيختگان افسار

رد جرأت را آرند. زنديقان هم با شرع به اعتنايي
هرزگي آيي و آمدند صوفيه تا نبود شريعت كردن

تفاوت اينكه نادند. نست ولنگاري بنياد و آوردند
آنكه حال آوردند، ميان وشريعت» در «حقيقت اسم

فرموده واضع خلق مصلحت بر خدا كه است قوانين شريعت
وسوسه باشد آن جز چه هر و نيست آن جز چيزي وحقيقت
بويد شريعت از خارج را حقيقت كس هر و است شيطاني

حرفها اين با نباشد. صوفيان بيش اي فريبخورده
بردند بره اموالشان از و ربودند را شاد آدمهاي دل

ا ة اندازه آن را فقيهان آنكه (حال نيست، مال بر
و دوا براي كردن خرج و است طبيب مثل فقيه زيرا

ا ة 1 كه دهي مي قرار كسي زمي در  (آيا:30 آية بقره، سور
ريزد...؟).- م.  مي خون و كند مي فساد آن در

ا ةاعراف، 2 . 155آية سور
ا ةزخرف، 3  .54 آية سور
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آسان مطربگان براي كردن خرج ول است سخت درمان
است). 
فقيه است، دين بي بزرگتين فقيه با صوف دشن اما
حق و دارد، مي باز تبهكاري و گمرهي از را ايشان
مطربه به اما است سخت دادن زكات هچنانكه است سنگي

است قياس هي بر و كنند مي بذل آسان مداح شاعر و
حديث. اهل با صوفيه دشن

از شراب جاي به عقل كردن برطرف براي صوفيان
را منوع خنياگري و كند مي استفاده معجون و حشيش
به كردن وجد آنكه حال اند وجد» ناميده و «ساع
است. خداوند حرام كند برطرف را عقل كه طوري

باطل بر دليلي و فرمايد حفظ اينان شر از را شريعت
و دنياداران كه نيست اين از روشننت اينان بودن

دارند گرايش اينان به دنيويات اهل اشخاص
آوازخوانان.  و رقاصان و مطربان به هچنانكه

اينان كه بگويد كسي اگر افزايد: مي عقيل ابن
گوي: مراب، اهل و ظاهر خوش و اند جامه پاك
كه بنهند، كف از را قلوب جذب وسيلة كه نتوانند
اگر ناند. وانگهي، پايدار عيششان صورت آن در

و بنگري را بغداد منثان و طفيليان ظاهر پاكيزگي
اخلق (لطف آن كه داني ببين را مطربگان خوشخويي

ا ةفريبكاري صوفيان) از زيرا است سبكساري و مقول
به يا فريفت توان مي رفتار به يا را آدميان
رفتار و بايسته دانش را اينان چون و گفتار؛
فريبند. و مي را مالداران زبان با نيست شايسته

بر مصوصا است سخت تكليف رعايت كه دانست بايد
خوش را شرع نواهي كه گسيختگان افسار و ولنگاران
از زيانندتر شريعت بر گروهي هيچ و ندارند،
عامه عقايد متكلمان كه نباشد صوفيان و متكلمان

عمال با وصوفيان سازند مي تباه عقلي شبهات با را
و بطالت و كنند مي خراب را اديان قواني خود

ما شايستة پيشينيان دهند. و مي رواج را خنياگري
در و بودند مض تسليم عقايد در بلكه نبودند، چني

اين دين برادران به من جدي. نصيحت بسيار اعمال
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كا ِر آخ ِر كه ندهند گوش گروه دو اين سخن به كه است
شكاكي! ابن متكلم راه پايان و است شطاحي صوف
شك باشد كه است بت متكلم باز  وافزايد: مي عقيل
بيفزايد. و تشبيه پندا ِر بر صوف اما بزدايد را
وسايط برداشت به است اشارت بيشت صوفيان كلم

گفته مي طعنه به حديث ا ارباب دبارة هچنانكه نبوت،
و اند گرفته مردگان از را خود علم مسكيناناند: 

كرده زباندرازي نبوت نيد! در كه اي زنده از ما
نايند، مي افتند) تكيه دل در (= آنچه برواقعات

به ،1ربي» عن قلب گويد: «حدثن مي كه آن زيرا
آن و شارد؛ مي نياز بي آور پيام از را خويش صراحت

را شريعت امر واقع در كند مي تقي «نقل» را كه
گذرد). ني حديث بي شرع كار (زيرا گذارد مي معطل
كجا ربي» از عن قلب ميگويد: «حدثن كه آن

الامات را شيطاني القائات كه دارد اطمينان
را معصوم رهنماي كلم چرا است؟ نپنداشته يزداني
ا ابليس وسوسة از كه كند تكيه چيزي بر و بگذارد

كنندگان  خروجافزايد: مي عقيل ابن نيست؟ مصون
مدثان و راويان با خداوند اما بسيارند شريعت بر
شريعت معاني فقيهان با و كند مي حفظ را شريعت اصل
گذارند ني كه هستند علما سلطي فقيهان و را؛

مي چني سپس عقيل كند. ابن سربلند دروغسازي
تاجري خانة خواهد چون خدا كه است معروفگويد: 

من نشيند؛ مي صوفيان با تاجر آن سازد، ويران را
ا ةگوي: مي كه چرا شد خواهد خراب هم دينش  خان

دانند جايز را نامرم زن به پوشانيدن خرقه صوفيان
آيد مي ميان در مغازلت بسا طربشان و ساع ملس در و
صوفيه) (= ميهماني دعوت عنوان به معشوق و عاشق و

دل و گردد ا ديگري دلدادة كسي يا و بيابند، خلوت
امر اين به شوهر آن اگر و برگردد شوهرش از زني
مبوس و مدود را زن واگر است ديوث كه باشد رااضي

خرقه من به كه آن نزد تا بگذار مرا گويد زن نايد،
از زن فلنهگويند:  مي اينكه روم! و پوشانيده

بسطامي.- م.  بايزيد به منسوب است سخن 1
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كلمه شده، او دختان از و پوشيده خرقه شيخ فلن دست
«مقامات از را اين اما گونه؛ بازيچه و خطا است اي

سابقه و شده اجرا سال سالاي و اند الرجال» شرده
كاهش دلا در وسنت كتاب حرارت و كرده پيدا اي

كه عقيل ابن سخنان از ي خلصه بود است. اين يافته
است. بوده وفقيه بي باريك ناقدي

است:  گفته صوفيه دربارة عنبي ابوبكر
را آزاد يا برده مدعيان تا نگريستم تأمل «به 

منظره كه ديدم سرابي را بيازماي/ بيشتشان
قوم اي كه كردم است/ ندا شكوهند دور از اش

: 1كرد اشارتي خود حد در يك هر كيست؟ شا معبود
بالتر سوگند قيد به و بودند پرست نفس / بعضي

ا ة شناختند؛/ بعضي ني چيزي آن از مي مرقع خرق
/ و را پوست از اي مشگوله بعضي و پرستيدند

عاقل پرست هوي كه – بودند پرست هو .دَْي بعضي
كه عبادت در سختكوشي مدعي كساني نيست-/ و

شب برود دست از اگر و است، لباسشان «وقت» شان
به گوش كه دوست ساع رساند/ و مي صبح به را بدي

نالد مي زار آهنگي به و است سپرده سرود انواع
نو تا درد مي كهنه جامة خروشد/ و مي شي چون يا

شكم تا افكند مي آتش به را خود بپوشد/ و
شيطان مردان! آيا اين از كند./ زهي چراني

 داشت؟/ به ديگري انتظار چه اينان از
كم زنيي ديوانه، از و كرده گيجشان جنون انواع

نيند خداشناس اينان كه خدا به دارند/ سوگند
منكرند...» ال. بلكه

است:  سروده چني سيار بن علي بن حسن و
و بدوش مشگوله ديدم اصلح ظاهر «مردماني 
؛ مساجد در مردمان از گزيده دعا/ عزلت اهل

توكل/ گفتند: اهل كيانند؟ اينانپرسيدم: 
خدا حكم به سر و قضا به رااضي هستند صوفياني

مي را دري جويان  حرماست: شيازي عرف شعر يادآورد 1
آخر پرستند... (تا مي را دفتي / فقيهان پرستند

غزل).- م. 
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انسان است، چني كه آورده/ گفتم: حال فرود
اراذلند/ و ديگران و هستند اينها راستي
تقيق به تا بودم آنان خدمتگزار مدتي

كه / طلبخواراني هتانند؛ پست كه دريافتم
پوشند/ از نشان) مي (انگشت 1شهرت لباس

كنم ني خيال كن، وامتحان بپرس بزرگشان
چشمان ا آهو دربارة بداند/ اما را واجباتش

است/ علم وارد كه بين مي كن، سؤال نازني
بي فروپاية اوباش شيوة به جلساتشان در آنان

عكس كه اصطلح چند از است مايه/ عبارت
خيي به تا اند پوشيده است/ پشمينه واقعيت

(يا: گرگان موذي هاي پشه اما يابند دست
معاش خود/ كسب نوع در بدترين و شرير) اند

را مردم چراني شكم با تا اند گذاشته كنار را
و پاكدامن از نه اين كنند/ و بيچاره
تنبلي و آسايي تن خاطر به بلكه است وارستگي

ا ةآنان / به كن توبهبگوي:  من قول از فريفت
ايشان كلم اند/ از بطالت و باطل اهل آنان كه
جاهلن هنشين به ديگر و جوي استغفار خدا به

برنگرد». 
آورده:  خود اساتيد بعضي قول از صوري

نانده/ دروغي جز و (راستي) رفتند تصوف «اهل    
و نودن وجد و كشيدن نعره به است شده تبديل تصوف
سنت اين گفته، دروغ تو به نادن/ (اما) نفست دام
نيست...». پيوي قابل
ابو از را شعر (خطيب) اين تبيزي ابوزكريا و

ا ء :2آورده معري العل

«لباس از ني به مربوط اقوال صوفيه» به «لباس قسمت در 1
است.- م.  شده شهرت» اشاره

بيت در و اشتقاق جناس اول بيت است. در مصنوع اشعار از 2
صوفيان كه است اين معن حاصل برده، كار به ايهام دوم

خلف درخت دلايشان در و منحرفند اما هستند صفا مدعي
منون!.- م.  بيد نه روييده
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صافوا ما كذبوك         لليكهم صفوا بأنم زعموا    
صافوا ولكن
ل الق خلف غراضي     لا ويح قلوبم اللف شجر    

الصفصاف
شاعري از مضمون بدين شعري معنا اين در نيز و

اند: كرده روايت
ا ة صـوف آن    هو .دَْي و وساوس بنگ از    منگ طبلخوار
دنگ
و مبــاحي و شطاح    فــضول و پرخور و بدكاره  

 حــلول
زجــا و شده مســتك    چــريده علف خر ِك هچون  

 پــريده
عشـق ز بكند دعوي   رقصان و پايكوب و زن دستك  

1يــزدان

متز، چهارم،آدام قرن در اسلمي ت دّدن با شود مقايسه 1
،1364 ديّوم، چاپ اميكبي، قراگزلو، ذكاوتي علياضا ترجة

.- م. 326 ص ،2 ج
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يازدهم باب
نايي كرامات راه از دين اهل بر ابليس تلبيس در

بر تسلط باشد جاهلت انسان قدر هر كه گفتيم پيشت
باشد داناتر قدر هر و است بيشت نسبت هان به وي

باشد كس پيشگان عبادت كمت. از وي بر ابليس تسلط
و بيند آسان در روشنايي شب رمضان ماه در كه

ماه در اگر و دريافتم،  راالقدر» «ليلة گويد:
شد. گشوده من بر آسان  درگويد: نباشد رمضان
و پندارد مي كرامت را آن آيد مي پيش برايش چيزي
براي خدا طرف از يا بوده اتفاقي چيز آن بسا

بوده ابليس ترفندهاي از يا و بوده شخص آن امتحان
گونه اين با كه نيست شايسته خردمند بر و است؛
باشد.  كرامت چند هر بيارامد امور

آوردي عجمي حبيب و دينار بن مالك قول از پيشت
با كودكان هچنانكه كند مي بازي قراء با شيطان كه

گردكان!
نوعي با را النفس اضعيف زاهدان بعضي حت شيطان

انگيخته پيغمبي ادعاي به و فريفته نايي كرامت
ابواللس مولي و دمشق، اهل (كذاب) از است. حارث

چنان حارث داشت. و «غوطة» سكونت در پدرش و بود
مي هم زرين جامة اگر كه بود پارسا و پيشه عبادت
حد به شروع چون و بود آشكار آن وراي از زهدش پوشيد

نداشت. به سابقه كه گفت مي سخن چنان نود مي خدا
چيزها خود درياب! در  «مراكه: نوشت نامه پدرش
باشد» پدرش شيطان جانب از دارم بيم كه بينم مي

كه آور روي شده امر بدانچه نوشت: «پسرم درجواب
نازل گناهكار بتانگر قرآن: بر گفتة طبق شيطان

حارث گناهكار». پس نه بتانگري نه تو و ،1شود مي
كردن تبليغ را مردان يك به يك مساجد در كرد شروع
كارهاي بعضي و نكنند، فاش را رازش كه گرفت وعهد

ُكْم َهْل﴿ 1 ُئ ّب َن َلى ُأ َنّزُل َمْن َع ِطيُن َت َيا َنّزُل * الّش َلى َت ٍملللللل﴿ َأّفاٍك ُكّل َع ِثي .َأ
ا ة( خب شا به آيا« يعن ی: ).222- 221 آيات شعراء، سور

هر بر شوند؟! آنامى نازل كسى چه بر شياطي كه دهم
.»گردندمى نازل گنهكار بتانگر
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با مسجد مرمر به داد. مثل نشان بديشان آور شگفت
نيز و گفت، مي تسبيح مرمر آن و زد مي اي اضربه دست
و خورانيد، مي ايشان به تابستاني ميوة زمستان در
نشان شا به را فرشتگان بروي گفت: بياييد مي نيز
اسب مرداني و برد مي مران دير به را آنان و بدهم
شد آشكار و يافت شهرت او نود. كار مي بديشان سوار

ا ة بن قاسم به خب تا شدند بسيار يارانش و رسيد ميمر
گفت: آورم! قاسم پيام من كه گفت قاسم نزد او و

گفت: قاسم به خدا! ابوادريس دشن اي گويي مي دروغ
مي اكنون ندادي، خرج به نرمي او با كه كردي بد

عبداللك به را خود برخاسته آنا از و گريزد؛
كس حارث طلب به عبداللك نود، باز داستان و رسانيد
يابند. و دست او بر نتوانستند اما فرستاد

كه رفت مي احتمال و ] ؟[ رفت عنبية به عبداللك
بيت به باشند. حارث شده حارث پيو وي لشكريان

را افراد مريدانش، و شد مفي آنا و گريت القدس
مرد يك آنكه بردند. تا مي او بيعت) نزد (براي
بردند، حارث نزد را شد. او القدس بيت وارد بصري
پيغمبم! مرد منگفت:  خدا حد بيان از پس حارث
پيغمبيت در اما است، خوب  حرفهايتگفت: بصري
دعوي هان حارث و رفت او نزد دير دارم. بار تأمل
و ام كرده نظر تو كار  درگفت: بصري مرد نود باز

ايان تو به و نشسته دل به حرفت ام، انديشيده
مرد وقت هر كه داد دستور و آمد خوش را دارم. حارث

او نزد بصري مرد و نشوند، وي دخول مانع آمد بصري
و شد بيون و شد درون راه تا كرد مي آمد و رفت

مسافرت اجازة حارث از شد. سپس بلد را گريزگاهش
روم مي بصره  بهگفت: كجا؟گفت:  حارث خواست،

اذن باشم! حارث تو مبلغ و داعي نستي آنا در كه
خلوت و آمد عبدالك نزد مستقيم بصري مرد و داد

خويش تت نزد را او و كرد خلوت عبداللك طلبيد،
خبگفت:  بگويي؟ خواهي مي پرسيد: چه و خواند
زير به تت از را خودش دارم! عبداللك را حارث

در  حارثگفت: بصري مرد كجاست؟گفت:  و افكند



عاميان بر ابليس تلبيس بيان در
389

را وي نانگاه خروج و ورود راه من و است القدس بيت
گفت. باز حارث با را خويش ماجراي و ام شده بلد

تو كنم. و مي او گرفت مأمور را گفت: تو عبداللك
بواه. خواهي مي چه القدسي! هر بيت امي لظه اين از
تت دانند (عربي) ني زبان كه را اي  عدهگفت: مرد
را اي فرغانه مرد چهل بده. عبداللك قرار من امر
القدس بيت حاكم به اي نامه و داد، قرار او امر تت

مرد (يعن است كس فلن تو امي امروز از كه نوشت
كن! اطاعتش گويد چه هر در آناست وقت بصري) تا

شهر حاكم به را نامه و رفت القدس بيت به بصري مرد
گفت: بگو، خواهي مي چه  هرگفت: حاكم داد، نشان

و گيند دست در شعي يك هر تا بفرمايي را خود مردان
آن هاي كوچه و القدس بيت كنار و گوشه تام در

را شعها دهي فرمان تو چون و شوند پراكنده
بود. مرد گفته او كه كرد چنان حكم برافروزند،

گفت: از و زد در و رفت حارث منزل به آنگاه بصري
گفت: بگي! دربان دخول اذن من خدا» براي «پيغمب

من كه «پيغمب» بگو  بهگفت: نيست، اجازه صبح تا
ام! آمده اينجا به نوانده ناز وي ديدار شوق از

بگشاييد؛ گفت: در حارث رساند، پيام و رفت دربان
روشن را شعها زد فرياد بصري شد، گشوده در تا

به بصري شد. مرد روشن روز مثل ميط هة كنيد! و
بگييدش. كند عبور خواست كس گفت: هر خود مأموران

حارث داد مي احتمال كه آنا و شد خانه وارد خود و
گفتند: مي مريدانش و نبود آنا حارث اما رفت، هست
كه سردابي به بصري كرد! مرد صعود آسان به پيغمب

سوراخي در و رفت بود ساخته مواقع چني براي حارث
به و كشيد بيون و گرفت لباسش از يافت را او

و بستند؛ ببنديد، را اينگفت:  هراهش فرغانيان
﴿گفت:  بردندش، مي عبداللك نزد كه هنگامي
ُلوَن ُت َتْق ًل َأ ّبَي َيُقوَل َأْن َرُج ّلُهلللل﴿ َر گفت: فرغانيان از يكي 1ال
بنماي!  داري كرامت اگر هم تو بود ما كرامت اين

ا ةغافر، 1 را مردى خواهيدمى آيا« يعن ی: .28 آية سور
.»«ااَّل» است من گويد: پروردگارمى اينكه باطر بكشيد

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 389



ابليس تلبيس                   390

مصلوبش داد دستور رسيد عبداللك نزد چون و
يا كوتاه (نيزة حربه با كه گفت مردي به و كردند
فرود حارث دندة به حربه اما بلند) بزندش، كارد
در سلح كه برداشتند فرياد حااضران شد، منحرف و آمد

نزديك مسلمانان از كند! مردي ني كار ال انبياء
بساخت. را كارش و زد هايش دنده ميان را حربه و رفت

به ]معروف معاويه بن يزيد بن خالد كه اند آورده
من اگرگفت:  عبداللك به اميه[ بعدا بن حكيم
عبداللك بكشي، را او گذاشتم ني بودم تو نزد

1«ُمْذ ِهب» گرفتار بي آنكه  برايگفت: پرسيد: چرا؟

«مذهب» آن شد مي داده گرسنگي وي به اگر و بود
كرد. مي تركش و گرديد مي برطرف
مي عبداللك نزد را حارث وقت ديگري روايت طبق
دوبار راه بودند. در بسته زنيي به را او بردند

و افتاد، فرو گردنش و دست از زني كه خواند اي آيه
ني كار او در حربه و كردند مصلوبش كه هنگامي نيز
تا بيار را خدا گفت: نام مأمور آن به عبداللك كرد
ا ة كند! كار او در تو حرب

به و نفهميده را كلمه اين علي، خيالدين كتاب، مصحح 1
عرب، خرافات طبق آنكه حال كرده روش» معن و «عقيده

آيد مي در پيشگان عبادت خدمت به كه است «مذهب» شيطاني
ُعجب دچار تا دهد مي نشان وعجايب فريبد مي را آنان و

اند آورده چنانكه برند، كرامات گمان خود در و شوند
شب هر و بود او نزد روز چند و شد زاهدي مهمان مردي

آنكه بي  شد مي حااضر خوراكي و خوان و چراغ افطار هنگام
و شد شگفت در مهمان و باشد كسي زاهد  آن بز صومعه آن در
پس تا رفت مي طفره پاسخ از زاهد و پرسيد مي سبب زاهد از
را اينها كه هست «شيطانيگفت:  زاهد مهمان اصرار از
اما كنم حل خود كرامات بر را اين من خواهد مي و آورد مي
آن گفت را اين است» تا شيطان از اينها كه ميدان من

شد. (رك: عجائب زايل افسون آن و گرديد خاموش چراغ
)،682 (متوف قزوين زكريا الوجودات، وغرائب الخلوقات

جاحظ، آثار و رك: زندگي . (نيز393 ص سعد، فاروق چاپ
فرهنگي، و علمي انتشارات قراگزلو، ذكاوتي علياضا
به ) «اُلْذ ِهب» را1/394( العرب ) لسان43 ص ،1367
است.- م. كرده معن جنون و وسواس
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اند شده نايي ا كرامات فريفتة كسان بسيار و
به كه است (زاهد) نقل سبخي فرقد از چنانكه

بدهي ماليات درهم شش(فقيه) گفت:  نعي ابراهيم
قضا از بايرم، كجا از كه بودم فكر در و داشتم
يافتم درهم شش رفتم مي راه فرات كنار كه هنگامي

بده! صدقه را  آنگفت: زياد. ابراهيم و كم بي
كوفه فقهاي و نيست، تو آن از پول كه بود آن منظورش

ا ة براي را لقطه صاحب جستجوي دينار يك از كمت لقط
فريب از چگونه فقيهان داند. ببينيد ني لزم

بدورند. دادن فريب و خوردن
به احتياج روزي كه است نقل خراساني ابراهيم از
و حرير نرمي به سيمي مسواكي ناگاه كردم پيدا واضو
گرفتم واضو و كردم مسواك آمد، پديد گوهري اي كوزه

گويد: اين گذشتم. مؤلف و گذاشتم جا به را آن و
مرد اين اطلعي كم باشد، راست اگر و است دروغ قصه
مسواك استعمال ندانسته كه ميدهد نشان فقه از را

آن استعمال كه چيزي با خداوند و نيست روا نقره
ا ا از آنكه مگر كند، ني اكرام را كسي نيست روا شرع
باشد.  امتحان راه
كرده نقل پدرش از مورخ المداني الفضل ابي بن مد
و خواند مي درس علف ابن نزد ُمقري سرمقان ِي كه است
داشت، «زعفراني» مكان كوي از) مسجد (اتاقي در
ابن آمد. روزي پيش تنگسال و قحطي ايام اينكه تا

كه هايي زباله ميان از سرمقاني كه شد متوجه العلف
بود شده ريته دور كه كاهوهايي برگ آورد مي دجله
خيلي العلف ابن بر خورد. اين مي و چيند مي بر

واضع از را وي و رفت الروؤساء رئيس نزد و آمد گران
فرستاد را غلمش الرؤساء كرد. رئيس باخب سرمقاني

اتاقش براي كليدي بفهد سرمقاني آنكه بدون كه
يك و سفيد نان رطل سه روزه هه داد دستور و بسازند،

ببند. روز برايش شكري حلوا مقداري و بريان جوجة
را سفره آن و گشود را خود اتاق در سرمقاني كه اول
گفت: خود با و شد شگفت در كرد مشاهده قبله ست در
و دارم پنهان را راز اين بايد است، ا بشت هدية اين

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 391



ابليس تلبيس                   392

كه هر و است كتمان كرامت شرط كه زيرا نگوي كس با
پس حال هر نباشد. به راز كند» ليق هويدا «اسرار

از العلف ابن گرديد، فربه و شاداب كه روز چند از
است؟ شده به حالت كه چيست  سببپرسيد: او

از و زدن حرف ابام و كنايه با كرد شروع سرمقاني
ورزيد اصرار خيلي العلف ابن چون رفت؛ طفره صراحت

من به نداند بشر كه راهي «ازگفت:  اجات ًل سرمقاني
رئيس از گفت: برو العلف رسد»! ابن مي روزي

است. كرده را كار اين او كه بپرس؛ الرؤساء
علمت و شد تلخ اوقاتش سرمقاني كه بود دراينجا
گرديد.  آشكار اش چهره سرخوردگي) در (و شكستگي

از دانستند را ابليس فريبكاري چون خردمندان
مبادا كه كردند حذر دارد كرامت صورت كه چيزهايي

در كه است نقل زهرون باشد. از ابليس تلبيس
و شد نزديك من به سپيد مرغي بودم سرگردان بيابان

شيطان، اياي! گفتم:  شده گم تو  زهرونگفت:
سخن هان و نشست ام شانه بر بفريب! باز را ديگري

بفريب! بار را ديگري شيطان،  ايگفتم: گفت، را
به مرا نيستم، شيطان من و اي شده گم گفت: تو سوم
گرديد. از غايب و بگفت اند. اين فرستاده تو سوي

نيدهي اجازه  چراگفتندش: كه است نقل رابعه
چه؟ كه  بيايندگفت: بيابند؟ دينت به مردم

حكايت ام نكرده كه كارهايي من از بروند و بيايند
ميكنم، پيدا پول جانازم زير گويند: من كنند! مي

چني اگر كه حال در شود، مي پخته آتش بدون من ديگ و
آيا كه شوم. پرسيدند مي وحشت دچار ببينم چيزها

غيب) يافته (از اي نوشابه و خوراك خود منزل در
زن! ني دست ببينم چيزي چني هم  اگرگفت: اي؟
سردي روز  درگفت: كه است نقل رابعه از نيز و
آن با و داشتم گرمي غذاي گفتم: كاش بودم روزه

گفتم: خود با بود درمنزل پيه قدري افطارميكردم،
اين در پختم، مي چيزي آن با بود سبزي يا پياز اگر
افتاد. راه بر منقارش از پيازي و آمد گنجشكي ميان
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و باشد شيطان از كه ترسيدم ديدم را منظره اين تا
گذشتم. بودم كرده كه خيال از

مي او و است بشت ُوهيب كه بودند آن بر هه مردم
باشد شيطان از القاء اين  مباداگفت: مي و گريست

كند). ُعجب دچار مرا (كه
مي ملس شهر بيون در روزي نيشابوري ابوحفص شيخ

يك ميان آن گرديد. در خوش وقت را حااضران و گفت
زد، زانو و رفت شيخ نزد و آمد پايي كوه از بزكوهي

پرسيدند، گريست. سبب بشدت و خورد تكاني شيخ
خود با شد، خوش وقت را شا و كردم وعظ چونگفت: 
را شا و ميكردم ذبح كه داشتم قربانيي كاش گفتم
بزكوهي اين كه بودم خيال اين در كردم، مي دعوت
مثل نكند انديشيدم خود با و زد زانو پاي پيش و آمد

را نيل رود حت جهان اين در خداوند كه باشم فرعون
آنهاني نعمتهاي از اما ساخت، جاري او ميل طبق هم

داد.  تكان فكر باشم! اين مروم
براي كراماتي تا فريفت را متأخر صوفيان شيطان

تقويت را تصوف خويش گمان به و كند جعل اوليا
خود استواري در باشد بق امري اگر آنكه حال نايند
نقل واصل بن عمرو از ندارد. چنانكه باطل به نياز
مويينه مرد چهل عبدال بن  سهلگفت: كه اند كرده
و گزاردند ناز مسجدي در كه ديد مكه راه در را پوش
و تر انار يك كدام هر ميوه، بدون انار درخت يك از

درخواست ايشان از سهل وچون رفتند و چيدند تازه
كنند- كه مواسات و بگويند سخن نيز وي با كه نود

داري آنچه با تو كه گفت گروه آن بود- رئيس گرسنه
بيا، و بينداز كوه فلن پشت داري چه هر برو مجوبي،

اندازد، دور را خود مال كه نيامد دلش اما رفت سهل
پرسيد: گروه آن برگشت. رئيس و كرد خاك در آنرا
ديدي؟  چهپرسيد: گفت: آري، سهل انداخت؟ دور

آنچه برو اي نينداخته دور پسهيچ! گفت: گفت: 
آنچه و گويد: رفتم بيا. سهل و بينداز دور داري

فرو مرا وليت نور ناگاه انداختم كوه پشت داشتم
و چيدم را آن ديدم درخت بر اناري و بازگشتم گرفت،
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آن كه روز آن رستم. تا تشنگي و گرسنگي از و خوردم
(ابراهيم) ديدم مقام و زمزم ميان مكه در را گروه
پرسيدند. سهل را حال و دادند سلم من به هگي كه

بي شا با گفت سخن و شا از ديگر  من گفتم:گويد:
من در اكنون بوديد؛ نياز بي شا كه طور آن نيازم؛

نيست.  جايي خدا غي براي
در و كردند تضعيف را واصل بن و گويد: عمر مؤلف
نشان اين از گذشته هست، مهول راوي دو روايت
كه است مال انداخت دور دستور حكايت، بودن ساختگي

به حكم اوليا و است شرع خلف اين و دهند، مي سهل به
فرو مرا وليت «نور كه كلمه آن و نايند، ني شرع خلف

را اي قصه چني گول علم معن! اهل بي است گرفت» حرف
شود.  مي فريفته بصيت بي جاهل اما خورند ني

اندكي ديد و آمد بايزيد نزد كسي كه اند آورده
پرسيد: اين خورد، مي تكان و اوست روي پيش آب

چيست؟ حيا پرسيد و آمد مرديگفت:  بايزيد چيست؟
و بزد چرخي گفتم، او براي حيا باب در چيزي من

افزوده بين! راوي مي كه است هي شد؛ آب و افتاد
بن احد و گوهر؛ مانند ماند چيزي آب، آن از كه است

كلم از گاه هر و بساخت انگشت نگي آن از خضرويه
آب نگي آن از قدري شنيد مي يا گفت مي چيزي صوفيان

ناند.  باقي چيزي آن از تا شد مي
اند، ساخته جاهلن را زشت دروغ گويد: اين مؤلف

را قصه اين جاهلن كه است آن نه اگر و اسناد، هم آن
بود. از اول نكردنش ياد انگارند مي چيزي

را صوفيه حكايات كه است نقل بغدادي عبدالعزيز
كه شنيدم صدايي رفتم بام پشت به روزي ميخواندم،

ّلى َوُهَو﴿ ميگفت: َتَو ِلِحيَنللل﴿ َي نگريستم اطراف به 1الّصا
درهوا و بيفكندم بام از را خود نديدم، را كسي

و نشدني، است دروغي اينگويد:  بايستادم! مؤلف
از كرده؛ شرع خلف كاري باشد راست مال فرض به اگر
و است؟ صالان شار در كه بود يافته اطمينان كجا

ا ةاعراف، 1 را صالان هه او و«. يعن ی: 196 آية سور
. »كندمى سرپرست
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ْلُقوا َول﴿ كه بود نوانده قرآن در مگر ُكْم ُت ْيِدي َأ َلى ِب ِإ
َكِةللل﴿ ُل ّتْه چگونه كرد مي خدا امر خلف كه حال در و 1ال
آوردي را حكايت آن پيشت پنداشت؟ مي صال را خويش
از را  خودالسلم) گفت: (عليه عيسي به شيطان كه
(عليه كند). عيسي مي حفظت (خدا بينداز پايي كوه

امتحان را بنده كه تواند مي السلم) گفت: خدا
بيازمايد.  را خدا كه نسزد را بنده اما كند

و گويي باشطح كه اند بوده نيز نا صوف اي عده
كه حكاياتي نظي اند ربوده را عوام دل نايي كرامات

صحرا از اي گوشه در حلوا و كباب و هست. نان حلج از
مي واقف آن بر را رازدار يا ِر يك و كرد مي پنهان
كمي است  چطورگفت: مي اصحاب به گاه آن ساخت،
صحرا به حااضران هراه و خاست مي بر كنيم. و گردش
گفت: دلان مي رازدار يار كه اينجا در رفتند، مي
ترك را جع آن ميخواهد! حلج وحلوا وكباب نان

مي ناز ركعت دو و رفت مي گوشه هان به و ميكرد
آورد. مي بيون را وحلوا كباب و نان گاه آن گزارد،

گرفت، برمي سكه چند هوا از و برد مي دست گاه حلج
است، رايج هاي سكه از  اينكهگفت: بدو كسي روزي
تو نام كه بيار هوا از هايي سكه گويي مي راست اگر
ا د! حلج منقوش آن بر پدرت و مصلوبش كه روزي تا باش

اند ميداد. آورده نشان تردستيها اين از كردند
گفت: شا يارانش به بردنش، مي قتل براي كه روز هان

گشت! خواهم باز شا نزد ديگر روز سي  مننتسيد!
مي طلق به تن كه هستند كساني متأخران از هم

و بينند، ني وآسيب نشينند مي تنور در و اندايند
كنند. مي وانود كرامت را اين

پدرش او از پيش (و الشباس  ابنگويد: عقيل ابن
شهر؛ هر در ياراني و داشت بر نامه نيز) كبوترهاي

شهر واضع از كبوتر توسط آمدند مي نزدش اي عده چون
بود گذشته ايشان مسافرت از بعد كه حوادثي و آنا
و نود مي بازگو غيبگوي عنوان به و كرد مي خب كسب

خويش [دست به را خويشت و« يعن ی: .195 آيه بقره، سورة 1
. »نيفكنيد ] نابودىورطه به
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چني ايد، نشسته اينجا شا كه اكنون گفت: هم مي مثل
به بازگشت از پس است. آنان افتاده اي تازه اتفاق
مي واقع مطابق را الشباس ابن اظهارات خود وليت

كردند مي يقي و شدند مي مدهوش و حيتزده و يافتند
ستيزي و جنگ ده فلن در كه است يافته خب غيب از كه

به هه اين است! و داده اصلحشان او و شده واقع
و غلمان هدست با و آموز دست پرندة سه دو توسط

گذاشت.  مي تأثي عوام دل در و شد مي انام يارانش
معلوم كه نوشتم را اينافزايد:  مي عقيل ابن

به زدن آسيب و دين با بازي به كارها گونه اين شود
الشباس، گويد: ابن شود. مؤلف مي منجر هم شرع
خودش كنيت كه است بغدادي ممد بن السي بن علي

الشباس بود. ابن ابوالسي پدرش كنيت و ابوعبدال
و پدرش و خودش و يافت وفات بصره  در444 سال به

مردم بر واقعيشان عقايد و بودند بصره ساكن عمويش
ا ة وي احتمال به اينكه ال بود مفي غال يا امامي شيع
كرده ظ: النتظم[ ذكر] درتاريخ من و بودند باطن
اماميه شيعه از كه يارانش از يكي چگونه كه ام

و نود فاش را «كرامات» وي از يكي راز بود باطنيه
استخوانا جاي به چگونه الشباس ابن كه داشت معلوم
ا ة ا ة بريان بزغال دوباره و داد نشان زنده بزغال
آورد؟ بيون جا هان از ديگري بريان بزغالة
نزد كه ديدم را كسي خود زمان در گويد: ما مؤلف

و اند آمده او نزد ملئكه كه كرد مي وانود چني مردم
كه كرد مي  وتعارف1مكرمون» اضيف ميگفت: «هؤلء

سفالي ابريق كسي ما روزگار به بيايند! وهم جلو
طعم سفال در كه طوري به كرد پر عسل با نست را نوي
يارانش به و كرد مي پر را آن سفر در و كرد نفوذ عسل
دارد! عسل طعم او ابريق آبگفتند:  مي داد، مي
را خدا يا بتسد خدا از كسي آدمها جور اين بي

َتاَك َهْل﴿ يةآ به تلميح 1 ْيِف َحِديُث َأ ْبَراِهيَم َض ْكَرِميَنللل﴿ ِإ ْلُم (سورهء ا
گرامى مهمانان خب آيا«). يعن ی: 24 آيه ذاريات

.»است؟ رسيده تو به ابراهيم
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از بري مي پناه خدا به و ندارد، وجود بشناسد
رسوايي. و خواري

دوازدهم باب
عاميان بر ابليس تلبيس در

فريفتاري باشد، جاهلت شخص قدر هر كه گفتيم
عامه رو، اين است. از قويت او به نسبت ابليس

امكان آن شارش و است متنوع بسيار ابليس فريبهاي
مادر كه را آنا مهمتين اينجا در ما و ندارد

كه آوري مي شود مي مسوب عاميان بر ابليس فريبهاي
كند.  قياس آن از را بقيه خواننده

به را او و رود مي عامي سراغ به ابليس جله آن از
مي شك به و ميانگيزد بر خدا صفات و ذات در تفكر

عليه ال (صلى پيغمب از كه روايت وطبق اندازد،
بپرسد: «ما كه رساند مي آنا به را كار وسلم) هست

چني آفريده؟». در كي را خدا آفريده، خدا را
كه است وسلم) فرموده عليه ال (صلى پيغمب موردي
بال بگوييم: «آمنت شيطان وسوسة رفع براي

دارم). باور آورش پيام و خدا ورسوله» (به
است حسيگري نتيجة بل و آزمون اينگويد:  مؤلف
ديده چه هر است) چون چشمشان به عقلشان (عوام
راكي پرسد: «خدا مي لذا بوده مصنوع و ساخته

آنكه گوييم: براي مي عامي اين جواب آفريده؟» در
زمان خداوند نه مگر كه كن فكر خطاست تو حس بداني

تو حس اما آفريده؟ لمكان در را مكان و لزمان در را
را آنچه كه بدان پس رمد، مي مطلب اين تصور از

با بلكه كرد، جستجو نتوان حس با نيست كردني احساس
است.  مشاوري نيك كه كن مشورت عقل

مي مشتبه عامي بر را امر صفات راه از گاه ابليس
از گاه و اندازد مي تشبيه ورطة به را او و سازد
عاميان بينيم مي كه طوري به اي؛ فرقه تعصب راه

مي هم با حت و كنند مي لعنت را هديگر درمسائلي
ابوبكر تعصب يكي مثل دانند ني را حقيقتش كه جنگند
ال (راضي علي تعصب يكي و كشد مي عنه) را ال (راض ی
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داده. مثل رخ ستيزها اين از بسي و عنه) را؛
دو] البصرة باب ملة و كرخ ملة اهل بي سال ساليان

اين سر بر افزوي آتش و خورد و  زدبغداد[ از مله
با مسائل اين در كه آن بسا و شده واقع مسأله
و پوشد مي حرير خودش كنند مي مشاجره و بث ديگران

عنه) و ال (راضي علي كه كشد مي آدم و ميخورد شراب
آدمها چني از دو عنه) هر ال (راض ی ابوبكر

بيزارند. 
شيطان و يابد مي در ذهن در نكات بعضي عامي نيز و
با ماصمه به را او و آرايد مي اش وسوسه به

و كرده مقدر را عمل فلن چرا كه كشاند مي پروردگار
آدم فلن روزي چرا كند؟ مي مازات هان براي

گنهكار ديگري آن رزق و است اندك پرهيزكار
شكر وفور شرايط در كه باشد كس عاميان از فراوان؟

گويي كفر و اعتاض به زبان رسد بليي چون و گويد
گويند: كه هستند كساني عاميان از گشايد. هم

بوده حكمت چه اجساد اين كردن ويران سپس و درساخت
به چون بعضي انگارند، بعيد را رستاخيز بعضي است؟
دين از شوند مي بليي گرفتار يا رسند ني خود مراد
خوانيم! ني ناز ديگر  ماگويند: مي و گردند مي بر

مي عامه و كشد مي را مؤمن مسيحي تبهكار يك گاهي
ناز چه براي كرد! ديگر غلبه  صليبگويند:

ني رجوع عالي به كه است جهت آن از هه اين بوانيم؟
حكيم خداوند بگويد و كند حل را اشكالشان تا كنند
نيست. اعتااضي جاي و اختيار، صاحب و است
از و است رااضي خود عقل از كه باشد كسي عوام از و

با عالان فتواي چون و ندارد باكي علما مالفت
مي آنان ونكوهش رد به زبان سازد ني او مقصود

كار در گاه هر عمر طول گويد: در عقيل گشايد. ابن
مرا  كاراست: گفته من به ام كرده دخالت صنعتگري

صنعتگر آن شغل كه است حال در اين كردي! و خراب
توان، مي بپردازم بدان هم من اگر كه حسي است امري
است) دشوارتر (كه است عقلي امور در من تصص اما
پذيرد.  ني عامي دهم مي فتوا وقت ليكن
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داشت مقدم عاميان، بر ابليس تلبيسهاي از ديگر
جبة و ناداني هر تن بر عالان؛ بر است زاهدان
سر كه بويژه كنند اكرام را وي ببينند اي ا پشمينه

گويند: اين و بنمايد، خشوع خود از و افكند فرو
تر ميوة عمر در و است زاهد اين كجا؟ عال فلن كجا

دانند ني و است؛ دنياپرست آن و نگرفته زن و نورده
عاميان اين بر دارد. خدا برتري زاهد بر عال كه

وسلم) را عليه ال (صلى پيغمب كه كرده تفضل
براي غناي كنيزان از و ميگرفت زن زياد كه نديدند

عسل و شيين و خورد مي جوجه گوشت و گزيد برمي خود
(صلى پيغمب ديدند مي را اينها اگر داشت، دوست را
ني دارد كه را عظمت نظرشان وسلم) در عليه ال

يافت!
آنان بدگويي عوام، به شيطان فريبهاي از ديگر

اين و مباح، چيزهاي از استفاده در علما از است
دوست غريب نيز و است، ناداني نوع بدترين باز

حال نند مي ترجيح هشهري بر را غريب عال آنان؛
افكارش و كار از و شناسند مي بت را خود هشهري آنكه

سيار) باطن (مبلغ يك است مكن غريب وآن باخبند
كه ناده منت مردمان بر قرآن در باشد. خداوند

جاي و ،1برانگيخته خودشان» برايشان از «رسول
َنُه﴿فرموده:  ديگر َءُهْملللل﴿ َيْعِرُفوَن َكَما َيْعِرُفو َنا ْب ا پيغمب َأ
مي خود فرزندان مثل وسلم) را عليه ال (صلى

كسي تسليم نفوس كه است سزاوارتر . يعن2شناسند
مي برتر را غريب عاميان اما است، آشناتر كه شوند

دانند.
هر قبول به را عاميان زهدنايان، بزرگداشت

خلف دعاوي آن چند هر كشاند مي ايشان دعاوي گونه
يكي ببد. مثل بيون دين از را آدميان و باشد شرع

ْد﴿ 1 ّلُه َمّن َلَق َلى ال ِنيَن َع ْلُمْؤِم ْذ ا ًل ِفيِهْم َبَعَث ِإ ْنُفِسِهْمللللل﴿ ِمْن َرُسو َأ
بر خدا يقينا« يعن ی: ).64 آية عمران، آل (سورة

خودشان از پيامبى آنان ميان در كه ناد م دّنت مؤمنان
. »برانگيخت

. 146 آيه بقره، سوره 2
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ميگويند: عامي مرد به گست دام متظاهران هي از
خواهد روي تو براي امر فلن كردي كار فلن ديروز
گويد: مي و ميكند تصديق را او حرف عامي و داد؛
داند ني و است؛ گفته سخن آن از و خوانده مرا خاطر

كه بيند مي عامي نيز و است كفر غيبگوي ادعاي
(مثل كنند مي شرع كارخلف چگونه گست دام متظاهران

عقد بست و خواندگي برادر رسم و زنان با كردن خلوت
مي و است تسليم عامي ذلك برادري) مع خواهر
ني خطا و شده واگذار خودشان به اينان  كارگويد:
كنند. 
افسار عاميان بر ابليس تلبيسهاي از ديگر

توبيخ چون و معصيت، انواع در است آنان گسيختگي
و بگي نقد كه: «اي دهند پاسخ زنديقان كلم با شوند
بفهمند درست اگر آنكه بدار»! حال نسيه آن از دست

مقايسه جاي پس است، حرام زيرا «نقد» نيست معصيت
ديگري و است نقد يكي كه مباح دو بي ندارد.اگر

چنان عامي مثال اما داشت وجهي ميكرد گزينش نسيه
بگويند: نور  عسلبگويند: تبدار به كه است
نسيه»! سلمت وعدة و است نقد عسل «لذت
ا ، كري گويد: خدا كه باشد كس عاميان از نيز و است
جزء الي لطف به رجاي واست:  گستده بسيار عفوش
خود از دراز و دور طمع و آرزومندي است. اين دين
است نقل فرزدق شوند. از وهلك نند «رجاء» نام را
را دامن پا ک شوهردار زنان پرسيدند: چرا چون كه

اين اگر شا نظر بهداد:  پاسخ كن؟ مي زنا به متهم
پيشگاه در ام كرده پروردگار ساخت در كه را گناه
در مرا كه آمد مي دلشان بودم كرده مادرم و پدر
گفتند: نه. گفت: من بيندازند؟ آتش پر تنور

دان! مي مادر و پدر از رحيمت خودم بر را پروردگار
رحت زيرا است مض جهل اين كه گفت بايد جواب در

هيچ نه گر و طبع» نيست «رقت از عبارت پروردگار
گرفته كودكي هيچ جان و گرديد ني ذبح بايد گنجشكي

بردند.  ني جهنم به را احدي و شد ني
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را ريشي بي پسر مكه در كه است نقل ابونواس از
بايد من خدا بهبوسد. گفت:  مي را حجرالسود ديد
كردند منعش چه هر ببوسم، حجرالسود نزد را پسر اين
صورت السود حجر كنار در و رفت نزديك نبخشيد، سود
گويد: بوسيد. راوي را او و گذاشت پسر آن صورت بر

كردي! حرام عمل خدا حرم تو! در بر گفتم: واي
سرود:  چني و است رحيم خيالش! خدا گفت: بي

استــلم عنـــد    خداهــا التف عــاشـقان و
الجـــرالســود

كـأ دّنـا    يأثـــا أن غيــر من فاشتفيــا
مـــوعــد  علي كــانــا

چهره حجرالسود، بوسيدن هنگام عاشق (يعن: دو
كه است گاهي وعده آنا گويي چسباندند هم چهرة به
باشند!) شده گنهكار آنكه بي شوند سياب هم وصال از

گفتند: بدو مرگ هنگام كه است نقل ابونواس از هم
بن حاد از ترسانيد. من مي كن! گفت: مرا توبه

روايت انس از او و الرقاشي يزيد از كه شنيدم سلمه
:وسلم) فرمود عليه ال (صلى پيغمب كه كرد مي

من الكبائر لهل شفاعت اختبأت وإني شفاعة نب «لكل
را شفاعتم من و هست شفاعت را پيامبي  (هرأمت»
نفته و كرده ذخيه امتم از كبيه گناه صاحبان براي

است: راه دو از ابونواس گويد: خطاي ام). مؤلف
ا ة به اينكه يكي عقاب جنبة به و دارد نظر رحت جنب
توبه براي آمرزش داند ني اينكه ديگر ندارد، توجه

ّني﴿است:  كاران ِإ َبللل﴿ ِلَمْن َلَغّفاٌر َو اين به . و1َتا
اشاره گذشته) قبل (فصل اباحت اهل شبهات در مطلب

كردي.
حفظ گويند: علما كه باشند كساني عوام از و
چنان عال فلن و كرده چني عال فلن كنند، ني حدود

كه گفت بايد پاسخ است! در آسان ما كار اما كرده؛
عالي فرض به اگر و برابرند تكليف در جاهل و عال

ا ة 1 بسيار من بيگمان و« يعن ی: .82آية طه، سور
.»آرد توبه كه كسى براى امآمرزنده
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شود. بعضي ني مسوب عذر جاهل براي اين شد هواپرست
عقوبت كه است آن قابل چه من  جرمگويند: عوام از
من گناه كه كنند؟ ام موأخذه كه كيستم من و شوم

و رساند ني سودي من طاعت و زند ني خدا به زياني
گفته: «من شاعر و است، من جرم از بزرگت او عفو
مرا باشم كرده عصيان اگر كه دارم قدري چه خدا نزد

تصور كه است بزرگي حاقت گوييم: اين نبخشايد»؟
نظي) خود (= برابر، ن دّد يا اضد فقط خداوند كه كنيم
كثرت از كه كجا از وانگهي كند؛ مي مازات را

شنيد عقيل نيايند. ابن حساب «معاند» به معصيت،
كند!؟ عقوبت مرا خدا كه كيم منگويد:  مي كسي كه

يكي تو و بيند آدميان هة اگر كه هاني گفت: تو
فقط و تو به الناس» خدا أيها «يا خطاب باشي مانده

گردد! مي بر تو به
كه دهند مي وعده را خود نيز عاميان از بعضي
بسا شوم! اما مي خوبي وآدم كنم مي توبه بزودي
ربوده مرگ نكرده، توبه خيال، هي با كه را ابلهان

كار نودن درنگ صواب در و كردن شتاب خطا است. در
بسا و نشود توبه به موفق كه بسا نيست، خردمندانه

نيفتد. گيم مقبول اش توبه بسا و نكند ا درست توبة
هست. پس هيشه براي عصيان از شرم شد قبول هم توبه
نايد توبه كه باشد كس نيز بت. و زودتر چه هر توبه
بشكند. را آن ارادگي سست از شيطان وسوسة به اما
گفت: چون كه اند (بصري) آورده حسن قول از

مرگ مژدة بيند خدا درمعصيت پيوسته را تو شيطان
آيد ستوه به بيند، خدا طاعت در پيوسته چون دهد! و

گاه و باشي چني گاه اگر اما و كند ترك را تو و
بندد. طمع تو در شيطان چنان،
را اشخاص كه است اين شيطاني تلبيسهاي از ديگر

 منگويد: مي يكي سازد، فريفته و مغرور نسبت به
علي اولد از گويد: من مي ديگري ابوبكرم اولد از

شريف يا حسنيم شريف گويد: من مي ديگري هستم
يا عال فلن خويشاوند گويد: من مي ديگري حسينيم،
يكي دانند مي سودمند راه دو از را اين و زاهدم؛
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لبد دارد دوست را بزرگ شخص آن خدا چون اينكه
اگر و نيست چني كه داشت، خواهد دوست هم را اولدش

از (كه را اسرائيل بن اكنون هم بايد خدا بود چني
باشد! داشته اند) دوست السلم عليه يعقوب اولد
و است شفاعت صاحب بزرگ شخص آن پندارند آنكه ديگر
و نود خواهد شفاعت خويش وبستگان فرزندان حق در
﴿خوانيم:  مي قرآن در كه چرا است غلط نيز اين
َتَضىللل﴿ ِلَمِن َِّإل َيْشَفُعوَن َول كه است كساني حق در شفاعت ،1اْر

السلم) (عليه نوح پسر نيز و باشند خدا راضايت مورد
هچني ،2شد گم نبوتش خاندان بنشست بدان با

عمويش: ]يا پدرش حق  درالسلم) عليه( ابراهيم
نات با كه بپندارد كس ننمود. هر آزر[ شفاعت

هرگاه بپندارد كه است چنان يابد، مي نات پدرش
شود! مي سي او بورد، غذا پدرش

كه است اين عاميان بر شيطان تلبيسهاي از ديگر
مقيد خود عمل ديگر به نسبت خوب، خصلت يك داشت با

به سنت «اهل و سنتم اهل  منميگويد: مثل نيستند
ديگري چيز خوب عقيدة اينكه از باشند». غافل خي

و ديگر، چيز معاصي از خودداري يا خي عمل و است،
كه شيعياني اند نيست. هچني بسنده ديگري از يكي
حال دانند عذاب از مفوظ را خود بيت اهل دوست به

كند.  مي دفع را عذاب تقوي آنكه
بر اوست تلبيس عاميان بر ابليس فريبهاي جله از

ا ا خويش كه عياران مردم مال و «جوانرد» نامند ر
و گويد ني دروغ كند، ني زنا گويند: جوانرد و برند
از حال ين زند. با ني سر وي از تاوز و ناموسي بي

بري) باك كيسه و ودزدي (راهزني مردم اموال گرفت
از كم مال صاحب جگر سوزاندن اينكه از غافل ندارند

آيي «فتوت» و را روش اين و نيست گناهان آن
به كسي كه اند متعصب آن در چنان و خوانند جوانردي
ننوشد. و (مدتي) نورد و خورد سوگند جوانردي

مگر كنندنى شفاعت و«. يعن ی: 28 آيه انبياء، سوره 1
.»[خداوند] بپسندد كه كسى براى

. 46 آيه هود، سوره 2
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صوفيان پوشي مرقع چون را فتوت شلوار پوشيدن هچني
اين از يكي خواهر يا دخت به دانند. بسا سنت

ببندند، تمت تريك و دشن راه از و بدروغ جوانردان
نامند. «جوانردي» مي را اين و كشدش مي درنگ بي

افتخار خوردن شلق و كتك تمل به نيز اينان از بعضي
نايند. مي

كه است نقل حنبل بن احد امام از چنانكه
طرار و دزد كه حداد) را خالد به (موسوم ابواليثم

وقتگفت: پرسيدند:  سبب فرستاد، مي رحت بود
گفت: ابواليثم 1بردند مي زدن تازيانه براي مرا
تا هست خليفه دفت در كه حسابي طبق بين مي كه مرا
و دنيويات براي ام خورده تازيانه هزار هجده حال
اين خدا طاعت در و دين براي هم تو شيطان، طاعت در
كن! تمل را تازيانه درد
داشت. شهرت پايداري در خالد ابواليثم اين و

است؟ حد چه تا تو پرسيد: صب او از گويند: متوكل
كنم! و آن در دست تا كن عقرب پر كيسه يكگفت: 
شلق آخرين از و كشم، مي درد تو مثل هم من كه بدان
واگر شلق؛ اولي از كه كنم مي سوزش احساس قدر هان
شود، گذارده من دهان در اي ژنده خوردن تازيانه حي
آن آيد مي بر درون از كه اي ناله و آه حرارت از

بن كنم. فتح مي پايداري من اما گيد، مي آتش ژنده
و عقل اين با تو بر متوكل[ گفت: واي ]وزير خاقان
رياستگفت:  خالد روي؟ مي باطل راه به چرا بيان
ام! خليديه از هم گفت: من دارم! متوكل دوست را
خالد ام! ]احتمال خليديه از هم گفت: من فتح و

. است[ بوده 2خليديه رئيس

«منة» قضية در كه بود كساني از حنبل بن احد امام 1
قرآن) بودن ملوق يا بودن قدي دربارة عقايد (تقتيش
اين تسليم زيرا زدند اش تازيانه و شد زنداني و دستگي
وي بابت اين از صوفيه و است؛ ملوق قرآن كه نشد نظريه

).-145 ص هجويري، الجوب رك: كشف اند. (مثل ستوده را
م. 

است نسبت «خليدي است نوشته علي، خيالدين كتاب، مصحح 2
رسالة در كه داشت توجه قياس». بايد خلف بر خالد، به
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نيستيد خون و گوشت شا پرسيدند: مگر خالد از هم
ما آريداد:  پاسخ كنيد؟ مي تمل را درد اين چطور
كه داري اي اراده و استواري اما آيد مي دردمان هم
را خالد  وقتگويد: علي بن نداريد! داود شا

بنشيند درست تواند ني ديدم ببينمش، رفتم آوردند
شده مضمحل لگنش گوشت بود خورده شلق بس از زيرا

حكايت و بودند نشسته هم بود. «جوانردان» پلوي
فلن ديگري آن و خورد شلق قدر اين فلني كه كردند مي

كنيد، تعريف ديگران از ننشينيدگفت:  خالد قدر؛
كنند! تعريف شا از بنشينند ديگران كه كنيد كاري
بازي اينان با چگونه شيطان گويد: ببينيد مؤلف
در ک «اسي كه كنند مي تمل را شديد درد كند، مي

تا ورزند ني طاعات در صب و معاصي بر صب كنند» اما
پندارند! مي كسي را خود اينكه عجب و ببند، اجري
جا به واجب ناز كه باشند كسان عوام از و

باشند مأموم چون بگزارند! يا نافله و نياورند
واجب نازهاي براي افتد. بعضي پيش پيشنماز از

ازدحام مسجد  در1الرغائب» «ليلة در اما نروند
زشت كارهاي اما اند گريه و عبادت اهل بعضي كنند،

هم و داري عبادت هم گويند و نگويند ترك نيز را

ا ة عامة و التك مناقب جات دسته اضمن جاحظ، جنداللف
نام كه بغداد شهر آشوبگران و گردنكشان و ماجراجويان

«خليدة» از شطار يا فت يا عيار كلمة ذكر (بدون برده
(رك: اند بوده اي مله به منسوب احتمال و است كرده ياد

 ص1ج ،1964 قاهره، هارون، عبدالسلم ،لللللل للللل
)326 (ص جاحظ للللللا بر الاجري طه ). درحواشي27

قول اضمنا داند، مي بغداد در اي مله به منسوب را خليديه
ابديها حبس معناي به را خليديه (كه را فلوتن فان

و خليديه كه كند مي نقل ثعالب از و كند مي گرفته) رد
است.- م. آورده رديف يك در شطارت اهل

و است، رجب ماه از پنجشنبه شب الرغائب» اولي «ليلة 1
جا به مستحب ناز ركعت دوازده عشاء و مغرب ناز بي آن در
 هـ448 سال به است بدعت و نيست سنت ناز اين آورند، مي
حاشية از (بااستفاده برساختند را آن القدس بيت در

كتاب).- م.  مصحح
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پيو است. اكثرا مهربان و آمرزگار خدا و معصيت؛
مي فساد ورزند صلح آنكه از بيش و خويشند رأي

و است قرآن حافظ كه باشد كس عاميان از نيز و كنند،
سازد! النسل مقطوع را خود پارسايي پندار به

به است مردم كشانيدن ابليس تلبيسهاي از ديگر
ملس در حضور فضيلت كه گمان اين با وعظ؛ و ذكر مالس
براي اينكه از غافل است كاف شخص براي گريست و ذكر
و گيد ياد چيزي كه هر و است كردن عمل و گرفت ياد
مي كساني من است. و تامت او بر حجت ننمايد عمل

مي گريه و شوند مي حااضر مالس در سالاست كه شناسم
بد به هچنان اما دهند مي نشان خود از خضوع و كنند

مسلمانان گويي وغيبت تقلب و رباخواري و معاملگي
ناز اركان حت و دهند مي ادامه مادر و پدر آزردن و

دفع گريه آن پندارند مي و اند نكرده درست را خود
و علما با نشست هم بعضي كند، مي گناهان عذاب

ا ةدفع را صالان براي هم بعضي ميدانند، گناهان ماي
كشد، مي طول تأخيشان كنند، مي فردا و امروز توبه
مي وتفريح گذراني وقت براي مالس اين به هم بعضي

آيند. 
فريبد:  مي راه چهار از را مالداران ابليس

آورند، در پول كجا از نيستند مقيد – اينكه اول
كه دانند ني و دارد شيوع معاملت در ربا كه است اين
(صلى پيغمب چنانكه است، شرع خلف معاملتشان اكثر
باك شخص كه بيايد وسلم) فرمود: زماني عليه ال

حرام. يا حلل آرد، مي دست به مال كجا از مال ندارد
ني زكات ورزند، مي بل انفاق اينكه- در دوم
از قدري بشد. بعضي مي  خداگويند: مي و دهند
بقيه از هان كه پندارند مي و پردازند مي را زكات
پيش يعن سازند مي شرعي كله است. بعضي بسنده نيز
هبه نزديكان از يكي به را آن برسد سال سر آنكه از
دارد! مي مستد را آن سال سر گذشت از بعد و نايد مي

ارزد مي دينار دو كه دهند مي اي جامه فقيي به بعضي
با كنند مي حساب دينار ده زكات، پاي به را آن و

ا ءالذمه و اند يافته خلص كه جاهلنه تصور اين بري
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كم نامرغوب؛ يعن] بد پول يا مال اند. بعضي شده
كسي بعضي دهند؛ مي خوب پول و مال جاي عيار[ رابه

به سال طول در شود داده زكات او به بناست كه را
جاي به اوست اجرت واقع در كه را پول و كشند مي كار
را واجب زكات كه هستند هم بعضي پردازند؛ مي زكات
كند مي شان وسوسه شيطان اما دهند مي كامل و درست
دادن مستحب صدقة ثواب از و بس؛ را تو واجب هي كه

مي ديگران براي مال آن آخر و دارد؛ مي مرومشان
كه بار گفته: اول كه است نقل عباس ابن ماند! از

برچشم و بوسيد و برداشت را آن شيطان زدند سكه
ا ة «بهوگفت:  ماليد ناف بر و گذاشت تو وسيل
شيطان دارم» و مي وا كافري و طغيان به را آدميان

پرست! شيطان از تا است خشنود بيشت پولدوست آدم از
سراغ به  شيطانگفت: كه اند كرده نقل او از هم و

وقت كند مي اش وسوسه راه هر از و آيد مي آدميزاد
گذارد ني و خوابد مي وي پولاي روي رود مي شد عاجز

نايد.  انفاق
پندارند مي فضيلت را مال اينكه- فراواني سوم

مال آنكه انگارند. حال مي فقي از برتر را غن و
در فضايل و نيست بيش جواهر) سنگي و طل و (نقره
غناي در راستي توانگري و باشد بايد انسان درون
است.  روحي

كنند، مي خرج اسراف به را اينكه- مال چهارم
در نقاشي و آراست و نياز بر افزون ساختماناي مثل
هاي جامه پوشيدن ونيز حياط، و خانه ديوار و

بين بزرگ خود و سرگراني به را شخص كه گرانبها
اين و خوردنيها؛ در پاش و ريت و ولرجي يا بكشاند،

و باشد تواند ني خال مكروه و حرام از بالخره هه
بگويد. چنانكه جواب خدا نزد بايد و باشد نبايد

كه است وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از
در پا سر قيامت، روز به آدميزاده،  «ايفرمود:
را  عمرتبپرسند: تا دارند مي نگهت خدا پيشگاه

چه براي و چگونه را تنت اي؟ كرده صرف چيز چه در
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خرج كجا در و اي آورده كجا از را مالت اي؟ پوشانده
اي؟». كرده

سازي مسجد و سازي پل براي كه هستند هم كساني
و ببينند مردم كه است اين قصدشان اما دهند مي پول
ساخته برآنچه را خود اسم جهت اين از كنند، نقل
نشود نوشته كه باشد بنا واگر نايند، مي نقش اند
سازند! ني
ماه شبهاي روشناني براي كه هستند كساني نيز و

ستايش جلب براي اين دهند مي شع مساجد در رمضان
از و است تاريك سال طول در مساجد هان است؛ مردم
به چون ورزند مي دريغ اندكي چراغ روغن دادن

نيست. انگيز ستايش رمضان ماه در شع ا اهداي اندازة
صرف فقرا نياز رفع براي را شع پول اگر آنكه حقيقت
و افراط حد به رمضان ماه در كه بصوص است، بت كنند

«ريا» كار چيست؟ چاره اما ميشود، مصرف شع اسراف
كند! مي را خود
كمك مردم چشم جلو فقي به كه هستند كساني نيز و
خويش هم و باشند كرده خوار را فقي هم تا كنند مي
دو هر كه باشند، داده قرار مردم ستايش معرض در را
را بدل يا وزن سبك دينار كسان نارواست. بعضي قصد
دينار بگويند: «يك كه دهد مي صدقه مردم چشم جلو
سنگي دينار قدي شايستگان آنكه حال داد»، فقي به
پنهاني و پيچيدند مي كوچك كاغذي پاره در را وزن
«ُخرده» است پنداشت مي نست او و دادند مي فقي به
ديد مي و گشود مي وقت اند پيچيده كاغذ در كه

دينار كه پنداشت مي شايد و شد مي شاد است ديناري
دينار از ديد مي و ميكرد وزن چون است وزن سبك

و گرديد مي شادمان بيشت است تر سنگي هم معمول
مي باره چند ثواب بار هر دهنده صدقه آن گونه بدان

برد. 
بيگانه به را صدقه دارند اصرار كه هستند بعضي
بيشت اجرتش خويشاوندان بر نيكي آنكه حال بدهند،

اگر بعلوه و رحم؛ صلة هم و است صدقه هم زيرا است،
نيكي او به و باشد داشته هم خصومت خويشاوند آن با
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پيغمب از كه برد، مي هم نفس با ماهدة ثواب كند
فرمود: «بتين است وسلم) روايت عليه ال (صلى
تو با كه نيازمند خويشاوندي به كه است آن صدقه
اي صدقه چني كه پيداست بدهي»، است كرده رابطه قطع
آن در خويشاوندي مبت گونه هيچ و خداست براي فقط
نيست.  دخيل

خرجي دادن از اما دهند مي صدقه كه هستند كساني
ميگيند. تنگ خود عيال بر يا دارند دريغ ا خود خانة

آن صدقه وسلم) فرمود: «بتين عليه ال (صلى پيغمب
ا ة از و باشد؛ توانگري روي از كه است شروع خود عائل

فرمود: روزي كه است روايت حضرت از نيز كن». و
دارم. حضرت دينار يك گفت: من كنيد. مردي تصدق«

كن)، تصدق خودت (بر كن خرج خودت برايفرمود: 
خرج زنت  برايدارم. فرمود: ديگري  دينارگفت:

فرمود: براي دارم ديگري  ديناركن. گفت:
دارم. ديگري  ديناريكن. گفت: خرج فرزندانت

ديگري  ديناركن. گفت: خرج خادمت فرمود: براي
بت خودت (يعن بيناتري آن به دارم. فرمود: خودت

. »بدهي) تصدق چطور كه داني مي
مي خرج فراوان مستحب[ پول] حج براي بعضي

قربت قصد به كه آرايد مي چني نظرش در شيطان و كنند
براي يا مردم ستايش جلب و ريا براي آنكه حال است

هزار  دوگفت: حاف بشر نزد است. كسي بوده تفريح
پرسيد: حج ام. بشر گذاشته كنار حج براي درهم
آن  باگفت: بشر  آري،گفت: اي؟ گزارده واجب
به جز گفت: دل مرد كن. آن ادا را وامداري وام پول
وارد سواره خواهي ميگفت:  شود. بشر ني رااضي حج
است! آمده حاجي بگويند و بيايي و شوي

و (= دعوتا اوقات براي را خود پول كسان بعضي
مي خرج ساع و رقص مالس صوفيانه) و ميهمانيهاي

عمل اين كه آرايد مي آنان نظر در چني شيطان و كنند
پيشت آنكه حال مساكي» است، «اطعام منزلة به

مالس هي دلاست. در تباهي ماية مالس اين گفتيم
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پاره پاره يا (و افكنند مي مغن براي جامه كه است
كنند). مي بش حااضران ميان كرده

«ديگران» خود دخت جهيزية براي كه هستند برخي
نايند، مي مسوب قربت نوعي را آن و سازند مي نقره
و حااضرند علما و هست نقره ممر قرآن ختم درملس گاه
و هست كارش كراهت متوجه ملس صاحب نه عادت حسب بر
گيند.  مي ايراد علما نه

در كه تصور اين با و كنند مي ظلم وصيّيت در اي عده
هة يا وارث بعضي دارند تصرف گونه هر حق خود مال
پيغمب از روايت آنكه حال دارند، مي مروم را آنان
و است كبائر از وصيت در وسلم) ااضرار عليه ال (صلى
«وباء» از وادي در را وي كند ظلم وصيت در كس «هر
بر ابليس چيگي موارد جله از اندازند». و دوزخ

حرام جاي در صرف و است حلل غي از مال كسب آدميان
واجب.  جاي در نكردن خرج يا

بدين كند مي تلبيس نيز فقيان بعضي بر ابليس
(عجالتا) بي آنكه حال نايد فقر اظهار كه گونه
بر شود منجر گدايي به فقر اظهار اگر و است نياز
ال (صلى پيغمب از افزوده. چنانكه جهنمش عذاب
اندزوي مال براي كس «هراست:  وسلم) روايت عليه
زياد كم؛ باشد كم كند، مي جع آتش پارة نايد تكدي
نكند ابراز و باشد فقي كسي اگر زياد». و باشد
است، مسوب آخرتي اجر برايش نايد تمل اظهار بلكه

خوابيد مي مسجد در كه بود كس پيشينيان در چنانكه
خانه پندارند تا داشت دست به كليدي هيشه اما

دارد.
كه است اين هم يكي فقرا بر ابليس فريبهاي از
داشت به خوبي آنكه حال دانند، اغنيا از بت را خود
است). شرع دستورهاي اجراي به (بلكه نيست نداشت و

فريفته عادات پيوي با را مردم عامة ابليس نيز و
عقايد تبعيت از جله آن از رسانده؛ هلك به و

بر دليل هان به پرست بت و نصراني و جهود كه پدران،
سال پنجاه شخص و مانند، مي باقي خويش موروثي كيش
بر يا هستم خطا بر من پرسد ني خود از و گذراند مي
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مي عمل عادات طبق عبادت در نيز صواب. مسلمانان
از آنچه طبق و گذراند مي سال شصت شخص و كنند

درست «المدش» را اما خواند مي ناز ديده ديگران
به جز نيست اين و شناسد ني را واجباتش و است نكرده

بگيد، ياد تا بپرسد رود ني كه دين، داشت خوار علت
مسافرت از پيش باشد داشته تارت خيال اگر آنكه حال
دارد. با رواج كاليي چه مقصدش شهر در كه پرسد مي
پيش كه ساله شصت مسلماناي هي از بينيم مي حال اين
ني توجه و روند مي سجود يا ركوع به پيشنماز از

ركوع امام از قبل واگر «ركن» است ركوع كه كنند
اركان از ركن در بار دو برخيزد او از قبل و برود
هستند كساني نيز است. و باطل نازش و كرده تلف ناز
امام شنوند مي چون نوانده كامل را تشهد هنوز كه
مي و شوند، مي خارج ناز واز گويند مي سلم گفت سلم

] نيست امام عهدة بر مأموم تشهد كه دانيم
است[ پس امام عهدة بر سوره و حد قرائت آنچنانكه

ني كامل فريضه كه كساني شود. هستند مي باطل ناز
ني دقت واضو در يا آرند مي جا به نافله و گزارند

ا ة زير به آب مثل و كنند انگشت در كه انگشتي حلق
شود. ني درست واضو و رسانند ني دارند
حكم و است باطل عقودشان اكثر هم فروش و خريد در
از كه كنند ني هوار خود بر و دانند ني را شرع

شريعت بار زير خواهند ني زيرا نايند تقليد فقيهي
و مغشوش فروشند مي كه چيزها باشند. بيشت رفته

عيار كم طلي مثل شده، پوشانيده عيبش كه است معيوب
زني يا دهند، مي نشان بال عيار با طل آب با را

شود. سنگي تا كند مي خيس را آن و مييسد ريسمان
واجب ناز در كه است اين عوام پرست عادت جلة از

و كند، مي افطار حرام با و دهد مي خرج به كاهلي
ني را اش روزه بزنند چوبش اگر اما گويد مي غيبت

است. زننده بسيار نظرها در خواري روزه خورد! كه
ا ة از و صورت به نه رباخواري عوام شرعهاي خلف جل

اي خانه دارد پول دينار  بيستاست: داري اجاره
از و دهد مي اجاره را خانه آن و كند مي رهن آن با
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شرعي كار اين كه تصورش به خورد؛ مي اش الجاره مال
مكن آنكه نايد. حال مي اضرورت بر حل را آن يا است،
آن فروش با كه باشد داشته اثاثه اش خانه در هو است
نياز بي گفتيم كه اي شيوه واستيجار» به «رهن را

كه دارد آن بيم و ترسد، «آبرو» مي از اما گردد
جاي به بگويند فروخت! يا را مالشبگويند:  مردم

برد. مي كار به سفالينه مسينه،
بر آناست اعتماد عامه، پرستيهاي عادت از ديگر

تا بال از اين كه (عراف)، فالگي و منجم و كاهن قول
«بزرگان» براي چنانكه است رايج و شايع پايي

منجم از هم كردن حجامت و بريدن نو رخت و مسافرت
قرآن آن در كه هست ها خانه كنند. بسيار مي مشورت
براي] تقوي آن در كه نيست اي خانه . ليكن1نيست

عليه ال (صلى پيغمب نومي[ نباشد. از اختيارات
فرمود: «ليسوا شد، سؤال كاهنان به وسلم) راجع
شد: يا نيستند). گفته چيزي آنه بشيء» (يعن

فرمود: كنند، مي درست پيشگوييهاي گاه ال، رسول
ا ة آن ربايد مي جايي از اجاني از يكي كه است حقي كلم
مي و نوازد  ميكاهن[ هان ]يعن خود دوست گوش در و

در زند. و مي نوك زمي بر مرغ چنانكه آن گويد،
كس فرمود: هر كه است نقل پيغمب از ديگري روايت

شود. در ني قبول نازش شب چهل تا برود فالگي نزد
كاهن نزد كس فرمود: هر كه اند آورده ديگري روايت
ال (صلى ممد به آنچه از بپذيرد را او قول و برود
است.  جسته تبي شده وسلم) نازل عليه

و است خوردن سوگند زياد عوام عادات از ديگر
به مرد عرب جاهليت رسم (طبق كنند مي ظهار غالبا

هست) حرام مادرم پشت مثل من بر تو كه ميگويد زنش
در كننند، مي چه دانند ني و است حرام اسلم در كه

هجري ششم قرن اواضاع به مؤلف نظر كه دارد توجه خواننده 1
از مؤلف مراد كه كنيم يادآوري نيست بد است. اضمنيرَا
سوادانند! كم و «عامي» بيسوادان «عوام» و «عامه» و

در بويژه را كلمات اين گاه و ندار؛ يا دارا از اعم
ميبد.-م.  كار به فقيه و عال مقابل
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مي مكرر و خورند مي قسم زياد هم فروش و خريد
از نيز بفروشش! و اگر باشد حرام من  بهگويند:
دست به زرين وانگشت پوشي حرير است عامه عادات
از نيست). ديگر جايز مرد براي شرعا (كه كردن

مي كسي مثل است منكر از ني از خودداري عاداتشان
يا نوشد مي شراب خويشاوندش يا برادرش كه بيند
وي با را اش رابطه و گويد ني هيچ و پوشد مي حرير

در بر كه است عموم عادات از دهد. ديگر مي ادامه
بر نيز كردن. و تنگ گذريان راه و ساخت س دّكو خانه
است واجب او بر و شود مي جع باران آب كسي خانة د ِر
آزار موجب و كند ني و كند، برطرف را آن كه

لنگ بي است عامه عادات از شود. ديگر مي مسلمانان
سرينش كه طوري به اما بست لنگ يا شدن، حام وارد

كه كند مي يله دلك دست زير را خود طوري پيداست،
كند مي لس را او عورت هم دلك و شود، مي ديده عورتش

اين هگان شود) و مي حساب عورت زانو تا ناف (از
كنند.  ني منكر از وني بينند مي را واضع

كه است: هنگامي اين عوام هاي شيوه ازجله
ام  «مهريهبگويد: كه كنند وادار را زن بواهد
مي سرباز شوهري وظايف انام از آزاد»، جان حلل،
است). شرع خلف اين (كه كنند مي اذيت را زن و زنند
زنان بي است تبعيض  ِاعمال عاميان عادات از ديگر

زن، حق در عدالت بي و گناه كه تصور اين با خودشان،
زن دو كس هر داري روايت آنكه شود. حال مي بشوده
دهد رجحان حقوق در ديگر بر را يكي و باشد داشته

شود. مي مشور است كج تنش نصف كه حال در قيامت روز
نزد است افلس اثبات عاميان عادات از ديگر
را كسي افلس حاكم اگر كه تصور اين با حاكم؛

مي اسقاط شرعا دارد كه وامهايي و تعهدات پذيرفت،
دهد! ني را مردم حق مكنت داشت عي در و شود
روزانه كه دستّيَورزاني و صنعتگران عادات از و
ور با را خود وقت از مدتي كه است اين شوند مي اجي
مي ايستادن بيكار و رفت طفره و كار ابزار به رفت

و طبيعي كه مقداري آن جز است حرام اين و گذرانند،
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گويد: مي و خواند ني ناز اجي هي گاه باشد؛ معمول
اوقات آنكه است! حال كار صاحب اختيار در من وقت
نيست. اجاره عقد داخل ناز

تابوت با را مرده گاه كه است عامه عادات واز
نيز و است؛ مكروه اسلم در اين كه كنند مي دفن

مباهات بدان و گرفت گرانبها را ا كفن پارچة نبايد
آورد اي حرفه گر نوحه مرده سر بر نبايد ونيز نود؛
 «هراست: وسلم) روايت عليه ال (صلى پيغمب از
روز باشد مرده توبه بي كه اي حرفه گر نوحه زن

جرب از پياهن و قطران از اي جامه زير با قيامت
گردد». مي مشور
را خود زنانشان، بويژه است، عوام عادات از و
آن خلف اين و مردگان؛ عزاي در دريدن جامه و زدن
وسلم) عليه ال (صلى رسول حضرت كه است چيزي

در را خراشيدن چهره و دريدن گريبان كه فرموده،
حركات اين از است. اما آورده جاهليت دعوي رديف
گريبان كسي اگر بلكه آيد ني عمل به ني تنها نه

نكرده! كار او در  مصيبتگويند: مي ندرد،
از بعد سال يا ماهي كه است عوام عادات از نيز و
ني بام پشت در و پوشند، ني نو لباس عزيزي، مرگ

خوابند.
زيارت به شعبان نيمة شب است عوام عادات از ديگر

مورد قب از و برافروخت آتش آنا و رفت قبور اهل
برداشت. خاك احتام
بر شرع تكاليف رعايت گويد: چون عقيل ابن

شرع مقررات از بوده گران اوباش و اراذل و نادانان
برايشان رعايتش كه نودند عدول خود جعليان به

روند. ني ديگري بار زير گونه بدين چون است، آسان
و قبور تعظيم با عقيل) عوام ابن (يعن من نظر به و

(اضريح) بر ماليدن عطر و قبور بوسيدن و افروزي آتش
من كه: «مولي مردگان به خطاب نوشت رقعه و آنا
تبك براي را قبور بعضي خاك و كن»، چنان و چني براي
رفت زيارتي مسافرت به و ريت قبها بر گلب و بردن
عزي و لت بر كه گونه (آن آويت درخت بر پارچه وتكه
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بعض از اگر كافرند، من نظر بستند)... در مي دخيل
نظر در اما نيدادند بپرسي را ا زكاتش مسألة اينها
قبول كهف» را «زيارتگاه كه كسي بر واي آنان

مسجد از آجري چهارشنبه روز يا باشد، نداشته
جنازة برداشت موقع حالن و نكند لس را مأموميه

ممد عنه) يا ال صديق» (راض ی «ابوبكر نام پدرش
زبان عنه) بر ال (راضي علي وسلم) و عليه ال (صلى

جنازه هراه اي حرفه گر نوحه يا باشند، نياورده
نياورده، بال آجر و گچ با را پدرش مقبة يا نباشد،

قب بر گلب يا ندرد دامن به تا پياهن گريبان يا
نسپارد. خاك به او با را مرده جامة يا نريزد
مؤلف و است بسيار زنان بر ابليس تلبيس اما
انواع به مربوط آنچه و ساخته زنان خاص كتابي
در كرده، ذكر آن در است زنان تكليف و شود مي عبادت
زنان به نسبت ابليس ازفريبكاريهاي اي شه اينجا

آوري. مي را
پاك حيض از ظهر زوال از بعد زن اينكه جله آن از
را عصر ناز تنها و كند مي غسل عصر از بعد و شود مي

آمده گردنش بر هم ظهر ناز كه داند ني و ميخواند
ا ة به كه هستند است. وزناني شسته، لباس نداشت بان

حيض غسل روز دو بروند، حام به بايد حتما اينكه و
خود منزل در توانند (مي اندازند مي تأخي به را

طلوع تا را جنابت غسل نيز كنند) و وغسل بشويند
در كه هستند زناني اندازند. و مي تأخي به آفتاب

ما بر زن دلك  فقطگويند: مي و بندند ني لنگ حام
و خواهرم و بودم گويند: خودم مي يا شود، مي وارد

هستند، زن خودم مثل كه هم اينها كنيزم؛ و مادرم
و است حرام هه اينها كه بپوشان؟ را خودم كي از

ا ة دخت و بالغ زن و نيست جايز غسل تأخي حق ميّيز بچ
ا ة به ندارد ميز بچة دخت يا زن زانوي تا ناف فاصل
را خود بايد ساله هفت بچة كنند. دخت نگاه ديگر

بپوشانند. بعضي او از را خود بايد و بپوشاند
پا سر توان آنكه حال خوانند مي ناز نشسته زنان
زني است. گاه باطل نازي چني دارند؛ خواندن ناز
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را اين كرده، ادرار بچه كه گيد مي لباس ا ناست بانة
بيون براي كه حال در شويد)، ني (و بشويد ميتواند

به ديگري از يا ميسازد آماده را خود جور هه رفت
و گيد مي سست را كار ناز براي اما گيد مي عاريت
داند، ني را ناز مسائل از چيزي و انگارد مي خوار
مي باز رو باشد پوشيده بايد كه را قسمتها آن مثل

ماند.
سبك و شارند مي آسان را كردن سقط بچه زنان نيز و
آن در روح كه باشد جنين اگر آنكه حال انگارند مي

كفاره و است مسلم يك كشت حكم در آن سقط شده، دميده
آن و كند توبه كرده كه گناهي از بايد دارد. زن

(خود بپردازد شده)، (سقط طفل ورثة به را كفاره
آزاد هم اي بنده سپس برد) و ني ارث ديه آن از مادر
بگيد. روزه متوال ماه دو نداشت اگر و كند

مي زباني بد و بدرفتاري خود شوهر با زنان بعضي
گويد: مي بودي؟ رفته بيون چرا بپرسد واگر كنند،
از بودم! غافل نرفته كه نامشروع كار دنبال
و است، شرع خلف رفت بيون اجازه بي خود اينكه
دارد. هم لغزش احتمال
مي خودداري آميزش از اي مرده درعزاي زنان بعضي

حرام شب سه از  بيش(يا: است حرام اين و كنند
مدت به شوهر مرگ از بعد عده داشت نگه تنها است) و

است.  واجب روز وده ماه چهار
دهند ني تن آميزش براي شوهر دعوت به زنان بعضي

حال انگارند، مي معصيت را اين و كنند ني تكي و
صبح تا فرشتگان را زني چني كه داري روايت آنكه
كنند.  مي لعنت

مي جادوگر و بي فال به شوهر اموال از زنان بعضي
حرام اينها و بند» بگيد زبان و مبت «دعاي تا دهد

ملس به و باشند داشته سعادت كه هم زنان است. بعضي
شيخ دست از و شوند صوف بسا چه يابند، راه وعظي
«دختان از و كنند مصافحه شيخ با و پوشند خرقه

عرض كه برآرند، سر عجايب از و آيند حساب منب» به
اول. ناگفت و دارد طول قضيه اين
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با و آري تفصيل به خواستيم مي اگر گفتيم آنچه
چند بايد داري مدلل را خويش نظرات اخبار و احاديث

دللت مفصل بر تا نوشتيم مملي نوشتيم، مي كتاب جلد
اكتفا كنند مي كه خطايي كار نقل صرف به گاه و كند،
بود. روشن مطلب زيرا نپرداختيم آن ر دّد به و كردي

گفتار به و دارد مصون لغزش از را ما خداوند
كرمه. و بنه فرمايد موفق نيك وكردار
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سيزدهم باب
و دور آرزوهاي راه از هگان بر ابليس تلبيس در

دراز
اسلم مبت دلشان در كه نصراني و يهودي بسا
آنان شيطان اما شوند مسلمان اند خواسته و افتاده

تأمل و مكن  شتابوگفته: واداشته تأخي به را
تا گذرانند مي فردا و امروز به گونه بدين و بورز؛
هي با را گنهكار آدم شيطان هچني ميند، مي كافر

را او و دارد مي باز توبه از كردنا فردا و امروز
كه نايد مي القاء چني و انگيزد مي بر شهوات سوي به

گويد: كرد. شاعر خواهي بازگشت عصيان از بعدا
آرزوي بـــا   امـروز گناه به منه سر زنار

فـــرداهــا تــوبــة
گرفته، درس به بازگشت به تصميم كه فقيه بسا
براي عابد بسا و كن استاحت ساعتگويد:  مي شيطان

مي بر  بوقعگويد: مي شيطان شده بيدار شب ناز
و كنيم فردا و امروز ترك كه است اين خيزي. احتياط

ني باز رفته عمر كه بگردانيم روي دراز آرزوي از
و نداري مرگ) اماني (يعن ترسيم مي آنچه از و آيد
توبه در و گرفت بد را مرگ آفتهاست. بايد تأخي در
«سوف...» اند گفته كه نود تعجيل نيكوكاري و

لشكر كرد) بزرگتين راخواهم كار فلن بزودي (يعن
است. شيطان
و نشسته فارغ دراز آرزوي خيال به كه كسي مثال

است اي عده مثل كند مي عمل احتياط طبق كه ديگري آن
احتياط آدم آن رسند، مي آبادي يك به و سفرند در كه
ا ة چه هر و رود مي كار تيه و خرد مي است سفر لزم

درانام كوتاهي و آرزوست اسي كه آن اما ميكند
خواهم آماده گويد: بعدا مي خود با دارد وظيفه

ميان اين باشيم. در مقيم اينجا ماه يك بسا شد،
ورزد مي غبطه اول به دومي نوازند، مي رحيل شيپور

دارد. اول آور غبطه واضعيت اول و خورد مي حسرت و
آن براي جهان اين در كار وآمادة بيدار مردم مثال
اما نشوند، پشيمان رسد در مرگ چون كه است جهان



دراز و دور آرزوهاي راه از هگان بر ابليس تلبيس بيان در
419

را شيطان و نفس كردن فردا و امروز فريب كه كسي
برد. مي فرو سخت به را ندامت تلخابة مرگ دم خورده
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و آيات فهرست     

احاديث

هو و عيناه ابيضت و
 كظيم
 فيها أتعل

يقول ان رجل أتقتلون
 ال ربي

فعل با أتلكنا
 منا السفهاء

نعبد ان نيّب و اجنبن و
 الصنام

 فيها اخسئوال
عليهم تليت اذا و

 ايانا زادتم آياته
مكان من رأتم اذا و

و تغيظا لا سعوا بعيد
 زفيا 
ما اتبعوا لم قيل اذا و

بلقالوا: ال انزل
عليه الفينا ما نتبع

كان لو او آباءنا،
شيئا يعقلون ل آباؤهم

 يهتدون ل و
 برجلك اركض و

حفظك علي استعن
 بيمينك

استطعت من استفرز و
 بصوتك منهم

 البول من استنزهوا

 و آيات ايّول «و» در
الفبايي ماسبة احاديث

است. نشده

 خلقي و خلقي اشبهت
الجر بعصاك ااضرب

حسان عند الي اطلبوا
 الوجوه

استطعتم ما لم اعدو و
 قوه من

ال بكلمات كما اعيذ
و شيطان كل من التايّمة
 ليّمة عي كل من و هامة
البل ال ينظرون افل
ال و خلقت، كيف

ال و رفعت كيف استمآئ
 نصبت كيف البال
انزل ما ان يعلم أفمن
هو كم الق ربك من اليك
 اعمي

 شم ٌك ال أف
أن عجبا للناس أكان

منهم رجل ال اوحينا
 الناس انذر أن

 ّيَحيرَرج ل و اكتبوا
انا   بالنيات عمال ال

أل بالنيات العمال
 خلق من يعلم

اهل يا عليكم السلم
 اصبحتم؟ كيف الصفة،

الفقر يعدكم الشيطان
 بالفحشاء يأمركم و

 الزنا رقية الغناء
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شهد لن الغنيمة
 الوقعة

 اجل و اعلي ال
ملوقا، حكمت ما وال
ح القرآن حكمت انا
بن يا اليكم اعهد ال
الشيطان تعبدو اا ّل آدم
 مبي عدو لكم انه
من خم ٌي العليا اليد
 السفلي اليد
و بال اعرفكم انا

 خشية له اشدكم
و آمنوا الذين ان

و هاجروا الذين
ال سبيل ف جاهدوا
ا ةال يرجون اولئك  رح

عدوا لكم الشيطان ان
يدعو انا عدوا فاتذوه

من ليكونوا حزبه
 السعي اصحاب

 منه خي انا
 العلي ربكم انا
من ربا ال لتعج الرض ان

الصوف يلبسون الذين
ح ريا ًء
  ِّل ال الكم ان
 المال يب جيل ال ان
 ليل بعبادي امر أن
 لشديد ربك بطش ان
 مولنا و اخونا انت
 سامدون انتم و
 

 من انا و من انت

لوعدهم جهنم ان و
 اجعي

ن وا مدثي المم ف ان
 فعمر امت ف يكن
كان لن لذكري ذلك ف ان
 قلب له

 بالنيات، العمال ا دّنا
ا ةف ا دّنا  العروف الطاع
عباده من ال يشي انا

 الاء
ان الشيطان يريد انا

و العدواة بينكم يوقع
و المر ف البغظاء

ذكر عن يصدكم و السي
فهل الصلوة عن و ال

 منتهون انتم
يسبح اا ّل شيء من ان و

 بمده
صراطي هذا ان و

فل فاتبعوه، مستقيما
 السبل تتبعوا

فخور متال كل يب ل انه
اساري يأتوكم ان و

 تفادوهم
 تاب لن غفار اني و

 مصرا اهبطوا
 كافة الناس ال بعثت
و الزمار بدم ُب ِعثت

 الطبل
 خصمون قوم هم بل

الزاد خي فان تزودوا
 التقوي

 تناسلوا تناكحوا
 البول من تنزهوا
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البصر: تلوا ثلثة
ا ةو ال النظر الضر
و الاء ال انلنظر
 السن الوجه ال النظر

الباطل زهق و الق جاء
 طهوقا كان الباطل ان
 القربي ذي جار
 رمي ظل تت رزقي ال جعل
الطيب الدنيا من ا دّل ُحب
ف عين قرة (و النساء و

الصلة)

 حذركم خذوا
انفسكم من لكم خلق

اليها لتسكنوا ازواجا
رحة و مودة بينكم جعل و

 مافيه درسوا

 ترتيل القرآن رتل

 البشة زفنت

 تنسي فل سنقرئك
فاذا المر ف شارورهم و

 ال علي فتوكل عزمت
ال سر من سر الباطن علم

احكام من حكم و عزوجل
ال يقذفه تعال، ال

يشاء من قلوب ف عزوجل
 اولياءه من

 العجائز بدين عليكم
القرآن قرأت فاذا

 بال فاستعذ

 فاطاعوه قومه فاستخف
 صعقا موس ٍي ف دّخر

و بالسوق مسحا فطفق
 العناق
ا ةمنهم فلتقم معك طائف

 اسلحتهم ليأخذوا و
الغيّم من فنجيناك

و اليهود قالت و
ال ابناء نن النصارى

ل قل احباو،ٌه، و
 بذنوبكم يعذبكم

من يغضوا للمؤمني قل
يفظوا و ابصارهم
 فروجهم

ح وجهه ال هالم ٌك شيأ ٍء كل
هنيئا اشربوا و كلوا

اليام ف اسلفتم با
 الاليه
قال اذا الشيطان كمثل

كفر فلما اكفر للنسان
اني منك بر،ٌي اني قال

 العالي رب ال اخاف

شيئا ال من عنك اغن ل
انا ال اله ل

ح فاعبدوني
خطوات تتبعوا ل و

عدو لكم انه الشيطان،
يأمركم مبي. انا

و الفحشاء و بالسوء
ل ما ال علي تقولوا ان

 تعلمون
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 واحد باب من تدخلوا ل
 صدقتك ف تعودن ل
علي رؤياك تقصص ل

 اخوتك
سوي ع دّن تكتبوا ل

 القرآن
ال بايديكم تلقوا ل و

ا ة التهك
 مرحا الرض ف تش ل

ل و خزام ال و لزمام
ل و تبتل ل و رهبانية
ا ةف  السلم سياح

ما اذا الذين علي ل و
ل قلت لتحملهم اتوك
 عليه احلكم ما اجد
 ولدا و مال لوتي
صوتي عن نيت لكن و ل،

عند فاجرين: صوت احقي
ا ة  مصيبة عند صوت و نغم

امت من ناس يزال ل
يأتيهم حت ظاهرين،

 ظاهرون هم و ال امر
ارتضي لن ال يشفعون ل و
الغرور بال يغرنكم ل و
علي الناس علي لتقرأه 

 مكث
ال رسول ف لكم كان لقد
 حسنة، اسوة
اني و شفاعة نب لكل

لهل شفاعت اختبأت
 امت من الكبائر
لواظهر سر للربوبية

و النبوة، بطلت
لبطل كشف لو سر للنبوة

بال للعلماء و العلم،
لبطلت اظهروه لو سر

 الحكام
الرجل ال اشاّداُذنا  ُهّ .دَل

بالقرآن الصوت السن
ا ة صاحب من ال القني

 قنية
ينال لن جيعا الكر ل و

 ها دماء ل و لومها ال
لو عليهم اطلعت لو

 فرارا منهم ليت
تولوا ان الب ليس

و الشرق قبل وجوهكم
من الب لكن و الغرب

 بال امن
 بشيء ليسوا

علي هن بمر بن ليضر و
 جيوبن

الساعة اظن ما و
ال ُرددُت لئن و قائمة،

منها خيا جدن ل ريّبي
منقلبا

خيب أكله زالت ما
اوان فهذا تعاودني،

 ابري قطعت
من الكتاب ف فرظنا ما

 شيء
نعبدهم ما و

ال ال الليقربونا
 زلفي

 مثلكم بشر اا ّل هذا ما
يدع .دَْي ان باهل هذا ما
 الباشرة ال
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اربعي ل اخلص من
صباحا...

يوما اربعي ل اخلص من
من الكمة ينابيع ظهرت
ح لسانه علي قلبه
رمضان ف جهد اصاُبه من
دخل فمات يفطر فلم

 النار
لو يشتي من الناس من و

 الديث
 قائها و بقلها من
يتزكي فانا تزكي من و

 لنفسه
ياهد فانا جاهد من و

 لنفسه
 آمنا كان دخله من
من مشهورا ركب من

عنه ال اعرض الدواب
كان ان و عليه مادام
 كريا
ليعرفه الصوف لبس من

ال علي حقا كان الناس
ثوبا يكسوه ان عزوجل

تتساقط حت جرب من
ح عروقه

مشهورا ثوبا لبس من
 القيامة يوم ال اذله
اعرض شهرة ثوب لبس من
 يضعه حت عنه ال
 اليلة يرسن من

للرجل الصال الال نعم
147 الصال

 با هم و
 مكرمون اضيف هؤلء

كنتم اينما معكم هو و
 بصي تعلمون با ال و
 الصالي يتول هو و

آمنوا الذين ايها يا
احل ما طيبات ترموا ل

ح لكم ال
و هذا قبل  ِماّت ليتن يا

ا امنسيا كنت  نسي
ح رَّبك وجه يبقي و

 التوابي يب
 يبونه و يبهم

 نفسه ال يذركم و
ان الشيطان يريد

 بعيدا ظللا يظلكم
ل و اليسر بكم ال يريد
 العسر بكم يريد

 وجهه يريدون
تفضل و واحد باء يسقي

 الكل ف بعض علي بعضها
البحر و الب ف ما يعلم

ا ةال من تسقط ما و ورق
 يعلمها
 يبسط و يقبض
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پرستان، آتش
 پرست آتش

آدم،،
 آذربايان

 والديانات الراء
 پرست آفتاب

بويه آل
جوانردي آيي

اباحت  اباحتيان
 زنان درامر

ا ةمرمات مارم و اباح
اباحت اهل شبهات
 ابااضيه

ابراهيم
 ؛دين  اساعيل

فقهاي (از ابراهيم
كوفه)   ابراهيم

(پسر ابراهيم  نعي
عليه ال (صلى پيغمب
وسلم) 

ادهم ابراهيم
بن ممد   امام ابراهيم

ابراهيم علي
 بغدادي بناي ابراهيم
سعد بن ابراهيم

سعيد بن ابراهيم
نظام سيار بن ابراهيم
تيمي ابراهيم
 خراساني ابراهيم

(عليه خليل ابراهيم
السلم)   ابراهيم

السلم)  (عليه
 خواص ابرهيم

نصر ممد ابراهيم
آبادي

نعي ابراهيم
نظام ابراهيم
سيار بن ابراهيم

نظام
 هروي ابراهيم

النباري ابن
 اللء ابن
الوزي ابن
 صائدي البازة ابن
الزاغوني ابن
ال دّزبعري ابن
الزبي ابن
السندي ابن
الشباس ابن
 الصائد ابن

PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 425



تلبيس                                                                                                                          426
ابليس

العلف ابن
الكرين ابن
الكلب ابن
البارك ابن
 السيب ابن
 باكويه ابن
حنبل احدبن   حنبل ابن
ابوعبدال  خفيف ابن
خفيف بن
خلكان ابن
 خيعويه ابن
راوندي ابن
زيد ابن
 ساعه ابن
 سيين ابن
 شاهي ابن
القدسي   طاهر ابن
 عباس ابن
عطاء ابن
عقيل ابن
عمر ابن
قتيبه ابن
الكب ابن   كلب ابن
ماهد ابن
مسعود ابن
عبدالرحن   ملجم ابن
ملجم بن

خ دّراز ابوالسحاق
انصاري ابواساعيل
ابوالحوص
ابوالديان
بن (وهب ابوالبختي

وهب)
(= عقل) ابوالتقوي

ابواللس
ابوالوزاء
اولسي ابوالارث
شبلي) (پسر ابوالسن
 اشعري ابوالسن
بسطامي ابوالسن
 بشار بن ابوالسن
پوشنجي ابوالسن
د دّراج ابوالسن
بغدادي

بن طاهر ابوالسن
السي

مدين ابوالسن
نصيب ابوالسن
خا ّلل بن ابوالسي
سال بن ابوالسي
سعون بن ابوالسي
دراج ابوالسي
عطوف ابوالسي
نوري ابوالسي

كلوذاني ابوالطاب
ابوالي  ابوالي

نيشابوري
دئيلي ابوالي
نيشابوري ابوالي

(تيناتي)
الطبي ابوالطيب

بي حاقة الرقص
ال لتزول الكتفي
بالتعب

ربيع بن ابوالعاص
 ابوالعالية
ابوالعباس
بغدادي ابوالعباس
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بن احد ابوالعباس
عطاء

ممد بن احد ابوالعباس
دينوري

اصم ابوالعباس
بغدادي ابوالعباس
عطاء بن ابوالعباس
بن احد ابوالعباس

عطاء
سريج ابوالعباس
ابوالعلء ابوالعلء

معري
معري، ابوالعلء

 عليه الفتي الزاهد
اسفراين ابوالفتوح
رستمي ابوالفرج
عبدالرحن ابوالفرج

ابن  ممد بن علي بن
الوزي

ناصر بن ابوالفضل
بغدادي الافظ

ناصر بن ابوالفضل
بن ابوالفضل  حافظ
بغدادي الافظ ناصر

(زاهد) ابوالقاسم
بلخي ابوالقاسم
 زيدان بن ابوالقاسم
داركي ابوالقاسم
بن عبدال ابوالقاسم

بلخي احد
غنوي ابوالنضر
عقيل بن ابوالوفاء

عقيل ابن

فيوز ابوالوفاء
آبادي

بن ابولوليد
 عبداللك

علف ابوالذيل
حداد خالد ابواليثم
بن ابواليثم
 التيهان

خالد  خالد ابواليهم
حداد

ابوامامه
عثمان) (پسر ابوبكر
ابوبكر
 ابري ابوبكر
افقال ابوبكر
 فلس بن ابوبكر
 مشاد بن ابوبكر
موسي بن ممد ابوبكر
واسطي فرغاني

ابوبكرخباز
 ابوبكرخا ّلل

ابوبكردقاق
دينوري ابوبكر
شفاف ابوبكر
ابوبكر  صديق ابوبكر
عنبي ابوبكر

ابوبكرفرغاني
ابوبكركتاني
 ابوبكروراق

بن اليصم ابوبيهس
جابر

ابوتراب  ابوتراب
نشب

مشب ابوتراب
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لي بن عمرو  ابوثامه
ابوجعفر  ابوجعفر

حداد
حداد ابوجعفر
دراج ابوجعفر
طبي ابوجعفر
منصور ابوجعفر
(خليفه)
 ابوحازم
غزال   ابوحامد
خلفاني ابوحامد

ابوحامدشيازي
نيشابوري ابوحفض

بن ابراهيم ابوحكيم
دينار
ابوحزه
خراساني ابوحزة
ابوحزه
ابوحزه  صوف ابوحزة

ابوحنيفه
ابوذر

ابورجاء   ابورجاء
عطاردي

عطاردي ابورجاء
 ابوزرعة
تبيزي ابوزكريا
ابوسعيد
ابوالي ابوسعيد
خراز ابوسعيد
كندي ابوسعيد
ابوسفيان
سفيان  ثوري ابوسفيان

ثوري

بن ابوسليمة
عبدالرحن

ابوسليمان
داراني ابوسليمان
داراني ابوسليمان

صعلوكي ابوسهل
ابوشعيب   ابوشعيب

مقفع
القفع ابوشعيب
مقفع ابوشعيب
مقفع ابوشعيب
جرجاني ابوطالب
رازي ابوطالب
مكي ابوطالب
ابوطاهر  ابوطاهر

 علف
علف ابوطاهر
انصاري ابوطلحه
 طبي ابوطيب

القري ابوعبدال
مقري ابوعبدال
بلخي ابوعبدال
الا ّلء بن ابوعبدال
بطة بن ابوعبدال
 حامد بن ابوعبدال
خفيف بن ابوعبدال
سال بن ابوعبدال
علي بن ابوعبدال

ابوعبدال   ترمذي
ترمذي علي بن ممد

ماهد بن ابوعبدال
حاكم ابوعبدال
نيشابوري
رازي ابوعبدال
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رملي ابوعبدال
زراد ابوعبدال
غلم ابوعبدال

مقري ابوعبدال 
علي بن ممد ابوعبدال

ترمذي
ابوعبيد  ابوعبيد

تستي
تستي ابوعبيد
 ابوعبيده
ابوعثمان
ندي ابوعثمان

النبا ابوعلي
رودباري ابوعلي
فارسي ابوعلي

اشيب ابوعمران
(قااضي) ابوعمرو
ابوكبشة
اندلسي ابوكميت

ابولب
ابوممد   ابوممد
جريري
جريري ابوممد

ابومعشر
ازهري ابومنصور
عجلي ابومنصور
ابوموسي  ابوموسي

اشعري
اشعري ابوموسي
دئيلي ابوموسي
الارث بن ابونصر
 طوسي ابونصر
آبادي نصر ابونصر

 اصفهاني ابونعيم

ابونواس
 ابووائل

 ابوهريره
ابويزيد

زيات ابويعقوب
طبي ابويعقوب
(قااضي)  ابويعلي

كعب بن ابي
داود ابي
(قااضي)  يعلي ابي
صوفه اجز
ابي بن احد احد

الواري
حنبل بن احد  احد
الواري ابي بن احد
عماني اسحاق بن احد
 حنبل بن احد
 حرب بن احد
خضرويه بن احد
بصري سال بن احد
 سنان بن احد
عطاء بن احد
بن احد   حنبل احد

حنبل
بن احد  خضرويه احد

 خضرويه
  ِكه احد

 احريه
احسي

احسي و ُحس  هچني  
الحياء  الحياء
الدين لعلوم
لعلوم الحياء
الدين لعلوم الحياء
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 الدين لعلوم الحياء
الغفلي و المقي اخبار
اخيم
اخنس

اخنسيه
السلم) (عليه ادريس
ادريس بن ادريس
خولني ادريس

اخبارهم و الذكياء
ارجاء
ارسطو
ازرقيه

اساف
زيد بن اسامة
 شريك بن اسامة
عال اسانيد

استاذسيس
استعاذه و استفتاح

اسحاق
(معروف ممد بن اسحاق

بن احر)  اسحاق به
الحر النخعي ممد

النخعي ممد بن اسحاق
الحر

ترك اسحاق
 اسحاقيه

(قسري) عبدال بن اسد
اسكندريه

اسلم
ابوبكر) (دخت اساء

 اساعيل
اسحاق بن اساعيل

اساعيليه
سال بن اسود

صحابه   اصحاب
اهل   حديث اصحاب
حديث

قصائد اصحاب
كهف اصحاب
خطرات و وساوس اصحاب
هياكل اصحاب
اصفهان

اصم
هبل اعل

 افشي
ل ان العصمة افضل
تقدر

افعاليه
افلطون
اقانيم
حابس بن اقرع

(ُبت) اقيصر
 الوت
ُمْنيرَتيرَظر امام

ُامامه
اماميه شيعة  اماميه

خالد ام
امريه

علء ُايّم
الصلت ابي بن امية
صامت بن امية
و جل و عز ال اعشق انا
 يعشقن هو
فقوموني اعوججت ان

مالك بن انس  انس
مالك بن انس

 انصاب
 انصار



راهنما فهرست
431

 انطاكيه
مرادي عمرو بن انعم

انوشيوان
اوثان
كرماني الدين اوحد

اوريا
اوزاعي

اوس
 واحوال   اوقات
اولس
قرني اويس

اهرين
الولية اهل
اهواء اهل
باطن اهل
خلف و جدل اهل
حنبليان        حديث اهل
گرايان سنت

ذمه اهل
ذيّميان  هچني  

ريااضت اهل
صفه اهل
ظاهر اهل
قبله اهل

كتاب اهل 
ادب و لغت اهل

القيامة اهوال
سختياني ايوب

(مله)  البصرة باب
(مله) حرب باب
   ظهور   ايام   بابك

بابكيان بابكيه،
بابك

حرفهاي   باطنيان
تفسي
السلم) (عليه باقر

 ابوبكر باقلني،
(قصيده)  سعاد بيرَانْت

بايزيد
پرستان بت

 بتيه
فرزندان (از بثر

شيطان)
به

بليه
العلوم بر

بية
بارا

سهل ممدبن باري،
اهل        البخلء
؛   امـيال آفرين
در سختكوشي و اجتهاد

؛   صاحب ؛  نكوهش در ؛
به عمل ؛    اهل شكست

دين در آوري ؛
هداني الزمان بديع

نويسي ومقامات
بديل
مالك بن براء

براهه
برصيصا

عبدال بن برك
جلل بركيارق،

الدوله
 السياحه بستان
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بسطام
حارث بن بشر
مريسي بشر
حاف ُبشر
بصره

بغداد
بقراط
(ناحيه) بلحغ
بلخ

بلعام
بلقاء
ممد بن بنان  ُبنان
ممد بن بنان
اليّسمري بنت
 اسرائيل بن

 بر طعن ؛   ريااضتكشان 
اميه بن
تيم بن
 يشكر بن حارث بن
كلب بن
كوه) (نام بوذ
سينا علي بو

 بافريد
 سعان بن بيان
الرام بيت
القدس بيت
بيوت
گفتار بيست
اليثم بن بيهس

بيهسيه
عليه ال (صلى پيغمب

ال (صلى وسلم) ميّمد
وسلم) عليه

تابعي   تابعان

فريضه تارك
نافله تارك

عرب ادبي تاريخ
جهانگشاي تاريخ
 جوين

طبي تاريخ
(ناحيه) تبالة
تبتل
تفسي در تقيق

رازي ابوالفتوح
 زيرين عال تدبي

الولياء تذكرة
الافظ تذكره
تشبيه
تصوف و تشيع

التصديه
؛   عزاي ؛    تصوف
صوفيان   هچني

عقايد تفتيش و تعقيب
 منة

 تعليميه
تغبي

 تكريت
ابليس تلبيس
تلبيه

قرن در اسلمي تدن
هجري چهارم

الداري تيم
تيم  داري تيم

الداري
تناسخيان

تورات
تليل
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بناني ثابت
سعد بن ثابت
ثرثر

ثعلبه
 مشكان من ثعلبه
ثعلبيه

ا ة  ثامه اثان بن ثام
اثان بن ثامة

ثنويان  ثنويه
ثنويان

ثوري سفيان  ثوري
 

 جابر
جاحظ

جالينوس
 التواريخ جامع
منصور جامع

عبدالرحن جامي،
؛عرب    جاهليان

احكام    عقيدة
دوران ؛       جاهليت
اشعار
(؟) جيّبائي
ابوعلي جبائي،
ابوهاشم جبائي،

 جبيه
 اسد جبهة
 جحفه
(قبيله) جذام
سنان بن جراح

جرجان
التعديل و الرج
جرهم
جرير

جريري
جسر
درهم بن جعد

بن جعفر  جعفر
ابيطالب

ابيطالب بن جعفر
حّذاء جعفر
خلدي جعفر
(عليه صادق جعفر

السلم)
(ناحيه) جليل

جناحية
ُاحد جنگ
بعاث جنگ
تبوك جنگ

جنيد
ممد بن جنيد

جواليقي
(ناحيه) جوان

جوانردان
جوانردي آيي   هچني  

لهوتي جوهر
ابوالعال جوين،

جهر
صفوان بن جهم

جهميه
جهود

جيحون
 خواني چاووشي
ُكشان چراغ
اصم حات   اصم حات

بلخي
بلخي اصم حات

حاجب
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حاجب
 طه الاجري،

زماني حادث
(كذاب) حارث
تيم بن حارث
قيس بن حارث
علي بن حازم

حازميه
حام
(وزير) حامد
حام  حامي

حبسيه
حبشه
عجمي حبيب
ُحيّبيه
حجاج
حداد ابوجعفر  حداد
ربي عن قلب حدثن
مرعشي حذيفة ُحد .دَْي

سعدي زهي بن حرقوص
 حرقيه
 حروراء
حروريه
 حروفيه
حريري

حسب نفسي من حسب
عنه) ال (راضي حسن
سنان) (براد ِر حسن
البزاز حسن
بصري حسن
و سيته البصري، السن

آرائه
 ذكوان بن حسن
سيار بن علي بن حسن

 صال بن حسن
عمارة بن حسن
صباح حسن
عقلي قبح و حسن
(عليه حسي

از امامي السلم)  ؛
اولد ؛   نسل
حلج   حسي
النجار ممد بن حسي
عيسي احد بن حسي
حلج   منصور بن حسي
قزوين حسي
ابوالسي   نوري حسي

نوري
(پسران حسن و حسي

جس) ماسر بن عيسي
اجسام حشر

حشويه
عبدالرحن حصي
عبدالرحم بن حفص

 حفصويه
التفسي حقايق
عسكر حقوقي،
واحد ؛    حقيقت
؛    عال ؛   اشياء
مشاهده
قدي حكيمان
منصور بن حسي حلج،

معاصر علماي ؛
حلوليان

الولياء حلية
ابي بن حاد  حاد

سليمان
سليمان ابي بن حاد



راهنما فهرست
435

 سلمة بن حاد
راويه حا ِد
قرمط حدان
احسي و ُحس
(زبان) حيي

حييان
حنفاء
 سحه حنيفيه

كوثر حوض
آباد حيدر
حيه
القلوب حيوة
وليد بن خالد   خالد
بن سعيد بن خالد

العاص
] عبدال بن خالد

قسري[ 
وليد بن خالد
بن يزيد بن خالد

معاويه
حداد خالد
(غذا) خبيص
خثعم
خ دّداش

ابوالسن خرقاني،
خرميه
 خزاعه
خزام
خزرج
بن مدركة بن خزية

 مضر بن الياس
خسيه

حبسيه   هچني   
خضر

 خطابي
 وساوس و خطرات
بغدادي[ ] خطيب

راشدين خلفاي
خارجي خلف

 خلفيه
خليديه
 خناقون
 خنزب
خيّوات

 نستي ؛          خوارج
خوارزمي

باقر ممد خوانساري،
خوفيه
 خولة
الدين خي خيب خيام
علي
 نساج خي

(ناحيه) خيوان
فرزندان (از داسم

شيطان)
 الدامغ

و ايران دانشنامه
 اسلم
السلم)  (عليه داود
الواري داود
هند ابي بن داود
علي بن داود

العارف دائرة
السلمية
مذاهب دبستان
منب دختان
 دمشق

ممد الدمشقي،
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 الندل دومة
(قبيله) دوس
 دهر

دهريان
دهريان  دهريه
عبداليد دياب،
سلمي ديبه
 مران دير

 ديصانيه
عجائز دين

دينور
دينوري

مبسوط ذراع
قراگزلو، ذكاوتي
علياضا

الوي ذم
ذماميه
ذيّميان

 ذواللصة
 ذوالويصرة
(ُبت) ذوالشري
(ُبت) ذوالكفي
ذوالنون
يهودي ذونواس

ذهب
(قبيله) ُرعي ذي

رابعه
 راجيه
رافضيان   رافضه

رافضيان
راونديه

زوزني رباط

 خيثم بن ربيع
زياد بن ربيع

 رجعيه
وعزيت رخصت

(حديث) ر دّدالشمس
رسالة  الرسالة
 قشريه
سلوك و سي رسالة
قشريه رسالة
الاحظ رسائل

جسماني رستاخيز
اجسام حشر

ال (صلى ال رسول
وسلم) ممد عليه
وسلم) عليه ال (صلى

رحيم ملك، راضازاده
ُرقي

متصل روايت
 منقطع روايت

علوي روحانيون
رودبار
روزباد
روزبان
النات رواضات
قيامت در حق رؤيت
 ُرّيَوْي

 رهاط
 رهبانيت

ري
النفوس ريااضة

علم ف زادالسي
التفسي
زاهدان



راهنما فهرست
437

 زبور
عوام بن زبي   زبي
بكار بن زبي
عوام بن زبي
زبيي
(نوي) يرَزيّجاج

اعي بن زرارة
جديس بن زرارة
 زرتشت
طائي البج بن زرعة

السلم) (عليه زكريا
الساجي زكريا
قزوين زكريا
فرزندان (از زكنبور
شيطان)
زليخا
زمام
 زمان

 زناني
 زنادقه
؛     زنديقان ؛              
 زندقه
جاحظ آثار و زندگي
زاهدان   زهاد

 زهرون
سلمي ابي بن زهي
 زيد
 اليل زيد
الفوراس زيد
ثابت بن زيد
نفيل بن عمرو بن زيد
زيدي

«قدري» مذهب زيديه
زينب

سابقيه
ساليه
سامري
سائبة
سائبيه

سبا
اظهر من سبحان

ناسوته/ سرسنا
الثاقب لهوته

توفيق سبحاني،
ما سبحاني سبحاني
 شأني اعظم
الوزي ابن سبط

سبعيه
سبلن

پرست ستاره
   جعفر سيد سجادي،
ابونصر س دّراج،

سرمقاني
سقطي سري
(؟) سعد

 عبادة بن سعبد
مالك بن سعد
وقاص سعد

شعر عرائس (از سعد .دَْي
عرب) 
سعدي
ازل سعيد
 جبي بن سعيد
زيد بن سيعد
عثمان بن سعيد
مسيب بن سعيد
(ُبت) سعي
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سفاح
عيينة بن سفيان
ثوري سفيان
سقراط

اسود بن سلم
سلمان
خواص سلمان
سلمان  فارسي سلمان
اكرع بن سلمة

ابوحصي سلمي،
ابوعبدالرحن سلمي،
السلم) (عليه سليمان
حلج) (فرزند سليمان
تيمي سليمان

رقص و ساع
 سعان
مب سنون

سنباد
امر ؛      مذهب ؛     سنت
؛ جاعت و  هراهي به

و عام سبيل در اقتصاد
؛  طريقة ؛      اهل ؛

رسول    راشدين خلفاي
عليه ال (صلى

مذاهب ائمه وسلم)  ؛
 اهل
سنجر
 سند
ُسنن
التصوف سنن
الصوفيه سنن

مارلي سوارتز،
 سواع

سوفسطا

سوفسطاييان
(غذا)  سويق
 تستي عبدال بن سهل
مروزي علي بن سهل

 سحه و سهله
الي سياست

كبي شيخ سيت
خفيف بن ابوعبدال

 شيازي
سيستان

شاعران
شافعي

شافعيان
شاكية
شبلي
شبة

عقلي شبهات
تيمي ربعي بن شبيب
اوس بن شداد
(ناحيه) شراة
؛  مثال ؛          شرع

؛    ظاهر ؛   حدود
؛     مراسم ؛   سياست

تكاليف ؛    مصطلحات
؛    حفظ ؛     ظواهر ؛

خلف وطامات شطح    علم
 خلف ؛   مسائل ؛
؛    قدر رفعت ؛   

؛    حد ؛     خلف معاملت
؛    اوامر ؛   طريق
بازي ؛    و عقل خلف

؛     آداب ؛    با كردن
مالف ؛     خلف كارهاي
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؛    ظاهر ؛مالف    ظاهر
به عمل ؛    مالفت

؛     مراد ؛     دستورات
اعتنايي بي ؛      احكام

؛    نواهي ؛    به
؛    حكم ؛     دستورهاي

مقررات
خفي شرك
(قااضي) شريح

غ   متمم ؛   شريعت
بودن ناقص به اعتقاد

؛   از بالتر سياست ؛
دامن كردن پاك ؛     علم
اصل ؛   حقيقت و   ؛

 شريكيه
شعب

شعوانة
السلم) (عليه شعيب
عبدال) (دخت شفا
ازل شقي
بلخي شقيق

شراخيه
الذهب ممد الدين شس
ذهب
.1طاري، شيل
اضيف شوقي
اولد ؛   آدم بن شيث

شيواني
بن ممد   الطاق شيطان
نعمان

 شيطانيه
اماميه شيعة   شيعه
عشريه اثنا شيعة
اماميه شيعة

اماميه شيعة
اماميه شيعة  شيعيان
شيعيه

صابر
صابئه
الزنج صاحب
السلم) (عليه صادق
(عليه صادق جعفر

السلم)
السلم)  (عليه صال
حنبل) احد (پسر صال
عبدالقدوس بن صال
مري صال

به دشنام ؛      صحابه
بزرگان ؛   ال رسول ؛

(باري) صحيح
(مسلم) صحيح

صحيحي
صد .دَْي

خدا صفات
الصفوة صفة

التصوف صفوة
ُحّيَييّي بن صفيه
صفي
اشيم بن صلة
حديبيه نامة صلح

صنعاء
صورالكواكب

صوري
؛احاديث       صوفيان

كرامت ؛   ساختة بر
شام ؛   پيشي ؛   نايي

؛    رباطهاي ؛
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؛     مالس ؛    پيشينيان
؛    دريدن جامه

؛    فقهاي ؛    متقدمان
؛    مشايخ ؛    بدعتهاي
شرع و عقل خلف كارهاي

؛      قدماي ؛     آداب ؛
ملمت

صوفيان   صوفيه

اضحاك
ياني طاوس  طاوس
ياني طاوس
طائف

طبايعيان
 جرير ابن طبي،

الصوفيه طبقات
طرسوس
 جاعت طريقة

سنت  هچني  
ا ةشيخي  طريق

 مقلدان طريقة
 طلحه
عبيدال بن طلحه
(قبيله) طي

اسعد بن ظال
ظاهريه
ظواهر
  بدن چهار ؛   ظلمت
ظهار

وائل بن عاص
احول عاصم   عاصم
احول عاصم

عاصي
كامل ،   عالان
حارث بن عامر   عامر
حارث بن عامر
 طفيل بن عامر
ظرب بن عامر
بن عبدال بن عامر
زبي

عبدقيس بن عامر
بن عامر  قيس بن عامر

عبدقيس
(قبيله) عاملة
عاميان
عايشه
عباس

عباسيه
الدوري عباس

عباسيان
ميي عبدالميد،

الدين
قزوين عبدالليل

رازي
دينوري عبدالالق
حات ابي بن عبدالرحن
ابي بن عبدالرحن

ليلي
زياد بن عبدالرحن
عوف بن عبدالرحن
ملجم بن عبدالرحن
مهدي بن عبدالرحن
صوف عبدالرحن

برام بن عبدالرزاق
هارون عبدالسلم
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ابي بن عبدالعزيز
السائب

ابي بن عبدالعزيز
داود

بغدادي عبدالعزيز
طاهر بن عبدالقادر
(قبيله) عبدالقيس
اميه ابو عبدالكري
بن عبدالنعم
عبدالكري

 اباض بن عبدال
احد بن عبدال
جعفر بن عبدال

داماد و (برادرزاده
عنه) ) ال (راضي علي

(بن جعفر بن عبدال
ابيطالب)

] بن خباب بن عبدال
ارت[ 
خفيف بن عبدال

خفيف بن ابوعبدال
 رواحه بن عبدال
زبي بن عبدال
سلم بن عبدال
شوذب بن عبدال
صوريا بن عبدال
ابن   عباس بن عبدال
عباس

عبدالكم بن عبدال
عمر ابن  عمر بن عبدال
يشكري كيّواء بن عبدال
مبارك بن عبدال
مرز بن عبدال
 مرزوق بن عبدال

ابن   مسعود بن عبدال
مسعود
بن معاوية بن عبدال
جعفر بن عبدال
(طيار)
مفلح بن عبدال
موسي بن عبدال
عبدال  وهب بن عبدال

راسب وهب بن
راسب وهب بن عبدال
جوني عبدال
حوف(شيخ) عبدال

هاشم بن عبدالطلب
بن عبداللك  عبداللك
مروان

بشران بن عبداللك
مروان بن عبداللك

بن عبدالوهاب
(حافظ) البارك
عبدود
ّيَعبور

العنبي عبيدال
 عتية

عثمان
العاص ابي بن عثمان
طلحه بن عثمان
عفان بن عثمان
عثمان
مظعون بن عثمان
و الخلوقات عجائي
الوجودات غرائب
عراق

سلمة بن عرياض
عرس
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 عرفجة
عرفه
شيازي عرف
اذينه بن عروة

سارية بن عرياض
ُع دّزي
 ُعزير
گيي) باج (متصدي عشار
مبشره عشره
الدوله عضد
عطار
ا ة مكرم بن عقب
نعمت ؛    مثال ؛   عقل
؛   مدعيان ؛   معاش ؛

؛     مقتضاي ؛   گرايان
دور ؛   مالف ؛    موافق
ابطال ؛    از بودن

 نقل و ؛    منفعت
هلل تيمي بشر بن عكاف

 عكرمه
ابوالذيل  معتزل علف
علف
الزمان آخر علي
 فاعله علت

ُعلثة بن علقمة
؛   مواضوع علم: ثبات

ا ت به ؛    خدا ؛    كليا
غيب ؛  جزئيات به خدا
؛   باطن ؛  مكاشفه ؛

حديث ؛    ؛نقلي    ظاهر
الرق علم
الورق علم

حسي ؛  علوم:  هندسي
الي ؛   شرع ؛   عقلي ؛
دين ؛

علويه
بيعت ؛            علي

و ؛   غي با كردن
 اصحابش

ابيطالب بن علي
السلم)   علي (عليه
عنه) ال (راضي
شبلي) (پسر علي
حصري ابراهيم بن علي
ممد بن السي بن علي

بغدادي
بابويه بن علي
داود بن علي
عبدال بن علي
عيسي بن علي
منصور بن علي
مهدي بن علي
رازي علي
موصلي علي

عماليق
خطاب بن عمر  عمر
خطاب بن عمر
عبدالعزيز بن عمر
بن عمر  خطاب عمر

خطاب
تيمي بكر عمروبن
كلب زيد بن عمرو
عاص بن عمرو

مكي عثمان عمروبن
 عنبسة بن عمرو
قرة بن عمرو
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بن عمرو   لي بن عمرو
 حارثه بن لي

حارثه بن لي عمروبن
واصل بن عمرو

عاص بن عمرو  عمروعاص
مكي عمرو

] ؟[  عنبية
زيد بن عذرة بن عوف
 الا ّلت
السلم)  (عليه عيسي
علي بن عيسي
اضب علي بن عيسي
فورك بن عيي
عيسي جس ماسر بن عيسي
(عليه عيسي   مري بن

السلم)
المع عي

حصن بن عيينة

 غازيان
غرابية
  ابوحامد غزال،
 احد غزال،

غزة
(قبيله) غطفان

؛    عباسي شيعه ؛   غلت
شيعه ؛   رافضه

خليل غلم
غميضاء

يا كراهت ؛      غنا
؛   ذم و منع ؛   حرمت

؛   جواز به قايلن
و ساع تويز ؛   اجزاء

 استماع ؛

مكروه لو الغناء
من و الباطل، يشبه

سفيه فهو منه استكثر
شهادته ترد
مر بن غوث

(ناحيه) غوطه
دمشقي غيلن

فارس
عيسي بن فارس

السلم) (عليه فاطمه
فلوتن فان

فانيه
خاقان بن فتح
موصلي فتح

جوانردي آيي  فتوت
فتوح

 فرائض
فرزدق
فرعون
فزغانه
سبخي فرقد
اضاله هاي فرقه
منحرف هاي فرقه
(ناحيه) فرما

بديع فروزانفر،
الزمان
 اسلمي ومعارف فرهنگ
 فريدون
 الرض ف فساد

عبيد بن فضالة
يوسف فضائي،
عياض فضيل  فضيل
عياض فضيل
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فقيهان  فقها
؛   حنبلي ؛       فقيهان

 مصر ؛  كوفه ؛   بصره
 فكريه

(ُبت) فلس
 فلكيان

(ُبت) فهم
بن عمرو (مادر فهية
لي)

فلسفيان ؛    فيلسوفان
فلسفيان ؛     فلسفه ؛

فلسفه ؛  امت اين
ملحد گرايان

شاه قابوس
؛  فرزندان ؛   قابيل
قابيليان ؛   اولد

قاريان
 قاسطيه

هارون (سر قاسم
الرشيد)

السامرائي قاسم
عبدال بن قاسم
ابي (بن ممد بن قاسم
بكر)
 ميمرة بن قاسم

قاهره
القائم

قباد
الضراء قبة
الشعراء قبة
قبيه
شياطي) از (يكي قبقب

 قتاده

هظره قدحي
قدر

يرَقيرَدري
قدريه
(ناحيه) قديد
آوري جع ؛         قرآن

هنگام ؛   بودن ملوق ؛
؛  ظواهر ؛   قرائت
باطن معاني ؛   باطن

 به تغن ؛    تفي ؛
ُقرء

قراء
زاهدان   هچني  

قرامطه
شخص) (نام قرباني
قرامطه    قرمطيه
قريش

 ساعدة بن قس
بن عبدالنعم قشيي،

عبدالكري
 قيّصاص
قيّصاص   گويان قصص

الذ دّكرون و القصاص
و القصاص كتاب

الذكرين
 قضاعه

الي قدر و قضا
ا ةتكيم  قضي

خوارج  هچني  
سريح بن قطن

 كتاني اميه بن قلمس
قم

 قماح
عباس شيخ حاج قمي،
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القلوب قوت
قيصر

كاهنان
 كبل
الصنام كتاب
الس دّر كتاب
السنة كتاب
السنن كتاب
الشامي كتاب
الشكوك كتاب
و القصاص كتاب

الذ دّكرين
النقض كتاب
به (ملقب النوي كثي
ابت)

كراميه
(مله) كرخ

كرميته
 كسبيه
كسري
 زهي بن كعب كعب
الحبار بن كعب  كعب
الحبار كعب
زهي بن كعب
مالك بن كعب
؛   اهل ؛   مباحث ؛  كلم
متكلمان   هچني ؛    علم
كلب ابن كلب

كليات
كنزيه
كوفه

كومرث
هلل كهمس

كيسان
 كيسانيه

گاوپرستان
گاوپرست
ريگستان گرگان
گشتاسب

لت
  ِّل ال لحكم

خوارج  هچني 
لعنيه

ليّمه
ذالعاجر لبيك
شهرت لباس
لبيك، اللهم لبيك
لك شريك ل لبيك

تلكه لك هو الشريكا
(تلبية ملك ما و

جاهليان)
(قبيله) لم

العرب لسان
الظرفاء لطائف
لفظيه
لقطة

الصوفيه لع
 ال دّلمع

مفوظ لوح
لوط
سعد بن ليث
ااض دّر الخلوق علي ليس
 الالق من

الرغائب ليلة
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شعر عرائس (از ليل .دَْي
عرب)

ماعز
انس بن مالك   مالك
انس بن مالك
حارثه بن مالك
دينار بن مالك

 مأمون
النهر ماوراء

پرست ماه
پرستان وخورشيد ماه

مبتديان
متأنيه
متبتلن
متبصه
آدام متز،

متشابه
؛   شبهات ؛    متكلمان

؛     طريقة ؛   احوال
اماميه شيعة

متناسخه
(خليفه) متوكل
 مثنوي
 ماهد
م دّبه

بغدادي مدالدين
ميّسمه
ملسي
موسيت ؛    موس

 موسيان ؛   موسيان
حسان بن مارب

حارث ماسب،
حديث اهل   مدثان

مسوس
مهدي مقق،
 مكم

مكميّيه
خوارج   هچني  

 او .دَْل مكمة
خوارج   هچني  

الوز ملة
عليه ال (صلى ممد

پيوان وسلم)      ؛
شريك ؛   بيعت ؛   آثار

؛  حقانيت ؛   بعثت ؛
مصايب ؛    نبوت شريك

شده افااضه عقل ؛   آل
زنان ؛     به

الفضل ابي بن ممد
المداني

بن اساعيل بن ممد
(صادق) جعفر
العسكري حسن بن ممد

السلم) (عليه
خفيف بن ممد
خليل بن ممد
فقيه داود بن ممد

اصفهاني
ريان بن ممد 

زكرياي بن بن ممد
رازي
سيين بن ممد
القدسي   طاهر بن ممد
بن عبدال بن ممد

دمشقي اشعث
بن عبدال بن ممد

السن بن السن
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دمشقي علء بن ممد
 علي بن ممد
ابراهيم علي بن ممد
باقر علي بن ممد

السلم)  باقر (عليه
السلم) (عليه

حكمي علي بن ممد
ترمذي

كتاني علي بن ممد
صنعاني كثي بن ممد
كرام بن ممد

كراميه   هچني  
مسروق بن ممد
منصور بن ممد
حافظ ناصر بن ممد
حارثي نضر بن ممد
نعمان بن ممد
واسع بن ممد
حنفيه ممد
سي ممد
ممره
 منة

ملوقيه
مداين
مدينه
(طايفه) مذحج
ُمْذ ِهب
(عقايد كتب مذهب

حديث) اصحاب
جشم بن مرئد

مرجئه
مرو

(قااض .دَْي) مروان
مريسيه

 مزدك
 مزدكيان
مزدلفه
(قبيله) مزينه
خلف مسائل

 مستثنيه
خفيف مسجد
مأمونيه مسجد
مسلم
خواص مسلم
حنبل)  بن (احد مسند
فرزندان از( مسوط

شيطان)
؛   روزگار ؛  مسيح
جنبة ؛    ناسوتي جنبة

  لهوتي
 مسيحيان
مشبهه
زنان)  (با مصافحه

 مصر
 مصيصه

(طايفه) مضر
مضزريه
مطرف
عبدال بن مطف

قرميسين مظفر
حشر   جسماني معاد

اجسام
جبل بن معاذ
عمران بن معاف    معاف
عمران بن معاف

معاويه
جعدة بن معاويه
جهن معبد
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معتزله
حروريه از معتزله
از اي (عده معتزله
(راضي علي با كه صحابه

عنه) بيعت ال
نكردند)

بن معتمر معتضد معتصم
سليمان

 البلدان معجم
 كرب معدي

كرخي معروف
 مع دّزمان
 معطله
معقول
ُمعيد
معيه

بذكر يغيون قوم الغبة
قد و تضرع و بدعاء ال
من فيه يطربون ما  دّسوا

عزوجل ال ذكر ف الشعر
فسيّموا رقصوا او تغبيا
العن لذا مغبة
مغبه
عجلي سعيد بن مغية
شعبه بن مغية

مغييه
العلوم مفاتيح

مفروغيه
مفسران
بالحوال الفصح
مفواضة
بن مقاتل  ُمقاتل
سليمان
سليمان بن مقاتل

 القالت
الرجال مقامات
حيدي مقامات
 الفراضية مقامة
 القتبس
مقداد

طاهر بن ممد القدسي،
 خلدون ابن مقدمة
مقنع

اُلكاء
عجلي عبدال بن مكرم

مكرميه
مكه

ملحده
ملمت

صوفيان  هچني  
ملتزقه
ملحده   ملحدان
ملصق

ملكشاه
ملكيّيه
 مناة

عامة و التك مناقب
ا ة جند اللف

بغداد مناقب
 الطاب بن عمر مناقب
بن عمر مناقب

عبدالعزيز
ف النتظم  النتظم
 المم و اللوك تاريخ
تاريخ ف النتظم
والمم اللوك
 منجمان

تته ابنته كانت من
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رستاخيز منكران
عباسي) (خليفه منصور

منقوصيه
 منوچهر
علم ال الوصول منهاج
الصول

ف وقع الحداث صحب من
الحداث
 موافق
موبد
السلم)  (عليه موسي
هارون بن موسي
موصل

الواضوعات    الواضوعات
الرفوعات الحاديث من

الحاديث من الواضوعات
 الرفوعات

مغابي مؤمل
بن ممد  الطاق مؤمن

نعمان
مهاجرين   مهاجران
مهاجرين

مهدي
مهرجان
ميلتان
خالد بن ميمون
مهران بن ميمون

ميمونيه

ناشرية
ازرق بن نافع نافع
ازرق بن نافع

ناكثيه
ناووسيه

 نائله
ناريه

ثقفي عامر بن ندة
كب .دَْي الدين نم

الشامية نلة
نسر

نسطوريه
نسيء
نشيد

نصار .دَْي
نصراني
خواجه اللك، نظام

نظاميه
من كم البدعة، نعمت

دعوة و يستفاد اخ
ا ة مستجاب

 حاد بن نعيم
النس نفحات

كليه نفس
ناطقه نفس

بن حسن ابوممد نوبت،
موسي

بن حسن ابوممد نوبت،
ييي

علي بن اساعيل نوبت،
روح بن حسي نوبت،

السلم) نوح(عليه
؛   نور ؛    دوران ؛

مقتول شخص ؛   ابدان
ملوق ؛  خدا ؛    عال ؛

قدي
بشي بن ييي   ناوندي

ناوندي عمي بن
نروان
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ابتاه وا
عين واجب
 كفايي واجب

وارديه
واسطي
عطا بن واصل

واعظان
خواطر و ؛       واقعات
واقفيه

 واكرباه
دوزخ) از (واديي وباء
 ّيَو دّد

خطرات و وساوس
اخاها وصلت

وصيلة
العيان وفيات
سيف الوقت
ولان
امر و دّل

كرابيسي ابان بن وليد
قاسم بن وليد
يزيد بن وليد
منبه بن وهب
وهيه
ُوهيب

هابيل
الرشيد هارون
 هامة
هايّمه
 هبل
الحباب هدية
 كبشة ابي ابُن هذا
 هذيل

هروي
حكم بن هشام  هشام
حكم بن هشام
ابن   كلب ممد بن هشام
كلب

فوطي هشام
خلف بنت هينة
 هند

هنديان  هندوان
 هنديان
(طايفه) يرَْهدان
ساوي هيكل

اكب هيولي
مر دّكبه هيولي
 مأجوج و يأجوج

 البل ساريُة يا
يثرب

مدينه   هچني   
السلم) (عليه ييي
ناوندي بشي بن ييي
عمي بن بشر بن ييي

ناوندي
عمي بن بشي بن ييي

ناوندي
معاذ بن ييي
معي بن ييي

يزدان
الرقاشي يزيد
وليد بن يزيد
هارون بن يزيد

يزيديه
السلم) (عليه يعقوب

 يعقوبيه
قريش بن يعلي
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يعوق
يغوث
ين

 يوسف
اسباط بن يوسف

السي بن يوسف
هداني ايوب بن يوسف
عبدالعلي بن يونس
عبدالرحن بن يونس
 يهود

يهودي
يهوديان
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العربي ابن الدين ميي تأليف الليه، التجليات
عامري ابوالسن تأليف السلم، بناقب العلم

تأليف السلوكيه، الناهج ف الربوبيه الشواهد
جلل سيد تصحيح (ملصدرا)، شيازي الدين صدر

آشتياني الدين
تصحيح بيوني، ابوريان تأليف الطب، ف الصيدنه

 خوئي زرباب عباس
ممد ميان تأليف اول)، (جلد اسلم در فلسفه تاريخ
متجان از گروهي ترجة شريف،
ممد ميان تأليف دوم)، (جلد اسلم در فلسفه تاريخ
متجان از گروهي ترجة شريف،
ممد ميان تأليف سوم)، (جلد اسلم در فلسفه تاريخ
متجان از گروهي ترجة شريف،
تأليف الروايات، لوامع و الكايات جوامع

 شعار جعفر ترجة عوف، ممد سديدالدين
علي ترجة غزال، ممد امام تأليف الفلسفه، تافت
حلب اصغر
حسي تصحيح فريعون، شعيابن تأليف العلوم، جوامع
جم خديو
ح دّلي، مقق و ثاني شهيد تأليف تعزيرات، و حدود
ممدي ابوالسن ترجة
ابوالسن ترجة ح دّلي، مقق و ثاني شهيد تأليف ديات،
ممدي
به قونوي، اسحق بن ممد تأليف النصوص، رسالة
آشتياني الدين سيدجلل اهتمام

پارسا ممد خواجه تأليف عربيف ابن الكم فصوص شرح
ترجة حليّيي، ومقق ثاني شيهد تأليف قصاص،

ممدي ابوالسحن
ستاد فرهنگي بش كوشش به اسلمي، عقيدتي مباني
فرهنگي انقلب
احد ترجة شيازي، الدين صدر تأليف معاد، و مبدأ

اردكاني حسين ممد بن
ترجة سواژه، ژان تأليف اسلمي، شرق تاريخ مدخل
انصاري آفرين نوش

قرباني ابوالقاسم تأليف معتزله،
تأليف اسلمي، دورة ريااضيدانان زندگينامه
قرباني ابوالقاسم

منتشر دانشگاهي نشر مركز
 است كرده



PDF b-.y http://mypersianbooks.wordpress.com/Page 453



سواد در آن كاربرد و آموزشي ارزيابي
هـ. س. بول، تأليف تابعي، آموزي
بازرگان عباس ترجة

طريق از آماري روشهاي با آشنايي
الزي، فرين تأليف اي، برنامه آموزش
بازرگان عباس ترجة

تأليف ابتدايي، مدارس در علوم آموزش
چيان سقط بمن ترجة كنت.دي.جرج،

تأليف اول)، (جلد شناسي روان تاريخ
عليمحمد ترجة مولر، لوسي فرنالد
كاردان
داده تليل و پيمايشي تقيق به درآمدي

ا ةجال وبراون، وايزبرگ تأليف ها، ترج
عابدي
اي. سي، تأليف مطالعه، شناسي روان
پور فرهند امي ترجة ميس،

تأليف بزرگسالن، آموزي سواد روشهاي
صباغيان زهرا

ممد ترجة شوون، رمي تأليف سرآمدها،
ميناكاري

ديوئي تأليف خلق، ونايش گويي قصه
 اياغ قزل ثريا ترجة چبز،

(جلد آموزش در شناسي روان كاربرد
پروين ترجة بيلر، رابرت تأليف اول)،
كديور
تأليف ودرمان، ماهيت زبان، لكنت

مزوني، بورل سوزان و پيشون ادوارد
داوديان الا ترجة

ژان تأليف وپرورش، آموزش جهاني مسائل
آقازاده احد ترجة توما،
درماني، روان و مشاوره هاي نظريه
غلمراضا آبادي، شفيع عبدال تأليف
ناصري
و هيلگارد تأليف يادگيي، هاي نظريه
براهن نقي ممد ترجة باور،

آموزشگاهي، ويادگيي آدمي ويژگيهاي
اكب علي ترجة س. بلوم، بنجامي تأليف

سيف
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سيعي احد تأليف نگارش، آيي
هيئت تأليف فارسي، ادب متون برگزيدة
مؤلفان
نشر هاي مقاله برگزيدة ويرايش، دبارة
دانش

دانش هاي مقاله برگزيدة ترجه، دربارة
هاي مقاله برگزيدة حافظ، دربارة
نشردانش

نفي ابوالسن تأليف ننويسيم، غلط
تليل جليل تأليف وبيان، معاني

تقي تأليف فارسيف شعر در وقافيه وزن
كاميار وحيديان
دال. ارازم، تأليف توليد، اقتصاد

ُبد ارسلن ممدراضا ترجة
سعيد شهري،تأليف اقتصاد بر درآمدي
كوش در عابدين
نظرية و خطي ريزي برنامه به درآمدي
ابراهام. ام. تأليف بازيها،
مازار عرب عباس ترجة گليكسمن،

تأليف اول)، (جلد خرد اقتصاد نظرية
روزبان ممود ترجة فرگوسن،

ريااضي، مقدمة يك كلن، اقتصاد نظرية
ترجة هيتيس، تئودور و باروز پل تأليف
زنوز هادي بروز
زاهدي السادات شس تأليف صنعت، روابط

مقابل در ساختاري منزلة به خانواده
ترجة باوم، روزن هايدي تأليف جامعه،

مهدوي صادق ممد
رنه تأليف معاصر، حقوقي بزرگ نظامهاي
عراقي و صفايي و آشوري ترجة داويد،
تأليف خلدون، ابن گراي واقع انديشة

 لو رحيم يوسف ترجة نصار، ناصف
جعفر سيد تأليف اسلم، تليلي تاريخ

منتشر دانشگاهي نشر مركز
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شعيدي
مرتضي تأليف اول)، (جلد اسلم جهان
اسعدي

داج، بايارد تأليف الزهر، دانشگاه
 فريدني مشايخ آذرميدخت ترجة
تأليف مغول، عهد ايران در دولت و دينم
بياني شيين
اي: مناطق منطقه جغرافياي مباني

ترجة تونچديلك، ندت تأليف طبيعي؛
فر بدري منصور

رفتاري پژوهش در متغري چند رگرسيون
پدهازور، و كرلينجر تأليف اول)، (جلد
سرايي حسن ترجة

رفتاري پژوهش در متغيي چند رگرسيون
پدهازور، و كرلينجر تأليف دوم)، (جلد
سرايي حسن ترجة
تأليف سازي، خانه در گونيها گونه

و فريديان ترجة هولت، بوك و هابراكن
يزدخواست
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