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 کشف االشتباه

 در کجروي اصحاب خانقاه

 

 

 تألیف دانشمند محترم

 آقاي آقا شیخ ذبیح اهللا محالتی

 



 2 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

تدرکه االبصار الحمدهللا الذي ال اول الولیته و ال آخر الخریته تنزه عن مجالسته المخلوقات و جل عن مالئمۀ الکیفیات ال

و کیف الکیفیۀ نائ فی قربه و قریب فی نایه لم یلد و  هو ال این هو النه عین االینی و هو یدرك االبصار الیقال کیف هو

ثم الصلوة و السالم علی اول العدد سید االنبیاء و المرسلین و سلطان االولین و االخرین ابی لم یولد و لم یکن له کفواً احد

بی ن الی آخر االبد و لعنۀ اهللا علی اعدائهم و مخرالقاسم محمّد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین من اال

 شریعتهم بالاحصاء و عدد. 

ي شرمنده ذبیح اهللا بن محمد علی بن علی اکبر بن اسماعیل المحالتی که چون کتاب (السیوف فبعد چنین گوید بنده

دم باشاره بعضی از البارقه) را در نجف اشرف در رد صوفیه در ششصد صحیفه تألیف کردم چون بایران هجرت کر

 دوستان دانشمند فرمودند که اگر این ششصد صحیفه مختصر کنید و مطالب دیگري بان اضافه کنید که اهمیت آن

زیادتر است ظاهراً بهتر باشد حقیر هم قول ایشان را پسندیدم دامن همت بر کمر زدم و این و اوراق را در هم آوردم و 

 در کج روي اصحاب خانقاه و باهللا استعین و علیه نتوکل و به االعتصام.» هکشف االشتبا«نامیدم آن را به کتاب 

 

 تکلیف بشر در زمان غیبت کبري چیست؟

(ص) بما چنین دستور داد که بعد از رحلت او بحمداهللا تکلیف معین است و کامالً مشخص می باشد و رسول اکرم

یشواي خود بدانیم و در جمیع احکام دین رجوع به ایشان بنماییم امیرالمؤمنین علی و یازده نفر از فرزندان او را امام و پ

و قول هیچ کس را بر قول ایشان مقدم نداریم و این دوازده نور مقدس بعد از رسول خدا(ص) امام و خلیفه و وصی فقط 

ن خود را در اولی االمر و واجب االطاعه می باشند ، چون هنگام رحلت امام حسن عسکري(ع) رسید جمع کثیر از شیعیا

خانه خویش در سر من رأي جمع فرمود و امام و حجت دوازدهمی حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه را به ایشان 

ارائه داد و فرمود: اَیها الناس این فرزند من است. این حجه بالغه الهی است بعد از من و مشیت علیه الهیه تعلق بغیبت این 

سعید العمري االزدي که وکیل من است و نائب فرزند من مهدي است شما در  فرزند من گرفته است و من عثمان بن
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احکام دین رجوع به او بنمایید چون عثمان بن سعید را هنگام وفات رسید توقیعی از امام زمان حجت بن الحسن عجل 

ید توقیع دیگري اهللا فرجه رسید که پسر خود محمد بن عثمان را به جاي خود نصب کن چون محمد را هنگام وفات رس

از ناحیه ي مقدسه رسید که حسین بن روح نوبختی را به جاي خود نصب بفرما چون او را هنگام وفات رسید توقیع 

بنما مدت شصت و نه سال این چهار نائب خاص بیرون آمد که علی بن محمد سیمري را به جاي خود نصب دیگري 

احکام شرعیه تکلیف مردم این بود که به ایشان رجوع بنمایند چون امام زمان ع مالز و ملجاء مردم بودند و در جمیع 

علی بن محمد را هنگام وفات رسید توقیعی به این مضمون از ناحیه مقدسه صادر گردید که زمان غیبت صغري گذشت 

هم حجتی و انا فلنائب قرار مده (و اما الحادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا و زمان غیبت کبري رسید دیگر کسی را 

حجه اهللا علیکم) عالمه ي انصاري مرحوم شیخ مرتضی در کتاب مکاسب در مسئله ي والیت بعد از این که این خبر را 

از اکمال الدین صدوق و غیبت شیخ طوسی و احتجاج طبرسی نقل می فرماید و سند آن را به اسحق بن یعقوب می 

معلوم شد مطلق اموري که شرعاً یا عرفاً باید به رئیس رجوع کرد. پس  که ظاهراً مراد از حوادثرساند ارشاد می کند 

که در زمان غیبت تکلیف عامه بشر رجوع به عالم است در مطلق احکام دین و الیخفی که مراد از رجوع بروات نه این 

داشته باشد و است که هر کس احادیث حفظ داشته باشد بلکه واجب است احادیث را بفهمد و قوه ي رد فرع بر اصل 

تمیز بین ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلق و مقید و ضعیف و معتبر و صحیح و موثق و آحاد و متواتر و مضمر و 

مرسل و حسن و مقطوع بدهد و فحص از معارض بنماید و این منحصر است به علماء اعالم که استنباط احکام شرعیه را 

نمایند تا نمایند و فحص از معارضات اخبار میسنت و اجتماع و عقل می ي اربعه کتاب وي اجتهاد از ادلهبه قوه

 استخراج حکمی را بفرمایند و دیگران باید تقلید از ایشان بنمایند. 

 

 عالمی که باید از او تقلید کرد کدام است؟

اب قضاء از تفسیر اند. شیخ حر عاملی قدس سره در کتاب و سائل در بآل محمد ع این مطلب را براي ما روشن کرده

صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه من کان من فقهائنا«امام حسن عسکري ع روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 

چنین عالم تقلید او بر غیر مجتهیدین واجب  است و رد برآورد بر امام زمان است و » مطیعا المر مواله فللعوام ان یقلدوه
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و رد بر خدا موجب کفر است. آن کس که زمام دین خود را به چنین اشخاص بدهد دین خود  رد بر امام رد بر خداست

زنان شرع و آیین به او دست پیدا نخواهند کرد و از جمیع مهالک را در قلعه محکمی قرار داده است که دزدان دین و ره

 نجات خواهد یافت. 

نی و متعلّم علی سبیل النجات و همج الرعاء اتباع کل ناعق یمیلون الناس ثالثه عالم ربا«چنانچه امیرالمؤمنین ع فرموده: 

یعنی مردم سه طائفه هستند یک دسته عالم ربانی و آن » نور العلم و لم یلجئوا الی رکن وثیقمع کل ریح لم یستضیئوا ب

ت آن ها دادند دسته همان است که اوصاف او ذکر شد و دسته دیگر مقلدان این عالم ربانی که زمام دین خود را به دس

اي که استقرار ندارند. هر طرف کنند. همانند پشهسوم درمان خودسر که هر روزي به یک رنگی و به یک طرفی میل می

روند. هیچ گاه منور به نور علم و دین نخواهند شد. این جماعت باشند که صید اختیار میکه باد بوزد به آن طرف بی

شوند. باالخره در تیه ضاللت و سالک مسلک هالکت گردند و در دام تزویر رویش میدزدان دین و طعمه هر شیخ و د

خورند. خبر ندارند که آن غدار و زنادقه نابکار مبتلی شوند و گول مردمان عالم صورت شیطان سیرت را میصوفیان 

قت نمایند. باالخره او را در چاه اي خناسی سرمایه ایمان او را سرهاي قیاسی و حیلهنابکاران به فکرهاي وسواسی و نظم

 ضاللت نگونسار سازد. 

 احد و بوجهل هم یکسان بدي  گر به صورت آدمی انسان بدي

 پس بهر دستی نباید داد دست  اي بسا ابلیس آدم روي هست

 خنجر شمر لعین در آستین  مصحفی بر کف چه زین العابدین

 رد یزیدداو درونش شرح می   از برون طعنه زند بر با یزید
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 17از صفحه 

 تراجم مشایخ صوفیه و اخبار وارده در مذهمت ایشان

 

 

 پیدایش صوفیه

باید دانست که چون فضائل آل محمد ص عالم را به خود توجه داد از خارق عادات و کشف کرامات و معجزات و 

شد بر دولت ضرر بنی امیه تمام میغزرات انواع علوم و حسن اخالق مردم به فقهاي دیگر مایل نبودند و این معنی بر 

اند. الجرم به دستیاري نواصف و اعداء خود ترسیدند مضافاً بر این که با خاندان بنی هاشم عداوت قدیمه را هم داشته

مانند حسن بصري و زهري و اند و جمعی از منحرفین اهل بیت را به نام اولیاء ترویج کردند اي ریختهآل محمد شالوده

واسطه بشود در خانه آل محمد ص را ببندند و از آنجایی که الناس علی دین ملوکهم امثال ایشان که به این خوالنی و 

این جماعت پره زدند مگر جماعت اند و به گرد تابع هواي سلطان عصر خود گردیدند و روي از آل محمد برتافتهمردم 

اند ها است چندان که توانستهند میل سالطین به طرف آنقلیلی که امتحن اهللا قلوبهم باالیمان و این حضرات چون دید

خواند تا ها را به نام صوفی نمیهاي شرم آور در شریعت سید انبیاء ص به کار بردند ولی کسی آنبناهاي بیجا و بدعت

و  وشید پاین که در اواخر دولت بنی امیه (ابوهاشم عثمان بن شریک کوفی) پیدا شد. پس او مانند رهبانان پشم می

ي ي عیسی ع قائل بودند ابوهاشم دربارهکرد و حلول و اتحادي را که نصاري دربارههاي درشت و خشن در بر میلباس

اند و این اسم در میان ایشان شهرت پیدا کرد. پس هر که متابعت ابوهاشم خود جلوه داد از این جهت او را صوفی گفته

فته رفته فرق مختلفه در میان ایشان پدیدار گردید. به حدي که احصاي طرق اند رگفتهکرد او را صوفی میکوفی می

اند و براي خود شیخ و مرشد هایی مرتب ساختهوضع نمودند و سلسلهایشان بسیار مشکل است و اصطالحاتی جعل و 

وف البارقه) ایراد ي صوفیه در (السیدانست حقیر تا چهل و هشت فرقهي دیگر را بر باطل میتراشیدند هر فرقه فرقه

ام این فرق به کلی از مسجد اعراض دارند و بنایی بر عبادت و ذکر خود بنا کردند و آن را خانقاه نامیدند ام و تمکرده

در مقابل مسجد مثل این که مجوس معبدي براي خود اختراع کردند به نام (بیت النوبهار) و یهود به نام (بیع) بر وزن 
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اند نصاري (کنیسه) بنا کردند. پیغمبر اسالم مسجد بنا فرمود این حضرات صوفیه در د ساختهعنب براي محل عبادت خو

 مقابل پیغمبر ص خانقاه بنا کردند. 

ي طبع هند او در نزد این قاصر موجود است در ترجمه همین ابوهاشم کوفی گوید که نسخه )1جامی در نفحات االنس(

یک نفر ترسا براي ابوهاشم عثمان بن شریک کوفی در مله شام بنا هی بود که اول خانقاهی که در اسالم بنا شد خانقا

 اند ابوهاشم کوفی بود و قبل بر او کسی را به این نام نخواندند. کرد و گفته اول کسی که او را صوفی گفته

مگر آن که  پرسیم مرد نصرانی چه مناسبت دارد که پولی خرج کند و خانقاهی براي یک مسلمانی بنا کندما می

 شود. زند و این بر نفع نصاري تمام میدانسته که این دین اسالم را بر هم میمی

اند ابوهاشم فرماید که شیعه و سنی نقل کردند که اول کسی را که صوفی گفتهمقدس اردبیلی در حدیقه الشیعه می

هاي که چون رهبانان نصاري جام اندکوفی بود. اسم او عثمان بن شریک است و از این جهت او را صوفی گفته

ي عیسی ع بحلول و اتحاد قائل پوشید و مثل نصاري بحلول و اتحاد قائل شد لیکن نصاري دربارهي درشت میپشمینه

نمود و در این دو دعوي متردد بود آخ معلوم نشد که رأي شوم او به چه قرار بودند و او از براي خود این دعوي می

 گرفت. 

فرماید اوبهاشم به ظاهر اشعري و جبري بود و در باطن ملحد و دهري و مراد او از وضع صول الدیانات میو در کتاب ا

طعن او وارد است و پیروان او ي معصومین چندین حدیث در بزند و از ائمهاین مذهب این بود که دین اسالم را بر هم 

 ها را صوفی گویند. را خواه پشم بپوشند خواه نپوشند آن

کند که آن حضرت فرمودند هنگامی که از حال کتاب قرب االسناد به سند خود از امام حسن عسگري ع روایت می در

ابوهاشم پرسش کردند فرمود (انه فاسد العقیده جدا ابتدع مذهباً و لبس الصوف و جعله مفرا لعقیدته الخبیثه) و در 

 فسه و اکثر المالحده و جنه لعقایدهم الباطله) فرماید (و جعله مفرا لعقیدته الخبیثه لنروایت دیگر می

ي پشم پوشید و آن را وسیله کفریات خود یعنی ابوهاشم کوفی مردي فاسد العقیده باشد مذهبی اختراع کرد و جامه

قرار داد و راه فرار خود و اکثر مالحده و سیر اعتقادات باطله ایشان یعنی خود را صوفی گفت که مردم او را تکفیر 

 ایند و تبري از او نجویند. ننم
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حدیث معتبر (من سن سنه حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنه سیه فعلیه و زرها و وزر من پس به مصداق 

گذارد که رضاي خدا و رسول در آن سنت بوده باشد از براي او یعمل بها) یعنی هر کسی که سنتی نیکو در میان م

کس که به آن عمل بنماید و آن کس که سنت بدي یعنی بدعتی در دین بگذارد گناه آن است اجر آن سنت و اجر هر 

بدعت و هر کس که به آن بدعت عمل کرده باشد بر گردن آن صاحب بدعت است از اینجا حال ابوهاشم که سر 

از گناهان ه ي صوفیان است باید دریافت که گناهان عمل کنندگان به بدعت او بر گردن او است بدون این کحلقه

 شود. ي او هم قبول نمیکنندگان چیزي کم بشود بلکه اگر توبه هم بنماید توبهعمل

 

 ي مردي که در دین بدعت نهادعدم قبول توبه

ي مجلسی قدس   در پانزدهم بحار و صدوق در علل الشرایع به اسناد خود از هشام بن حکم از بر حس روایتی که عالمه

دند که مردي در زمان یکی از انبیاء سلف از پی روزي حالل رفت که اسباب زندگانی خود را امام صادق ع روایت کر

س به طلب حرام بر آمد هم میسر نشد. باالخره شیطان خود را به او ظاهر گردانید به آن منظم نماید براي او ممکن نشد پ

کردي براي تو حاصل نشد. اکنون تو را و گفت اي فالن دنیا طلب کردي از حالل براي تو ممکن نشد از حرام طلب 

کنم به طریقی که اگر به آن عمل بنمایی به مقصود خود خواهی رسید. از مال و ریاست و دستگاه و منصف و داللت می

باالخره شیطان کشم. جاه گفت مرا داللت کن که طالب همچه مطالبی باشم و سالهاست که براي تحصیل آن تعب می

راع کن و مردم را به سوي او دعوت بنما آن مرد قبول کرد و این امر شنیع را مرتکب گردید و به او گفت دینی اخت

مردم بسیار بر او جمع آمدند و اموال فراوان براي او حاصل گردید و صاحب ریاست و دستگاه شد. پس بعد از مدت 

وبه بنمایم و مردم را از این امر شنیع و زمانی با خود فکر کرد که عجب امر شنیعی بجا آوردم. راه نجات این است که ت

دین اختراعی برگردانم. پس اصحاب خود را طلبید و به ایشان اعالم کرد که این دین اصلی ندارد و اختراعی است و از 

اي تسویات شیطانی است از این دین دست بردارید اصحاب او چون این بشنیدند بر او انکار کردند. گفتند تو مرتد شده

اي و اگر نه دین حق همین است و اگر کسی از این دین برگردد بر باطل باشد. آن مرد چون دین خود شک کردهو در 

این سخنان بشنید  زنجیري در گردن خود انداخت و او را بر میخی استوار کرد و با خود گفت این زنجیر از گردن خود 
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پیغمبر آن زمان که بگو به آن مرد به عزت و جالل خودم  وحی نمود بهباز نکنم تا خدا مرا بیامرزد. پس خداي تعالی 

قسم است که اگر بخوانی مرا تا بند از بند تو جدا شود دعاي تو را مستجاب نکنم و توبه تو را قبول نخواهم کرد و 

را از این دین  هااند و آنگناهان تو را عفو ننمایم مگر این که زنده کنی کسانی که به این دین اختراعی تو از دنیا رفته

 برگردانی. 

هذا شیخ صورتان شیطان سیرت و زاهد فریبان رو به پس ابوهاشم کوفی که اختراع این مذهب نمود تااین که الی یومنا 

ها چه خواهد بود سیعلمون غدا من ها تنیده حال آنطبیعت که از براي قوت چون عنکبوت از بهر صید مگش دام

 الکذاب الشر.

 

 حسن بصري

 و کان عمره تسعه و ثمانین. 110هجري المتوفی فی اول رجب سنه  21ولد سنه المت

سمعانی در انساب به ترجمه او گفته الشیخ ابوسعید حسن بن ابی الحسن بن یسار البصري المیسانی االب و االصل نسبته 

) پدرش غالم مشایخ الصوفیه الی میسان بالفتح و هی بلیده باسفل البصره و کان الحسن عرض زنده شبرا و کان من کبار

رسانند و ي ام سلمه است. حضرات صوفیه خرقه و تاج خود را به او میزید بن ثابت انصاري و مادرش خیره آزاده کرده

دانند چنانچه معصوم علی شاه در (طرائق الحایق) که ها را منتهی به او مینمایند و اکثر سلسلهبه وجود او مباهات می

این قاصر موجود است گفته از حسن بصري به حبیب عجمی و از وي به شیخ داود طایی و از او به  نسخه آن در نظر

 معروف کرخی رسیده است و حسن بصري خرقه از دست امیرالمؤمنین پوشیده چنانچه در شعر خود گفته:

 ي اسرارپس از علی حسن آمد خزینه  رسید فیص علی را ز احمد مختار 

 دو بوعلی و دیگر معزبی سر اخیار  ري جنید حبیب طایی و معروف س

نماید که او را در سلسله اوتاد و اخیار داخل کند. چون نظر ها میاب مذکور از براي حسن بصري جانفشانیو بعد در کت

شود به نفحات االنس جامی ناصبی و کند. ناچار ملتجی مینماید اثري از مناقب حسن بصري پیدا نمیدر کتب شیعه می

 گوید حسن بصري داخل خانهرسوا کرده خواسته مدح کند مذمت کرده چنان چه میالبی گفته که حسن بیچاره را مط
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ام عرض کرد حسن ام سلمه شد و از کوزه پیغمبر آب خورد . چون پیغمبر آب خورد فرمود این آب را که آشامیده

 سرایت کرده). بصري فرمود حسن بصري چندان که از این آب آشامیده علم من در او

این مطلب چندان دروغ او روشن بوده که خود صاحب طرائق هم به کذب آن اعتراف کرده چون که به اتفاق امت 

ي بیست و یکم هجرت متولد گردید پس چگونه از ي دهم از هجرت وفات کرد و حسن بصري سنهرسول خدا ص سنه

 ي رسول خدا آب آشامیده. زهکو

 

 یرالمؤمنین عبصري و عداوت او با ام

آید پابند هیچ مذهبی نبوده و هر صاحب مذهبی را با هوي و میل او حسن بصري آنچه از مجموعه احوال او به دست می

کرد که آن شیعه چنان گمان شد از مناقب امیرالمؤمنین ع خودداري نمیکرده است. هر گاه دچار شیعه میتکلم می

کرد و شد اظهار همان مذهب میو هر گاه با قدري دچار میمنین ع است کرد که حسن بصري از مخلصین امیرالمؤمی

مناقب امیرالمؤمنین ع کند که همه در ي مامقانی در رجال خود در ترجمه حسن بصري کلماتی از او نقل میهکذا عالمه

 است به نحو اوفی واتم.

ضرت امیرالمؤمنین ع بعد از وقعه جمل در کنند که حي مجلسی در بحار روایت میو شیخ طبرسی در احتجاج و عالمه

گفت یا    ساخت حضرت فرمود یا حسن وضو را کامل بجا آور حسنبصر بر حسن بصري گذشت که وضو می

اند حضرت فرمود پس چرا به گفتهاند و شهادتین میگرفتهامیرالمؤمنین دیروز جماعتی را کشتی که وضوي کامل می

هللا که در روز اول غسل کردم و حنوط بر خود پاشیدم و سالم پوشیدم و هیچ شک ها نیامدي؟ حسن گفت وامدد آن

نداشتم که تخلف از عایشه کفر است چون قصد خروج کردم و از خانه بیرون آمدم در عرض راه منادي ندا کرد که به 

ه نشستم. چون روز دوم روند. پس من ترسان برگشتم و در خانروي برگرد که قاتل و مقتول هر دو به جهنم میکجا می

گوید اي حسن به کجا شد باز خود را به مدد عایشه مهیا کردم و روانه شدم و در راه همان ندا را شنیدم که یکی می

رود. پس من ترسان برگشتم و در خانه نشستم. کشد به جهنم میشود و هر که میروي برگرد که هر که کشته میمی
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نی نداکننده کی بود؟ عرض کرد نه. حضرت فرمود که آن برادرت شیطان بود به داگویی میحضرت فرمود راست می

 تو راست گفت قاتل و مقتول لشگر عایشه در آتش است. 

از طبع مصر گفته و ممن یبغض علیاً و بذمه الحسن بن ابی  368البالغه صو نیز ابن ابی الحدید در جلد اول شرح نهج

الحشف بالمدینه لکانه خیراً له مما دخل فیه و د بن سلمه انه قال لو کان علی یأکل الحسن ابوسعید البصري روي عنه حما

رو واعنه انه کان من المخذلین عن نصرته و روواعنه ان علیاً علیه السالم رآه و هو یتوضاء للصلوه و کان الحسن البصري 

یراً یا حسن فقال ما اراق امیرالمؤمنین من دماء ارقت ماء کث ذا وسوسه فصب علی اعضائه ماء کثیرًا فقال علی علیه السالم

 المسلمین اکثر قال ع او سائلک ذلک قال نعم قال فالزلت مسئوماً قالوا فمازال الحسن عابسا قاطباً مهموماً الی ان مات. 

ت یت در حق آن حضراین عبارت به تمام صراحت داللت دارد که حسن بصري از نهایت بغض و عناد نسبت به شاه وال

کرد براي نمیکرد به خوردن خرماي پوسیده و با مردم بصره حرب گفته که اگر علی بن ابی اطالب در مدینه قناعت می

او بهتر بود و نیز گفته حسن بصري از کسانی بود که مخذول کردند و به نصرت او نیامدند و نیز حسن بصري با کمال 

اي و بسیاري از مسلمانان را که ي دماء مسملین اسراف کردهقهآن حضرت گفته که در اراشرمی روبروي و بیوقاحت 

اند به قتل رسانیدي پس آن حضرت او را به دعاي بد یاد کرده و از اثر دعاي آن حضرت تا بود گرفتهوضوي کامل می

 عبوسا قمطریرا و مغموم و محزون بود تا از دنیا رفت. 

کند که فرمودند حسن بصري از زهاد ثمانیه است که چهار نفر  و در رجال کشی از فضل بن شاذان نیشابوري حدیث

ها از دشمنان آن حضرت بودند که ها اویس قرنی است و چهار نفر آنها با امیرالمؤمنین ع بودند که از جمله آنآن

 کرد و دیگرها است و دیگر ابومسلم خوالنی که مردم را بر قتال آن حضرت تحریص میحسن بصري از جمله آن

مسروق بن االجدع که عشار معاویه بود و به همان عمل به جهنم واصل گردید و حسن بصري هر روز به مذهبی میل 

 کرد و او است رأیس قریه. گفت و در طلب ریاست همی سعی میکرد و به هواي مردم سخن میمی

ست حسن بصري را از اعداء اهل بیت ي طبع بغداد او در نظر این قاصر موجود اي حلی که نسخهو در نهج الحق عالمه

 ع شمرده.
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ي خطی او را در نجف اشرف زیارت کردم مذمت بسیار از حسن در شرح تهذیب سید نعمت اهللا جزایري که نسخه

  بصري نموده.

و در روضات الجنات به ترجمه حسن بصري گفته که حسن مصري مقدوح و مجروح است در نزد امامیه براي کثرت 

و او پنج نفر از ائمه را درك نموده  و با این طول مدت اصالً از ایشان اخذ حدیث ننموده و از  ي در طعن اواخبار وارده

بیعت امیرالمؤمنین ع کناري گرفته و در جمل و صفین و نهروان نصرت آن حضرت ننموده و بعد از امام حسن مجتبی ع 

حضرت همراهی ننموده و بعد از  و بدون عذر از آن منحرف بوده و بعد از آن از حضرت سیدالشهداء ع تخلف کرده

آن حضرت با امام زین العابدین و امام محمدباقر ع همین معامله کرده تا در زمان هشام بن عبدالملک جان به عزرائیل 

 تسلیم کرده. 

 

 بودن بصري سامري این امت

د که از او سؤال کردند آیا جائز است لعن کنو نیز در روضات الجناب از سید حسین بن الحسن الحسینی قدس نقل می

حسن بصري فرمودند شکی نیست که حسن بصري مرد پلیدي است و لعن او واجب است و او اشد اعداء امیرالمؤمنین 

ع است و آن حضرت او را ملقب به لقب سامري این امت کرده و بر او لعنت نموده و ایضاً او را به لقب کفتأ علی وزن 

ه و او نام شیطانی و چون حسن بصري اظهار حزن کرد براي مقتولین حضرت فرمود این حزن هرگز از ارنت ملقب کرد

دل تو بدر نرود و از اثر دعاي آن حضرت تا زنده بود همیشه محزون بود و فرمود حسن بصري از محزیین شریعت اسالم 

 ه و مذهب قدریه را او رواج داد. رابطه تمام داشت ي انام بوده و با سالطین امویهو نصرت کنندگان ظلمه

باشد و سامري این کند که امیرالمؤمنین ع فرمودند به حسن بصري که هر امتی را سامري میو در بحاراالنوار روایت می

 گویی جنگ نباید کرد. امت تویی که می

 

 رأي بصري در خالفت ابی بکر و قتل عثمان
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ر بن عبدالعزیز محمد بن زبیر را به نزد حسن بصري فرستاد تا از او کند که عمابن عساکر در تاریخ شام حکایت می

سؤال کند که آیا رسول اهللا ص خلیفه قرار داد ابوبکر را چون محمد بن زبیر آمد و از حسن سؤال کرد حسن بصري به 

اي واهللا  یداي از او سؤال بکنی مادر به عزاي تو بگردو زانو نشست و گفت مگر در این مطلب شکی هست که آمده

 الذي ال اله اال هو استخلفه و هو کان اعلم باهللا و اتقی له و اشد له مخافه من ان یموت علیها لو لم یأمره.

کند که رسول خدا ابوبکر را هاي غالظ و شداد را یاد میمباالتی به دین این قسمحسن بصري با کمال جرئت و بی

 ترس آن داشت که بمیرد و ابوبکر را خلیفه قرار ندهد.  خلیفه و جانشین خود قرار داد و رسول خدا ص

ي آن در نظر این قاصر موجود و شیخ عماد الدین طبري که از اجالء اکابر امامیه است در کتاب کامل بهایی که نسخه

کنندگان بر آل محمد را خلق است گوید حضرات عامه از تعصب ایشان این است که اگر بگویی خدا لعنت کند ظلم

کنید که اولی از لعن است و هر گاه اسم امام حسن و امام حسین ع را گوید چرا تسبیع نمیشود مییشان تنگ میا

برند الف و الم تعریف بر سر او در کنند و هر گاه نام حسن بصري را میبرند الف و الم را از اول اسم ساقط میمی

ند. با این حسن بصري مردي منافق و از دشمنان اهل بیت ع آورند تا غایت تجلیل و تعظیم را مراعات کرده باشمی

اند و منافقان او را مخذول کردند و کشته گفت عثمان را کافراني او است که میعصمت بوده و از کلمات خبیثه

ختار با قتیبه ي کربال و داستان ماش به مهاجر و انصار بود و از منحرفین امرالمؤمنین و حسنین ع بود و بعد از واقعهاشاره

 بن مسلم در لشگر حجاج رفت به جانب خراسان. 

 

 بصري و امام باقر و زین العابدین ع 

در روضات الجنات به تجرمه او گفته که امام زین العابدین ع روزي مالقات کرد حسن بصري را فرمودند اي حسن 

ی عصیان او را مکن و اگر عصیان او را کننماید اطاعت کن و اگر اطاعت او نمیکسی را که احسان به سوي تو می

خوري در ملک او ساکن مباش و اگر ساکن شدي جوابی صواب کنی پس رزق او را مخور و اگر رزق او را میمی

 براي او مهیا کن. 
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خواهی معصیتی که حضرت فرمودند اطاعت کن خداي خود را و اگر می و به صورت دیگر این روایت منقول است

ي محال است خداي تعالی همه جا ی مرتکب شو که خداي تعالی تو را نبیند. حسن گفت این در عقدهبنمایی در جای

حاضر و ناظر است. آن حضرت فرمود پس رزق او را مخور. گفت این نیز محال است. هر چه هست همه رزق خدا 

فرمود پس هر گاه عزرائیل است. فرمود پس از ملک خدا بیرون برو گفت این هم محال است همه جا ملک خدا است. 

رشوه بده تا تو را قبض روح ننماید. گفت این هم محال است. حضرت فرمود آید تو را قبض روح بنماید او را می

دانی اجل تو اکنون انصاف بده در نصب العین خدا در ملک خدا رزق او را بخوري و او را معثیت بنمایی با این که نمی

به سایه بروي و از تو رشوه قبول نکند چگونه جرئت بر معصت مهلت نگذارد که از آفتاب  رسد و عزرائیل تو راکی می

 نمایی. خداي تعالی می

و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر ع منقول است که فرمود حسن بصري خواهد به جانب راست برود خواهد به 

 .  شود مگر در نزد ما آل محمد صجانب چپ برود علم پیدا نمی

 

 و جرح او قماربازي بصري و اقوال علماء در قدح 

ي دمیري در حیوه الحیوان در لغت عقرب تجویز شطرنج بازي را از حسن بصري و جمعی دیگر نقل کرده و بنص عالمه

ي به سوي آن مثل آکل لحم خنزیر است احادیث مجمع علیه بین شیعه و سنی العب به شطرنج ملعون است و نظرکننده

ز از سالم کردن بر العبین به شطرنج بلکه از رد سالم ایشان نهی وارد شده است و حقیر تفصیل این اخبار را در و نی

کتاب کشف العثار در مفاسد شراب و قمار ذکر کردم به نام کانون بدبختی تا ساحل نجات در تهران آن را طبع کرده 

 منتشر نمودم. 

کند که این ابی العوجا از شاگردان حسن بصري بود بن یونس روایت می صدوق در کتاب توحید باسناد خود از عیسی

اند چرا مذهب صاحب خود را ترك کردي و به مطلبی که اصل ندارد متمسک و بعد از او منحرف گردید. او را گفته

گاهی  شودشدي ابن ابی العوجا گفت حسن بصري هر روز یک رأي دارد و در مذهبی استقامت ندارد گاهی قدري می

 شود. جبري می
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نظر این قاصر موجود است به و در تهذیب التهذیب ابن حجر عسقالنی که دوازده جلد آن از طبع حیدر آبد هند در 

ترجمه حسن بصري گفته دار قطنی حسن بصري را ضعیف شمرده و ابن حیان او را مدلس گفته و ذهبی در میزان 

لیس بر او اضافه کرده است و این لقب را بر او اطالق کرده است و در االعتدال به تجرمه حسن بصري لفظ کثیر التد

او را حکم به عدم حجیت او کرده و لقب مدلس به او داده است و نیز ابن حجر عسقالنی در تذکره الحفاظ مراسیل 

تاب تلبیس ي دروغگویان شمرده و ابن جوزي در ککتاب شرح نخبه الفکر او را کذاب گفته و حسن بصري را از جمله

کنند حدیث موضع را من شود این است که روایت میابلیس گفته و از تلبیسات ابلیسی که بر علماء و محدثین دچار می

ها رواج دادن دون این که تحقیق کنند که این موضوع است یا خیر و این خیانت به شریعت است. اگر مقصود آن

ین که بگوید حدثنی فالن و حال آن که او را ندیده و چنان ارائه احادیث و زیاد کردن اخبار باشد و تدلیس مثل ا

 و از او حدیث استماع کرده است و این قبیح است که قرار بدهد حدیث منقطع را به جاي متصل دهد که او را دیده می

ندیده و نشنیده  و حسن بصري با آن همه جاللت قدر به زعم فاسد صوفیه به این بالي عظیم دچار بود و از او کثیري که

ن و فالن و حسن بصري تنها این ناخوشی را نداشت بلکه به واسطه داشتن مذهب قدریه به گفت سمعت عن فالنمی

مرض یهودیت و مجوسیت هم گرفتار بود و این مرشد المراشده به واسطه این مرض از کفر کفار و مخلدین در نار 

 گشته. 

 

 قدري بودن حسن بصري

لتهذیب گفته که معمر از قناده نقل کرده که حسن بصري گفته خیر به قدر است و شر به قدر نیست و زهبی در تذهیب ا

اند و در سائر کتب فریقین سیما در جلد شانزدهم سائر کتب سنیه و کتب شیعه تصریح به قدري بودن حسن بصري کرده

اي از اخبار کتب اهل سنت انسب است که چه هحاو اخبار بسیار در تکفیر قدریه وارد شده است لکن در این مقام پارب

 کنند. کافر ملحدي را تجلیل می

ترمذي در صحیح خود گفته عن عکرمه عن ابن عباس قال قال انبی صنفان من امتی لیس لهما فی االسالم نصیب 

 المرجئه و القدریه. 
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االمه ان مرضوا فال تعودوهم و ان ماتوا و ابو داود در صحیح خود گفته عن ابن عمر عن النبی قال القدریه مجوس هذه 

 فالتشهد و اجنازتهم (و فیه) باسناده عن حذیفه عن النبی القدریه هم شیعه الدجال و حق علی اهللا ان یلحقهم بالدجال. 

مجوس هذه االمه و در شرح این حدیث و نووي در شرح صحیح مسلم از رسول خدا روایت کرده که فرمود القدریه 

اند در حکم ي این که قدریه خیر و شر را تقسیم کردهل خدا قدریه را شبیه مجوس قرار داده به واسطهگفته که رسو

 اند خیر را به سوي یزدان و شر را به سوي اهریمن. اراده چنانچه تقسیم کرده

و قدریه یشوشون علیه  و فی کنز العمال قال النبی ص ان اهللا عز و جل لم یبعث نبیا قبلی اال کان فی امته من بعده مرجئه

 امر امته من بعده اال ان اهللا عز و جل لعن المرجئه و القدریه علی لسان سبعین نبیا و ال یدخلون الجنه. 

نصیب دانسته و او را مجوس این بالجمله از این روایات پرواضح است که رسول خدا ص مرجئه و قدریه را از اسالم بی

ها را شیعه دجال دانسته و ارشاد فرموده که خداي ي او نموده و آنتشییع جنازه امت معرفی کرده و نهی از عیادت و

ها را ملحق بدجال خواهد کرد و هرگز داخل بهشت نخواهند شد و بر زبان هفتاد پیغمبر ملعون باشند یعنی تعالی آن

زار بگریند و سر خود را به سنگ ها را لعنت فرستاده است اکنون حضرات صوفیه به روز سیاه خود زار هفتاد پیغمبر آن

کبود رسانند که خرقه و تاج خود را به این مبغض امیرالمؤمنین و این قمارباز قدري  خارا بکوبند و فریاد و اویال بچرخ

 نمایند. رسانند و به آن فخریه و مباهات میدین میمدلس بی

 

 حسین بن منصور حالج

روز بیست و چهارم ذي قعده در بغداد  309ردم بیضاي فارس در سنه اش ابومعتب جدش مردي بود مجوسی از مکنیه

 اند.ي او را با آن سوختهاو را به دار زدند و پس از قتل جیفه

 

 اخبار حالج 

زن به زنی نشسته بود مرد پنبهي او به حالج این بوده که در دکان پنبهابن خلکان در وفیات االعیان گفته که وجه تسمیه

کان خارج گردید. حالج به او گفت تو از پی کار خود برو من براي تو حالجی کنم آن مرد رفت بعد از ضرورتی از د
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 ي او زده شده است و حالج در سهر مهارتی به کمال داشت و اصل او از بیضاي فارس بودزمانی برگشت دید تمام پنبه

شوشتري تعلم کرد چون هیجده سال از عمر او در اول جوانی متوجه به اهواز شد در نزد ابومحمد سهل بن عبداهللا 

گذشت متوجه عراق عرب گردید و با صوفیه مخالطه و مراوده نمود و در نزد جنید بغدادي و ابوالحسین نوري که از 

داشت بعد از مدتی به طرف شوشتر روانه گردید و در آنجا متأهل شد باز بعد از مدتی مشایخ صوفیه بودند صحبت می

آمد و چهار مرتبه به مکه معظمه رفت و از مکه باز به بغداد مراجعت کرد به قصد زیارت جنید و چند  به طرف عراق

مسئله از جنید سؤال کرد جواب نداد باالخره جنبد به او گفت تو دعوي مطلبی داري حالج از جنید بدش آمد او را 

دگمان شدند حالج دانست که با او دل بد ترك کرده به شوشتر مراجعت کرده در این مرتبه اهل شوشتر از حالج ب

و از ایشان مخفی شد تا پنج سال و در این مدت گاهی به خراسان و گاهی به بالد هندوستان و سجستان و  کردند ترسید

دوباره به شوشتر مراجعت کرد و کرد یر بالد عراق و خوزستان سیر مینواحی آن و ماوراء النهر و فارس و بصره و سا

اند تا این که براي او لقب گردید و در هر شهري که داد از این جهت او را حالج اسرار گفتها به مردم میبعضی خبره

نمود تا این که جنید در بغداد وفات کرد از اهواز به طرف بغداد آمد و در این مردم را به دین خود دعوت میرفت می

کنند و مختلف گردیدند. جمعی در تعظیم او مبالغه بسیار میمرتبه قصد توطن نمود. سپس به گفته ابن خلکان در امر ا

که ابوحامد غزالی از آن جمله است و کلماتی که هیچ گوشی شنیدن آن را طاقت ندارد براي حفظ مقام حالج تدویل 

ي دم د بر اباحهگفت انا الحق و قوله ما فی جبتی اال اهللا تا این که گوید اکثر علماء فتوي دادنکند. مثل قول او که میمی

 خواند: او چون او را به دار زدند این اشعار را بر سر دار می

 فلم ارلی بارض مستقرا  طلبت المستقر بکل ارض

 و لوانی قنعت لکنت حرا  اطعت مطامعی فاستعبدتنی 

 

نزدیک من بیا که  این وقت جالد هزار تازیانه به او زد. آه نکشید و چون ششصد تازیانه جالد به او زد او را گفت به

اند که تو با من چنین خواهی گفت دارم که از فتح قسطنطنیه براي تو بهتر است جالد گفت مرا گفتهبراي تو نصیحتی 

من به این سخنان فریب تو را نخورم و از قتل تو دست باز ندارم. سپس دست و پاي او را قطع کرد و سرش را از تن جدا 
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وخت و خاکستر او را در دجله ریخت و سر او را در کنار جسر بغداد نصب کردند و نمود و جیفه او را به آتش بس

بعد از چهل روز دیگر رجوع خواهد کرد و خوف نکنید که حالج دادند که شما بشارت میاصحاب او همدیگر را همی

این از اثر ریختن خاکستر بدن  اندبه نزد ما خواهد آمد و اتفاقاً در آن سال آب دجله فیضان او بسیار شد اصحاب او گفته

 حالج است. 

 

 اي از حیل و مکائد حالج و دعاوي اوپاره

آوردند چون هر دو دست و پاي او را قطع کردند فرماید که چون حالج را براي کشتن میشیخ بهایی در کشکول می

 این شعر بگفت:ترسید رنگ او زرد شود دست مقطوع خود را پیش آورد و صورت خود را خون آلود کرد و 

 اال لعلمی بان الوصل یحییها  لم اسلم النفس لالسقام تبلغها

 لعل مستقمها یوما یداویها  نفس المحب علی اآلالم صابره

نویسند که حالج وارد قم گردید و مکتوبی به سوي ابوالحسن ابوعلی در رجال خود و شیخ طوسی در کتاب غیبت می

و را به سوي خود طلبید و گفت من وکیل امام باشم علی بن بابویه فرزند ارجمند او پدر علی بن بابویه قمی فرستاد و ا

فرماید چون مکتوب به دست پدرم رسید آن را پاره کرده و بر زمین ریخت و آن رسول را گفت واي بر تو چه تو را می

ود روان گردید. پس هر کس گردي این بفرمود و به جانب دکان خوادار کرد که مرکتب این قسم از اعمال جهار می

که در آن مکان بود به جهت احترام ابوالحسن از جاي خود حرکت کرد مگر به یک نفر که حرکت نکرد و او را 

کنی کنی و من حاضرم و مکتوب مرا پاره میشناخت. پس از حال او سؤال کرد آن مرد گفت از حال من سؤال مینمی

ود تا صاحب مکتوب باشی گفت بلی. باالخره شناخت که خود حالج است . کنم. ابوالحسن فرمو من به آن نظر می

فرماید پدرم رو را به من کرد کردم هر آینه تو را بزرگ شمرده بودم علی بن بابویه میفرمود اگر از حال تو سؤال می

ود تا بر قفاي او بزنند و او که این دشمن خدا و رسول را از پاي او بگیر و از این مکان بیرون انداز. سپس غالمان را فرم

 بنمایند. غالمان بفرموده عمل کردند از آن روز دیگر کسی حالج را در قم دیدار نکرد. را از شهر قم بیرون 
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فرماید که حق تعالی چون خواست او را رسوا کند و خار و گرفتار بنماید و عالمه مجلسی در کتاب عین الحیوه می

هل بن اسماعیل نوبختی که از رجال بزرگ و معتبرین شیعه بود به این که من وکیل امام حالج پیغام فرستاد نزد ابی س

کرد و داد و بعد از آن دعواهاي بلند می) این بود که اول مردم را به این نحو فریب می35؟؟؟(صزمان هستم. چنانچه 

کنم که در جنب از تو چیزي سؤال مینمود. ابوسهل فریب او را نخورد و جواب چنین فرمود که من اظهار الوهیت می

ها باشم و از این جهت هر کنی سهل باشد و آن این است که من کنیزان بسیار دارم و بسیار مائل به آنآنچه تو دعوي می

خواهم ها بپوشانم و گرنه ایشان از من روي بگردانند و من میجمعه باید خضاب کنم که سفیدي موي خود را از آن

شوم و دعاوي تو را تصدیق ریش من سیاه شود و محتاج به خضاب نباشد اگر چنین کنی من مطیع تو میچنان کنی که 

دهم و با من است خلق بسیاري چون حالج این بشنید خوانم و مذهب تو را رواج مینمایم و مردم را به سوي تو میمی

 دانست که در آن مراسله خطا کرده است دیگر جواب نگفت و ساکت شد. 

گفته که ابن النصر قشوري مریض شد طبیب آب سیب براي او طبابت کرد و در  309در تاریخ طبري در حوادث سنه 

ها داد . به آنآن وقت سیب کمیاب بود. حالج در آن مجلس بود اشاره به یک طرفی کرد سیبی به دست او آمد

. یکی از حاضرین گفت سیب بهشتی اند این سیب از کجاست حالج گفت از بهشت استحاضرین تعجب کرد گفته

کرد و در اهمی به مردم از شد اطعمه واشربه در غیر فصل او حاضر میکرمو نیست و این سیب را کرم زده است گاه می

گوید او داد. ابوعلی جبایی گفت این اشیاء را در خانه محفوظ دارد. اگر راست میگرفت و به مریدان خود میهوا می

 د ببرید اگر توانست یک دسته هیزم براي شما تهیه بنماید. ي خورا در خانه

در تاریخ بغداد در ترجمه همین حسین بن منصور حالج گفته که مردي به نزد حالج آمد و از او درخواست کرامتی 

کرد. حالج گفت چه میل داري آن مرد گفت ماهی تازه. حالج برخواست طولی نکشید برگشت و تا زانوي او در آب 

رفته بود با آن مرد گفت رفتم الساعه در خلیج فارس و این ماهی را براي تو آوردم. آن مرد گفت من باور ندارم  فرو

شاید در اندرون خانه آن را ذخیره داشتی. حالج گفت برخیز نگاه کن که در این مکان که من داخل شدم نه بنایی و نه 

بینی این ماهی هنوز رمقی از حیوه در او باقی است. آن مرد ه میراه عبوري و نه مکان ذخیره کردن چیزي است و چنانچ

گفت پس مرا بگذار تا داخل این حیوه بشوم. حالج در را باز کرد و آن مرد داخل شد و از طرف دیگر در را بست 
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. آن در او یافت نشودترین روزنه و سوراخی فضایی هموار بدید و دیوارهاي او از چوب با کمال زیبایی که کوچک

اي باز شد باغی اي به نظرش آمد با سر چاقو قوت کرد دریچهمرد در اطراف آن دیوار کامال دقت کرد شکاف دریچه

اي نمودار است که ماهیان اي در او وجود دارد و در وسط آن دریاچهمشاهد کرد در کمال زیبایی که از هر گونه میوه

ن تأمل خود را در آب انداخت ماهی که به قدر یک ذراع تقریباً بود باشد. آن مرد بدوبسیار کوچک و بزرگ در او می

گرفت و پشت در آمد و در را باز کرد و با حالج گفت منهم رفتم در خلیج فارس این ماهی را صید کردم . این بگفت 

ام به صورت و روي به در خانه نهاد که از دست حالج فرار کند. حالج او را عقب کرد. آن مرد ماهی را به قوت تم

 حالج بزد که بینی او شکست و خون به محاسنش بدوید. آن مرد از در خانه به در رفت. 

و در فالن مسجد منزل شوي در همان تاریخ گوید که حالج مردي را طلبید و وصیت کرد که داخل فالن شهر میو نیز 

گیرم و از شود ارائه بده که من زمیننزدیک می نمایی که از هر دو پاي عاجزي و هر که با توکنی و چنان وانمود میمی

ها بگو که من در عالم باشم. و شب و روز مشغول عبادت باش تا فالن مدت پس یک روز به آنهر دو پاي افلیج می

شود که اگر او در حق من دعا کند فوراً دعاي او مستجاب رؤیا دیدم که فالن روز ولی از اولیاء خدا  داخل این شهر می

شود و من در همان روز وارد آن شهر خواهم شد و در فالن مکان منزل خواهم کرد. چون تو را به نزد من آرند یم

دعایی خواهم قرائت کرد تو از جاي خود برخیز آن وقت هر جه طعمه به دست آید تو با من شریک خواهی بود. آن 

بود مردم چون او را مردي عاجز و عابد و متهجد ي حالج عمل کرده و در گوشه مسجد مشغول عبادت مرد به فرموده

مردم در مسجد جمع شدند. آن مرد فریاد کشید ایها کردند تا روز موعود رسید در وقتی که ها به او میدیدند احسانمی

و مرا به الناس امروز یکی از اولیاء خدا وارد این شهر شده است و در فالنه مکان منزل دارد بشتابید و او را زیارت کنید 

اند تو از کجا گویی و حال آن که از جایی خبر نداري گفت در نزد او ببرید که شفاي من به دست او است او را گفته

اند. او را به نزد حالج بردند دعایی قرائت عالم رؤیا به من چنین خبر دادند. مردم تحقیق کردیند مطلب را موافق یافته

کردند که از حوصله حساب بیرون رفت.(الیخفی اهل شهر چندان زر و جواهر نثار کرد آن مرد سالما از جابر خواست 

 ي مضمون آن را نقل کردم.)که این دو حکایت مفصل است حقیر خالصه
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 اقوال علماء در حق حالج و زندقه و الحاد او 

ته که شیخ مفید کتابی د اول شیخ مفید کتابی در رد اصحاب حالج نوشته به تصریح نجاشی و ابوعلی در رجال خود گف

در مجالس المؤمنین در ترجمه شیخ مفید همین را فرموده پس هر گاه رد اصحاب حالج تصنیف کرده و قاضی نور اهللا 

شیخ مفید که از اکابر علماء متقدمین است و اعاظم فقهاء و مجتهدین و عماد شیعه اهل بیت طیبین است حالج را از 

شود و خرقه و تاج محزبین دین مبین شمرده است. دیگر کدام منصف پیرو حالج می کذابین  و وضاعین و مبدعین و

 رساند. خود را به او می

فرماید عالمت مفوضه و غاله دوم شیخ صدوق قدس  در کتاب اعتقادات در باب االعتقاد فی نفی الغلو و تفویض می

از اثر عبادت ما است با این که نماز و فرائض را گویند این نمایند و میاین است که دعوي تجلی حق براي خود می

نماید و عالمت حالجیه نیز چنین است و مدعی هستند که معرفت به اسماء الحسنی و اسم اعظم باري تعالی ترك می

ها افضل از انبیاء است کند و چنین کسی در نزد آنگویند ولی زمانی که خالص گردید حق در او حلول میدارند و می

 فرماید اللهم التجعلنا منهم و العنهم جمیعا. ز مدعی علم کیمیا هستند با این که اصال از او خبري ندارند. تا این که میو نی

ي حالجیه ي صبح واضع و روشن است که حضرت صدوق عطراهللا مرقه فرقهاین عبارت به تمام صراحت چون سفیده

ها کشیده و به تمام صراحت نسبت ترك صلوه و جمیع فرائض را به داند و قلم نسخ بر صحت اعتقاد آنرا بر باطل می

ي ایشان را از ادعاي علم به اسماء اهللا و تجلی حق تعالی و علم کیمیا و غیر آن را به درك ایشان داده و دعاوي باطله

ي حالجیه قهي ایشان لعنت فرموده پس بعد از این همه تصریحات چگونه مسلمانی به فراسفل رسانیده و بر کافه

اند و یک فرقه بر باطل دهد و اگر بگویند حالجیه یک فرقه بر حقشود و احتمال کرامتی در حق ایشان میمند میعقیده

 را به دلیلی که قابل قبول باشد به اثبات رسانند و دون ذلک خرط القتاد.بر ایشان الزم است که آن 

تر است در کتاب غیبت خود حالج را از جمله کذابین و ساحرین سوم شیخ طوسی که جالئل فضائل او از آفتاب روشن

و ملعونین شمرده که دعوي وکالت از دروغ نمود و گفته من نائب امام زمان باشم و نیز در کتاب اقتصار خود ران را از 

 ساحران شمرده. 
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اند و کتب رجال کم گفتهپس هر گاه چنین عالمی که زبان از وصف او قاصر است که هر چه در فضل او گفته شود 

اند بر جاللت و عظمت و فقاهت و طول باغ و کثرت اطالع مقرون با کثرت ورع و تقوي شهادت دهد بر کفر متفق

 ي حالج.حالج دیگر کجا مسلمانی شک کند بر زندقه

که حالج را به چهارم والد ماجد علی بن بابویه جد صدوق محمد بن علی بن بابویه که حکایت او آن فاسق ذکر یافت 

 فرمان او پس گردنی زدند تا او را از قم بیرون کردند. 

 پنجم عالمه حلی قدس   حالج را در خالصه از کذابین شمرده. 

ششم عالمه مجلسی در عین الحیوه به کفر حالج تصریح کرده و از شیخ طوسی نقل فرموده که فرمانی از حضرت 

حسین بن روح که نائب سوم امام زمان بود بر لعن جماعتی که یکی از صاحب االمر عجل    ظاهر شد به دست جناب 

 ها حسین بن منصور حالج بود. آن

ي خاصی که دارد در اصالح حال این جماعت مع ذلک در مجالس المؤمنین به هفتم قاضی نور اهللا با آن همه سلیقه

اند چون مدعی علماء او را در مذمومان نوشته ترجمه حالج گفته حالج به واسطه غلو و مانند آن که از او صادر شده

 رؤیت یا نیابت حضرت صاحب االمر بوده. 

» بستان المعرفه و طاسین االزل«را هشتم سید مرتضی رازي در تبصره العوام فرمودکه حالج کتابی تصنیف کرد و نام او 

ر مهارتی به کمال داشت و شاگرد ي او تماماً کفر و زندقه و الحاد است و حالج در سحگذاشت. آتن کتاب جمله

عبداهللا هالل کوفی بود و او شاگرد ابوخالد بود و او شاگرد زرقاي یمامه بود و زرقاي یمامه از کسانی بود که از سجاح 

ي کذاب دعوي نبوت کرد و در سیصد و نه از هجرت معلوم سحر آموخته بود و سجاح زنی بود که در زمان مسیلمه

کنم و جن به نزد من گوید مرده زنده میکند و میعباسی بود شد که حالج دعوتی خدایی می حامد که وزیر مقتدر

ي جمیع انبیاء را ظاهر کنم و توانم معجزهآورند و من میخواهم نزد من میکند و هر چه میآید و خدمت من میمی

است و من پیغمبر او باشم. پس وزیر جمعی از کتاب دیوان تابع او شدند و کی از بنی هاشم دعوي کرد که حالج خد

ر شدند که حالج خداست و ما خلق را بالوهیت او ایشان را حاضر کرد و این مطلب را از ایشان استفسار کرد همه مق

کند. چون حالج را حاضر کردند انکار کرد گفت من چنین نباشم این خوانیم و ما را یقین است که او مرده زنده میمی
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ي خدا هستم و به نماز و روزه مشغولم. اند من نه دعوي خدایی دارم و نه دعوي پیمغبري من بندهبسته قوم بر من دروغ

اند تا در نزد ما ثابت نشود حکم به قتل او ندهیم. یکی حاضر کرد. گفتهاز من چیزي به غیر این بوجود نیاید وزیر فقها را 

خوانند و این بصري از د متفرقند و خلق را بالوهیت او میشناسم که در بالاز اهل بصر گفت من اصحاب او را می

اصحاب حالج بود و آخر دانست که او ساحر است ترك او را کرد و پیش هارون بن عبدالعزیز انباري کاتب دیوان 

گواهی داد که حالج کتابی تصنیف کرده در مخاریق پس حالج را حبس کردند و حالج را دو نام بود یکی حسین بن 

کرد و او را ر و دیگري محمد بن احمد فارسی و دختر سیمري صاحب حالج در سراي سلطان مدتی تردد میمنصو

پیش وزیر آوردند. ابوالقاسم زنجی گوید من حاضر بودم و ابوعلی احمد بن نصر نیز حاضر بود وزیر احوال پرسید. 

ین زن فصیحه بود لهجه و عبارت خوشی داشت. درم مرا پیش حالج برد. او چیزهاي بسیار به من بخشید و ادختر گفت پ

دهم و او نزد من از همه فرزندانم عزیزتر است گفت حالج چون چیزها به من داد مرا گفت تو را به پسر خود سلیمان می

را روزه و در نیشابور مقیم است. البد وقتی میان زن و شوهر شخنی رود و خاطر رنجه شود هر گاه چنین شد آن روز 

خواهی سؤال کن در آخر روز در بام رو و در خاکستر نشین و به نمک روز بگشاي و روي با من کن و هر چه می بدار و

 شنوم. که من می

آمدم دختر حالج با من گفت و او پیش از ما فرود آمده بود چون به نردبان و دیگر زنی گفت روزي از بام به زیر می

ا من گفت که پدر مرا سجده کن گفتم جز خداي توان دیگري را سجده دیدیم دخترش برسیدیم که ما حالج را می

کرد حالج بشنید گفت یک خدا در آسمان و یکی در زمین است. مرا پیش خود خواند و دست در جیب خود کرده 

اي بیرون آورده پر از مشک به من داد و گفت زنان را بوي خوش به کار است این را در طیب به کار بر و روز حقه

ي بوریا بردار و آنچه در زیر آن است چندان که خواهی بر گیر من گوشه بوریا بر دیگر مرا بخواند و گفت گوشه

سکه پهن است و جمله خانه چنین بود من مبهوت شدم چون وزیر طلب اصحاب حالج نمود  گرفتم دیدم که طالي تازه

دند بعضی بازر نوشته شده بود و در دیبایی پیچیده بعضی در سراي یکی از خواص حالج پنهان شدند کتابی بیرون آور

ها با ایشان بود و در آن اسماء اصحاب حالج ثبت بود و در او داعیان را وصیت کرده بود که خلق را به قدر عقول آن

 ها را به سوي من بخوانید.ید و آنصحبت کن
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وزیر برخواست و ما در سرایی که حالج در و ابوالقاسم زنجی گوید که روزي با پدرم پیش وزیر بودم. در آن حال 

کرد در آن حال غالمی دیدم که اشاره به وي جوار آن بود در آمدیم و هارون بن عمرو حاضر بود با پدرم حدیث می

هارون برخاست و بعد از زمانی که آمد رنگش متغیر شده بود حال پرسیدم. گفت غالم خود را فرمان دادم که به کرد. 

روزه براي حالج طعام ببرد غالم گفت چون طبق طعام را به نزد حالج بردم دیدم که خانه از زمین تا  طریق عادت هر

سقف از جسد حالج پر شده است. به نحوي که جاي گذاردن طبق نبود. من ترسیدم و طبق را انداختم و برگشتم و االن 

و غالم را حاضر کرد و از او احوال پرسید  غالم را تب گرفته است ما در تعجب شدیم در آن حال وزیر کس فرستاد

اند که در غالم قصه را باز گفت. وزیر اعراض کرد و فرمود از سحر حالج بترسید و بعد از آن در میان کتاب ورقی یافته

ي خالی دراي که چهار سوي آن پاکیزه باشد و نوعی بنما انجا نوشته بود که چون خواهی حج بنمایی و نتوانی به خانه

نفر یتیم را ه کسی آمد و شد ننماید و آن خانه را طواف کن و مناسک حج بجا بیاور چنان که رسم است پس سیک

و هفت درهم یا سه درهم بده که این عمل حج تو باشد و قائم مقام او است طعام ده و خدمت کن و هر یک را بپوشان 

ید قاضی ابوعمرو از حالج پرسید که این سخنان از خواند چون بدین فصل رسابوالقاسم گوید که پدرم آن کتاب می

ایم اي گفت از کتاب اخالص حسن بصري قاضی گفت یا قبیح ما این کتاب را در مکه پیش استاد خواندهکجا نوشته

کرد و وزیر الحال این مطالب در آنجا نیست وزیر قاضی را گفت بنویس آنچه گفتی و قاضی با حالج سخن می

 نوشت و هر که در آن مجلس  کرد. تا قاضیمی

اند و چون حالج را معلوم شد که او را خواهند کشت گفت خون من حرام است و شما را قتل از قضاه فقها بودند نوشته

من روا نباشد چه اعتقاد من اسالم است و مذهب من سنت و تصنیف من بسیار است خون من مریزید و تکرار این 

اند. پس از آن نوشته را نزد مقتدر عباسی بردند گفت چون فتواي مفتیان است. وي را هنوشتکرد و ایشان میکلمات می

به کنار دجله برید و بر سر جسر هزار تازیانه بزنید اگر نمرد دست و پاي او را ببرید و او را از دار بیاویزید و گردن او را 

سرش را بر نیزه نصب کردند و تا مدت یک سال در  بزنید و جثه او را بسوزانید. چنان که امر داده بود عمل کردند و

تمام خراسان گردانیدند تا خلق را معلوم شود که آن سر زندیق است تا اینجا تمام شد کالم سید مرتضی رازي در تبصره 

 العوام. 
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و ي متبحر سید محمدباقر خونساري در روضات الجنات به ترجمه حالج گفته حالج االسرار لکل صوف نهم عالمه

حالل االستار بالوقوف ابومعتب حسین بن منصور الصوفی المتزهد المعروف کان جده مجوسیا فیالیت کان علی دین 

ه قلبه و خده الی ان قال فانی کلما فتشت و بحشت عن حقیقه حال جده واصله فارسیا ببضاوي لم یصل البیاض الی صفح

له بل یدل علی نهایه بعده عن طریقه العرفان الموحدین و قربه هذا الرجل و ما هو اهله لم اظفر بشیئ یدل علی حسن حا

و عمی قلبه عن قبول الشرایع االسالم و الوصول الی معرفه الحالل و الحرام و صالته به قوانین الی حقیقه اهواء الملحدین 

ع اربعه او خامس خمسه من العرفاء التصید و التغریر با فانین التصنع و التذویر الی ان قال و ال رأیته االثالث ثالثه او راب

ابن العربی و عبدالقادر بالباطل و المین و متصوفه الذین خسروا الدارین و هم الحسن البصري و السفیان النوري و 

 الجیالنی. 

این عبارت به تمام صراحت کفر حالج را خاطرنشان همه فرموده و این مطلب را چنان بیان کرده که راه تأویل را 

فرماید حالج صوفی حالج صوف است و عاري از علم و وقوف اي کاش بدین جدش که مجوسی اخته میمسدود س

آورد و این دین تباه بیاض ایمان به قلب او نرسیده و به همان بود باقی مانده بود تا این همه خرابی در اسالم بار نمی

ترین دلیلی براي حسن حال تفتیش کردیم کوچکاسوداد و سیاهی کفر مجوسیت باقی مانده و ما چندان که در حال او 

ز طریقه حقه می نماید و صریح است در این که چشم او چه دیدیم داللت بر نهایت بعد او ا او به دست نیاوردیم مگر هر

یس اش کور از انوار شرایع اسالمیه بلکه وابسته به آب شوراهوا، ملحدین و کاسه لي الهیه و دیدهبی نور از رؤیت طریقه

ي نانی حسن بصري و ثوري و ي انام نسخهي طعام و جهلهاست براي صید عوام و تسخیر کردن سفله خرافات مضلین

 ابن العربی و عبدالقادر جیالنی است. 

کرد و فرماید حالج مردم را از مکه رفتن منع میدهم المحدث الخبیر السید نعمه اهللا الجزایري در انوار نعمانیه می

 باشم. دور من طواف کنید که مکه بیت اهللا و من اهللا می گفت کهمی

یازدهم مقدس اردبیلی در حدیقه الشیعه صاف حالج را تکفیر کردند و از آنجایی که عظمت مقدس اردبیلی از فلک 

تر است و در علم و عمل تالی او کمتر دیده شده حضرات صوفیه در حصن حصین جاللت و عظمت او اطلس محکم

اند که این اي بنمایند رقص الجمل دیگري روي کار آوردند و حدیقه الشیعه را از او نفی کردندو گفتهاند رخنهنتوانسته
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ام که حدیقه الشیعه از رشحات قلم کامالً ثابت کرده» السیوف البارقه«کتاب تألیف ایشان نیست و حقیر در کتاب 

 راب است. حاصلی ندارد. مشکین رقم آن جناب است و سخنان الطائل حضرات صوفیه س

 صاحب قوانین در اواخر کتاب جامع الشتات حالج را حالجی کرده.  1دوازدهم محقق قمی

 ي خیرانیه که نسخه خطی او در نظر قاصر موجود است. سیزدهم آقا محمدعلی کرمانشاهی در مقامع و در رساله

 را به یک رسن بسته بدارالبوار فرستاده.چهاردهم مال محمد طاهر قمی در حکمه العارفین حالج و تبعه او 

 پانزدهم و ابن حمزه در ایجاز المطالب به تصریح سید مرتضاي رازي در تبصره العوام.

 شانزدهم محمد بن نعمه اهللا در اصول الدیانات

 هفدهم و شیخ حسن در کتاب اعتقادات

  هیجدهم و شیخ جعفر دور بستی در کتاب اعتقادات ایضاً به تصریح مجلسی

 نوزدهم و شیخ حر عاملی در رساله رو بر صوفیه

 بیستم و همچنین شیخ محمد عاملی

اند و صاف صاف حالج بیست و یکم و همچنین شیخ یوسف بحرانی که هر یک رساله مخصوص در رد صوفیه نوشته

 اند. را تکفیر کرده

 بیست و دوم و مال احمد بن محمد التوفی در کتاب عمده االنقال

 م علم الهدي سید مرتضیبیست و سو

 بیست و چهارم علی بن طاوس

 بیست و پنجم احمد بن فهد حلی

 بیست و ششم میزا ابوطالب در جلد ثانی اسرار العقائد

 بیست و هفتم حاجی مال احمد کوزه کنانی در جلد اول هدایه الموحدین 

 الکالم بیست و هشتم عالمه شهیر فخر االسالم صاحب انیس االعالم در رساله خالصه
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گوید ثم ظهر رجل متصوف من اهل فارس یعرف بیست و نهم ابوریحان بیرونی که از اکابر منجمین در تاریخ بود می

بحسین بن منصور الحالج فدعی الی المهدي اوال و زعم انه یخرج من طالقان الذي بالدیلم فاخذ و ادخل مدینه الشام 

رجال مشعبدا متضنعا مازجانفه بکل انسان علی حسب اعتقاده و مذهبه فحبس شهراً فاحتال حتی تخلص من السجن و کان 

ثم ادعی حلول روح القدس فیه و تسمی باالله و صارت له رقاع الی اصحابه معنونه بهذه االلفاظ (من الهو هو االزلی 

وه النور و رب االول النور الساطع الالمع و االصل و االصلی و حجت الحجج  و رب االرباب و منشی السحاب و مشک

 الطیور و المنصور فی کل صوره الی عبده فالن.

و کان اصحابه یفتحون کتبهم الیه بسبحانک باذات الذوات و منتهی غایه اللذات یا عظیم یا کبیر اشهد انک الباري 

یرك و القدیم المنیر المتصوري فی کل زمان و اوان و فی زماننا بصوره الحسین بن المنصور عبدك و مسکینک و فق

 المستجیر بک و المنیب الیک و الراجی رحمتک یا عالم الغیوب یقول کذا و کذا)

 نویسد.و صنف کتابا فی دعواه مثل کتاب نوراالصل و کتاب جم االکبر و کتاب جم االصغر سپس کیفیت قتلش را می

الج ابتدا مردم را به سوي گوید حاز این عبارات ظاهر است که ابوریحان بیرونی تصریح به کفر حالج کرده که می

کرد که از طالقان ظهور خواهد کرد او را گرفتند و به شام بردند و یک کرد و چنان به مردم تزریق میمهدي دعوت می

کرد. با اعتقاد او ی مجالست میماه حبس کردند به حیله خود را خالص کرد و او مردي شعبه باز و ساحر بود با هر کس

سپس دعوي حلول و اتحاد کرد و گفت روح القدس در من حلول کرد و خیش به نام خدا معرفی  کرد.اوال همراهی می

کرد بالفاظ نوشت تصریح به خدایی خود میهایی که به اصحاب خود میگفت من خداي شما هستم و نامکرد و میمی

هایی نوشته به نام نور االصل و کتاب کردند واند به خدایی او نصر مینوشتهمذکوره و اصحاب او هم که نامه به او می

 ماند. اي در کفر او باقی میجم اکبر و جم اصغر آیا دیگر شبهه

فرموده اما الحالج فالخفاء فی کفره و الحاده و بعده عن  266ام عالمه خوئی در شرح نهج البالغه جلد ششم ص سی

کرد و در بعض د در بعض مواضع حالج دعوي خدایی میفرمایالطریقه الموحدین و قربه احوال الملحدین تا این که می

کرد. چون داخل قم گردید دعوي رؤیت صاحب الزمان و نیابت او را مدعی گردید. سپس موارد دعوي قطبیت می

 .دعوي امامت کرد چون داخل مکه گردید دعوي ربوبیت کرد. الخ بیاناته فی تکفیر و تکفیر قاطبه الصوفیه
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 حالج تکفیر علماء سنت از

او بیان شد و همچنین قاضی ابوالیمن حنفی در مختصر  خطیب بغدادي در تاریخ بغداد او را ترجمه کرد که بعض مطالب

ي حنفی در و محمد بن شحنه 309تاریخ بغداد و ابن خلکان در وفیات االعیان و ابن اثر در کامل التواریخ در حوادث 

الصفا و غیاث الدین در حبیب السیر و حمد اهللا مستوفی و ابن مسکویه  روضه المناظر و محمد خواوند شافعی در روضه

در تجارب االمم و امام الحرمین عبدالملک بن الشیخ ابی محمد الجوینی و عبداهللا شعرانی در طبقات کبري با این که از 

ر ترجمه حالج کند و در اصالح کار هر درویش و قلندري پافشاري دارد ولی دنقل هیچ مزخرفی خودداري نمی

ند و اکثر مشایخ او را رد کردند و از خود نفی نمودند و ابادارند از این که قائل بشوند اگوید مشایخ در امر او مختلفمی

کذلک و عبدالرحمن  309که حالج را در تصوف قدمی و رشدي است) و یافعی در مرآت الجنان در حوادث سنه 

نسبت دزدي به حالج داده جنان کعه در نفحات االنس در ترجمه حالج نماد ی که سر و جان فداي صوفیه میجام

گفت خدایا بر او گوید. حالج جزوکی (یعنی اوراق علم) از عمر بن عثمان مکی بدزدید و او حالج را نفرین کرد و 

 اي وي.مسلط کن. کسی را که دست و پاي او را ببرید و چشم او را بر کند و بردار کند آن همه واقع شده به دع

ي سحره بوده است و علم سحر را در هند آموخته بغداد به ترجمه او گفته حالج از مهرهو خطیب بغدادي در تاریخ 

چنان که احمد بن حاسب از پدرش نقل کرده که معتضد عباسی مرا از براي تمشیت بعضی امور به هند فرستاد. در 

ون از کشتی بیرون آمدیم به او گفتم تو از براي چه کار کشتی مالقات نمودم با مردي خوش صحبت و نیکو عشرت چ

ام براي تعلم سحر که به واسطه او مردم را به سوي اي و نام تو چیست؟ گفت مرا حسین بن منصور گویند و آمدهآمده

در خی دیدیم که در آن مرد پیري نشسته بود. پس حالج از او سؤال کرد که آیا خدا بخوانم. ناگاه در کنار شط کو

شود که سحر بداند آن شیخ تا این حرف را شنید یک دسته ریسمان را بیرون آورد و به طرف اینجا کسی پیدا می

ي بافته نشست و پایین آمد و ي بافته شد و آن شیخ پرواز کرد و در آن طاقهها یک طاقهآسمان پرتاب کرد. آن ریسمان

الج از کشتی پیاده و به نزد شیخ بماند و من از پی کار خود خواهی گفت آري. سپس ححالج را گفت مثل این را می

 رفتم. 
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اند که او تسخیر جن داشته چنان چه خطیب در تاریخ بغداد به ترجمه او گفته طاهر بن عبداهللا  شوشتري و بعضی گفته

ي علم دتی دنبالهها را حمل بر سحر نموده منقل نموده که من در اظهار خوارق عادات از حالج در تعجب بودم و آن

سحر و حیل را گرفته تا بلکه بر خوارق آن مطلع شوم ثمري نبخشید تا این که روزي بر حالج داخل شدم و سالم نموده 

بینی و و ساعتی نشستم. پس بروي به من نموده و گفت اي طاهر خود را به زحمت مینداز چه آن که آنچه را که تو می

 ها از فعل من باشد. بدان که افعال من از افعال جنیان است نه آن که آن گویند از عجائب و غرائبمردم می

کثیره با او بود.  که گفت در یکی از اسفار مکه حالج جماعتیو نیز در تاریخ بغداد گفته نقال از ابویعقوب نهر جوري 

روب در نزد حالج رفته و پس من با مشایخ مکه قرار دادیم که این جماعت را مهمان بنماییم. پس روزي نزدیک به غ

خواهم تو و مشایخ در باالي کوه ابوقبیس با ما افطار کنید. گفت باکی ندارد. چون سفره گفتم وقت افطار می

گسترانیدیم براي افطار حالج گفت من میل به شیرینی دارم. او را گفتم خرما که در خان طعام حاضر است. من حلواي 

شده باشد. این را گفت و از میان جمعیت بیرون رفت. طولی نکشید که مراجعت  تهخواهم که با آتش پخگرم تازه می

کرد و جامی از حلواي تازه در دست داشت. پس آن را بر زمین نهاده و گفت بسم اهللا بخورید. پس مشایخ شروع به 

ها را به او تعلیم هایی است که عمرو بن عثمان آنگفتم این از آن صنعتخوردن نمودند. من در پیش نفس خود می

اي از آن حلوا را برداشته و از کوه پایین آمدم و در میان دهد و آن تسخیر جن است. ابویعقوب گوید من قطعهمی

اند این حلوا از زبید است ولکن مخصوص به آنجا استو قابل نقل نیست چه آن حلوافروشان آن حلوا را نشان دادم. گفته

ن آن جام را به یکی از رفقاي زبیدي خود داده و گفتم حلوا که معلوم شد از زبید است شود. پس مکه در نقل ضایع می

این جام را همراه خود به زبید ببر و از حلوافروشان آنجا سؤال کن که جامی به این نشان و وصف از کیست چون در 

بویعقوب گوید بعد از این واقعه زبید رفته و تفتیش کرده معلوم شد که آن جام از یکی از حلوافروشان آنجا است. ا

شود به یقینم شد که حالج تسخیر جن دارد و مخدوم اجنه است و اغلب اوقات آن چه از غرائب از او صادر می

 دستیاري اجنه است. 

ي از جملهظاهر شد بر دست جناب حسین بن روح که  +در احتجاج روایت کرده که فرمان صاحب االمرشیخ طبرسی 

 لعن جماعتی که یکی از ایشان حسین بن منصور حالج بود. سفراء بود به 
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فرماید که توقیعات آن حضرت که به خواص خود نوشته در کتب و در حدیقه الشیعه در مقام بیان ذکر توقیعات می

ي آن در قرب معتبره مذکور است. از آن جمله توقیعی است که به لعن حسین بن منصور حالج بیرون آمده و نسخه

فرموده و من اعظم  239اد علی بن الحسین مسطور است و عالمه خوئی در جلد ششم شرح نهج البالغه صاالسن

بن منصور الحالج و له قصص منقوله فی کتب اصحابنا ککتاب الغیبه و االقتصار للشیخ الطوسی و رؤسائهم حسین 

 تاب االحتجاج الخ.غیرهما و کان یدعی االلهیه و ورد التوقیع من صاحب االمر بلعنه کما فی ک

تاریخ خود فصل طویلی در ترجمه حالج آورده مضافاً بر این کتابی  309و محمد بن جریر طبري در حوادث سنه 

تألیف کرده و کفر او را به نحو اوفی و اتم ثابت کرده و از » القاطع لمجال اللجاج فی قطع محال الحالج«جداگانه به نام 

غویا خبیثا یتنقل فی البلدان و یموه علی الجهال ویري قومه انه یدعو الی الرضی من آل آن جمله گفته و هذا الرجل کان 

محمد و یظهر انه سنی لمن کان انه من اهل السنه و شیعی لمن کان مذهبی التشیع و معتزلی لمن کان مذهبه االعتزال و 

تعمل المخاریق حتی استهوي بها من کان مع ذلک خفیف الحرکات شعوذیا بقد حاول اطب و جرب الکیمیا فلم یزل یس

ال تحصیل عنده ثم ادعی الربوبیه و قال بالحلول و عظیم افترائه علی اهللا عز و جل و رسله و وجدت له کتب فیها حماقات 

و کالم مقلوب و کفر عظیم و کان فی بعض کتبه انی المغرق لقوم نوح و المهلک لعاد و ثمود و کان یقول الصحابه انت 

ت موسی و انت محمد قدا عادت ارواحهم الی اجسادکم و یزعم بعض الجهله المتبعین له بانه کان یغیب عنهم نوح و ان

ثم ینزل علیهم من الهوي و کان یحرك لقوم یده فنثر منها دراهم و کان فی القوم ابوسهل بن نویخت فقال له دع هذا و 

و معی خلق کثیر فقال ال کیف و هذا و هو لم یصنع فقال له  اعطنی درهما واحداً علیه اسمک و اسم ابیک فانا او من بک

بعض من حضرا حضر ما لیس بحاضر و اصنع غیر مصنوع قال محمد بن یحیی الصولی انا رأیت هذا الرجل مرات و 

ی جاهال یتعاقل و عیبا یتفصح و فاجرا یظهر النسک و یلبس الصوف فاول من ظفر به علی بن محمد الراسبخاطبته فرأیته 

ثبت عنده فی امره فاحضره علی لما اطلع منه علی هذه الحاله فقیده و ادخله بغداد علی جمل قد شهره و کتب بقصته و ما 

فاحضر الفقاء فنوظرفاسقط فی لفظه و لم یحسن من القرآن شیئاً و ال من الفقه و ال من  301بن عیسی ایام وزارته فی سنه 

و ال من اخبار الناس فاستخفف به فامر به فصلب حیا فی الجانب الشرقی ثم فی  الحدیث و ال من الشعر و ال من اللغه

الجانب الغربی لیراه الناس ثم حبس فی دار الخلیفه فجعل حالج یقرب الیهم بالسنه فظنوا ما یقول حقا ثم اطلق ثم عنی 
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نده و یخرجه الی من حضره و سنتف فلت هو و غالم له ثم ظفر به فسلم الی الوزیر حامد و کان عبطلبه موسی بن خلف فا

لحیته و احضر یوما صاحب له یعرف بالسمري فقال له حامد الوزیر اما زعمت بان صاحبکم هذا کان ینزل علیکم من 

ي قتل او را به تقریبی الهواء قال بلی فقال لهم فلم الیذهب حیث شاء و قدر ترکته فی داري و حده غیر مقید. سپس قصه

کند و این عبارت طبري صریح است در این حالج حلولی و جاهل و بی عقل و ساحر و کذاب کر میکه بیان کردیم ذ

باز و فاجر و مکار و مفسد فی االرض بوده و از انواع علوم اصال حظی نداشته نه قرآن و نه فقه و نه لغت و نه و شعبده

یان بر وجود این رئیس ارباب بدعت و ضالحت و دانسته. اکنون صوفحدیث و نه شعر و نه اخبار و آثار مردم چیزي می

جهالت و غوایت اگر فخریه بنمایند اختیار به ذدست ایشان است فمن یضلل اهللا فال هادي له چه حیا و آزرم است از 

رسانند و نظما و نثرا جهال یا تجاهال به مدح و منقبت او رطب جماعتی که حالج را به عرض برین و آسمان هفتمین می

اند بست و خاکسترش را که به دجله ریختهریخت نقش انا الحق میگویند خونش که به زمین میباشند و میان میاللس

 حباباتی تشکیل داده شده به شکل اهللا چنان که در ترجمه با یزید بیاید سیاه باد روي جهالت. 

 

 جنید بغدادي

اعت است و داخل در سلسله معصوم علی شاه است که خرقه ابوالقاسم نهاوندي استاد حالج به اتفاق از ابناء سنت و جم

رساند چنان چه در ترجمه حسن بصري گذشت و این جنید منشأ او بغداد بوده و تابع مذهب و تاج خود را به او می

 کرده. شافعی و ابوثور خود را معرفی می

توفی استاد الطریقه و حامل لواء الحقیقه سید یافعی در مرآت الجنان در حوادث سنه ثمان و تسعین و مأتین گفته و فیها 

ابوالقاسم جنید بن محمد القواریري الخزاز صحب السري السقطی و الحارث بن االسد الطائفه تاج العارفین قطب العلوم 

 المحاسبی و غیرهما من اجله الشمایخ تا این که گوید تفقه علی بن ابی ثور صاحب االمام الشافی و توفی ببغداد. 

فرماید جنید مجهول و در روضات گوید جنید بغداد شافعی سید مرتضاي رازي در تبصره العوام لسی در وجیزه میمج

 فرماید جنید گوید در سه موضع رحمت فرود آید صوفیان را.می

 اول در سماع که ایشان آن سماع را نبینند اال از حق و برنخیزند اال بوجد
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 دوم نزد طعام خوردن 

 ي ایشان در صف اولیاء باشد.ذاکرهسوم این که م

در علم دیانت به این درجه باشد که نزول رحمت را در هنگام تغنی بداند و این امر  هر گاه این صوفی سنی مهارتش

محرم را حالل و سبب نزول رحمت حضرت ذو الجالل گمان کند با این که استاد فرقه صوفیه است از حال دیگران چه 

 پرسی.می

اند با این حال چگونه جایز باشد که خرقه و تاج به او اند یا در عداد مجاهیل تعداد کردهیا او را ذکر نکرده علماء رجال

 برسانند. 

خطیب بغدادي در تاریخ بغداد به ترجمه جنید گفته که جنید را چون هنگام مرگ رسید وصیت کرد که هر چه کتب 

با او دفن کنند. از او پرسش کردند که این وصیت را براي چه علمیه دارد و هر چه علم منسوب به اوست همه را 

 کردي؟ جواب داد انی احببت ان الیرانی اهللا و قد ترکت شیئا منسوبا الی انتهی.

پرسیم این نمایند. ما میبنگرید که حضرات اهل سنت مثالب را به لباس مناقب در میان مردم منتشر میبه چشم انصاف 

صحیح بوده حتماً جنید مرتکب گناه بزرگی شده است که احادیث رسول خدا را دفن کرده با این اوراق اگر اوراق علم 

 که ورق علم از صدقات جاریه است که از عالمی بماند و مردم به آن منتفع بشوند و تضییع آن قبحی است فوق قبایح. 

 راي ضالل او. و اگر این اوراق همه مخاریق و احادیث مجعوله و مفتریات است کافی است ب

 

 شیخ شبلی

وفات کرد. اصلش از مردم خراسان بود و مولد و  334جعفر بن یونس مالکی هشتاد و هشت سال عمر کرد در سنه 

منشأش بغداد و شاگرد جنید بغدادي و حالج بود. ابوالقاسم قشیري در کشف المحجوب او را به عرش برین و آشمان 

ه ترجمه او گفته ابوبکر بن جحدر جعفر بن یونس خراسانی االصل بغدادي المولد هفتمین رسانیده و شعرانی در طبقات ب

و المنشأ تاب فی مجلس خیر النساج و صحب الجنید و من عاصره من الشمایخ و صار اوحد اهل الوقت علما و حاال و 

سنه و کان عاش سبعا ثمانین ثالثین و ثالث مأته و دفن به بغداد و  ظرفا تفقه علی مذهب االمام مالک مات سنه اربع و
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یقول اکتحلت باالملح العتاد السهیر و ال یأخذنی النوم فلما زاد علی االمر حمیت المیل و اکتحلت به انتهی الی آخر ما 

 هفی.

این شیخ المشایخ صوفیه را که این همه تجلیل کردند و مناقب براي او بر بافته اند به جهت ابناء سنت عجبی ندارد 

رسانند کمال عجب است با این که ابناء سنت را به او میات صوفیه از ابناء جعفریه که خرقه و تاج خود را ولیکن حضر

 دانند و ملتفتند که بیـاقرار به امامت بالفصل شاه والیت عمل نتیجه ندارد به نص روایات متواتره شاعر گوید. بر باطل می

 مه حیوان وضو کندزاهد اگر ز چش   بی مذهب درست نمازش درست نیست

 اگر چه پینه اشتر کنند پیشانی   مخالفان علی را نماز نیست درست 

خواهد بجا بیاورد و نمک در چشم خود بریزد و میل گرم به چشم خود بکشد پس شیخ شبلی گوهر چه نماز و روزه می

مه امام مالک را در کتاب براي این که شب بیدار باشد چه حاصلی دارد. با این که مالکی مذهب است و حقیر ترج

 ام که ناصبی بوده.کشف حقیقت مفصال نوشته

که طائفه شیعه با این که خود را از اهل حق لطیفه روزي یکی از مدعیان باطل مرد شیعی را گفت چه جهت دارد 

در عبادت دارند. دانند در اتیان عبادت و قرائت قرآن و اداي حج و نوافل مثل ابناء سنت نیستند و ایشان بیشتر حص می

اصل اعتقاد خود را که مبناي صحت عمل است باخته اند و شیطان را از  مرد شیعی گفت وجهش این است که ابناء سنت

حاصل ایشان کاري ندارد و همت بر وسوسه در آن مؤنث تعرض خود خاطر جمع ساخته اند. الجرم شیطان به عبادت بی

تواند ساخت بالضروره رخنه در عبادت تواند انداخت و در آنجا کاري نمیینمیـگمارد و  چون در عقیده شیعه خلل نم

ي فخر و دهد. شکی نیست که آنچه مایهاندازد و خود را به مجرد بازداشتن ایشان را از عبادت تسلی میایشان می

 مباهات است اطاعت است نه عبادت. 

 جاي دیگر است. مدعی نازد که توفیق عبادت یافته خاك عصیانش به سر توفیق

اما مناقب شبلی که همه عین معایب و مئالب است یکی این است که شیخ عطار در تذکره االولیاء ذکر کرده که شبلی 

 روم آتش در کعبه زنم تا خالیق به خدا پردازند. روي گفت میدوید. گفتند کجا میروزي آتش در کف نهاده می
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داشت هر دو سر چون آتش گرفته بود پرسیدند که چه خواهی کرد  و ایضاً گفته شیخ شبلی روزي چوبی در دست

 جهنم را تا در خالیق پرواي خدا پدید آید. روم که به یک سر او بهشت بسوزانم و به یک سر دیگر گفت می

اندر دجله انداخت. گفتند چرا این  دینار به جمله و ابوالقاسم قشیري در کشف المحجوب گوید که شبلی چهارهزار

ارها کردي و به خلق بخشش ننمایی شبلی گفت سبحان اهللا من به خدا چه حجت آرم که ججاب از دل خود برگیرم و ک

 بر دل برادران مسلمان نهم. 

 و نیز شیخ عطار در منطق الطیر گفته:

 برد راهکس به سوي او کجا می  گم شد از بغداد شبلی چند گاه

 اي دیدش کسی در مخنث خانه  باز جستندش بهر موضوع بسی

 چشم تر بنشسته بود و خشک لب   در میان آن گروه بی ادب

 این نه جاي توست آخر بازگوي  سائلی گفت اي بزرگ راز جوي

 در ره دنیا نه مردان نه زنان  گفت این قومند چون تر دامنان

 نه زنم نه مرد در دین آه ازین  من چه ایشانم ولی در راه دین

 دارم من از مردي خویششرم می  خویش گم شدم در ناجوانمردي 

اختضار و نیز مال حاجی بابا شاگرد شیخ بهایی در کتاب مشکول که شبیه کشکول است گفته که چون شبلی را حالت 

اي دست داد بعضی از حاضرین گفتند بگو ال اله اال اهللا. شبلی گفت ان بیتا انت ساکنه غیر محتاج الی السراج یعنی خانه

او باشی محتاج نیست با فروختن سراج یعنی گفتن ال اله اال اهللا براي این است که دل روشن شود. پس دلی  که تو ساکن

به این کلمه نباشد و در تبصره العوام سخنان پریشان از او ذکر کرده از آن جمله گوید که غیر خدا در او نباشد محتاج 

آید یعنی بشر سخنان مرا فهم نتواند بنماید. اف باد بر امتی نمیهاي بشر علوم من بزرگوار شد و باریک گردید و به فهم

کنند که این که این گونه اجالف و دیوانگان را پیشواي خود شمارند و خرقه و تاج خود به او رسانند اصال فکر نمی

ر مقصود اخالص گفتار و این کردار دیوانگان و مخموران است کعبه را بسوزانم بهشت و دوزخ را بسوزانم یعنی چه اگ

فرماید اگر خرما را بخوري و هسته او را به دور بیندازي در می 7است مگر به عبارت دیگر ممکن نبود. امام صادق
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انداختن آن هسته تبریز کردي چه جاي چهار هزار دینار ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و جناب شبلی سر قافله تبزیر 

 کنندگان و برادر شیطان است. 

نشیند و بعد از چند روز رود در لواط خانه میشارع میارع مقدس فرموده اتقوا من مواضع التهمه شبلی بر خالف نص ش

کنند. اگر این قصه راست باشد در جنون شبلی شکی نیست شارع مقدس عمال و قوال به مردم او را در آنجا پیدا می

براي عام فریبی ادتین تلقین کنید ولی شبلی کلمات پریشان  را به کلمات فرج و گفتن شهتعلیم کرده است که محتضر 

روزد (یحسبون انهم یحسنون صنعا اال انتهم هم المفسدون ولکن بافد و از  گفتن ال اله اال اهللا استنکاف میبر هم می

 )الیشعرون.

 

 سفیان ثوري

و خرج من الکوفه الی البصره سنه  و کان عمره ست و ستون سنه ولد سنه سبع و تسعین 161المتوفی فی شعبان سنه 

 خمس و خمسین و مأته و توفی فیها.

اند بلکه در مرآت الجنان او را سید اهل زمان و عالم امت و مقدم بر همه علماء علما و عمال زهدا و ورعا معرفی کرده

تأسفانه این ثوري معایب و عبداهللا بن مبارك گفته ال نعلم علی وجه االرض اعلم من ابی عبداهللا سفیان الثوري. ولی م

ام فقط براي این که حضرات (الکلمه التامه) او را ترجمه کرده 5مثالب او دفاتر طوالرا درخور است و حقیر در جلد 

نمایند. کنند و به وجود او فخریه و مباهات میصوفیه حتی صوفیه از ابناء شیعه جهال یا تجاهال او را تجلیل و تعظیم می

 شود از کتب سنی و شیعه. ر اطراف زندگانی او یادآوري میچند جمله را د

 ابن حجر عسقالنی در تهذیب التهذیب به ترجمه او گفته سفیان یدلس فی الحدیث

 و در تقریب التهذیب ایضا به تدلیس ثوري تصریح کرده.

وید سفیان نوري مشهور گو سبط ابن العجمی در کتاب التبیین علی ما نقل عنه که  مختص به اسماء مدلسین است می

 بالتدلیس. 
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دترین اقسام تدلیس است و سفیان ثوري این قسم از تدلیس و شیخ زین الدین عراقی در شرح الفیه گفته تدلیس تسویه ب

 شد. را کارفما می

و سیوطی در کتاب تدریب الراوي مثل همین را گفته و آن را افحش انواع تدلیس ارشاد کرده و سبب جرح تعمدي 

 سته.دان

 

 تکلم کردهو مال علی قاري در شرح نخبه الفکر بهمین قسم 

و فاسق گفته و روایات و ابن جوزي در کتاب تلبیس ابلیس چنین شخص را که موصوف به این وصف باشد او را خائن 

شدي که  او را ساقط و مردود دانسته و گفته و هذا التدلیس من اعظم الجنایات علی الشرع هر گاه بر این جمله مطلع

دانی که ثوري ساقط العداله و مجروح و فاسق و خائن در شرع اند میاکابر علماء سنت درباره ي سفیان ثوري گفته

 مطهر و جانی در دین رسول اکرم و کذاب و مرتکب حرام بوده. 

این قاصره موجود  ي طبع هند او در نظرو نیز ابوالمؤید محمود بن محمد خوارزمی در جامع مسانید ابوحنیفه که نسخه

است. گفته سفیان ثوري و ابن ابی الیلی و شریک و حسن بن صالح و ابوحنیفه در مجلسسی جمع شدند و با ابوحنیفه 

ي سر پدر خود خمر بیاشامد و با مادر خود زنا کند آیا از ایمان به گفتند اگر کسی پدر خود را به قتل آورد و در کالسه

رود سفیان ثوري گفت تا زنده باشم با تو سخن نگویم و هر کدام فت از ایمان به در نمیرود یا نه ابوحنیفه گدر می

سخنی به این مضمون گفتند و از مجلس بیرون رفتند بعد گفتند سخن حق قول ابوحنیفه است به جهت این که اخراج 

 صاحب کبیره از ایمان مذهب خوارج است.

یفه من الکفر مرتین و کان بین ابی حنیفه و بین الثوري عداوه ظاهره الن و فیه ایضا قال سفیان الثوري استتیب ابوحن

اباحنیفه یبهتهم و یلقمهم الحجر فال یقدرون ان یتکلموا و کان سفیان و امثاله تأمرهم النفس االماره بالسؤ علی الوقیعه فیه 

 بحکم البشریه. 

اماره در مثل امام اعظم سنیه نسبت صدور کفر به او هر گاه تجاسر ثوري به این درجه باشد که فقط به مقتضاي نفس 

داد دیگر باید ابناء سنت فریاد واویال به چرخ کبود رسانند که امام اعظم ایشان از لسان حقایق ترجمان سفیان از می
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حریم ایمان خارج است به جهت آن که ثوري اگر در کالم خود صادق است پس حضرات سنیه بالعموم و جماعت 

الخصوص باید از ابوحنفیه بزاري بجویند و ترك او بفرمایند چه آن که تقلید این کافر و تجلیل این جاهر خاسر حنفیه ب

گوید پس بیزاري از او الزم است و باید خط نسخ بر جمیع مرویات ثوري جائز نباشد بالشروره و اگر ثوري دروغ می

له دهند اکنون اختیار به دست ایشان است هر کدام را بکشند و سی هزار حدیث او را که مدعی آن هستند به آب دج

 خواهند قبول کنند فباي الشقین اخذوا فلنا فیه نفع عظیم. که می

کند بان سفیان الثوري روایت می 7و نیز عبدالوهاب شعرانی در لواقح االنوار در ترجمه امام بحق ناطق جعفر صادق

انکم من بیت النبوه تلبسون هذا فقال ماتدري ادخل یدك فاذا تحته  دخل علی الصادق فراي علیه جبه من خز فقال له

مسح من شعر خشن ثم قال یا ثوري ارنی ما تحت جبتک فوجد تحتها قمیصا ارق من بیاض البیض فخجل سفیان ثم قال 

 ضرنا و نصرك. یا ثوري التکثر الدخول علینا ت 7الصادق

گردیده چون آن جناب را دیده که  7مت جناب امام جعفر صادقاز این عبارت ظاهر است که سفیان ثوري حاضر خد

جبه خز پوشیده باللحاظ عظمت و جاللت آن حضرت از غایت ناصبیت با اهل بیت عصمت زبان به اعتراض گشاده و 

ي خز ام و بپوشیدن جامهاي از شعر خشن در بر ساختهداد و آن حضرت به جوابش ظاهر فرموده که در زیر جبه جامه

فریبی اما در زیر آن پیراهنی ام و ثوري لباس خشم پوشیده از براي شیادي و عامالي آن به اظهار نعمت الهی پرداختهبا

تر از پوست تخم مرغ در بر کرده پس حضرت او را از یان خدعه تنبیه داده ثوري از این واقعه خیلی شرمنده و نازك

اند بعدم حضور او و او را از کثرت حضور لیس او تصریح فرمودهخجل شده و امام صادق بعد از ظاهر شدن خبث و تد

در نزد خود ممنوع و محجوب ساخته و به این تبعید و طرد او را از معهد حق و مشهد صدق به مراحل شتی به دور 

و او  دخریداین احوال ضاللت اشتمال احدي از اهل انصاف ثوري را قابل اعتنا و التفات نخواهاند و بعد ادراك انداخته

 را در زمرهـی عباد و اولیاء حق نخواهد کشید این قلیلی از کثیر بود که از کتب عامه به قلم آوردیم. 

 فرماید سفیان ثوري لیس من اصحابنااما کتب امامیه عالمه در خالصه می
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ر این که در میان و در روضات الجنات به تجرمه او گوید سفیان ثوري ترك دنیا براي دنیا کرد و غرضی نداشت مگ

ي عمیا وارد شده است بما المزید علیه و او از عامه 7مردم شهرتی به دست کند و احادیث در مذمت او از اهل بیت

 جویند.است و حضرات اهل سنت به او ترك می

یان ثوري ابوحنیفه بر ایشان بخوانی و خبري از سففرماید که جماعت صوفیه اگر خبري از و مجلسی در عین الحیوه می

 نقیض او بر ایشان بخوانی قول ثوري را قبول کنند و بر سرو چشم نهند و قول ابوحنیفه را ترك کنند. 

 7فرماید به سند خود از سدیر صیرفی که فرمود من روزي در مسجد با امام باقرو شیخ کلینی قدس سره در کافی می

مودند و فرمودند که مردم از جانب حق مأمور شدند که ي کعبه نبودم این وقت آن حضرت مرا گرفته و رو به خانه

فرماید بیایند و این خانه را طواف کنند و به نزد ما بیابند و عقیدت خود را بر ما عرضه بدارند. چنانچه خداوند عالم می

دایت یافتن ي خود فرمود که مراد به هپس حضرت اشاره به سینه». انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدي«

خواهی به تو بنمایانم راه زنان و منع کنندگان دین خدا را پس نظر و الیت و امامت ماست پس فرمود اي سدیر می

فرمود به سوي ابوحنیفه و سفیان ثوري و ایشان حلقه زده بودند در مسجد فرمود ایشان راه زنان دین خدا باشند که نه  

هاي ها و بدترین کفار در خانهه کتاب خداي تعالی عمل بنمایند و اگر این خبیثاند و نه بهدایتی از جانب خدا یافته

خبر  6ها را از جانب خدا و رسولآمدند و ما آنکردند مردم به سوي ما میبودند و مردم را گمراه نمیخود می

 دادیم.می

ثوري مرا گفت بیا برویم به نزد جعفر کند که مردي از اهل مکه گفت روزي سفیان و فیه ایضا به سند معتبر روایت می

اند. سفیان ثوري گفت یا اباعبداهللا خبر ده ما ي سواري داشتهبن محمد پس با او رفتیم. وقتی رسیدیم که  حضرت اراده

اي که حضرت رسول در مسجد خیف قرائت کرد حضرت فرمود بگذار بروم که کاري دارم چون برگردم را به خطبه

داري مرا حدیث بفرما و  6دهم به حق خویشی که با رسول خدام. سفیان عرض کرد تو را قسم میکنبراي تو نقل می

این خطبه را بیان بنما. سپس آن حضرت اجابت فرمود دوات و قلم طلبید و حضرت فرمود و او نوشت و بار دیگر بر 

م بیار حدیث را تا من به او نظر حضرت عرض کرد. سپس حضرت سوار شد و من و سفیان روانه شدیم در راه به او گفت

کنم. چون دیدم گفتم و اهللا  که جعفر بن محمد یک حقی بر گردن تو الزم گردانید که هرگز بر طرف نشود گفت آن 
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ها را داشته باشد دل او کینه به هم کدام است گفتم آخر نه در عبارت این حدیث دارد که سه چیز است که هر که آن

 دل او راه نیابد.  رساند و خیانت درنمی

   اول عمل را از براي خدا خالص گردانیدن

 دوم خیرخواه امامان مسلمانان بودن

باشند. سوم مالزم جماعت مسلمانان بودن پس اي سفیان بگو بدانم اگر این امامان معاویه و یزید و مروان بن حکم بوده 

و مراد از ل نیست و نماز با ایشان نتوان کردن ل ایشان معلوم است در ملعنت و خیانت و گواهی ایشان قبوحاپس 

ها گویند هر که نماز بجا نیاورد و غسل جنابت نکند مالزمت جماعت مسلمانان کدام است. اگر گویی مرجئه باشند آن

و روزه نگیرد و کعبه را خراب کند و با مادر خود زنا کند ایمانش به مثل ایمان جبرئیل و میکائیل است و اگر مراد 

ها گویند خدا هر چه خواهد نتواند و شیطان هر چه خواهد تواند کرد و اگر خوارج باشند که ایشان علی ریه باشند آنقد

گویند که را کافر دانند و لعنت کنند و همچنین غیرایشان از گمراهان سفیان گفت پس شیعه چه گویند جواب گفتم می

و مالزمت جماعت اهل بیت او چون سفیان این را است خیرخواهی  واهللا امامی است که بر ما واجب 7طالبعلی بن ابی

 از من بشنیدکاغذ را از من بگرفت و پاره کرد و بر زمین انداخت و گفت این حدیث را بر کسی نقل نکن. 

فرماید الحق چنین کفري و انکار حقی از مجلسی این حدیث را در عین الحیوه نقل کرده پس از نقل حدیث می

 نمایند. و ترك دنیا میهم صادر نشد با این که سفیان ثوري و اتباعش دعوي خالف نفس ابوحنیفه 

به کوفه تشریف آوردند در  7و ایضا مجلسی در عین الحیوه از این شهر آشوب روایت کند که چون حضرت صادق

یرون آمدند و سفیان زمان منصور چون از آنجا مرخص شدند که به جانب مدینه برگردند مردم به مشایعت آن حضرت ب

بن ادهم  در آن جماعت بودند و آن جماعت در پیش رفته بودند بناگاه شیر دیدند که بر سر راه ایشان  ثوري و ابراهیم

کند. چون حضرت تشریف گفت باشید تا جفر بیاید ببینیم که با این شیر چه کار میابراهیم بن ادهم گفت ایستاده 

و گوشش را گرفته از راه بیرون کردند. پس روي با آن جماعت نمودند و فرمود که اگر  اندآوردند به نزدیک شیر رفته

مردم اطاعت حق تعالی بنمایند چنانچه سزاوار است هر آینه بار خود را بر این شیر توانند بار کرد. و این کالم البته 

 تعریض بر سفیان و اتباع او بود که اطاعت حق نکنند. 
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 7گذشت حضرت امام صادقکند که سفیان نوري در مسجد الحرام میدر عین الحیوه روایت میو ایضا به سند صحیح 

کنم. پس به ها سرزنش میروم و او را بپوشیدن این جامهسفیان گفت واهللا میاي نفیس قیمتی پوشیده را دید جامه

ها نپوشید و علی بن ابیطالب هرگز چنین نزدیک حضرت آمد و گفته واهللا یابن رسول اهللا پیغمبر هر گز به مثل این جامه

در زمانی بود که مسلمین در  6لباس در بر نکرد و همچنین هیچ یک از پدران تو حضرت فرمود که جناب رسول خدا

گرفتند و بعد از آن وسعت به هم رسانیدند پس سزاوارترین اهل دنیا به صرف کردن تنگی بودند لهذا بر خود تنگ می

» قل من حرم زینه اهللا التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق«وکارانند سپس این آیه را تالوت نمود هاي خدا نیکنعمت

بینی از براي لذت نفس نپوشیدم بلکه ها که میپس  ما سزاوارتریم از دیگران به این البسه بعد از آن فرمود که این جامه

اي که بر باال پوشیده بود دور به نزد خود کشید و جامه رفت وام بعد از آن دست سفیان را گاز براي مردم در بر کرده

باشد فرمود این جامه ي زیر خشنی میاي که مالصق بدن شریف او بود به سفیان ارائه داد. سفیان دید جامهکرد و جامه

ي خشن سفیان هي باال را براي زینت در نزد مردم. پس حضرت دست انداخت و جامام و این جامهرا براي خود پوشیده

ي مالصق بدنش نمودار شد که بسیار نرم و نازك بود. حضرت ها پوشیده بود جامهرا عقب کرد که بر باالي جامه

ي خشن را که باالي او پوشیدي براي مردم این فرمودند اي ثوري تو این جامه را براي لذت نفس پوشیدي و آن جامه

 اي. ه را در بر کردهاي یعنی براي فریب مردم این جامکار کرده

و نیز شیخ جلیل ابومحمد الحسن بن علی بن شیعه در کتاب تحف العقول بابی منعقد فرموده و همچنین در کافی کلینی 

داخل شد و حضرت او را مفتضح و  7در باب معایش که بعد از این که سفیان ثوري بر امام به حق ناطق جعفر صادق

ریف آن حضرت خائبا خاسرا ذلیال بیرون آمد حضرات صوفیه از این مطلب به ملزم و مفحم گردانید و از مجلس ش

صاحب ما از جواب شما  خشم آمدند یک جماعتی از ایشان به مجلس آن حضرت درآمدند و عرض کردند یا اباعبداهللا

یشان عرض کرد هاي خود را بیاورید. یکی از اایم با شما احتجاج بنماییم. حضرت فرمود حجتعاجز آمد اکنون آمده

و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم «فرماید خداي تعالی در قرآن می

اند با این که خود در این آیه مدح کرده است خداوند متعال فعل ایشان را که دیگران را بر خود مقدم داشته». المفلحون

و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیمًا و «و نیز فرموده است خورانیدند  در مشقت بودند و طعام خود را به دیگران
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ي زهاد پس این احتجاج و دلیل ما را کافی است. در آن وقت یکی از حضار مجلس گفت بنابراین شما از جمله» اسیرا

کنید که دست از م را امر میکنید و مع ذلک مردي طیبه استعمال مینباشید. به جهت آن که چندان که بتوانید از اطعمه

فرمودند این سخنان را بگذارید و با من بگویید که آیا شما عالم بناسخ و منسوخ و محکم  7مال خود بردارند امام صادق

اند ما را به آن احاطه نباشد. حضرت فرمود از راه ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه بعضی و تشابه قرآن هستید گفته

نیز چنین باشد که بعضی ناسخ و بعضی  6کردند. اي جماعت بدانید که احادیث رسول خدامراه میشوند و گهالك می

ي این فعل است دلیل اباحه»  ویؤثرون علی انفسم «منسوخ و بعضی محکم و بعضی متشابه است و اما دلیل شما از آیه 

و امر الهی که ناسخ این فعل است این  که از جماعتی صادر شد و خداوند متعال ایشان را مدح نمود و ثواب بخشید

که اسراف در انفاق و این مدح الهی براي کسانی » الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما«است 

کنند نظر به رحمت و طرفداري عجزه و پیرمردان و اطفال صغار و حفظ نفوس ایشان است چه آن ندارند و بخل هم نمی

) نخواهد 67رص نانی داشته باشد آن را تصدیق نماید و اطفال خود را گرسنه گذارد هر آینه مرضی ؟؟؟ (صکه اگر ق

فرمود اگر کسی پنج قرص نان داشته باشد یا پنج دینار  6بود و سبب هالك عیال و اطفال خود گردیده فلذا رسول خدا

خود و عیال خود و اگر نه به برادرائن و خویشان خود و خواهد انفاق بنماید اول به والدین خود و اگر نه بر پول و می

اگر نه به فقراء و همسایگان خود و اگر نه در راه خدا بدهد. پس انفاق فی سبیل اهللا در مرتبه خامسه واقع است و اقل 

 باشد.اجرا می

ها را هم در راه اشت آنبراي شخصی از انصار که قوت کرده بود و به غیر از شش غالم چیز دیگر ند 6و نیز رسول خدا

را در قبرستان مسلمانان دفن بنمایند که اطفال کوچک خود را گذاردم او دانستم نمیخدا آزاد کرد. فرمودند اگر می

گذارد تا در خانها گدایی بنمایند. پس اي جماعت صوفیه خداوند متعال تغییر داد آنچه را که شما مردم را به سوي او 

یحب المسرفین و نهاهم عن االسراف و عن التقتیر لکن امر بین المرین الیعطی جمیع ماعنده و رسول خوانید ان اهللا المی

 شود. خدا فرمود چند طائفه از امت من دعاي ایشان مستجاب نمی

 کسی که به والدین خود نفرین کند. اول
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ق غریم نفرین کند دعاي او دوم  کسی که مالی به کسی بدهد و شاهدي اقامه نکند اگر مال او تلف بشود در ح

 مستجاب نشود.

خواهد او را طالق ي آن که تحمل مشاق او وجهی ندارد هر گاه میسوم مردي که بر زن خود نفرین کند به واسطه

 بگوید.

 چهارم مردي که در خانه بنشیند و از خدا رزق طلب نماید. 

کند تا مال تلف بشود خداوند متعال دعاي این جماعت را مردي که خداوند متعال مال به او داده باشد و اقتصاد ن  پنجم

 فرماید الخقبول نمی

هشام بن عبدالملک بن مروان بود و در هنگام قتل زید بن و در مجمع البحرین در لغت ثور گوید که ثوري در شرطه 

ل گذاشته و نصرت ننموده علی بن الحسین حاضر بود یا از جمله قتله زید بوده یا معاون قتله او یا آن حضرت را مخذو

کردند. و نسک آن حضرت را اذیت میبعضی از راه تصوف  مبتلی به این اجالف و اوباش و جهال بود 7امام صادق

شدند مثل مغیره بن سعید و بعضی دیگر از راه غلو و جهل و متابعن هواي نفس و غیر آن متعرض آن حضرت می

 شان.ابوالخطاب و بنان و صاید فهدي و امثال ای

 

 عباد بصري

 7ي ثانی سفیان ثوري و معاصر او بود مجلسی در عین الحیوه به سند معتبر از امام صادقعباد بن کثیر بصري نسخه

کشید. چون نظر کردم دیدم عباد بن ي مرا میروایت کرده است که فرمود روزي من در طواف بودم ناگاه کسی جامه

پوشی در چنین مکانی با آن ربطی که با علی بن ابی طالب ها را میین جامکثیر بصري است و گفت اي جعفر تو مثل ا

ام و امیرالمؤمنین در زمانی آورند و او را من به یک دینار خریدهي کتانی است که از مصر میداري گفتم این جامه

عفر بن محمد مثل عباد بصري گویند جمیي خشن بپوشند و در این زمان اگر من بپوشم اند جامهتوانستهاند که میبوده

 مرائی است. 
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تکیه بر من داده بود و دو جامه از جامه مرو در  7کند که گفت حضرت صادقو فیه ایضا از عبداهللا قداح روایت می

گفت تو از ها را در بر کرده برداشت که در آن حال عباد بن کثیر بصري وارد شد و آن حضرت را دید که آن جامه

که پستر ها اي اگر از این جاماي با زینت چیست که پوشیدهاند تو این جامهو پدران تو سلوکی داشتهاهل بیت نبوتی 

هاي که خدا براي بندگانش قرار باشد بپوشی بهتر است حضرت فرمود واي بر تو اي عباد کی حرام کرده است زینت

که آن نعمت را بر آن شخص بیند و هیچ دارد فرماید دوست میداده است و خدا چون نعمتی به بنده کرامت می

 کنی.پیغمبرم چرا مرا آزار میقصوري ندارد این زینت واي بر تو این عباد من پاره تن 

کرد و بر آن حضرت طعن و نیز روایت کرده است که همین عباد بصري با علی بن الحسین در باب جهاد معارضه می

 زد. می

آمد و آن حضرت  7فرماید که روزي عباد بن کثیر به مجلس امامروایت می و در کافی کلینی به سند خود از فضیل

دانی که پیغمبر از این گونه طعام خوردن نهی کرد و بر دست خود تکیه زده بود. عباد گفت مگر نمیطعام تناول می

 .فرموده پس چند مرتبه این هرزه را گفت حضرت فرمود واهللا که هرگز پیغمبر از این نهی نفرموده

اي که به عباد بن کثیر صوفی خطاب فرمود که اي عباد به این مغرور شده 7و فیه ایضا روایت کند که حضرت صادق

فرماید که اي گروه مؤمنان از اي که حق تعالی در کتاب خود میاي و شنیدهشکم و فرج خود را از حرام نگاه داشته

ائل شوید تا خدا اعمال شما را به اصالح آورد اي عباد بدان که خدا بپرهزید و قول سدید بگویید و به اعتقاد درست ق

 خداي تعالی عمل تو را قبول نکند تا به حق قائل نشوي و ایمان نیاوري.

 از این اخبار نهایت خبث این صوفی غدار کالنار علی المنار است. 

جدا و در وجیزه و فهرست شیخ و سائر فرماید عباد بن کثیر الصوفی المشهور المرائی ضعیف ابوعلی در رجال خود می

 کتب رجال او را ضعیف شمردند. 

 

 عبداهللا بن مبارك



 43 

در وفیات االعیان به ترجمه او گوید ابوعبدالرحمن عبداهللا بن المبارك المروزي المتوفی فی الهیت و هی المدینه علی 

ان الثوري و مالک بن انس و سئل عن و کان قد جمع بین العلم و الزهد تفقه علی سفی 182الفرات فی رمضان سنه 

و اهللا ان العبار الغذي دخل فی انف معاویه عبداهللا بن المبارك ابما افضل معویه بن ابی سفیان ام عمر بن عبدالعزیز فقال 

 افضل من عمر بن عبدالعزیز بالف مره صلی معویه خلف رسول اهللا فما بعد هذا انتهی.  6مع رسول اهللا

اهد شهیر که استاد بشر حافی و شاگرد سفیان ثوري بوده است عقل و دانش او و فهم و دیانت او این این عالم کبیر و ز

رود به هزار مرتبه از عمر بن عبدالعزیز افضل باشد که ابن آکله االکباد را چنین مدح بنماید و غباري که در دماغ او می

 پرسی. بداند دیگر از حال مشایخ دیگر صوفیه چه می

 

 ن عثمان الجالبی علی ب

ي خطی او در نظر این قاصر موجود است در معنی صوفی گفته ان ي عتیقهمؤلف کتاب کشف المحجوب کعه نسخه

الصفا صفه الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق براي این که صفارا اصلی و فرعی است. اصلش انقطاع دلست از اغیار 

 صفت صدیق اکبر است یعنی ابوبکر بن ابی قحافه رضی اهللا عنهما انتهی.  و فرعض خلودلست از دنیاء غدار و این هر دو

البی سخن حقی بر زبانش جاري شده که ابوبکر را سرحلقه و سرخیل باید دانست که این علی بن عثمان غزنوي ج

ات مقدس آن را سر حلقه صوفیان شمارند ولیکن ذ 7صوفیان معرفی کرده به خالف سایر مشایخ صوفیه که امیرالمؤمنین

حضرت منزه از این است که ملقب به این وصف باشد اما این دو وصف که از براي صوفی گفته و نام کافور بر زنگی 

ه ابی بکر که براي نائل نهاده این از اوصاف امیرالمؤمنین است که دلش خالی از اغیار و اعراض از دنیاي غدار داشت ن

ها از هم بپاشد و زمین اهلش را فرو برد بالجمله در که نزیدك شد آسمان شدن بریاست چهار روزه ي دنیا کاري کرد

کشف المحجوب سعی بلیغ دارد که صوفی باید پشم بپوشد آن هم وصله دار بوده باشد و از براي شاهد صدق مدعاي 

اید پشم بپوشند و آورد و این جاهل ندانسته که در شرع مطهر الزام نیست که مردم بخود افعال اصحاب صفه را شاد می

 اگر کسی بگوید شرط سلوك پشم پوشیدن است بدعت است و حرام. 
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گوید که شرط تصوف مالمت است. یعنی باید مردم او را مالمت کنند و حکم بابا حه و  نیز در کشف المحجوب می

رسیده همه را بطاق نسیان و آنچه اخبار در این باب تغنی داده و از براي صوفیان این فعل شنیع محرم را جایز دانسته 

ننموده  6گذارده و از براي تسویل عوام بیچاره فوائدي براي آن ذکر کرده و اصال شرمی و آزرمی از رسول خدا

 گوید سماع اگر به شنیدن آن فسق در دل نیاید مباح است. چنانچه می

گی کردن و مطربی نمودن را دوست فرماید بعضی هستند از صوفیان که آوازي دارند و خواننددر حدیقه الشیعه می

سازند و گروهی به واسطه آن که از سماع و میـاورند و خود را داخل آن طایفه میدارند. روي به جمع آن فاسقان می

شوند و پیروي نفس و هوا کرده در آن مجالس حاضر هاي ایشان  مایل به این عصیان میغنا و سرود و شنیدن نغمه

و با پسران خوش رو و مردان شوند و با کردن و برجستن و چرخ زدن و در هم غلطیدن می و مشغول بازيشوند می

گردند و همه را عبادت نام گذارند تا این که گوید جمعی که خیر از شر نشناسد و سفال از خوش گفتگو متصل می

چند که به اعتقاد خود کامل  خورند هراین جماعت میگوهر ندانند این قوم را درویش نام گذارند و کسانی که فریب 

باشند مگر قلیلی از این طایفه که در زمان  :عقالن و جاهالنند و بدان که صوفیه قاطبه از مخالفان اهل بیتباشند البته بی

 استیالي مخالفین از روي تقیه این نام بر خود گذاردند و ایشان را عالمتی بود که با آن از غیر متمیز بودند و شیعیان هز

کند و بی اند. پس شیعه باید فریب ایشان نخورد و هر کس دعوي علم و دانش میشناختهزمانی ایشان را به تشیع می

اند و باعث تصوف ایشان در غیر زمان تقیه یا جهل است و حماقت یا مکر و خدعه ضرورت تقیه میل به تصوف کرده

 است یا گمراهی و ضاللت انتهی.

 تا غول بیابان نفریبد به سرایت  بادیه هشدارن دور است و سرابست در ای

 خرندسن سیه به نرخ زر سرخ می   کنندیاقوت را مقابل خر مهره می

 نارفته ره صدق و صفا گامی چند    پوشیده مرقعند این خامی چند

 ي نکو نامی چند بدنام کننده   بگرفته ز طامات الف المی چند 

ال نشودو در گرداب غدر و مکر ایشان غرق نشود و از جام شربت ایشان که پس عاقل آن است که پایمال این جه

 مخلوط به سم قاتل و زهر هالهل است ننوشد. 
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 اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  ي بیغش باشدنقد صوفیه نه همین باده

 تا سیه روي بود هر که در او غش باشد  خوش بود گر محل تجره آید به میان

 که جوش و ولوله در گوش انس و جان انداخت  ن شیخکان سالوسیاگر چه طاعت ای

 به منجنیق تواند به آسمان انداخت  ولی به کعبه که گر جبرئیل طاعتشان

 

 دیگر گوید:

 پنبه بگوش کنید استغفار نهید    زنند دستک رقصند اي مسلمانان 

 خوار کنند دین خدا را به لعب و بازي   زنند چرخ وز جهلش کنند طاعت نام

 زنند چرخ پیاپی چه استر عصار    رسند به جایی اگر تمامی عمرنمی

 خبر از شرع احمد مختارتمام بی   جمیع پیرو حالج و با یزید و جنید

 ي اطهارروند به طرز ائمهنمی  ي عمر خویش در ره دینز جهل در همه

 فسار که تا کنند أاالغان انس را ا   کنند دعوي تسخیر جنیان به دروغ 

 بود مجاز پل عشق حضرت جبار   گویندکنند عاشق مردان و می

 نبوده است ز دین خداي جنت و نار  خدا گواه من است آن که عاشقی هرگز 

 نبوده است زه آیین حیدر کرار   طریق چله و ترك نکاو حیوانی 

 ز اهل دانش و بینش همی کنند کنار    ي دینشان بود بر جهلبناي قاعده

 حذر کنید از این قوم یا اولی االبصار    اند مردم راشرع همی برده ز راه

 ره ضاللت و سر منزلش بود در نار    رهی که غیر شریعت بود یقین باشد

 بیا و گوهر ایمان خویش محکم دار   بهوش باش مرو از پی هوا و هوس

 ري پندار از میان بردابیا و پرده   ي حق اگر بود مطلبتو را مشاهده
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 شیخ عطار

فی نیشابور و دفن بها و صد و چهارده سال  627و قتل سنه  513فرید الدین محمد بن ابراهیم نیشابوري المتولد سنه 

ي شاد باخ زندگانی کرد و معاصر با سلطان سنجر ملک شاه عمر کرد نه سال در نیشابور بود هشتاد و پنج سال در قریه

 گفته. بود و همان است که مولوي در حق او 

 ایم ما هنوز اندر خم یک کوچه   هفت شهر عشق را عطار گشت

نامه مدح ابوبکر بسیار کرده و همچنین نامه و در الهیو چند کتاب اشعار او فعال در دست است مثل منطق الطیر و الهی

نامه و جزو مه و مصیبتنامه و اسرارناعمر و عثمان را و براي هر یک قصیده گفته. نسخه او در نزد حقیر است و کمال

آید و ها را حقیر مطالعه کردم. استقامت مذهب شیخ عطار از آن به دست نمیکل و تذکره االولیاء و بیشتر این کتاب

فایده او بیشتر است از مطالبی که به درد جامعه بخورد. بلی در کتاب حاصل و بیاین کتب روي هم رفته مطالب بی

 داند و نسخه آن در نزد حقیر است.  ظاهر است و مذهب حق را متابعت اهل بیت میمظهر العجائب تشیع او کامال

در روضات به ترجمه او گفته کان من اعاظم مشایخ الصوفیه عند ابناء السنه و لما سمع سلطان ذلک الزمان به کفره و 

اتی به قال له الشیخ العطار انت ربی باي اغوائه المسملین ارسل الیه جالدا یاخذ رأسه فلما اتی الیه الجالد و اخبره بما 

صوره سئت فتصور فان اردت قتلی فها انا ذا ثم قتله انتهی. این سخن اگر مقرون به صدق بوده باشد در ضالل او شکی 

نیست کیف کان در صوفی بودنش جاي تردید نیست ولی درست روشن نیست که آیا از صوفیان ابنا سنت است یا از 

 بناء شیعه. 

 

ضی نوراهللا در مجالس روي مشربی که دارد او را از صوفیان شیعه به شمار گرفته و دلیل او اشعاري باشد که در حق قا

گفته و اشعاري که براي حقیت خالفت ثالث گفته آن را حمل بر تقیه نموده و اهللا اعلم بالصواب ولکن شیخ 7اهل بیت

لطان سنجر ملک شاه سیما در نیشابور و نواحی آن که قدیما و عطار مجبور به گفتن این اشعار نبود سیما در زمان س

 ي آن در نظر این قاصر موجود است گفته.حدیثا مرکز شیعه بوده است مثل این که در منطق الطیر که نسخه

 ثانی اثینن اذهما فی الغار او است   خواجه اول که یار غار او است
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 یف مصطفیریخت در صدر شر   هر چه حق از بارگاه کبریا 

 الجرم تا بود از او تحقیق ریخت  ي صدیق ریختآن همه در سینه

 نامه در مدحل ابوبکر گفته:و در مصیبت

 خاصه آن او ز انعام آمده است  یک تجلی خلق را عام آمده است

دیگري ي غار که موجب هزار گونه ننگ و عار است و شعر ما بعد او اشاره به حدیث مجعول شعر اول اشاره به قصه

است که معاذاهللا رسول خدا فرمود ان اهللا یتجلی للناس عامه و البی بکر خاصه و حقیر بطالن این احادیث را از کتب 

 ام. مفصال متعرض شده» نعم النصیر«عامه در کتاب 

 در کتاب جز کل گفته:و نیز شیخ عطار 

 بسنجند زان که از ایمان به تحقیق  بنی زان گفت اگر ایمان صدیق 

 پس آن بهتر که اول پیش آید   ایمان خالیق بیش آید ز

و این دو بیت مضمون حدیث مجعول دیگري است که معاذ اهللا رسول خدا فرموده لووزن ایمان ابی بکر و عمر مع سائر 

کائنات کند آن هم چنین تهمتی بر سید الناس لرجح ایمانهما علی سائر الناس. البته هرگز شیعه بر این اراجیف اقدام نمی

ببندند که معاذاهللا فرموده باشد اگر ایمان ابوبکر و عمر را با ایمان خالیق بسنجند هر آینه ایمان ابوبکر و عمر زیادتر 

 است البته حب مشایخ ثالثه عطار را وادار به این تهمت عظیم نموده. 

ه عرض برین و چرخ هفتمین رسانیده و و از شواهد ضالل او کتاب تذکره االولیاء او است که جمعی از نواصب لئام را ب

چندان اراجیف و اکاذیب بر هم بافته که در مدت دراز نقل نتوان کرد و فی الواقع این کتاب مفتضح کننده دین مقدس 

 اسالم است. 

و دیگر از شواهد ضالل او تجلیل و توقیر و تعظیم حسین بن منصور حالج است که شرح حال او را آنفا شنیدي که کفر 

خود را پر کرده است از اشعار مدح حالج و این » جوهر الذات«تر است. مع ذلک عطار کتاب و از کفر ابلیس روشنا

اي از صفحات او ي آن در نظر این قاصر موجود است و داراي پانصد و هشتاد صحیفه است کمتر صفحهکتاب که نسخه

 است که اسم منصور در او نباشد.
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 از آن جمله گوید:

 که تا بر فرق معنایت نهد تاج  دور نه مانند حالجسر خود 

 فناي عشق را الیق تو باشی  انا الحق گوي تا عاشق تو باشی 

 بر افشان اندر اینجا جوهر نور  انا الحق گوي تا مانند منصور 

 هم اندر حق حقیقت عین خود بین  انا الحق گوي بگذر کلی از دین

 وزندت اینجا بر سر دارکه آ  انا الحق گوي و شو مانند عطار 

 کسی کو از اعیان آگاه باشد.   الحق زن یقین اهللا باشد اان

 حقیقت نیست گشت و هست حق شد چه منصور از حقیقت مست حق شد

 بماندش نام اینجا جاودانه  الحق گفت و بگذشت از زمانه اان

 

 ید:گو 144و در صفحه چهل و یک تا شصت بیت به مدح حالج پرداخته و در صفحه 

 در افتاد و اناالحق زد در آن نور   ز فوزش پرتوي بر جان منصور 

 انا الحق میزد اینجا بیچه و چون   چوننبد منصور اال ذات بی

 و تا پنجاه بیت تقریبا از این اشعار که صریح در حلول و اتحاد و وحدت موجود  است بر هم بافته تا این که گوید:

 ي صور ید مثل او تا نفخهنیا  نیاید هیچکش مانند منصور

 با یزید کند و در هم بافته چنین گوید:اشعاري از زبان حالج خطاب ب 232و در صفحه 

 سازسوز و میکه اندر عشق ما می  جوابش داد آن دم صاحب راز

 زنم درها و در هوانا الحق می  منم حق آمده اینجا سخن گوي

 ل بخشیم توفیقکه بر ذرات گ  منم حق آمده اینجا به تحقیق 

 بدین کسوت بر خلق جهانی   منم حق آمده اینجا نهانی

 بگویم سر خود من باز اینجا   منم حق تا نمایم راز اینجا
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 چنین گوید: 303و از این گونه کفریات یک صفحه را پر کرده تا این که در صفحه 

 عض آن اشعار این است:از زبان حسین بن منصور حالج و در این اشعار یک باره پرده برداشته و ب

 حقیقت باز بر دم سوي عقبی    چه من آدم فرستاده به دنیا

 که آدم بود و منهم آن ندانست  مرا سریست کادم آن ندانست

 که بگذشتم ز لذات طبیعت  منم منصور اي مرد حقیقت

 ز غیر خویشتن کرده جدایی  منم منصور در عین خدایی 

 قت در خدایی داد دادهحقی  منم منصور دست از جان بداده

 خدایم از خدایی باز گویم   منم منصور اینجا راز گویم

 نموده ریح و نار و ماه پس خاك  منم منصور بگذشتم ز افالك 

 گره از کارها اینجا گشودم  همه بود من است و من نمودم

 که بیجایم بکل جایم همه جا   مرا عین خدایی زیبد اینجا

ت و مزخفات بر هم بافته و اگر باب تأویل تا با این اندازه باز باشد که کسی بگوید منم تا یک صفحه از این کفریا

منصور در عین خدایی و بگوید مرا عین خدایی زیبد اینجا یعنی مراد من فالن چیز است مژده باد هر کافري را و زندیقی 

 را که بگوید مراد من از این کفر فالن چیز است. 

 دح دومی است چنانچه در منطق الطیر گفته در مدح عمر.و از شواهد ضالل او م

 هیچکس را سایه نبود نزد شمع   شمع جنت بود اندر انجمن

 گریزد دیو از آن سایه ز دورمی  شمع را چون سایه بود از جمع نور

ان یهاب بیت اول اشاره به حدیث موضوع آن عمر سراج اهل الجنه و بیت دوم اشاره به حدیث موضوع ان الشیطان ک

 من عمر و سهرب منه و یخاف من حسه.

که اگر مراد از سراج در حدیث اول تعلیم و ارشاد و هدایت است سراج بودن عمر به و فساد هر یک پرواضح است زیرا 

این معنی وجهی ندارد زیرا که در بهشت جهلی و تکلیفی نیست و حاجت به تعلیم و ارشاد ندارند و بر فرض اگر محتاج 
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اند از عمر و اگر مراد چراغ حقیقی باشد الزم دارد که عمر چراغ انبیاء باشد و فساد آن بر انبیاء و رسل احقباشند 

قال اهللا «اصاعزذ مخفی نیست فضال عن االکابر و ایضا فساد حدیث ثانی پرواضح است چون مخالف نص قرآن است. 

در یعنی البته آنچنان کسانی که » م الشیطان ببعض ما کسبوتعالی ان الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان انما استزله

ها را فریب داد به سبب بعض کردارهاي ایشان و شیخین باالخص عمر حربگاه پشت بجنک داده فرار کردند شیطان آن

رد که در جنگ خیبر و حنین فرار کردند. پس چرا شیطان از عمر نترسید تا این که او را فریب داد و از جنگ فرار ک

مفصال » نعم النصیر«که هر دو حدیث را اهل سنت داخل در موضوعات کردند که تفصیل آن را در کتاب مضافا بر این 

کند و جناب عطار عطر فضائلش به مشام ما ام بالجمله شیعه هرگز خود را به گفتن این اشعار مشغول نمینقل کرده

 داد نه بوي مشک.نرسید هر چه بوئیدیم بوي پشک می

 

 شقیق بن ابراهیم البلخی

ترین دانسته ولی کوچک 8ي موسی بن جعفرمعاصر بشر حافی در مجالس المؤمنین او را از تالمذه 153المتوفی سنه 

داند ولی دلیل او چیست هیچ تا این ي ذوقیه میدلیلی اقامه نفرموده و او را جامع علوم رسمیهـی شرعیه و معارف کشفیه

 اند. ربع و سبعین و مأه در ماوراء النهر او را به تهمت رفض کشتهي اگوید در سنهکه می

ابن خلکان گفته شقیق بن ابراهیم بلخی از مشایخ خراسان له لسان فی توکل حسن الکالم و هو صاحب ابراهیم بن ادهم 

  و اخذ عنه الطریقه و هو استاد حاتم االصم

تکلم کرد بالجمله چون صوفی بودن او مسلم است محال است  و شعراي در طبقات شقیق اول کسی بود که در علم حال

دلیل ندارد و علماء رجال  7باشد و بودن او شاگرد موسی بن جعفر :ي اهل بیت عصمتي او موافق با طریقهکه طریقه

 چنین بیانی را نفرمودند بلکه نامی از او نبردند. 

احین و مجلسی در یازدهم بحار در احواالت موسی بن بلکه بر حسب روایتی که یافعی شافعی در کتاب روض الری

را نشناخته و بعد هم که شناخته به خدمت او شرفیاب  8نقل کردند از آن ظاهر است که اصالً موسی بن جعفر 8جعفر

 نشده و اظهار اخالصی نکرده و آن روایت این است. 
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ه بیرون آمدم چون به قادسیه رسیدم در کناري منزل به عزم زیارت بیت اهللا الحرام از خان 149شقیق بلخی گفت در سنه 

نمودم در آن حال جوانی به نظرم آمد در نهایت حسن و جمال که کردم و همی نظر به کثرت حجاج و زینت ایشان می

 پاي کرده از حجاج منفرد نشسته با خود گفتم همانا این یک نفر ي خود لباسی از پشم پوشیده و نعلین دربر باالي جامه

خراشم ي او را به ناخن مالمت میروم و سینهخواهد در طریق کلفت و کل بر حجاج بشود اکنون میاز صوفیه باشد می

اجتنبوا « کنم چون به او نزدیک شدم ملتفت من شد و این آیه را تالوت فرمود و قال یا شقیق و او را توبیخ بسیار می

ن ناپدید گردید من با خود گفتم همانا این از عباد صالحین و اوتاد ارض پس از نظر م» کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم

است که اسم مرا فرمود و از ما فی الضمیر من خبر داد و از او حلیت طلب بنمایم پس چندان که او را طلب کردم نیافتم 

است و بدن او از خشیت و تا این که به منزل واقصه رسیدیم بناگاه دیدم صاحب خود را که در طلب آن بودم در نماز 

ي ریحان که از نسیم صبحگاهان بلرزد در حرکت بود و قطرات اشک از دیدهاي او برخسار خوف الهی چون شاخه

تر از ماهش متراکم بود پس صبر کردم تا از نماز فارغ گردید چون به جانب او ملتفت شدم و او متوجه من روشن

سپس از نظر من غایب گردید » فار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتديو انی لغ«گردید این آیه را تالوت نمود 

چندان که در پی او رفتم او را نیافتم تا این که به منزلی دیگر رسیدیم (قیل زباله قیل منی) دیدم آن جوان بر سر چاهی 

ر حال دیدم سر به سوي آسمان اي در دست دارد بناگاه رکوه از دست او ساقط گردید و در چاه افتاد دایستاده ور کوه

کنی اکنون شوم مرا سیر میمرا سیراب کنی هر گاه گرسنه میشوم بلند کرد و عرض نمود پروردگارا هر گاه تشنه می

تشنه باشم و به غیر این رکوه رکوه دیگر ندارم خدایا او را معدوم مفرما. شقیق گوید دیدم در حال آب از چاه چندان 

ب بر سر چاه رسید و آن جوان دست فرا برده رکوه را از روي آب بگرفت و پر از آب نموده وضو بجوشید تا این که آ

گرفته و چند رکعت نماز بجاي آورده پس از آن رکوه را برداشت و چند قبضهـی رمل در میان او ریخت و تناول نمود 

م مرا نصیبی عنایت فرما پس شربتی به در آن حال من پیش رفتم و سالم کردم جواب مرا فرمود عرض کردم از این طعا

من مرحمت فرمود و مرا خطاب کرد که با شقیق لم تزل نعمه اهللا علینا ظاهره و باطنه فاحسن ظنک بربک ثم ناولنی 

هاي الهی بر ما موفور و متکاثر است چه ي اوقات نعمتالرکوه فشربت منها فذا سویق و سکر فرمود اي شقیق همیشه

هاي باطنی. اي شقیق تو گمان خود را به خداي تعالی نیکوبگردان پس از آن شربت به من چه نعمتهاي ظاهري نعمت
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و خوشبوتر و تر تر بود تا به آن روز چنین شربتی نیاشامیده بودم و نه پاکیزهمرحمت فرمود چون آشامیدم از شکر شیرین

ي ا نکردم و تشنه نشدم و دیگر او را ندیدم تا در خانهاز آن شربت سیر و سیراب شدم که تا چند روز احتیاج به طعام پید

کعبه که از سر شب تا به صبح مشغول نماز و دعا و ناله و گریه و مناجات با قاضی الحاجات بود. چون صبح شد و 

ي صبح را بجا آورد برخاست و هفت شوط طواف نمود و بیرون آمد در آن حال دیدم مردم به طرف او ازدحام فریضه

اند و زي او را بر خالف آنچه در بین راه دیده بوسند و خدام و غالمات او را احاطه کردهند و دست و پاي او میکرد

است تمام شد  7بودم مشاهده کردم. پرسیدم از یک نفر از حاضرین که این جوان کیست گفت این موسی بن جعفر

ست و داللتی بر فضل شقیق ندارد بلکه صریح ا 8حدیث و این حکایت حاکی از جاللت شأن موسی بن جعفرمضمون 

شناخته است و صریح است که بعد هم اظهار اخالصی نکرده و به خدمت حضرت است که تا به آن روز حضرت را نمی

 نشتافته است و شرط محبت و اخالص بجا نیاورده است واهللا اعلم بالصواب .

 کایت را نظما نقل کرده است.عالمه مجلسی بعد از ذکر خبر مذکور از بعض شعرا این ح

 شاهد منه و ما الذي کان ابصر   سل شقیق البلخی عنه بما

 ناحل الجسم شاحب اللون اسمر  قال لما حججت عاینت شخصا 

 فما زلت دائما اتفکر    سائرا وحده و لیس له زاد

 لم ادر انه الحج اال کبرو    و توهمت انه یسئل الناس

 ون فید علی الکثیب اي االحمرد   ثم عانیته و نحن نزول 

 و نادیته و عقلی محیر  یضع الرمل فی االناء و یشربه

 منه عانیته السویق و سکر   اسقنی شربه فلما سقانی

 قیل هذا االمام موسی بن جعفر  فسئلت الحجیج من یک هذا

 

 با یزید بسطامی
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در تحلیل این قسمت نیستم که با یزید دو نفر بوده است. ي اربع و ستین و مأتین قاریان محترم بدانند که بنده المتوفی سنه

بوده چنانچه  7چنانچه در معج البلدان در ترجمهـی بسطام است یا یک نفر بوده و این که آیا از شاگردان حضرت صادق

و این که  اندي جعفر کذاب بوده چنانچه بسیاري همین را گفتهقاضی نوراهللا در مجالس المؤمنین گفته یا سقاي در خانه

گویم که گفته لیس فی جبتی سواهللا چنانچه مذهبی در میزان االعتدال آیا شیعه بوده یا سنی فقط بنده آن با یزیدي را می

 به ترجمه طیفور به آن تصریح کرده و مالي رومی در مثنوي گفته که بایزید با مریدان خود چنین گوید:

 یزدان منم بایزید آمد که تک   با مریدان آن فقیر محتشم

 الاله اال اناها فاعبدون  گفت مستانه عیان آن ذو فنون

اکنون قائل این کفریات ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بسطامی زاهد مشهور بوده باشد که جدا و مجوسی بود. بنابر 

رکیبی که مریدان او را  دانیم و تأویالتنقل این خلکان یا طیفور بن عیسی بن سروشان ما او را از حلقه اسالم بیرون می

اندازیم براي این که کثرت شوق و مجذوبیت بایزید از رسول خدا و علی مرتضی بیشتر نبوده و هرگز معرکه میپس 

چنین کلماتی در مقام شوق لقاي پروردگار از آنها بروز نکرده این تأویالت گرهی از کار بایزید نگشاید و او را از 

تا به این اندازه توسعه داشته باشد  کفر هیچ کافري ثابت نشود و باب جرح اگر راه تأویل  آوردغرقاب الحاد بیرون نمی

بوده و  148سنه  7وفات امام صادقو تعدیل به کلی مسدود و لغو و بیفایده گردد. عجب آن که با این که به اتفاق 

صد و سیزده سال عمر کرده  7مام صادقبوده روي این تاریخ بایستی بایزید بعد از وفات ا 264وفات بایزید در سنه 

محمد را به پسرش  7هم چندان مرد کاملی بوده که به گفته قاضی حضرت صادق 7باشد و در زمان حضرت صادق

دانم. همراه او کرده و فرموده طر بجناح االرتیاح الی بسطام وادع الی سبیل الملک العالم آیا این حرف صحیح است نمی

اي احادیثی در بسطام و غیر آن از اول نقل شده خیر احادیثی از او تاکنون منقول نشده. آیا جبه 7ادقآیا بایزید از امام ص

به دعبل خزاعی  7اي که حضرت رضااید. مثل جبهبه بایزید داده نامی و نشانی از او در کتب دیده 7را که امام صادق

یا آن اسرار که بایزید و امثال آن حامل او بودند یک حدیث ضعیف هم در حق او وارد نشده است آدادند. خیر اصال 

آید تا ما بدانیم آیا علماء رجال که اسماء اصحاب رسول خدا و ائمه زاده نمیدانید. خیر آن اسرار به چشم حاللشما می

سیدنا  ي کبیراند خیر عالمهآوري کردند حتی مذمومین و مجهولین را نیز ضبط کردند متعرض بایزید شدههدي را جمع
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ي کفار و ملحدین داخل کرده و در زمرهبایزید را کشان کشان  260جلد ششم صالبالغه االجل الخویی در شرح نهج

یانات و اراجیف او را نقل کرده که بایزید براي یحیی بن معاذ حدیث کند که خدا مرا به فلک اسفل داخل کرد. پس هز

ها را و به من ارائه داد سپس مرا به فلک اعلی برد و آسمان ها راقعر آنها و مرا گردانید به ملکوت سفلی و جمیع زمین

هشت را به من ارائه داد و تا عرش را زیارت کردم سپس مرا در پیش خود نگاه داشت و گفت هر حاجت که ب

 آخر هزیانانه. بگو الی خواهی می

بایزید گفت من خدا را در «ي بایزید گفته که لواقع االنوار شعرانی که معروف به طبقات کبري است به ترجمهو در 

 »ن و به سوي من بیا.خواب دیدم گفتم پروردگارا چگونه بیابم تو را فرمود نفس خود را فارق ک

گفت من خدا دانند و اال نمیاین عبارت به تمام صراحت داللت دارد که بایزید سنی اشعري بوده که رؤیت را جایز می

 ي شیعه رؤیت در نوم و یقضه و در دنیا و آخرت محال است. که در نزید قاطبهرا در خواب دیدم چه آن 

اند تا چند نفس خود را به مشقت انداختی بایزید گفته که بایزید را گفته 261و در مرآت الجنان یافعی در حوادث سنه 

 ح آب نیاشامیدم. گفت او را به سوي طاعت دعوت کردم اجابت نکرد یک سال آب را به روي او بستم و اصال

گوید خدا هر شبی از آسمان با دري سفید به زمین آید تا سخن گوید با ابداالن و و در تبصره العوام گوید بایزید می

هاي ایشان نویسد تا روزي که روح را به روح و نور را به نور جزا دهند. آنگاه زمین را پر کسانی که عاشق او باشند نام

 و بعد به عز و جالل خود برگردد.  از خیر و برکات بنماید

 ترند. این عبارت به تمام صراحت داللت دارد که بایزید از مجسمه بوده که از سگ نجس

االولیاء شیخ عطار در مقام مدح بایزید گفته که بایزید فرمود مرا شکی در دل پیدا شد و شکی در دین پدید  و در تذکره

زناري دیدم با  زناري بخرم و در میان بندم. پس به بازار شدم و م به بازار روم وآمد و از اطاعت نومید شدم با خود گفت

فروشی گفت به هزار دینار. چون این بگفت سر زنار را به چند میخود گفتم او را به یک درهم ابتیاع بنمایم گفتم این 

بندي از هزار دینار را که تو بر میان در پیش افکندم و متحیر شدم. در آن حال هاتفی آواز داد که تو ندانی که زناري

 دهند. کمتر نمی
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ها را دید که بار و نیز در کتاب مذکور گفته که بایزید گفت حق تعالی بر دل اولیاي خود مطلع گردید بعضی دل

 اند کشید به عبادتشان مشغول گردانید. معرفت نتوانسته

زید بسطامی آمد. به او گفت یا شیخ ابلیس را دیدم که بر سر و نیز گفته که احمد خضري با هزار مرید به زیارت بای

 کوهی بدار زدند. بایزید گفت آري با ما عهد کرده بود که گرد بسطام نگردد. اکنون یکی را وسوسه کرده است و دزد

 هر گاه در درگاه پادشاهان خیانت کند بر سر دار شود. 

ها را گردیدم. در باالي آسمان هیچ ندیدم. خیمه بر عرش یک آسمانو نیز گفته بایزد گوید من به آسمان رفتم یک به 

آیم چون دو سه دفعه روم و میي کعبه میزدم و مراجعت کردم. در آن وقت یکی از مریدان گفت من هر شب به خانه

 آید. این مطلب را تکرار کرد بایزید گفت بهتر از تو کسی هست که مکه هر شب به زیارت او می

فرمود لواي حمد من اعظم است از لواي حمد محمد بن عبداهللا بایزید چون این سخنان بسیار فته که بایزید میو نیز گ

 گفت هفت مرتبه او را از بسطام بیرون کردند. 

الجنات در ترجمه طیفور از بعض کتب عامه روایتی نقل کرده که مخلص مضمون آن این است که بایزید و در روضات 

اي شدم در ین به قصد زیارت بیت اهللا از بسطام بیرون آمدم. چون به غوطه دمشق رسیدم داخل قریهگفت بعضی از سن

کند. با خود گفتم این طفل است آن قریه تلی از تراب دیدم که کودکی ماه رو بر سر آن تل نشسته با خاك بازي می

گوید و اگر بر او سالم نکنم اخالل بر سنت رود شرط ادب بجا نیاورد و مرا جواب ناگر بر او سالم کنم خوف آن می

کرده باشم. عاقبت بر او سالم کردم . دیدم سر خود بلند نمود گفت به خدا قسم اگر امر الهی برد سالم نبود جواب سالم 

شمردي و علیک السالم و رحمه اهللا و برکاته بعد از آن ساکت گردید دادم براي این که مرا حقیر و کوچک تو را نمی

یزید گوید با خود گفتم این از اقطاب و مؤید من عنداهللا است. پیش رفتم و معذرت طلبیدم و گتفم یا سیدي استغفراهللا با

بار فرمود هو الذي یقبل التوبه من عباده و یعفو عن السئات و یعلم ما و اتوب الیه. چون از من این بشنید با چشم اشک

آیی و قصد کجا داري عرض کردم از بسطام آمدم و رسید که از کجا می1ل تفعلون. بعد از آن مرا مرحبا گفت و احوا

خواهی اي که میاي و لکن بگو بدانم صاحب خانه را شناختهقصد زیارت بیت اهللا الحرام دارم. فرمود قصد خوبی کرده

اي کسی متوجه بشود دهبه زیارت او بروي. بایزید گوید مطلب او را دانستم عرض کردم نه یا سیدي فرمود تا بحال شنی
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خانه را بشناسم.  اي که صاحب او را نشناسد.گفتم خیر یا سیدي مراجعت کنم به سوي بلد خود تا صاحببه سوي خانه

فرمود اختیار با تو است. بایزید گفت پس برگشتم و سال دیگر به عزم زیارت بیت اهللا از بسطام بیرون آمدم چون بدان 

در همان مکان دیدم. به همان حالت سالم کردم. مرا جواب فرمود پس از آن سؤال کرد موضع رسیدم همان کودك را 

اي و تو را اذن داده که بر آیا صاحب بیت را شناختی عرض کردم بلی. فرمود اکنون که او را شناختی آیا رخصت گرفته

ي او بنماید. عرض کردم به خانهجوم او وارد بشوي. عرض کردم نه. فرمود آیا اگر انسان کسی را بشناسد بدون اذن او ه

نمایم تا مرا رخصت دهد. پس من مراجعت به بسطام نمودم و سال دیگر به عزم زیارت بیت نه اکنون من مراجعت می

ي شام رسیدم و داخل همان قریه گردیدم همان کودك را به همان اهللا الحرام از بسطان حرکت کردم. چون به غوطه

کردم و جواب شنیدم فرمود رخصت حاصل کردي عرض کردم بلی. پس فرمود اي مسکین اي حالت دیدم. چون سالم 

کنند و به خائف هر گاه صاحب بیت را شناختی دیگر تو را چه حاجت به سعی باشد زیرا که اصحاب همت سعی می

و هر گاه تو را این اصل  ها بشود و نسبت به ایشان عاطفه پیدا کندجویند که از صاحب خانه عنایت به آنخانه توسل می

ي او را فهمیدم و ساکت شدم. فرمودند اي حاصل شده باشد مقصد اصلی را به دست آورده باشی بایزید گوید اشاره

بایزید امشب تو م یهمان من خواهی بود من اجابت کردم و به نزد او نشستم تا وقت عصر داخل گردید. در آن حال 

تر چون گامی چند با او رفتم دیدم نهري بزرگ ردم نه. فرمود با من بیا بایزید گویدفرمود اي بایزید وضو داري عرض ک

از نهر فرات پیدا شد از آن نهر وضو گرفتیم سپس فرمود پیش بایست تا به تو اقتدا کنم من گفتم شما پیش بایست تا به 

دیم گفتم این نهر را چه نام است. شما اقتدا کنم. گفت تو اولی از جمیع جهات شرعیه هستی چون نماز را تمام کر

در فرمود این نهر جیحون است. پس فرمود برخیز من برخاستم چون چند قدم رفتیم به کنار نهر دیگر رسیدیم مرا فرمود 

است در آنجا بودند سؤال کردم این نهر را چه نام این مکان بنشین نشستم و او از نظر من غایب گردید از مردمی که 

نیل است چون ساعتی گذشت صاحب من آمد فرمود تا چند رکعتی نماز بجا آوردیم بعد فرمود برخیز  فتند این رودگ

چون چند قدمی رفتیم مکان بسیار باصفا و نخلستان نمودار شد. در آن حال غالمی پیدا شد و طبقی آورد که سه قرص 

غرب خالص شدیم از آن طعام تناول ي منان جو و قدحی از عسل و مقداري رطب در میان او بود. چون از فریضه

ي کعبه نمودار شد. دیدیم امام کردیم. سپس فرمود از جاي برخیز چون برخاستیم و چند قدمی راه طی کردیم خانه
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روم تو در خواند با او نماز بجا آوردیم و طواف نمودیم. بعد مرا فرمود اکنون من از پی شغل خود میجماعت نماز می

کنم. چون روي به مقدار عالمتی که براي تو معرفی میشب بعد از فالن جاده میتانلث اخیر از این مکان توقف کن 

شود از پیش روي خود داخل قریه شو بایزید گوید چون عالمت به آخر رسد در آنجا باش تا طلوع فجر چون صبح می

است  7اند ابوجعفر محمد الجوات. گفتهاز نزد من بیرون رفت از یکی پرسیدم این جوان را چه نام است و از نژاد کیس

باشد. ي او عمل کردم چون صبح شد از پیش روي خود داخل قریه شدم بلد بسطام میپس بایزید گوید من به فرموده

 انتهی

حقیر گوید این روایت سند اومتنا مخدوش است. صاحب روضات او را از بعض کتب عامه نقل کرده و نام کتاب را 

 نبرده.

آن را از کتاب ثاقب المناقب نقل  7ماعیل عقیلی در جلد ثانی کفایه الموحدین در معجزات حضرت جوادو سید اس

کرده و در آن قصه اصال اسم بایزید ندارد و با این نقل فرق بسیار دارد و متن این قصه مذکوره که حضرت ببایزید 

گوید وارد مکه م به کسی اقتدا نکند و همچنین که میبفرماید تو پیش بایست تا به تو اقتدا نمایم قطعا دروغ است و اما

که بایزید مرد 7شدیم و به امام جماعت نماز خواندیم ایضا صحیح نیست گذشته از این که از زمان حضرت صادق

شناختی کاملی بوده تا زمان حضرت جواد حیوه بایزید مستبعد است و نیز آن سؤال و جواب بایزید که صاحب بیت را 

هاي صوفیان است و اال هر کس به عزم زیارت ها بافته به فرمایشات اهل بیت نیست و این گونه سخنالخ. شبی

کعبه بیرون آمد باید برود برگشتن به وطن بدون زیارت بیت اهللا وجهی ندارد و این گفت و شنودها مرجع برگشتن خانه

رامات که خودش نقل کرده است که با این همه ک شود مضافا بر این که عدم معرف اواما مرا براي ضالل او کافینمی

نداشته اگر بایزید  :دهد و اصال آمد و رفتی با سالله طیبینها قرار میباز پیر و مرشد خود را سفیان ثوري و امثال آن

مامت کرد و به براهین قاطعه باثبات اداري نمیداشت البته از اظهار مناقب ایشان خویشتنحطی از والیت اهل بیت می

کرد تا به رحمت حق واصل گردید. فردوسی در این به همین سجیه مرضیه عمل می 2پرداخت چنانچه بهلولایشان می

 مقام خوب گفته:

 دو صد گفته چون نیم کردار نیست  بزرگی سراسر به گفتار نیست
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 نشاید سیاهی ستردن ز شب  ز بد گوهران بد نباشد عجب

 ه زنگی به شستن نگردد سفیدک   به ناپاك زاده مدارید امید

 گرش در نشانی به باغ بهشت  درختی که ایزد به تلخی سرشت

 به بیخ انگبین ریزي شهد آب  ور از جوي خلدش به هنگام آب

 همان میوه تلخ بار آورد   سرانجام گوهر ببار آورد

 ي تو همه عنبريشود جامه  به عنبر فروشان اگر بگذري

 از او جز سیاهی نیاید دیگر  و گر تو شوي نزد انگشت گر

قوانم «و از غرایب تسویالت آن که میرزا ابوالقاسم مشهور به میرزا بابا که قطب االقطاب سلسله ذهبیه است کتابی به نام 

تألیف کرده و خاسته روي ذهبیه را سفید کند متأسفانه بدتر سیاه کرده در آن کتاب گفته سلطان بایزید من » االنوار

گفت انا الحق و بعد از این که او گفت لیس فی جبتی سوي اهللا و حسین بن منصور حالج من غیر شعور مییغیراختیار م

او بر اند حباباتی تشکیل داده شد به شکل اهللا اهللا و خونی که از را کشتند و سوزانیدند چون خاکسترش در دجله ریخته

 بست.ریخت نقش انا الحق میزمین می

طلبند که از روي اختیار کند سپس معذرت میشرمی است که این کلمات کفر را بر زبان جاري مییحیا و باقول چه بی

و شعور نبوده اوال این دروغ است که از روي اختیار نبوده و شاهد بر دروغ بودنش هزیانات دیگرش که ذکر شد و ثانیا 

شعور و اختیار و تکلم حد تمیز و عقل و  بر فرض صدق آیا اعلی درجه جذبات و غایت ترقی سالک خارج شدن او از

به کلمات کفر و هزیان است آیا صاحب شرع چنین قانونی وضع کرده معاذاهللا ثم معاذاهللا الجب ثم العجب که خون 

بر زمین ریخت و نقش انا الحق نبست اما خون این کافر ملحد که بر زمین ریخت نقش انا  7ثاراهللا حضرت سید الشهداء

 ی لحیه المتعصب فلیضحک الضاحکون.  الحق بست فعل

و لعمري هؤالء زاغوا عن نهج الرضاد و نکبو عن طریق السداد و بنذوا امراهللا وراء ظهورهم و اشتغلوا بالمجادالت 

هذیانات الفلسفیه و ابدعوا عبادات مخترعه و اعرضوا عن حقایق علوم الدین و المله و دقائیق اسرار الکتاب و الکالمیه و ال

 نه و سموا انفسهم بالمتصوفه و الصوفیه. الس
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و از شواهد ضالل و جنون بایزید این است که سیدنا االجل عالمه خیبر خوئی در جلد ششم شرح نهج البالغه در مقام 

اند ما را که بایزید را گفتهنویسد مطالبی را که مخلص مضمون آن این است ها میپنجم از کرامات صوفیه و حماقت آن

ن از مشاهده کردنت خدا را بایزید فریاد زد که شما را طاقت شنیدن نباشد و صالح شما نیست که این را حدیث ک

اي که با نفس خود کردي در راه خدا بایزید گفت این هم براي تر مجاهدهپس ما را حدیث کن از سخت اندبدانید گفته

اند پس از ابتداي ریاضیات خود ما را خبر ده. گفت من شما جایز نیست که من شما را به آن مطلع بگردانم او را گفته

نفس خود را به سوي خدا دعوت کردم مرا اجابت نکرد. پس عزم خود را جزم کردم که تا یک سال آب نیاشامم و 

 اصال سر به بالین خواب نگذارم. 

کرد و د و خدمت او را میاز غزالی حکایت کرده که ابوتراب نخشبی از عبادات بعض مریدین خود در عجب بوو نیز 

شد آن جوان مرید گفت مرا با بایزید کاري نیست. دیدي هر آینه حظ وافر نصیب تو میگفت اگر بایزید را میبه او می

دارم که بایزید را ببینم ابوتراب چون چند مرتبه اصرار کرد آن جوان گفت واي بر تو من خدا را دیدم دیگر چه حاجت 

مرتبه بایزید را ببینی براي تو نفعش بیشتر است از این که هفتاد مرتبه خدا را ببینی از این سخن ابوتراب گفت اگر یک 

شود و در نزد بایزید جوان مبهوت گردید و انکار کرد ابوتراب گفت واي بر تو خدا در نزد تو به مقدار قدر تو دیده می

ان مطلب مرا فهمید گفت مرا به نزد او حمل کن او را بر شود. ابوتراب گوید این وقت جوبه مقدار قدر بایزید دیده می

زار بودند بناگاه با یزید از زار بود و سباع و درندگان در آن نیان نیسر تلی بردم که مشرف بر نیستانی بود که بایزید در 

ن است بایزید چون به زار بیرون آمد و پوستینی وارونه بر دوش خود انداخته بود ابوتراب گوید آن جوان را گفتم اینی

اي بزد و غش کرد و به روي زمین افتاد و چون او را حرکت دادیم دیدیم از دنیا رفته بایزید را گفتم یا او نگاه کرد نعره

کرد تو این جوان وفات کرد بایزید گفت این رفیق شما سري در قلب او ساکن بود که او را کشف نمیسیدي از دیدن 

شف گردید و این جوان از حمل آن عاجز بود فذا او را تلف کرد. فنعوذ باهللا من هذه الهذیانات چون مرا دید آن سر منک

 و الخرافات.

در سطر سوم در بیان حقیقه » قوائم االنوار«معراج  بایزید میرزا ابوالقاسم که مشهور به میرزا باباي ذهبی است در کتاب 

خواهی اطالع پیدا بنمایی بر گوید اي پسر اگر مییه است میعشق الهی با پسرش محمد که قطب و رئیس سلسله ذهب



 60 

سیر سالکین و مجذوبین عاشقین بشنو قصه سلطان العارفین الشیخ ابویزید بسطامی را که گفت من صد و سی شیخ از 

و مشایخ کملین را خدمت کردم و هشتاد سال مالزم ریاضت و مجاهده شدم تا این که نور رحمانیت در من جلوه کرد 

طیران به من عطا کرد از نور وحدانیت و دو بال از آثار قدرت خویش مرا داد. پس سی هزار سال در عالم وحدانیت 

کردم و سی هزار سال در مرتبه فردانیت پرواز کردم و سی هزار سال در مرتبه صمدانیت باز در خودانیت مشاهده کردم 

ن کردم و تا ممکن بود به نهایت رسانیدم. پرواز خود مرا باز شوق وحدت باهتز از آمد چهل هزار سال در وحدت طیرا

دانم و قادر نیستم که به تو برسم به وجود خود و چگونه فناء وجود من دیدم  وجود خود را با وجود تو شرك می

بشنید بگذار بایزید چون این ندا  6حاصل شود این وقت خداوند سبحان فرمود سر خود را بر عتبه در خانه  رسول خدا

ا این که به ارواح انبیاء رسیدم بهر یک یک گفت من از شوق به جوالن درآمدم و پرواز کردم با بال همت و عشق ت

رسانیدم دیدم  6ها بر من سالم کردند. پس همت کردم در پرواز تا خود را به جوار رسول خداها سالم کردم و آنآن

نور دیدم و دانستم تا از ا عبور کرد. سپس هزار هزار حجاب از هصد هزار هزار دریاي آتش است که بایستی از آن

دریاهاي آتش نگذرم به حجاب نور نخواهم رسید و دیدم اگر یک قدم در دریاي عشق بگذارم هر آینه خواهم سوخت 

الم اند این وقت دانستم کهاي نور زدهرا دیدم که در منهتی حجاب 6هاي سرادق رسول خداچون نیک نظر کردم طناب

صعب است چون مأیوس شدم از وصول به  6بزرگان را که فرمودند وصول به خدا سهل است و وصل به رسول خدا

جعفر بن محمد است. پس به جانب آن حضرت آمدم و گفتم جعلت فداك.  6گفتم باب رسول خدا 6رسول خدا

اند و من بعد از ه سوي شما داللت کردهخداوند متعال مرا بعد از هشتاد سال ریاضت و خدمت صد و سی نفر از اولیاء ب

ام که مرا در ي تو آمدهبر عبادت و انقطاع از خلق و عزلت و تفرید و تجرید به در خانه طول مدت ریاضت و مواظبت

لم اسالم داخل بنمایی. فرمودند بگو ال اله اال اهللا من گفتم ال اله اال اهللا کلمه النفی این وقت محو و فناء را در جمیع عا

بر من ظاهر شد. گفتم سبحان اهللا فنا  7بدیدم حتی وجود خود مرا چون اال اهللا کلمه اثبات گفتم صورت حضرت صادق

کردم با طول ریاضت و مجاهدات و خدمت صد و سی نفر از اولیاء و سیر و قا و محو و اثبات که در نود سال طلب می

 ي واحده حاصل شد الخ. قهصد و سی هزار سال در عالم وحدت براي من به یک دقی
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ندارد حتی دهد و این قصه از اکاذیب عظیمه است که هیچ احتمال صدق و راستی سپس داستان سقایی او را شرح می

قطب االقطاب  کند از نقل این قصه استحیا کرده عجب از اینآن که در تذکره االولیاء عطار که هرمز خرفیرا نقل می

زخرفاتی حیا نکرده است و این خرافات که اثر مالخولیا است در کتاب خود ضبط کرده ذهبیه است که از نقل چنین م

 است. 

 

 بشر بن الحارث الحافی

) بر هم بافته و 95ي او هفت ورق رطب ؟؟؟ (صداد به ترجمهبه بغداد و خطیب بغدادي در تاریخ بغ 227المتوفی سنه 

ریف اهل سنت است ولی قاضی نوراهللا موافق مشرب خود ایشان شود که بشر یکی از معااز مجموع آن روایات مسلم می

را از صوفیان شیعه دانسته و گفته جد پنجم بشر حافی به دست امیرالمؤمنین به شرف اسالم مشرف شده است و بشر 

م حافی در اوایل حال به مالهی و مناهی اشتغال داشته. پس خداي تعالی او را توفیق مرحمت فرموده که به دست اما

ي بشر فرماید که آن حضرت از پیش خانهي حلی در منهاج الکرامه میتو به نموده و عالمه 7همام موسی بن جعفر

گذشت آواز غنا و سازي شنید کنیزکی بر در خانه دید پس سؤال نمود که اي کنیز صاحب تو آزاد است یا بنده. می

اندیشه  کرد و از خداي تعالیبنده بود بندگی میکنیز گفت آزاد است. حضرت فرمودند که راست گفتی اگر او 

نمود. پس آن کنیزك به اندرون رفت و ماجرا را براي بشر تقریر کرد بشر از آن کالم هدایت انجام متنبه شده پاي می

به شتافت و به آن حضرت رسید خود را در قدم او انداخت و بر دست همایون  7برهنه از خانه بیرون آمده در عقب امام

 او رایت توبه و انابه بر افراخت و همیشه پاي برهنه بود تا از دنیا رفت به بشر حافی ملقب گردید. 

حقیر گوید این روایت دلیل بر تشیع بشر حافی نشود و از حسن خاتمه او خبر ندهد و بر فرض از مناهی و مالهی روي 

اخذ نکرده باشد و  6عقاید خود را از آل محمدو ترك دنیا سعی کرده باشد تا اصول و گردان شده باشد و در زهد 

معتقد به امامت ایشان نشده باشد این زهد و ترك دنیا او را سودي ندهد و دلیل بر این که بشر از موالیان اهل بیت بوده 

 است مفقود است بوجوهی.
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ي او ابونصر اصال از کینه اوال آن که خطیب بغدادي به ترجمه او گوید بشر بن الحارث بن عبدالرحمن بن عطاء الحافی

اهل مرو بوده ولی تولد او در بغداد اتفاق افتاده در ورع و زهد بر تمامت اهل عصر خود پیشی گرفته و در عقل و انواع 

متفرد بوده و از ابراهیم بن سعد زهري و عبدالرحمن بن زید بن اسلم و حماد بن فضل و حسن طریقه و استقامت مذهب 

اهللا و عبداهللا بن مبارك روایت داشته و کثیر الحدیث بوده ولی به نقل احادیث نپرداخت و نقل زید و شریک بن عبد

حدیث را کراهت داشت و آنچه کتب از براي او بود همه را در خاك دفن کرد و بر سبیل مذاکره احادیثی از او منقول 

کرد که امیرالمؤمنین بر ز ابجحیفه حدیث میگوید که من از بشر حافی شنیدم که ااست. از آن جمله محمد بن مثنی می

ابوبکر ثم عمر و لو شئت ان  6خواند و در خطبه خود فرمود اال ان خیر الناس بعد رسول اهللامنبر کوفه براي ما خطبه می

 اخبر کم بثالث الخبرتکم قال فنزل عن المنبر و هو یقول عثمان عثمان)

ابوبکر  6ه معاذاهللا آن حضرت فرموده باشد بهتر مردمان بعد رسول خداببندد که آن حضرت بآن کس که چنین افترائی 

دادم سپس از منبر فرود بیاید و تا دو مرتبه دهم هر آینه خبر میاست بعد عمر بعد بفرماید اگر بخواهم از سومی خبر می

 ي نواصب لئام است. شود بلکه در زمرهبگوید عثمان عثمان. چنین آدمی را چگونه احتمال تشیع در او داده می

 و ثانیاً مداحی او از سفیان نوري

و ثالثاً درخواست او از خدا که هر چه حدیث در قلب من است محو بشود خطیب گوید کان بشر یقول انی الدعو اهللا ان 

ه. بر خالف نص صحیح که هر که چهل حدیث حفظ کند خدا او را فقیه یذهب بالحدیث من قلبی و یذهب بخفط

 نماید. محشور می

و رابعاً دفن کردن کتب را که ابراهیم بن هاشم گفت هیجده سبد کتاب از بشر حافی دفن کردیم این کتب اگر کتب 

آن غیرجائز و اگر مزخرفات و اکاذیب صرف کرده و اصال از احادیث و احکام دین بوده حفظ آن واجب بود و دفن 

جعفر و حضرت رضا بوده اصال به مجالس ایشان پا نگذاشته و آل محمد روایتی ندارد و با این که معاصر موسی بن 

 حدیث منهاج الکرامه مسلم نیست. 

رفت ورقی ي بشر این بود که در راهی که میگفته سبب توبه 227یافعی در مرآت الجنان در حوادث سنه براي این که 

برداشت و یک درهم بوي خوش خرید و آن ورقه را دید که بر او نوشته است بسم اهللا و مردم پاي بر او میگذارند او را 
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گوید یا بشر طیبت اسمی الطیبن اي میرا خوشبو کرد و در شکاف دیواري گذارد شب در عالم رؤیا دید که گوینده

 شد توبه کرد. اسمک فی الدنیا و االخره چون از خواب بیدار 

زي حنبلی در برد و این جواز موسی بن جعفر نمی نگارد و اصالً نامیپس روایتی که منهاج الکرامه نقل فرموده می

بوده زمان حضرت سید سجاد کجا زمان موسی بن  7گوید علی بن الحسینکتاب مدحش شخصی که در خانه آمد می

 جعفر کجا.

دوزي آورد که آن را گوید بشر بند نعلینش پاره شده بود در نزد پینهو نیز سبب ملق شدنش به حافی در روضات می

باشد. بشر به شنیدن این کالم نعلین از پا انداخت و دیگر شما چقدر کلفت و سربار جامعه میدوز گفت د. مرد پینهبدوز

 نپوشید. 

و خامساً خطیب از ابوحفص حدیث کند که مردي به نزد بشر آمد و گفت من خدا را در خواب دیدم که به من فرمود 

ده باشی در مقابل آنچه به نکرمرا سجده بنمایی هر آینه اداي شکر من برو به بشر بگو اي بشر اگر روي آتش سرخ شده 

اي گفت بلی. دو شب پشت سر هم چنین خوابی تو انعام کردم و نام تو را بلند نمودم بشر گفت تو چنین خوابی دیده

 دیدم. بشر گفت به کسی خبر نده که من چنین خوابی دیدم. 

بشر از مجسمه بوده و اال بر او واجب بود که تکذیب او را بنماید بگوید اي این داللت دارد اگر راست باشد که خود 

 احمق خدا جسم نیست که به خواب کسی بیاید. 

بشر تطویل کالم کرده و ابن عساکر در تاریخ شام هشت ورقه در و سادساً شنیدي که خطیب هفت ورق در ترجمه 

ر کرده و در تمام منقوالت ایشان به جز بیان زهد و ترك دنیا ترجمه بشر اراجیف نقل کرده و ابن خلکان آن را مختص

 چیزي منقول نیست. ابن عساکر گوید کان بشر رجال کثیر الشعر طویل الشارب علیه اطمار مرقعه. 

 گذارند تقلید از بشحافی کردند. هاي خود را بلند میحضرات صوفیه که شاربشود که معلوم می

هاي اند و آنچه که راجع به مدح او است از بافتي بشر چیزي که قابل قوبل باشد ذکر نکردهو سابعاً علماي شیعه درباره

مریدان اوست مثل ابوعلی رودباري که یکی از مشاهیر صوفیه است گفته که در مرض موت بشر حافی بعضی یاران بر 

ي او م گفت من در نظر طبیبم هر چه ارادهي تو را بطبیب ببریخواهیم قارورهبالین او جمع بودند یکی از ایشان گفت می
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بریم. بشر ي تو را به او میاند فالن طبیب نصرانی در حذاقت سرآمد طبیبان است. قارورهکند. ایشان گفتهاست با من می

ي او را نزد ي مرا به ایشان بده. چون صبح شد قارورهچون عیال اختیار نکرده بود خواهر خود را گفت فردا قاروره

بیب آوردند. در او نظري کرد گفت او را حرکت دهید. حرکت دادند. پس گفت بر زمین گذارید تا سه مرتبه این ط

دانستیم و الحال کار کردند یکی از آن جماعت گفت ما تو را صاحب دقت نظر و حدس صائب و سرعت ادراك می

گفت واهللا که من در اول مرتبه تشخیص دادم  نمایی طبیب نصرانیبینیم که فکر و نظر و تأمل در این قاروره میمی

مرض او را. ولی تکرار نظر من از روي تعجب بود. به هر حال اگر در این قاروره آب نصرانی است آب راهبی خواهد 

او را پاره پاره کرده باشد و اگر مسلمانی است آب بشر حافی است و آن را نزد من دوایی بود که خوف الهی جگر 

این آب بشر حافی است چون طبیب نصرانی این معنی را اند واهللا به او برسانید که خواهد مرد ایشان گفتهنیست خود را 

اند و او را بشارت دادند چون چشم بشر به بشر شتافتهشنید مقراض طلبید و زنار پاره کرد و مسلمان شد. یاران به خدمت 

را خبر داد گفت چون شما رفتید حالتی بر من عارض شد در آن اند بلی که تو ایشان افتاد گفت طبیب مسلمان شد گفته

ي تو طبیب نصرانی مسلمان شد. پس بعد از یک گوید اي بشر بشارت باد تو را که از قارورهحالت شنیدم که کسی می

 ساعت از دنیا رفت. و اهللا العالم. 

 

 سري بن مفلس السقطی

فلس السقطی احد رجال الطریقه و ارباب الحقیقه کان اوحد اهل زمانه او گفته ابوالحسن سري بن مابن خلکان به ترجمه 

فی الورع و العلوم و علم التوحید و هو خال ابوالقاسم الجنید و استازه و کان تلمذ عند معروف الکرخی و کانت وفاته 

 سنه احدي و خمسین و مأتین ببغداد. 

رخی را در خواب دیدم که در زیر عرض پروردگار بود فرماید که سري گوید که من معروف کدر تبصره العوام می

اند این کیست خدا فرمود این معروف کرخی است که از دوستی من مست شده به هوش نیاید اال به لقاي مالئکه گفته

 من. 
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ن حقیر گوید سري سقطی باالتفاق از صوفیان ابناء سنت است که اراجیف و خرافات او بسیار است و حکایتی با احمد ب

خاندان رسالت بوده و با  7حنبل دارد که در طرائق او را نقل کرده و عالقه و دوستی او با منحرفین از اهل بیت عصمت

 رفت و آمدي نداشته.

 

 سهل بن عبداهللا التستري

 اش ابومحمددر بصره بود و هشتاد سال عمر گرد کنیه 283شود وفات او در محرم سنه ي سهلیه به او منتهی میسلسله

شاگرد شیخ محمد سوار که او شاگرد معروف کرخی بوده است و شیخ محمد سوار خالوي سهل بن عبداهللا بوده و با 

ذوالنون مصري طریق مصاحبت پیموده و گویند سهل بن عبداهللا مدت هفتاد روز چیزي نخوردي چون طعام خوردي 

رمضان به خانه رفتی و در بخشت و گل بر  ضعیف شدي و اگر هیچ نخوردي به حال خود بودي و گویند از اول ماه

ي نان دادند چون روز عید از خانه بیرون آمدي سی قرصهآوردي و سوراخی گذاشتی و هر شب یک قرص نان به او می

 شد که هیچ طعامی و شراب نخورده بوده است.آوردند معلوم میاز خانه بیرون می

 عبداهللا گوید سماع عملی است که خدا آن را برگزیده است.  فرماید سهل بنو سید مرتضی در تبصره العوام می

السر فرماید که سهل بن عبداهللا شوشتري گفته للنفس سرما ظهر ذلک ي خیراتیه میو آقا محمد کرمانشاهی در رساله

 علی احد االعلی فرعون حیث قال انا ربکم االعلی. 

وع و ترك شهوت از سهل بن عبداهللا که هر پانزده روز در باب جو در روضات به ترجمه او گفته که حکایت کردند

و چون ماه رمضان داخل شدي ترك غذا کردي تا این که هالل شوال را بدیدي و از کلمات یک مرتبه غذا خوردي 

اوست که گفته کل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء طاعه کان او معصیه فهو عیش النفس و کل فعل یفعله باالقتداء فهو عذاب 

 النفس.

ي سهل گفته و کان سهل یقول انا حجه اهللا علی الخلق و انا حجه علی و عبدالوهاب شعرانی در طبقات کبري به ترجمه

اولیائه این سخن به گوش ابوزکریاي ساجی رسید. با اباعبداهللا زبیري به نزد او آمدند زبیر مرد جسوري بود چون نابینا 

باشم به چه چیز این دعوا گویی من حجه اهللا و حجت بر اولیاء میاست که تو می بود گفت باسهل بن عبداهللا بما رسیده
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غمبر یا صدیق این امتی؟ گفت گمان شما به خطا رفته من پیغمبر نیستم من این نمایی مگر تو پیغمبري یا وصی پیرا می

خود را حالل قرار دادي سهل سخن را گفتم براي این که خوراك خود را حالل قرار دادم زبیري گفت تو غذا و اکل 

 گفت بلی. 

و دانش بکلی عاري و بري بوده است و این ریاضت را که مریدان او ي عقل اوال باید دانست که سهل بن عبداهللا از حلیه

سم قاتل و زهر هالل  اند. اصال حظی از صحت ندارد و بر فرض که راست باشد براي سهل بن عبداهللابر فتراك او بسته

مخالف قانون شرع مطهر است براي آن که انسان مرکب از جسم و جان و تن و روان است و این دو توام و  است چون

مالزم و هر یک محتاج به دیگري در سیر و سلوك و ترقی استکمالست و هر یک مورد نظر خالق البشر است و غایت و 

است. فلذا این شریعت اسالم مراعی جانبین غرض از خلقت اناطه به هر دو داشته پس حکمت رعایت هر دو را مقتضی 

و ناظر طرفین و مربی جهتین است و رعایت راکب و مرکوب هر دو را فرموده و به حدي جد و اهتمام نموده که گویا 

او یگانه پدر نوع بشر است و تنها شبان این اغنام و مسؤول انجام این مرام است و به وجهی اهمیت داده که گویا غرضی 

کنی در مسئله صوم و نگهداري بشر نداشته و شاهد این مدعی استقصا در قوانین شریعت غراست آیا نظر نمیجز حفظ 

و  درباره ایشان فرستادهکه از ارکان دین اسالم است مع ذلک شیخ و شیخه را معاف داشته (و علی الذین یطیقونه فدیه) 

فرستاده (فان کنتم مرضی او علی ي ایشان والعطاش و دربارهتسهیال این حکم را برداشته و همچنین مرضی و ذ از مسافر

سفر فعده من ایام اخر) و به واسطه ظن ضرر تجویز افطار نموده بلکه خوف بئی یا حدوث  مرضی را براي جواز افطار 

و  و براي حفظ جنینو مرضعه در وقت خوف ضرر بر طفل و جنین حکم وجوب را ساقط کرده کافی دانسته و از حامله 

احترام او رخصت صوم نداده و حج که عز دین اسالم است و تارك آن کافر است با خوف ضرر از مستطیع برداشته و 

شرب و میه با آن نجاست و خیانت و با بودن از محرمات شدیده شرب آن را در معالجه و اکل این را از مخمصه جایز 

اکراه بر ترك واجبات را عذر دانسته و عقوبت را مرتفع نموده مگر ها را و اضطرار در فعل منهیات و اکراه بر آندانسته 

در باب قتل براي حفظ نفس و تقیه را مبدل احکام قرار داده و مباحات باالصل در مورد ضرر نفس حرام بالعرض 

لد ي برد شدید حتی به مثل خشونت جبه و غسل و وضو را للضرر رخصت داده و لو به واسطهشرمده ترك طهارت واج

و به مثل احتیاج انسان یا حیوان به آب در مورد انحصار آب تیمم را بدل قرار داده نجاست قروح و جروح را در مثل 
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حفظ جان و مال و صلوه که عمود دین است و معراج مؤمن است و مشروط به طهارت باشد تسهیال معفو دانسته و براي 

سقاط شرایط و اجزأ معین فرموده و امر به معروف و نهی از منکر که خوف از درد مراتبی براي نماز از قصر و اتمام و ا

در فروع دین شأن بسیار عظیمی دارد در مورد ضرر واجب ندانسته بالجمله در هر جایی که حکم و قانون مزاحمت با 

انب نفس را حفظ نفس و یا مستلزم ضرر آن بوده با آن که اصل بعثت براي تشریع اسالم و اساس دیانت بوده رعایت ج

اهم و مقدم داشته و حفظ نفس را حاکم بر احکام قرار داده پس ریاضتی که موجب ضرر بر نفس باشد مثل ریاضت 

 سهل بن عبداهللا و امثال او بدعت و حرام و مخالف شریعت و احکام است. 

ر نداشته باشد باز هم از و ثانیاً بر فرض این که این ریاضت سهل بن عبداهللا مخالف حفظ الصحه نباشد و او خوف ضر

رهایی ندارد به واسطه آن که در ماه رمضان به خانه برود و در به روي خود از خشت و گل ببندد و در بدعت و ضاللت 

گیري اختیار بنماید این احیاي رهبانیت منسوخه در دین و شریعت مطهر است و ارتکاب صوم وصال که سایر ایام گوشه

 ریاضت مذمومه در شرع مطهر بدعت محرمه است که صاحب آن ملعون است الی االبد.  محذور و ممنوع است و این

که خداوند متعال آن را برگزیده با این که  و ثالثاً براي ضالل او کافی است تجویز سماع را که گفته سماع عملیست

 حرمت آن مجمع علیه بین شیعه و سنی است. 

ي مطبوعه ترین اهل سنت در کتاب مجموعه الرسائل الکبري که نسخهابوالعباس احمد بن یتمیه حنبلی که متعصب

ي ثالث عشر گفته چیزي را که حاصل مضمونش این است که ما از مصرش در نظر این قاصر موجود است در رساله

ف زدن از براي صلحا و عباد و زهاد خواندن اشعار تغنی و سماع و دست زدن و د 6ایم که رسول خدادین اسالم دانسته

حیا مردم به قرائت اشعار تغنی و دف زدن و ناي و مزمار و رقصیدن به وجد آیند و و رقصیدن را جایز نفرموده و این بی

ها نه در قرن صحابه و نه تابعین و نه تابعی تابعین وجود داشته این افعال محرمه را سبب نزول رحمت دانند و این بدعت

مات و نه مصر و مغرب زمین و نه خراسان و جاهاي دیگر نامی و نشانی از این نه در حجاز و یمن و نه عراق و شا

ي دین مثل شافعی و مالک احمد حنبل آن را منکر شمردند و از ها نبوده در اواخر قرن دوم اسالم پیدا شده و ائمهبدعت

ت نفس مجرد شوند غافل شوند که از شهواکردند و این جماعت داخل در ریاضات و مجاهدات و زهد میآن نهی می
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دانند الی آخر شوند و این افعال زشت را سبب وصول الی الحق میاز این که در شهوتی که بزرگتر است دچار می

 کالمه بطوله. 

و رابعاً دعوي باطل او که من حجت خدا و حجت بر اولیاء خدا هستم بنابراین معاذاهللا باید این حجت بر امام علی النقی 

بوده باشد چون معاصر با این دو امام بوده و معاذاهللا باید این دو امام همام تابع سهل بن عبداهللا و تحت  :تقی و امام محمد

ءا فیها مهم فعلی لحیه الجاهل فلیضحک فرمان او باشند و در فضل و دانش کمتر از سهل بن عبداهللا بوده باشند. تبالسو

 الضاحکون. 

کاسه لیس شیخ محمد سوار بود که او مرد جاهلی بیش نبوده کما ستعرف و هم  و خامساً شنیدي که سهل بن عبداهللا

صحبت ذوالنون مصري و شاگرد معروف کرخی بوده است ولی جایی ذکر نشده است که ایشان الاقل یک مرتبه 

وي ها کرده باشد و این خود شاهد قرسیده باشد و درك فیض مجلس آن 7خدمت امام محمدتقی یا امام علی النقی

اي دارد. باالخره شیطان اند. و سادساً سهل بن عبداهللا با شیطان مباحثهاي نداشتهعالقه :است که این جماعت اصالً با ائمه

 موجود است.  226ي خویی در ص نهج البالغه عالمه 6شود و صورت مباحثه در جلد در مباحثه بر او غالب می

 

 شیخ ابراهیم مجذوب

ي گوید شیخ نجیب الدین علی گفت که شیخ ابراهیم مجذوب دیوانه 424حات االنس صعبدالرحمن جامی در نف

شود که به یک دفعه صد من خورد و گاه میافتد که چند روز چیزي نمیاند که اتفاق میگفتهعجیبی بود مردم می

ک روز هم صحبت باشیم بخورد و وي را احوال و کرامات عجیب بوده مرا آرزوي صحبت او بود. با او گفتم بیا تا ی

کرد تا این که یک روز او را در بازار دیدم در فصل زمستان گفت این ساعت وقت این است که با هم اجابت نمی

صحبت بداریم لیکن به شرط آن که امشب در مسجد بسر بریم من قبول کردم و با وي داخل مسجد شدیم گفتم طعامی 

ها جاري گردید. چون نماز شام و آن حال برف و باران آمدن گرفت و ناودانگفت من سیر اشتهایی ندارم و در بیاورم. 

چیزي بیار تا بخورم شب تاریک ام ندم گفت من گرسنهاند و من با او بماخفتن بگذاشتیم و خلق از مسجد بیرون رفته

ت این زر را فردا قوت آمد و چند دینار زر داشتم به او دادم گفتم معذور دار که عذر واضح اسو برف عظیم می بود
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ي من از آن مسجد ام برخیز چیزي بیاور تا بخوریم خانهخود ساز زر را گرفت و ساعتی صبر کرد و باز گفت گرسنه

خورد . گفتم او رفتم. چون شنیده بودم که چیزي بسیار میود منعم به خانهدور بود. اما نزدیک آن مسجد مرا خویشی ب

سپس  اند دیرگاه باشد و طعامی پخته نماند.ها را بر من واجب افتاده گفتهاست و اطعام آنمرا جماعتی میهمانان رسیده 

ي گوشت سرخ کرده و مقداري پنیر خدمتکار آن را صدا زد و از برنج و باقال و نخود و گندم یک عدد دنبه و یک پاره

جموع پنجاه من بود. همه را بر در مسجد بر سر خادمان نهاد و گفت ببرید منزل خود شما طبخ کنید. من تخمین زدم م

ها را طبخ کنم گفت الزم نیست من اند. من شیخ ابراهیم را گفتم صبر کن تا براي تو اینآوردند و از پی کار خود رفته

خورم. آن جمله را تمام بخورد و ساعتی صبر کرد آواز سائلی از راه گذر بلند گردید که دریوزه و همین قسم خام می

کرد. شیخ ابراهیم با شتاب از مسجد بیرون دوید و هر چه جمع کرده بود تمام را از او گرفت. من تخمین می گدایی

هاي نان بود. همه را به مسجد آورد و همه را بخورد. چون شب از نیمه گذشت مرا گفت برخیز  کردم مقدار ده من پاره

ا اگر حرکتی بنمایی یا جنبشی بکنی تو را هالك خواهم و در گوشه مسجد برو بخواب که بسیار تو را زحمت دادم ام

ترین حرکتی بنمایم حتی آن که اگر ي آن نداشتم که کوچکي مسجد رفتم و خوابیدم و زهرهکرد. من به گوشه

کرد جرئت خاریدن آن را نداشتم و در آن مسجد سنگی بزرگ نهاده بودند. هر ساعت بر عضوي از من خارش می

آمد و با خود گفتی آن سنگ را بر او فرو کوبم و او را هالك داشت و به بالین من مینگ را بر میخاست و آن سمی

نهاد. چند بنمایم. سپس با خود گفتی روا نباشد پدرش مردي پیر است فردا جزع کند آن سنگ را باز بجاي خود می

دادم که من خواب هستم. پس مرا گفت آمد. اما خود را چنین ارائه مین کرد و مرا از ترس خواب نمینوبت چنی

روم تا تو ایمن گردي و اکنون تو را بخشیدم من بر بام مسجد می دانم که در خواب نیستی تو را زحمت بسیار دادم.می

بود که کتاب بسیار امام مسجد در آنجا گذاشته بود چون به آن اي خواب کنی. پس بر بام رفت و برسر نردبان کتابخانه

آمد و آواز چیز خوردن وي از آن خانه میمن از ترس از بیرون در را به روي او بستم و بخفتم در آن حال  خانه رفت

خورد چون که یقین داشتم که در آن اطاق از خوردنی چیزي نباشد چون من در تعجب بودم که وي از کجا چیزي می

 ها را خورده بود. ابي کتصبح بیرون آمد و برفت در آن خانه رفتم دیدم که جلدهاي همه
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کنند نمایند و به نام کرامت در جامعه پراکنده میآوري میبخوانید و بخندید که این نواصب لئام چه مزخرفاتی را جمع

اند در عداد مشایخ صوفیه تعداد کرده است جامی مثل این که در همین نفحات دانستهو با اقرار به این که او را دیوانه می

ي بغداد غسل کند سر از رود نیل بیرون ترجمه شیخ موسی سدرانی گفت که صایغی رفت کنار دجلهگفته در  510ص

کرد و در آنجا هفت سال بماند و عیال گرفت و چهار فرزند آورد. پس از هفت سال به کنار نیل آمد غسل کند سر از 

 ي خود مفقود گردیده بود. زوجهه از ي خود رفت و هنوز یک ساعت نشده بود کي بغداد بیرون آورد. به خانهدجله

 

 داود بن نصر طائی

رسانند و او در نصب و اش ابوسلیمان از شاگردان ابوحنیفه بوده است حضرات صوفیه سند ذکر خفی را به او میکنیه

 .42ص ي ثانی استادش بوده و در نفحات او را از اعاظم مشایخ معرفی کرده درنسخه :نسبت به اهل بیت پیغمبر عداوت

 

 ابراهیم خواص

وفات کرد، او از اقران جنید بغدادي بوده  291و نیز در نفحات االنس گوید ابراهیم الخواص از طبقه ثانیه است در سنه 

نشست و از هر طرف او مقداري سبز و خرم بود و او پدرش از اهل آمل مازندران است. گویند بر سر تلی میان برف می

 در عرق غرق بود. 

خواهند مرید جمع کنند مثل منصور حالج که از این پیش یاد کردیم و شاگردان او مثل ها میشعبده بازي به این

و شیخ ابوالقاسم سمرقندي و امثال ایشان به همین   عبدالملک اسکاف و احمد بن فاتک و فارس بن عیسی بغدادي

 کنند. ها عوام را افسار میبازيشعبده

 

 ابوبکر سوسی
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ربی که و او در شب مط 386الحجه سنه گوید نامش محمد بن ابراهیم المتوفی فی ذي 188فحات االنس صو نیز در ن

شراب خورده بود طلبید تا براي او خوانندگی بنماید مطرف در خالل خوانندگی شراب قی کرد. این یکی از مشایخ 

 بزرگ صوفیه است.

 

 بهان بقلیروز  20

مجمع سماع به جهت ترویج قلوب به سه چیز محتاجند روایح طیبه و وجه صبیح و  و فیه شیخ روزبهان گفته عارفان در

صوت ملیح تا این که گوید به محبت زنی مغنیه مبتلی شد خرقه بینداخت و مالزم زن مغنیه گردید و بعد مغنیه  توبه 

 کرد. 

 ي سنیه است. ارسی از اکابر صوفیههمان روزبهان فارسی است یا غیر او روزبهان فدانم این روز بهان حقیر گوید نمی

فرماید که روزبهان فارسی گوید که در غلواي سکر حق بر من تجلی کرد در صورت ترکی قبا بسته در تبصره العوام می

ام چنانت شناختهي تو که و مو بافته و کاله کج نهاده پس دست در دامن عز و جاللش زدم و گفتم به حق وحدت ذاتیه

 صورت درآیی و به هزار کسوت جلوه فرمایی یک سر مو معرفت من تغییرپذیر نیست.  که اگر به هزار

 کند  همین است. اعراض می :ي اهل بیتي مجسمه همانا جزاي کسی که از در خانهي این کفرهاین است عقیده

 

 معروف کرخی

ي جمیع مشایخ ابومحفوظ سر حلقهاش ي دویست گفته کنیهو شعرانی فوت او را در سنه 234المتوفی به بغداد سنه 

 اند. رسانند و فضایل و محامد بسیار بر فتراك او بستهصوفیه است که خرقه و تاج را به او می

ي او گفته پدر و مادر معروف نصرانی بودند و معروف به دست علی بن موسی ابن خلکان در وفیات االعیات به ترجمه

اسالم اختیار کرد به  7لیات او بود. بعد از آن که به دست علی بن موسی الرضاموابن جعفر اسالم و اختیار کرد و از 

سوي پدر و مادر خود مراجعت نمود. ایشان از دیدار او خوشحال شدند و مشرف به اسالم گردیدند و گوید که قبر 

اب دیدم که را در خومعروف کرخی در بغداد تریاق مجرب است و سري سقطی که شاگرد او بود گوید من معروف 
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ي خود این کیست در زیر عرض من مالئکه فرماید به مالئکهدر زیر عرض خداي ت عالی است و خداوند متعال می

عرض کردند خداوندا تو عالمی و داناتري از ما پس حق تعالی فرمود این معروف کرخی است که از محبت من مست 

 شده است و به هوش نیاید مگر به لقاي من. 

گوید علوم ظاهره و باطنه را از معرفی کرده و می 7مجالس المؤمنین معروف کرخی را دربان حضرت رضا و قاضی در

ي او و بر فرض این ي معروف کرخی پی نبردیم تا برسد به علوم باطنهآن حضرت اخذ کرده. متأسفانه به علوم ظاهره

شود اگر چنین بود بایستی انس بن مالک نمی نفس دربانی دلیل فضل و حسن عاقبتبوده باشد  7که دربان حضرت رضا

 7بود با این که مقدس اردبیلی در حدیقه الشیعه در تاریخ حضرت رضا 6افضل صحابه بوده باشد که دربان رسول خدا

هر گاه مثل مقدس » گویند معروف کرخی دربان حضرت بوده و آن اصلی نداردو صوفیه می«به این عبارت فرموده 

 کند دیگر نازدین به این رتبه جا ندارد. دربانی را می اردبیلی نفی این

 7کند دربان بودن معروف را براي حضرت رضاي خوئی در شرح نهج البالغه در جلد ششم ایضاً انکار میو عالمه

خواه غیر دربان در صوفی بودن او جاي تردید نیست و در  7کیف کان خواه شیعه خواه سنی خواه دربان حضرت رضا

 ي کرخیه که ام السالسل است جاي شبهه نیست و همین براي ضالل او کافی است. ه سلسلهاین ک

 اوالً دربانی او مسلم نیست. 

ثانیاً مامقانی در رجال خود به ترجمه او گوید لیس للرجال فی کتب اصحابنا الرجالیه ذکر اصال و این شاهد قوي است 

 که دربان نبوده. 

اسالم اختیار  7اند که به دست حضرت رضاروایت دارد از آن طرف متفق 7ز امام صادقگویند معروف او ثالثاً می

 7یا یک سال بعد متولد گردیده پس روایت معروف از امام صادق 7در سال وفات امام صادق 7کرده و حضرت رضا

 حتماً و جزماً اصلی ندارد چون در آن وقت اسالم نیاورده بود. 

زیر دست و پاي مردم فوت  7ي ازدحام ناس بر در خانه حضرت رضاوف کرخی به واسطهو رابعاً جامی گوید که معر

در خراسان بود و البته این ازدحام اگر بوده در خراسان بوده  7ي وفات معروف کرخی حضرت رضاشد و در سنه

 کند. بنابراین معروف در خراسان فوت شده پس قبر او در بغداد چه می
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ي عاشر از ایمان بود چنین د قبر معروف کرخی تریاق مجرب است اما قبر سلمان که د اراي درجهگوینو خامساً عامه می

 اند. اند عشر او را براي سلمان نقل نکردهسخنی را نگویند و این مقدار که فضایل براي معروف بر هم بافته

رده باشد و این عیون است چرا نباید احادیثی از حضرت روایت نک 7و سادساً کسی که دربان حضرت رضا

 (علیه الرحمه) است که یک روایت از معروف در او وجود ندارد. اخبارالرضاي صدوق

یک روایت در مدح او نرسیده کسی که چنین مقامی داشته باشد که مستجاب الدعوه  7و سابعاً چرا از حضرت رضا

معروف الکرخی کان من المشایخ الکبار مجاب گوید ان ي خود میابوالقاسم قشیري صوفی در رسالهبوده باشد چنانچه 

هاي صوفیه اند همه از بافتالدعوه یستشفی بقبره. پس معلوم شد که تمام آنچه را در حق معروف غیر معروف گفته

است این همه فضائل او دو کتب رجال  7است سبحان اهللا یونس بن عبدالرحمن که یک نفر از اصحاب حضرت رضا

 صالً نیست.است اما ذکر معروف ا

 

 ابوعبداهللا بلیانی

دقاق گفته که زاهدي از من  گوید ابوعبداهللا بلیانی ملق به اوحد الدین فرزند شیخ ابوعلی 243جامی در نفحات ص

گفتم من به سؤال کرد که جواب او این بود که من گفتم غیر خدا نیستم زاهد گفت سخن منصور حالج آوردي من 

زار چون منصور پیدا کنم تا این که گوید شیخ در کوهی عزلت گرفته بود ماري پیش یک آه که برآرم توانم که صده

زد استاد او این خبر بردند فرمان داد او را وي رسید خواست وي را بگیرد مار وي را بگزید اعضاي وي آماس کرد در ن

ه غیر خدا نیست من آن مار را حاضر کردند گفت چرا خواستی مار را بگیري تا تو را زخم زند گفت یا شیخ تو گفتی ک

به غیر خدا ندیدم از این جهت دلیري کردم وي را بگرفتم شیخ گفت هر گاه خدا را به لباس قهر دیدي بگریز تا این که 

گوید درویشی به نماز و روزه نیست و نه به احیاء شب این جمله اسباب بندگی است و درویشی نرنجیدن است. اگر این 

 ي تا این گوید اگر خود نباشد خدا باشد پس این اشعار بسرود:حاضل کنی واصل گرد

 نی ز آتش و آب و باد و خاکیم  ما جمله خداي پاك پاکیم

 چاکیمایم و جامهعریان شده  از هستی و نیستی عیشه
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 و نیز گفته:

 که بی شک هر دو عالم جز خدا نیست  حقیت جز خدا دیدن روا نیست 

 و نیز گفته:

 آن ایشانند من چنینم هر دم  شم سر نتوان دیدگویند خدا به چ

 و گفته هر گاه خواستی از گناهان توبه بنمایی شرط توبه این است که یک سال خوگبانی بنمایی.

 

 محمد معشوق 

ي محمد معشوق گفته که او نماز نکردي با این حال گفته خواجه به ترجمه 284در نفحات االنس جامی است صو نیز 

ي صدیقان را این تمنا بود که کاشکی اند که روز قیامت همهواجه امام احمد عزالی روایت کردهمحمد حموي و خ

قدم بر آن خاك نهادي خدا لعنت کند این نواصب لئام را که به این کفریات خاکی بودندي که روزي محمد معشوق 

و زندقه سرگرم کردند تا اجانب در علم و هنر ها را به این خرافات و اراجیف اند و آنامت را از تعالی و ترقی بازداشته

 ي خود قرار دادند وا اسفاه. ها را مستعمرهها پیش افتادند و مردم اسالم را زیر دست خود کردند و بالد آناز آن

 

 ابوعلی دقاق

ی از نزول او گفته از ابوعلی دقاق در مجلس او کس از صوفیان اواخر قرن پنجم است در نفحات االنس جامی به ترجمه

 تعالی برسید به این دو بیت جواب داد:حق

 باکرم من رب یمشی الی عبد  خلیلی هل ابصرتما او سمعتما

 اصونک من تعلیق قلبک بالوعد  انی زائرا من غیر وعد و قال لی

گفت این و گوید سماع بر عوام حرام باشد و بر زهاد حالل و گوید چون ابراهیم با اسماعیل گفت انی اري اذبحک او 

جزاي آن کس باشد که از دوست به خواب رود اگر تو به خواب نرفته بودي این خطاب با تو نکردندي و نیز ابوعلی 

گوید شبلی گوید حق تعالی نظر کرد به من و گفت هر که به خواب رود غاف باشد و غال در حجاب است از حق 
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سلسله شاه نعمه اهللا ولی است که خرقه و تاج از دست این  تعالی و این ابوعلی با این همه کفریات و خرفات داخل در

بنمایند نادانی بد دردي است و تعصب از  ها رسیده و به این سلسله فخر و مباهاتي زندیق ناصبی به دست آنمجسمه

 آن بدتر.

 

 شیخ حامد کرمانی

 533بهري در نفحات االنس صمعاصر محی الدین عربی بوده است و مرید ابوالنجیب سهروردي و شیخ قطب الدین ا

طبع لکن هو گفته چون شیخ حامد در سماع گرم شدي پیراهن امردان چاك کردي و سینه به سینه ایشان بنهادي چون به 

بغداد رسید خلیفه پسرکی صاحب جمال داشت این سخن بشنید گفت او مبدع است و کافر اگر در صحبت من از این 

 ن سماع گرم شد شیخ به کرامت دریافت این شعر بگفت:گونه حرکتی بنماید وي را بکشم چو

 در پاي مراد دوست بی سر بودن  سهل است مرا بر سر خنجر بودن

 غازي که تویی رواست کافر بودن  اي که کافري را بکشیتو آمده

اشتغال  ي جمال مظاهر صوري و حسیبه مطالعهپس از آن گوید احمد غزالی و شیخ فخرالدین عراقی و حامد کرمانی 

کرده و اند که وي در شهود حقیقت توسل به مظاهر صوري میگفتهنمودند و شهاب الدین اوحدي را مبدع میمی

اند در چه کاري گفت ماه را در طشت نموده است شمس تبریزي را گفتهجمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده می

باز بود و اند وي شاهد باز بود اما پاكبینی و گفتها در آسمان نمیاند اگر در قفاي دنبل نداري چربینم او را گفتهآب می

 نیز از حامد کرمانی این اشعار منقول است:

 زیرا که ز معنا است اثر در صورت  نمگرم به چشم سر در صورتزان می

 معنی نتوان دید مگر در صورت  این عالم صورت است و ما در صورت

که همه صریح در وحدت موجود است و از شاگردان او امیرقاسم تبریزي است که  و از اشعار بسیاري که نقل کرده

بود و  ي او در فرقهي اسالم خارج شدند در ترجمه امیر سید قاسم تبریزي گفته که مردم دربارهاکثر مریدان او از ربقه
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ال اکابر مشایخ صوفیه اف باد بر باز بوده این است ح ي شیخ فخر الدین ابراهیم عراق تصریح کرده که بچهدر ترجمه

 فجره دارند.  مردمی که اعتقاد به این کفره

 

 احمد غزالی 

فرماید احمد غزالی از اکابر که در سلسله شاه نعمه اهللا داخل است حاجی مال احمد کوزه کنانی در هدایه الموحدین می

 التوحید من ابلیس فهو زندیق. داند و گفته که من لم یتعلق حاجیه است ابلیس را سید الموحدین می

ي او گفته احمد غزالی بادر ابوحامد غزالی است که صاحب احیاء العلوم است. این احمد غزالی و در روضات به ترجمه

وفات کرد و  520و عزلت بوده در قزوین سنه کرده و صوفیان را خدمت نموده و مایل به انفراد  بسیار بالد گردش

گویند در راه مکه با سید مرتضی رازي مباحثه نموده ده و طریقه قریب به او بوده اال آن که میبرادرش ابوحامد در عقی

 و شیعه گردید و این شعر بگفت:

 پیر گبري را مسلمان کرد و رفت  شی بر ما عرض ایمان کرد و رفت

 واهللا اعلم

 

 عبداهللا یافعی

ته و این عبداهللا یافعی مجلدات مرآت الجنان او و کتاب استاد شاه نعمت اهللا ولی است و از دست او خرقه و تاج گرف

روض الریاحین او هر دو در نظر این قاصر موجود است و از این دو کتاب چون آفتاب روشن است که ایشان از نواصب 

 سنیه است. 

و من القطب و در روضات الجنات به ترجمه او گوید عن االسنوي االصولی انه قال لم یمت الیافعی اال و قد قطب و ه

الظاهر کون المراد منه انه لم یهلل وجهه فی حال الموت ما کان یسره بل انقبض وجهه اذ ذاك من مالحظه ما کان یسوئه 

ر آن که صورت در هم کشید گوید یافعی از دنیا نرفت مگنعوذ باهللا من سوء العاقبه و خسران المنقلب در این جمله می

 پرسی.ار عذاب هر گاه حال شیخ شاه نعمت اهللا چنین باشد از حال دیگران چه میدر حال جان دادن براي دیدن آث
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 ابوعلی روزباري

اي است بین طهران و رشت آب رودخانه در آنجا بسیار است او هم در سلسله شاه نعمت اهللا یا رودباري که نام قریه

ي مصر نزد در قرافه 322روزباري توفی سنه داخل است در طبقات کبراي شعرانی است که به ترجمه او گوید ابوعلی 

ي ي کسري بوده و سکونت در بغداد داشته و مصاحب جنید و ابوحمزهرفت و او از ذریهذوالنون مصري به خاك 

گفت شیخ من در تصرف جنید است و از تصرف از او سؤال کردند گفت صفوه القرب بعد کدوره بغدادي بوده و می

 البعد.

 

 شیخ ابومدین

کرده است و از معروفین اهل سنت ي شاه نعمت اهللا داخل است شعرانی او را در طبقات کبري ترجمه در سلسله که

 غرب و پسرش مدین مدفون در مصر است. است اسم او شعیب از مشایخ م

رفتم. در  محیی الدین عربی در فتوحات خرافتی بر هم بافته که شنیدنی است گفته که من با بعضی از ابدال در کوه قاف

آن حال دیدم ماري عظیم بر کوه قاف حلقه زده بود آن صاحب من که از ابدال بود مرا گفت بر این مار سالم کن تو را 

م مرا جواب گفت و احوال ابومدین از من پرسید او را گفتم مردم نسبت زندقه و جواب خواهد گفت من سالم کرد

اسی گفت واعجباه چگونه او را نشناسیم و حال آن که او ولی از اولیاء خدا شندهند تو از  کجا او را میالحاد به او می

باشد و دشمن ندارد او را مگر کافري از این خرافات عقل و دانش این حضرات را باید دست آورد که تا چه اندازه 

 کنند. مردم را خر حساب می

 

 محی الدین عربی 
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مدفنش صالحیه در خارج دمشق شام نامش محمد  608یع الثانی سنه رب 22رمضان المتوفی لیله الجمعه  18المتولد 

 اند.علماي اسالم در حق او چهار فرقه

 است. 7گویند از شیعیان خلص امیر المومنین یک فرقه می

 فرقه دوم او را صوفی سنی می دانند.

 فرقه سوم در حق او ساکت باشند.

 و عقیده بنده همین است.میدانند  فرقه چهارم او را مخبط و مخبل و دیوانه

المؤمنین آورده اینست که می گوید او حد الموحدین محی دلیل فرفۀ اولی بر حسب آنچه قاضی نور اهللا در مجالس 

الدین محمد بن علی العربی الطائی الحاتمی ااالندلسی از خاندان فضل وجود بوده و از حضیض تعلقات و قیود باوج 

نسبت خرقه وي به یک واسطه به حضرت خضر می رسد و خضر بموجب تصریح  اطالق و شهود سعود نموده است و

 یفه امام زین العابدین است.قطب الدین انصاري صاحب مکاتیب خل موالنا

و شیخ ابوالفتوح رازي در تفسر این آیه که می فرماید (قال فیها محرم علیهم اربعین سنۀ یتیهون فی االرض) روایت 

از نظر یافتگان در گاه گفته که من از موالیان علی و از جمله موکالن برشیعه اویم و از ضی نموده که حضرت خضر با بع

بعضی درویشان سلسله نور بخشیه شنیده شده که هر یک از مشایخ صوفیه که اظهار مالقات خضر نمایند یا خرقه خدو 

 را باو منسوب سازد فی الحقیقه اخبار از التزام بمذهب شیعه است.

ت استدالل قاضی است ولی متاسفانه این استدالل گرهی از کار نگشاید و تا کنون از عالمی و عارفی شنیده این نهای

نشده که محی الدین به یک واسطه خرقه از دست خضر پوشیده اگر بصر ادعا مطلبی درست می شد معاصر محی الدین 

اضر می شود و نقحات جامی از رسیدن عبدالقادر جیالنی که از نواصب است مدعی است که خضر در مجلس او ح

 خضر مملو است و یک درویش از سلسه نور بخشیه سخن او قابل اعتماد نیست.صوفیان سنی مشرب بخدمت 

دلیل فرقه دوم که او را صوفی سنی می دانند این است که سید نعمۀ اهللا جزائري در انوار نعمانیه فرموده ان محی الدین 

 من اهل السنۀ بال کالم.
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نیز در روضات الجنات به ترجمه او گفته که محی الدین در اواخر عمر کتاب لطائف را تألیف کرد و در آن کتاب  و

حی الدین عقیدهشیخ موارد متعدده دارد که داللت صریحه دارد بر تسنن او) و صفدي در وافی بالوفیات گفته م

 والحسن اشعري بوده باشد.ابوالحسن اشعري را داشته و نبود در او چیزي که مخالف رأي اب

و نیز مجلسی در عین الحیوة می فرماید که محی الدین عربی گوید که جمعی از اولیاء هستند که رافضی آن را به 

صورت خوك می بیند و محی الدین گفته من به معراج رفتم و مرتبه علی را از ابوبکر و عثمان پست تر دیدم چون 

ر دنیا دعوي می کردي که من از آنها بهترم اکنون مرتبه ي تو از هم پست تر است برگشتم به علی گفتم که چون بود د

العارفین او را سنی گفته و طعن بسیار بر او زده و همچنین عالء الدوله سمنانی و آقا محمد علی و دیگر صاحب حکمۀ 

و جماعت بسیاري او را صوفی کرمانشاهانی در رساله خیراتیه و در مقامع الفضل و فاضل خواجوئی و مقدس اردبیلی 

سنی گفته اند با ادله محکمه و شیخ بهائی زاداهللا فی بهائه در جزأ ثالث از کشکول از فتوحات مکیه نقل کرده که محی 

الدین در مسح رجلین گفته مذهب ما تخییر است که میخواهی مسح بنمائی میخواهی غسل بکنی و جمع اولی است هم 

 ي مسح هر دو پاي خود بشوي.مسح بکن هم غسل یعنی بجا

او تعبیر به بعد شیخ می فرماید این خرق اجماع امت و خالف کتاب خدا و سنت است این است که علماء اعالم از 

 ممیت الدین می نمایند.

فرقه سوم چون چون قوه تحلیل مطالب را ندارند و حق محی الدین ساکت اند و بعضی کلمات از او درباره حضرت 

و شنیده اند که اخبار از آمدن آن حضرت کرده با اینکه این نسبت معلوم نیست کیف کان خود را مکلف از ا 7حجت 

 نمی دانند که درباره قضاوت بنماید فلذا ساکت باشند.

و ابن الوقت و و حدت موجودي می دانند و البته راي این چهارم فرقه اي باشند که محی الدین را مردي دیوانه و 

 صحیح است ادله بر ضالل محی الدین بسیار است.جماعت صائب و 

از آن جمله در اول کتاب فتوحات گفته سبحان من اظهر االشاء و هو عینها یعنی منزه باد کسی که ظاهر ساخته چیزها را 

چیزها است و چون این عبارت قابل تأویل نیست و داللت واضحه بر ضالل ابن عربی و حال ان که خودش عین همان 

 دارد.
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قاضی نور اهللا چاره ندیده از این راه خواسته اصالح بنماید . می فرماید ممکن است عبرات بغین معجمه باشد ثنم الیاء 

المثنات بعدها باء موحد یعنی وهو غیبها بصیغۀ ماضی و معنی این باشد اي اخفاها زیرا که خداي تعالی ایجاد اشیاء کند 

 قی نماند . کل شیئی هالک اال وجههسپس فانی نماید و چیزي غیر وجه اهللا با

حقیر گوید اگر این اصالح مصلح بود عالء الدولۀ سمنانی اولی باین تاویل بود با اینکه از طرفداران محی الدین است او 

ود بر فتوحات گفته آیا حیا نمی کنی از این کالم اي را بواسطۀ این عبارت هدف طعن و مالمت کرده و در حاشیه خ

نشوي و بر او غضب بنمائی پس چگونه جائز باشد براي تو که چنین هذیان نسبت به خداوند منان بدهی ی شیخ آیا راض

این قول استنکاف توبه کن به  سوي خداوند ، توبۀ نصوح از این مقاله شنیعی که نسبت بذات احدیت داده اي که از 

 دارند دهریون و طبیعیون و یونانیون .

مانشاهی می فرماید در رساله خیراتیه که محی الدین در کتاب فتوحات و کتاب فصوص از آنجمله آقا محمد علی کر

 الحکم گفته که ختم والیت به من شده است.

و گفته که جمیع پیغمبران در نزد من حاضر شدند و هیچ کدام از اینشان متکلم نشدند سواي هود که مردي بود ضخم 

که میدانی پیغمبران براي چه نزد تو حاضر شدند گفتم نه جواب الجثه و خوش صورت و خوش محاوره به من گفت 

 گفت به تهنیت ختم والیت تو آمدند.

 از مشکاة خاتم االنبیاء اقتباس علم کنند و جمیع اولیاء از مشکاة خاتم االولیاء اقتباس علم کنند.و نیز گفته جمیع انبیاء 

 و گفته خاتم اولیاء افضل است از خاتم انبیاء 

 کنت ولیا و آدم بین الماء و الطین.گفته و نیز 

 و نیز گفته آنچه خاتم االنبیاء و سائر پیغمبران بواسطۀ ملک دانسته اند 

 من بدون واسطه از خداوند متعال استفاده نموده ام.

 تشریعی بوده و نبوت عامه باق است. 6و ایضا خدو را صاحب نبوت عامه دانسته و گفت نبوت محمد 

 قوم فرعون در بحر علم غرق شدند. و نیز گفته که
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) (در فص هارونی گفته کان عتاب موسی اخاه هارون الجل انکاره عبادة العجل و عدم اتساعه الخ) 1و نیز گفته که (

خدا هارون را یاري نکرد تا اینکه سامري غالب گردید و مرد مرا گوساله پرست گردانید به جهت آن بود که خدا 

 پرستیده شود. خواست به همه صورت ها

و نیز در فصوص الحکم گفته که نصاري کافر شده اند به سبب آن که خدا را در عیسی منحصر دانشته اند و آیۀ (لقد 

 کفر الذین قالو ان اهللا هو المسیح) را بر این معنی حمل کرده است.

خوابش این بود که گوسفندي  و نیز گفته که ابراهیم خلیل خطا کرد در خواب خود خواست اسحق را ذبح کند و تعبیر

 را ذبح کند.

و نیز گفته که عذاب اهل جهنم همین است که چون آتش را ببینند گمان کنند که ایشان را می سوزاند چنانچه عادت بر 

 آن جاري شده است و چون به آتش برسند بر آنها سرد و سالمت بشود.

 ست که به معنی شیرینی استوعذاب او نیز گفته که لفظ عذاب که در قرآن است مشتق از 

و قصري در شرح این کالم گفته که اهل جهنم از آتش محفوظ باشند و به آن تنعم بنمایند و لذت برند و از نعمت هاي 

 بهشتی متأذي و متنفرند چنانچکه جعل به بوي قاذورات مأنوس شده است و از بوي خوش متأذي و متنفرند.

و نیز در تفسیر آیه شریفه که در اوائل سورة بقره است( ان الذین کفرو سواء علیهم و نیز اهل هر مذهب را ناجی دانسته

قلبوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه) آن را براي خود و امثال اءنذرتهم ام لم تنذرهم ال یؤمنون ختم اهللا علی 

که کافر شدند یعنی ستر کردند محبت ن گفته یعنی به درستی که آنچنان کسانی خود تأویل کرده و قریب به این مضمو

خود را در دلهاي خود مساوي است بر آنها بترسانی یا نترسانی آن ها را که ایمان نمی آورند به تو زیرا که تو اهل بیانی 

و آن ها از اهل عیان و نیست بیننده مانند کسی که می شنود و مهر نهاد است خدا بر دل هاي آنها که داخل نمی شود در 

غیر از حق و بر گوش هاي ایشان که نمی شنوند غیر از حق و برچشم هاي آنها پرده است که نمی بینند غیر از حق و او 

به سبب صحبت تو با ایشان و حشر ایشان با تو (تمام شد عبارت رسالۀ محقق مذکور) و  از براي ایشان است عذابی عظیم

لفضل خود به آن اشاره کرده است که از آن جمله گوید محی مشارالیه بسیاري از آن چه ذکر شد در کتاب مقامع ا
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الدین گفته هر که بت پرستد به همان خدا را پرستیده باشد و نیز گفته محی الدین جبري مذهب بود و مذهب جبر را به 

 شبستر در گلشن راز گفته  جمیع عرفا نسبت داده و محمد

 هر آن کس را که مذهب غیر جبر است

 مانند گبر است بنی گفتا که او

 

اکنون اي برادر عزیز انصاف بده که شخص عاقل دین دار این خرافات و اراجیف و کفریات از دهن او خارج می شود. 

به خداي الشریک له قسم است که هر که حکم به جنون و ضالل محی الدین نکند بعد از اطالع به دوره زندگانی او هر 

 آینه در خودش رك جنونی خواهد بود.

بنابر نقل روضات الجنات فرموده که محی الدین نیز فاضل متبحر المولی اسماعیل الخاجوئی در بعض تعلیقات خود  و

فتوحات خود گفته من از خدا سؤال نکردم که امام را به من بشناساند اگر سؤال می کردم براي من امام را معرفی می 

را از محی الدین نقل کرده و همچنین فیض در اواخر کتاب کرد) و همچنین عالمه خوئی در شرح نهج البالغه همین 

 بشارات الشیعه.

سپس فرمود نظر کنید ببینید چگونه خدا او را مخذول کرده و او را به خود وا گذارده با اینکه شنیده است حدیث من 

نه براي محی الدین جایز مات و لم یعرف امام زمانه مات میتۀ الجاهلیه با اینکه این حدیث مشهور و معروف است . چگو

است که چنین حرفی را بزند و چگونه خود را بی نیاز می داند از معرفت آن سپس می فرماید ممکن است که این 

تناقضات و تهافتات در کالم محی الدین که هم مخالف با شریعت است و مایه رسوائی و فضیحت است سبب آن 

او می امده قوه عقالنی او فاسد شده است. از این جهت هر چه به قلم بواسطه اختالل عقل او است که از شدت ریاضت 

 است آن را می نوشته است من دون اینکه رجوع به کتابی یا تأمل در مطلبی بنماید.

خبط و خلط غایت جهالت و نادانی و عروض از این کالم این عالم جلیل صاف واضح است که محی الدین عربی از 

ئفۀ مبدعین و تناقض گویان بی سروپا بوده که کثرت ریاضات غیر از شریعت غرا و داخل در طابرقوة عقالنی او ناکب 

 شرعی او را فاسد کرده است.
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و نیز از شواهد ضالل او این است که در روضات الجنات به ترجمۀ محی الدین گوید که او کتاب لطایف را در آخر 

ر خواب دیدم عرض کردم مطلقه ثلث بلفظ واحد با اینکه در عمر خود نوشته در آنجا می گوید من رسول خدا را د

یک مجلس بگوید انت طالق ثالثا این یک طالق است یا سه طالق آن حضرت فرمود سه طالق است عرض کردم 

جماعتی آن را یک طالق می گویند فرمود اولئک حکموا بما وصل الیهم از این کالم رسول خدا فهمیدم که هر 

پس عرض کردم که من حکم این مسئله را از شما می خواهم آن حضرت فرمود هی ثالث در مجتهدي مصیب است 

اب کرد و گفت یا رسول اهللا حکم نکنید که سه طالق در مجلس واحد صحیح آن حال دیدم شخصی برخواست و عتب

آن مرد از است آن حضرت بر روي او صیحه زد و غضب نمود و فرمود هی ثالث ال تحل حتی تنکح زوجا غیر پس 

 صیحۀ رسول خدا آب شد.

عبارت به عالوه که داللت بر تسنن او دارد بر جنون او هم داللت دارد که به این اضغاث و احالم شیطانی که به این 

 معونه حواجس نفسانی دچار شده است ابن العربی می خواهد حکم شرعی ثابت بنماید.

و اختالل و وسوه و ضالل او آنکه در فتوحاتت مکیه گفته من  و نیز در روضات گفته از جمله ادله دالۀ بر جنون

رسولخدا را در بعض وقایع دیدم از او سؤال کردم از اقل مراتب جمع و گفتم جماعتی می گویند دو است و جماعتی 

ه باشد و شما چه می فرمائی فرمود هر دو طایفه نخطا رفته اند بلکه سزاوار است فاصله بین آنها بودمی گویند سه است 

 فاقل مراتب االول اثنان و اقل مراتب الثانی ثلثه .گفته بشود اما جمع فرد او جمع زوج 

 پس کسی که این گونه مزخرفات بر هم ببافد و آن را به رسول خدا نسبت بدهد الیته شکی در جنون او نیست.

خ سؤ و کذاب است و از عز الدین و نیز گفته در روضات نقال از حیوت الحیوان دمیري و ذهبی که محی الدین شی

تذاکر نایوما نکاح الجن یعنی صحبت از تزویج زن جنیه پیش آمد بعضی از حاضرین گفته اند حکایت کرده که گفت 

نکاح جنیه محال است چون جسم لطیف است و انسان جسم کثیف و این هر دو باهم مجتمع نشود این وقت محی الدین 

زخم از چیست گفت زخمی در سرش نمودار بود او را گفته اند این چون مراجعت کرده ا غائب گردید عربی مدتی از م

 زنی جنیه ترویج کردم بین من و بین او کالمی واقع شد این زخم را بر من زد
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ذهبی بعد از ذکر این حکایت می گوید من گمان ندارم که ابن العربی در این کذب تعمد کرده باشد بلکه این خرافت 

 ط و خلط او است که در نتیجه ریاضت دچار او شده است.از اثر خب

آورد گوید در فتوحات محی الدین  500و از عجائب خرافات ابن العربی چیزي است که جامی در نفحات االنس ص 

 گفته است که یکی از مشایخ ما را گفته اند که دختر فالن پادشگاه که مردم از او منفعت بسیار می برند و نسبت بدان جا

شد شوهر دختر به استقبال شتافت و شیخ را به بالین دختر آورد دید که در حالت نزع است شیخ گفت زودتر او را در 

م شیخ گفت او را بخرید بدیت کامل شوهر گفت آن را یابید پیش از آنکه بمیرد شوهرش گفت چگونه او را دریابی

شاد و بر شیخ سالم کرد وي را گفت تو را دیگر هیچ خریدیم نزع و رنج جان کندن توقف کرد و دختر چشم خود بگ

باکی نیست ولیکن اینجا دقیقه ایست که بعد از اینکه ملک الموت حاضر شد دست خالی باز نمی گردد و چاره نیست 

از بدلی ما تو را از وي خالص کردیم این زمان از ما حق خود می طلبد و باز نخواهد گشت مگر آنکه جانی دیگر قبض 

شاید جز عظیم القدري مرا القدري و فداي تو نمیسیاش بسیار است و تو عظیم تو اگر زنده باشی خلق را از تو آکند 

سازم بعد از آن رو به دارم وي را فداي تو میدختر است که عزیزترین فرزندان من باشد و او را از همه بیشتر دوست می

ي به نزد پروردگار خود نروي جان دختر مرا بگیر بدل جان این دانم بی آن که جانی نبرملک الموت کرد گفت من می

ام و بعد از آن شیخ پیش دختر شد و گفت اي فرزند روح خود را به من ببخش دختر که من این دختر را از خدا خریده

جان من در حکم تو است ملک الموت را گفت زیرا که تو قائم مقام دختر پادشاه نشوي در منفعت گفت اي پدرجان 

 او بگیر دختر با این که مرضی نداشت افتاد و بمرد. 

گفته از محی الدین نقل شده است که گفته ان الحسین قتل بسیف جده لم یقتله یزید. و نیز  82و در براهین الجلیه ص

لدین کند که محی انوشته می 519ي محی الدین که آن را در سنه ي اخالقیهنقل از رساله 135در براهین الجلیه ص

 گوید خوردن شراب در خلوت به قدري که مست نشود عیب ندارد الخ

کنند و اي مردمان با عقل و شعور عبرت بگیرید از این اهل خدعه و کبر و غرور که چگونه با دین خداي تعالی بازي می

ها لوحان از آنساده کنند ومردم عوام را افسار کرده این خرافات و این راجیف را به نام کرامت بر مردم تحمیل می
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الدین دیوانه را شیخ و مرشد خود قرار بدهند و خرقه و تاج از او بگیرند و عکس پذیرند اف باد بر امتی که مثل محیمی

 خیالی این دیوانه ممیت الدین را زینت کتاب خود قرار دهند و غافا از این که کامالً اشتباه کردند. 

ي والضحی در ذیل ی است که اسماعیل حقی در کتاب تفسیر خود در تفسیر سورهو از شواهد ضالل و جنون او حکایت

(نص عبارت این است قال حضرت الشیخ االکبر محی الدین العربی قدس سره  ک فترضیآیه و لسوف یعطیک رب

 7فخاطبنی منهم هود االطهر لقیت بمدینته قرطبه بمشهد فارانی اهللا اعیان رسوله من لدن آدم الی نبینا صلی اهللا علی و آله

بان قال فی  6و ذلک انه قداساء االدب الی نبینا 6فاخبرنی بسبب جمعیتهم و قال انهم اجتمعوا شفعاء للحالج الی نبینا

قبل له و لم ذلک قال الن اهللا تعالی قال و لسوف یعطیک ربک فترضی حیوته الدنیویه ان رسول اهللا همته دون منصبه 

ی اال ان یقبل اهللا شفاعته فی کل کافر و مؤمن لکنه ما قال اال شفاعتی الهل الکبائر من امتی ان ال یرضفکان من حقه پ(

فلما صدر منه هذا القول جاء رسول اهللا فی واقعته و قال له یا منصور انت الذي انکرت علی الشفاعه فقال یا رسول اهللا قد 

عبدا کنت له سمعا بصرا و لسانا و یدا فقال ل اذا اجبت کان ذلک قال الم تسمع اننی قد حکیت عن ربی عز و جل انه قا

بلی یا رسول اهللا قال فاذا کنت حبیب اهللا کان هو لسانی القائل فاذا هو الشافع و المشفوع الیه و انا عدم فی جوده فاي 

بانا قال فکیف ذلک قال قرب نفسک هللا قرانا تائب من قولی هذا فما کفاره ذنبی  6عتاب علی یا منصور فقال یا رسول اهللا

 6و هو من حیث فارق الدنیا محجوب من رسول اهللا 7اقتل نفسک بسیف شریعتی فکان من امره ما کان ثم قال هود 6قال 

و اآلن هذه الجمعیه الجل الشفاعه له الیه و کانت المده بین مفارقه الدنیا و بین الجمعیه المذکوره اکثر من ثالث مأته 

الدین عربی گفت من در شهر قرطبه عالم کاشفه به من نصیب شد خداي متعال جمیع بزرگان نویسد که محی می سنه.)

انبیاء را به من ارائه داد از آدم ابوالبشر تا خاتم رسوالن من در فکر فرو رفتم که این جمعیت پیغمبران در اینجا از براي 

ز براي شفاعت حسین بن منصور حالج است چیست در آن میانه هود پیغمبر مرا مخاطب داشت و فرمود این جمعیت ا

همتش  6ادبی به رسول خدا کرده است گفته است که رسول خدابراي این که حالج در حیوه خود یک جسارت و بی

و براي رسول خدا سزاوار بود که  چون که خدا فرموده و لسوف یعطیک ربک فترضی باشدتر از منصبش مینازل

قبول کند لکن این را نگفت فقط راضی شد که اعت او را در حق هر کافر و مؤمنی راضی نشود مگر این  که خدا شف

در عالم رؤیا وي را گفت اي  6شفاعت او را در حق صاحب کبیره قبول کند چون این قول از او بروز کرد رسول خدا
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فرمود مگر تو  اي در موضوع شفاعت منصور گفت چنین است یا رسول اهللا آن حضرتمنصورت تو بر من عتاب کرده

اي را دوست داشته باشم ام که خداوند متعال به من فرمود هنگامی که من بندهاي که من از خداي خود نقل کردهنشنیده

ام یا من گوش و چشم و زبان و دست او هستم یعنی جز حرف مرا نشنود و نگوید و نبیند منصور گفت این را شنیده

کننده ام او شفاعتحبیب اهللا هستم خدا زبان من است که به آن نطق کردهد پس من که رسول اهللا آن حضرت فرمو

شود من در مقابل کرم وجود او حکم عدم دارم در این صورت چگونه عتاب به ي او شفاعت کرده میاست و از ناحیه

گناه من چیست آن ي این من متوجه است منصور گفت یا رسول اهللا من توبه کردم از این کالمی که گفتم اکنون کفاره

تو این است که خود را قربانی خدا قرار دهی منصور عرض کرد چگونه خود را قربانی  ي گناهحضرت فرمود کفاره

خدا قرار دهم فرمود به شمشیر شریعت خود را به قتل برسانی این است که براي حالج واقع شد آنچه واقع شد. سپس 

رفته تا به امروز از رسول خدا محجوب بوده و فعالً این جمعیت براي  از روزي که حالج از دنیا فرمود 7حضرت هود

شفاعت او در اینجا اجتماع کردند و از آن مدت تا به حال زیاده از سیصد سال است یعنی از مدت قتل منصور تا این 

 جمعیت.

ت که یکی از اعالم و اي است. تعجب من از اسماعیل حقی اساقول حقیر از محی الدین تعجب ندارم او مرد دیوانه

ابناء شیعه بلکه متبحرین سنیه است چگونه چنین خرافتی را در تفسیر خود وارد کرده و اعجب از آن کسانی که خود را 

باشند و او را اوحد کنند چگونه دلباخته این ضال مضل دیوانه یعنی ممیت الدین میاز فضال و دانشمندان حساب می

 کنند. الموحدین تعبیر می

ایضاً از شواهد ضالل و جنون ممیت الدین این است که در فصوص الحکم در فص هارونی و فص نوحی تصریح  و

ي خدا هستند و همه معبودند علی کنندهي اشخاص از فرعون و شداد و سائر جبابره و ظلمه همه عبادتدارد که همه

 اند. الحقیقه و همه مظاهر و مجالی و عین حق

فرماید از شرح نهج بعد از این که کالم او را و قیصري را نقل می 192در جلد ششم ص 1ي خوئیمهو سیدنا االجل عال

شدیداً به ایشان اعتراض دارد به این الفاظ (هذا محصل کالم هذین الرجبین النجسین النحسین و کم لهما فی کتاب 

حذو هما حزب الشیطان و اولیاء عبده الطاغوت حذا المذکور من هذا النمط و االسلوب الی ان قال و لعمري انهما و من 
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و االوثان و لم یکن غرضهما اال تکذیب االنبیاء و الرسل و ما جاؤا به من البینات و البرهان و هدم اساس اسالم و االیمان 

م باهللا و ابطال جمیع الشرایع و االدیان و ترویج عباده االصنام و جعل کلمه الکفر للعلیا و خفض کلمه الرحمن و اقس

اتخذوا الشیطان المرهم مالکا و اتخذهم  7الکریم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انهم المصداق الحقیقی لقول امیرالمؤمنین

له اشراکا فباض و فرح فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم فرکب بهم الزلل و زین 

 لهم الخطل الخ.

اند و چنان پندارند که او حظی از ایمان پرست معرفی کردهمحی الدین و اتباع او را حقیقه بتي مذکور باالخره عالمه

 دارد و حال آن که مخرف دین و ایمان و تابع شیطان است. 

خلیال لتخلله و حصره جمیع ما  7و ایضاً از شواهد ضالل او در فصوص الحکم در فص ابراهیمی گفته انما سمی الخلیل

به کلمات علی محمد باب که محصل مقصودش این است  شیءات الی آخر مزخرفاته که کلمات او اشبه ذاتصفت به ال

که خلق حجاب از براي خالق است و خالق حجاب از براي خلق است و هر یک از این دو عین دیگري است و کالم 

از  7تر الخ و معاذاهللا که نسبت ابراهیمفرماید التحجبه السواها را که میرا باطل کرده است و دعاوي آن 7امیرالمؤمنین

براي تخلل در وجود حق است و تخلل حق در وجود او بلکه به جهت کمال آن حضرت در مقام خلت یعنی محبت و 

 راستی و الخل و الخلیل الصدیق المختص فال جل مزید اختصاصه و کرامته لدیه سمی خلیال. 

 

 محی الدین گفته خدا غذاء خلق است و بالعکس

توانیم بشویم و چون این کتاب وضع او براي ارشاد عوام است داخل در مطالب علمیه که از اذهان عوام دور باشد نمی

عین عبارات این ممیت الدین را بنگاریم اجمال این عبارت بار کاکت را که در فص ابراهیمی گفته غرضی نداشته مگر 

این اطالق بان اهللا غذاء للخلق و الخلق غذاء اهللا تاکنون نهدر  فرمایدي خوئی میاثبات وحدت موجود است که عالمه

آیه نه در روایه نه در کالم حکیم نه متکلم نه محدث نه فقیه نه عاقل نه سفیه دیده و شنیده نشده است مگر از این دیوانه 

 نماید. ابن العربی پس شروع به بیان بطالن و فساد او می
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 رت عیسی ظاهر شدگوید خدا به صومحی الدین می

شود از آن عبارات به این که محی الدین اعظم خطاء و در فص عیسوي عباراتی گفته است این ممیت الدین که ثابت می

اند خدا در چون نصاري کافر شدند و مورد لعن و طرد واقع گردیدند به جهت این که گفته اشد کفرا از نصاري است

گوید خدا در جمیع اعیان و اکوان حتی سک و خنزیر حلول کرده است عیسی حلول کرده است و ممیت الدین می

به و عذبهم غذابا الیما ال یعذبه احدا من العالمین. در این فص نغوذ باهللا من هذا االعتقاد الفاسد و لعن اهللا المعتقدین 

یبا و شهودا صوره اهللا ال اند و ان العالم کله غعیسوي گوید نصاري کافر شدند چون خدا را منحصر در عیسی دانسته

 عیسی فقط. آیا این کفر صریح نیست. 

افزاید و بحمداهللا سید مشار الیه نماید و کفري بر کفر خود میو نیز ابن العربی در فص هودي خدا را محدود می

اشد الن اهللا برساند و خداوند متعال منزه از تحدید است چون مباین با مخلوقات میهاي او را به درك اسفل میبافت

 خلواً من خلقه و خلقه خلوًا منه تعالی من اجل کون الخلق محدود او الحق منزه عن الحد. 

و در فص یوسفی ابن العربی کفري بر کفر خود اضافه کرده و گفته و کل ماتدرکه فهو وجود الحق فی اعیان الممکنات 

کات عقلیه و قواي حسیه درك بکند آن عین الخ و این عبارت به تمام صراحت ظاهر است که هر چیزي که مدر

 خداست. 

فرماید ان اهللا غنی ال را که می 7و نیز در فص عیسوي افتقار و احتیاج را از براي خدا ثابت کرده و کالم امیرالمؤمنین

هت اتصافش به ها نرسیده و خداوند متعال به جاند ان اهللا غنی عن العالمین به گوش آنباستفاده نادیده و ناشنیده گرفته

رماید پ(نص في مرحوم فیض عبارتی نقل میوجوب غنی بالذات است بالجمله محقق مذکور از کتاب بشارات الشیعه

عبارت این است هذا شیخهم االکبر محی الدین بن العربی و هو من ائمه صوفیتهم و رؤساء اهل معرفتهم یقول فی 

ی و لو کنت سئلته لعرفنی فاعتبروا یا اولی االبصار فلنه لما استغنی عن هذه فتوحاته انی لم اسئل اهللا ان یعرفنی امام زمان

فسه المعرفه مع سماعه حدیث من الیعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه المشهور بین العلماء کافه کیف خذله اهللا و ترکه ن

یره فی ارض الحقایق و فهمه السرار و فاستهزته الشیاطین و فی ارض العلوم حیران فصا رمع و فور علمه ودقه نظره و س

الدقایق لم یستقم فی علم من علوم الشرایع و لم یعرض علی حدودها بضرس قاطع و فی کالمه من مخالفات الشرع 
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الفاضحه و مناقضات العقل الواضحه ما یضحک به الصبیان و تستهزأ به النسوان کما الیخفی علی من تبتع تصانیفه و 

وصا ما ذکره فی ابواب اسرار العبادات ثم مع دعاویه الطویله العریضه فی معرفه اهللا و مشاهده السیما الفتوحات خص

المعبود و مالزمته فی عین الشهود و طوافه بالعرض المجید و فنائه فی التوحید تراه ذا شطح و طامات و صلف و رعونات 

یأتی تاره بکالم ذي ثبات و ثبوت و اخري بما هو  الضداد و فی حیره محیره تقطع االکبادفی تخلیط و تناقضات تجمع ا

اوهن من بیت العنکبوت و فی کتبه و تصانیفه من سوء ادبه مع اهللا فی اقوال ما ال یرض به مسلم بحال فی جمله کلمات 

مزخرفه مخبطه تشوش القلوب و تدهش العقول و تحیراالذهان و کانه کان یري فی نفخه من الصور المجره ما بشهر 

تخلی فی العزله فیظن ان لها حقیقه و هی لها فکان یتلقا ها بالقبول و یزعم انها حقیقه الوصول لعله ربما یختل عقله للم

ه و مما یخطر بباله من غیر رجوع.) حدیث مجمع علی صحنه من مات و لم لشده الرضایه و الجوع فیکتب ما یأتی بلم

گرفته چگونه او را خدا مخذول کرده و به نفس خود واگذار کرده که یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه را ناشنیده 

شیطان چنان بر او غالب شده که او را حیران و سرگردان کرده با آن علم و دانش و دقت نظر در علوم شرایع اصال 

یرون است ي حساب بشود که از حوصلهاستقامت ندارد و چندان متهافتات و متناقضات در کتب و تصانیف او دیده می

ي خنده اطفال و استهزاء نسوان است باالخص کتاب و چندان بیانات مخالف شرع و عقل دارد به نحوي که مایه

فتوحات و فصوص الحکم وي با آن ادعاهاي طویل و عریضی که دارد چندان ترهات و خرافات و خبط و خلط و جمع 

کند که این ممیت الدین تا چند به ساحت قدس ر میبین اضداد در تصانیف خود آورده که انسان را به وحشت دچا

ها شواهدي است که محی الدین در اثر ریاضات مخبل و دیوانه شده ي ایننماید و همهالوهیت جسارت و اسائه ادب می

نوشته است من دون این که رجوع بنماید و نظر در صحت و سقم مطلب آمده است میاست. هر چه بر سر قلمش می

 بکند. 

 

 قول محی الدین بان قوم عاد من المقربین

در فص هودي فی اآلیات الوارده فی قوم عاد(قال الریح اشاره الی ما فیها من الراحه فان بهذا الریح اراحهم من هذه الهیا 

پهن چشم دریده کل المظلمه و المسالک الوعره الخ)ضاللت و گمراهی چندان بر ممیت الدین غلبه پیدا کرده که این 
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ها را از عالئق جسمانی به راحت گوید بادي که قوم هود را هالك کرد رحمتی بود و آنن سخت پیشانی میده

ها را به سوي کمال قرب به خدا سوق داد و از مقربین و منعمین قرار داد. اي ارباب انصاف و مروت شما انداخت و آن

مراد خداوند متعال از آیات همین مزخرفات بوده  شود که بگویددهم آیا صاحب شعوري راضی میرا به خدا قسم می

که ممیت الدین تقریر و تفسیر کرده؟ آیا کسی نبود که بگوید به این جاهل سفیه که تو مخالف اجماع مسلمین بلکه 

ي در عذاب کفار و مشکرین کردي که سهل است آیا حیا نکردي از مخالف اتفاق جمیع ملیین و مخالت آیات صریحه

عال که آیات کتاب او را بازیچه و مورد استهزاء قرار دادي فما اقل حیائک فی هتک ناموس االسالم و اعظم خداوند مت

جرئتک فی هدم اساس مله سید االنام افیبقی بعد البناء علی امثال هذه المزخرفات اعتماد باالکتاب عند الضروره و 

م االحتیاج و لعمري انه ماحی الدین بل مبطل اساس جمیع االحتیاج او یمکن به االستدالل فی الصول و الفروع فی مقا

االولیاء معرفی کند شرابع النبیین. چه حیا و آزرم است از کسی که در فصوص الحکم خود در فص شیئی خود را خاتم 

 نمایم.مدعی است که من اخذ احکام از خدا بالواسطه می

مظفر الدین که معروف به شیخ مکی است در کتاب مسمی و کفري باالتر از این کدام است که ابوالفتح محمد بن 

که  6در شرح نهج البالغه ج 1ي خوئیي آن بنابر نقل عالمه(بالمجانب الغربی) در حل مشکالت ابن العربی در خاتمه

شود مثل این که جبرئیل براي رسول اش این بود که خداي تعالی در نظر من مجسم میگوید محی الدین عقیدهمی

کرد و من شد من قدرت نداشتم که به سوي او نظر اندازم و با من تکلم میشد و هر گاه مجسم میمجسم می 6خدا

خوردم و هر گاه مائده میشد که تا چند روز غذا ني من خدا را مانع میفهمیدم و مشاهدهشنیدم و میکالم او را می

ا ذکرنا ان الرجل مجنون معتوه محجوب عن حضرت دیدم. فتحل من جمیع مشد خدا را در جانب خود میحاضر می

 اللعن و الطرد و االبعاد و من اضله اهللا فما له من هاد. رب العباد مستحق 

 

 شاه نعمه اهللا ولی

اي از قراي کرمان است از دنیا رفت و در همانجا در ماهان که قریه 834فی قصبه کهبنان و در سنه  703المتولد سنه 

گردد. ي شاه نعمه اللهی که ام السالسل است به او منتهی میاو به صد و سی سال کشید و سلسله مدفون گردید و عمر
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گوید که مریدان شاه نعمه اهللا به صد معصوم علی شاه در طرائق بعد از این که فصل مشبعی در مناقب او بر هم بافته می

شگر هر قل پادشاه روم و همچنین لشگر معاویه در روز هزار رسید (اقول) ابن منقبت اختصاص به شاه نعمه اهللا ندارد. ل

صفین به صدهزار رسید که با نفس رسول و زوج بتول محاربه ببنماید و کذا لشگر یزید بن معاویه در زمین کربال براي 

 ي قرآن کثرت را مذمت فرموده. از حوصله حساب خارج شد و خداوند متعال در موارد متعددهقتل پسر پیغمبر 

اي است از قراي کرمان و قبر شاه نعمه اهللا در العابدین شیروانی صوفی در کتاب بستان السیاحه گفته ماهان قریهزین 

 آنجا است و اصل او از کهنبان بوده چنانچه در شعر خود گوید. 

 صوفیان صاف را صد مرحبا باید زدن  ظاهرم در کهنبان و باطنم در کوه قاف

اهللا سفر ایران و توران عربستان نموده و در نزد بسیاري از علماء و عرفا رسیده و صحبت  و گفته در بدو امر شاه نعمه

جمعی از مشایخ دیده در حرمین شریفین به خدمت شیخ عبداهللا یافعی یمنی رسیده و چندین  اربعنیات ریاضت شاقه 

گوید به رخصت شیخ عبداهللا یافعی که  کشیده و مجاهدات فوق الطاقه به انجام رسانیده تا به درجه کمال رسیده تا این

ساکن بود باالخره اهل آن دیا بنابر مخالفت مذهب  به وطن مألوف و مسکن معهود خویش شتافت و گوید مدتی در یزد

 آن جناب را اذیت کرده از یزد بیرون کردند. 

 انچه عبدالحسین آیتی در تاریخانتهی اقول وجه بیرون کردنش کفریاتی بود که از او شایع گردید یکی این شعر بود چن

 ي شاه نعمه اهللا گفته:یزد در ترجمه

 یک عین بود ظهور او در کونین   من عین تو و تو عین من وین عینین 

ي شاه نعمه اهللا گوید که علماء کرمانی شاه نعمه اهللا را تکفیر کردند فلذا از و قاضی نوراهللا در مجالس المؤمنین به ترجمه

 آمد و این عبارت بگفت یعرفون نعمه اهللا ثم ینکرونها و اکثر هم الکافرون.  کرمان به هرات

و تاج المحققین میرزاي قمی صاحب قوانین در اواخر کتاب جامع الشتات اشعار ذیل را از شاه نعمه اهللا نقل کرده و آن 

 ي او دانسته.را دلیل بر فساد عقیده

 اي جاناناي جان است در مرتبهدر مرتبه  اي روح است اي جسم است در مرتبهدر مرتبه

 اي رنداناي ساقی در مرتبهدر مرتبه   اي بادهاي جام است در مرتبهدر مرتبه
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 اي سلطان اي بنده در مرتبهدر مرتبه   اي درویشاي شاه است در مرتبهدر مرتبه

 اي ایمانهاي کفر است و در مرتبدر مرتبه   اي موسیاي فرعون  در مرتبهدر مرتبه

 اي شادان غمگین در مرتبه ايدر مرتبه   اي سرمستاي مخمور در مرتبهدر مرتبه

 اي قرآناي مصحف در مرتبهدر مرتبه    اي انجیلاي توراه در مرتبهدر مرتبه

 اي کنعاناي مصر است در مرتبهدر مرتبه   اي یوسف اي یعقوب در مرتبهدر مرتبه

 اي عماناي قطره در مرتبهدر مرتبه   اي کوزهمرتبه اي آب است دردر مرتبه

 انساناي اي حیوان در مرتبهدر مرتبه  اي نفس استاي عقل است در مرتبهدر مرتبه

 اي بستاناي زندان در مرتبهدر مرتبه    اي جنتاي دوزخ در مرتبهدر مرتبه

 اي سبحاناي حم در مرتبهدر مرتبه    اي یساي طه در مرتبهدر مرتبه

 ي ما میخوانگر ذوق همی خواهی این گفته   ذوق من باتو بیان کردمها را از این مرتبه

 هم سید و هم بنده با خلق نکو میدان   هم جسمی و هم جانی و هم اینی و هم آنی

 (و له ایضا)

 آن که انسان کاملش خوانند    عاشق مطلوب منم آن رند 

 زد رندان چه باده در جام استن  که انا الحق همی زند بر حق 

 عجب است این محیط در زورق  زورق اندر محیط نیست عجب

 اوست معشوق و عاشق مطلق   لیس فی الدار غیره دیار

 تا گشودیم امر این مطلق    دیده از غیر حق فروبستیم

 ظاهرت خلق کرد باطن حق   ظاهر و باطن تو اي شیدا

 و له ایضا 

 در عالم نیستی سفر کن  ناي دل ز جهان جان گذر ک

 امروز صفات خود دیگر کن    بگذر ز حدیث دین و فردا
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 در صورت سیدم نظر کن  خواهی که خداي خود ببینی 

ز خارج ثابت شده باشد مثل این که تصانیفی از او به یادگار در میان علماء ابرار ي او احقیر گوید اگر کسی حسن عقیده

ي او کامالً معلوم است یا علماء رجال در کتب رجال او را توثیق ها حسن عقیدهتابباقی گذارده باشد که از آن ک

اي از او درجامعه باشد و ظاهر ي او دادند. در این صورت اگر شعري یا سخنی یا رسالهکردند و شهارت به حسن عقیده

است که مثالً فالن رساله را نوشته  آن مشوش باشد. البته باید آن را تأویل کرد چه آن که ممکن است وقت اقتضا کرده

ي آن عالم یا آن شاعر و ظن بد دربارهیا مدح فالن صوفی کرده است همه را باید گفت مقرون به یک مصلحتی بوده 

ي جاء ربک و ي شریفهي او مثل ظواهر بعضی از آیات قرآن همانند آیهي مسلم بودن حسن عقیدهنباید برد به واسطه

ظره و مثل بل یداه مبسوطتان و مثل الرحمن علی العرض استوي و امثال آن که ظاهر آیات مذهب مجسمه مثل الی ربها نا

نمایند ولی هر گاه شخصی دهند ولی چون به دلیل عقل و نقل ثابت شده است عدم تجسم آن را تأویل میرا نشان می

شرع و ملت توثیقی در حق او وارد نشده  يي کتاب و سنت خفظهدر کتب رجال نامی و نشانی ندارد و از آن حمله

ي او معلوم شود فقط یک دسته اشعار متشابه که نص در عقیده است و از او کتابی در دست نیست تا از آن کتاب

ي گیتی باقی مانده و کسی نامی از او نبرده مگر یک دسته قلندر مشرب و صوفی در دایرهوحدت موجود است از او 

تراشند که حضرات اهل سنت صدها بهتر از او را براي عبدالقادر جیالنی و امثال آن کرامت میمذهب که از براي او 

نماییم اند بالجمله چنین کسی در نزد علماء اعالم محلی از اعراب ندارد و سخنان او را همان حمل به ظاهر میدرهم بافته

ي زندگانی شاه نعمه اهللا از این قرار است به چون ظاهر حجت است تا دلیل دندان شکنی بر خالف آن بیاید و دوره

 وجوهی. 

اند. صاحب ها اخذ بنماییم شاه نعمه اهللا را مذمت کردهاعالم که ما مأموریم دین خود را از آن ء ي علمااوالً آن که قاطبه

رده و به براهین قاطعه کتاب دالئیل اربوبیه که آن کتاب مطبوع و منتشر است به تفصیل تمام شاه نعمه اهللا را تکفیر ک

 اهللا باشد اثبات نموده. مطلب خود را که قدح شاه نعمه

ي او دارد به شهادت تاج المحققین میرزاي قمی صاحب قوانین و ثانیاً ظواهر اشعار او داللت صریحه بر فساد عقیده

ي عصر خود بوده ع نادرهچنانچه آنفا ذکر شد هر گاه مثل این بحر مواج که در علم و عمل و تقوي و کثرت اطال
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اهللا بدهد دیگر جاي شک باقی نماند و اگر بگویی قاضی نوراهللا او را در مجالس ي شاه نعمهشهادت به فساد عقیده

المؤمنین مدح گفته مشرب قاضی این است که او را از نصب و عداوت اهل بیت بیرون آورده ولی ضمانت جهات دیگر 

اهللا شیعه است و ما در مقام انکار تشیع خواهد بگوید شاه نعمهحمه همین است یعنی میرا نکرده و مشرب قاضی علیه الر

 او نیستیم. 

و ثالثاً تصنیفی و تألیفی در دائره گیتی از او به یادگار نماند که بشود به حسن اعتقاد او پی برد مگر یک عده اشعاري که 

بینم الخ) هر سال مریدان او به مناسبت قم میکه بر دور همه متشابه است. چنانچه بعضی اشعار(این چه شوري است 

اهللا از این حوادث خبر داده است و اشعاري که گویند که شاه نعمهکنند و میحوادثی که اتفاق افتاده بر او اضافه می

اهللا عمهگیرند و بر فرض صدق استاد شاه نآورند و آن را از کرامات او به شمار میخودشان درست کردند شاهد می

عبداهللا یافعی در روض الریاحین و شعرانی در طبقات و نفحات جامی و کشف المحجوب قشیري که این جمله در نظر 

 این قاصر موجود است باضعاف مضاعف براي دیوانگان ابناء سنت نقل کردند بلکه ظهور این مطالب و اخبار از حوادث

فرماید چون این در جامع الشتات می 1ا تاج المحققین میرزاي قمیي هنود بسیار شنیده شده است فلذآینده از کفره

ها اعتقاد پیدا ها باشند دیگر اگر هزار مرتبه مرده زنده کنند در پیش چشم انسان نباید به آنحضرات داراي این ناخوشی

 کرد. 

است در ضالل او و حیرت افزاي  ي جعفریه کافی و وافیي علماء حقهي جلیلهاهللا از سلسلهو رابعاً انحراف شاه نعمه

دوستی و محبت داشته به قول قاضی نوراهللا چگونه روي از علماء  :اهللا با اهل بیت عصمتاولی االلباب است که شاه نعمه

لیس عبداهللا یافعی ناصبی شده است و در محبت این سنی اشعري چندان سراسیمه شده است جعفریه بر گردانیده و کاسه

شده دانم در نزد عبداهللا یافعی که ترجمه او گذشت چه علمی پیدا میي خود داخل کرده نمیاجازه سلهکه او را در سل

) چون صوفی مسلک بود به مصداق الجنس مع الجنس یمیلوا 141؟؟ (صاست که در نزد علماء جعفریه نبوده 

 کردند ناچار از کرمان به هرات آمد. ارد که علماء او را تکفیر ي او تصریح دمجذوب او شده بود و قاضی در ترجمه

اهللا را اذیت و اهانت کردند و از یزد اخراج نمودند و زین العابدین شیروانی تصریح کرده در بستان السیاحه که شاه نعمه

اهللا چه بوده که در آن تاریخ تاکنون یزد و کرمان ه ردو پرسیم جهت اذیت اهل یزد و کرمان به شاه نعمهما می
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اهللا مذهب باطلی هم داشته اگر به کسی کار نداشت کسی هم به او کاري نداشت منین بوده بالفرض که شاه نعمهدارالمؤ

اهللا در مقام کنند پس معلوم بوده که شاه نعمهشود او را بیرون میمگر هر کس که مذهب باطلی دارد وارد شهري می

 کردند.ن جهت علماء او را از شهر بیرون میعوت کردن عوام را به سوي خود بوده از ایاضالل مردم و د

ها نیست با این که ام ي معروف در میان آني او یک نفر شیعهو خامساً شاهد بر ضالل او این است که در سلسله

اهللا این سلسله را به رشته اهللا را ذکر کرده و خود شاه نعمهي شاه نعمهالسالسل است معصوم علی شاه در طرائق سلسله

رسد و اهللا یکی از چهارده شعبه است که به معروف کرخی که ام السالسل است میي شاه نعمهدرآورده و سلسله نظم

 اشعار او این است:

 قطب وقت امام عادل بود   پیر ما کامل و مکمل بود

 در توحید را نکو سفتی  وقت ارشاد چون سخنی گفتی 

 اهرهبر رهروان این درگ   یافعی بود نام عبداهللا 

 شیخ شیخ من است تا دانی   صالح بربري روحانی

 کز کمالش بسی کمال افزود   پیر او هم کمال کوفی بود

 که سعید است آن سعید شهید   باز باشد ابوالفتوح و سعید 

 به کمال از ولی والیت یافت    از ابومدین او عنایت یافت

 آفتاب تمام و مه سیما   مغربی بود مشرقی به صفا

 که نظیرش نبود در توحید  ی مدین است شیخ سعیدشیخ اب

 کنیت او ابوالسعودي بود  دیگر آن عارف و دودي بود

 پس کرم کرد روح او با من   بود در اندلس و راه مسکن

 به جمال و کمال و وصف و ذات   پیرو او بود هم ابوالبرکات

 افضل فاضالن باستادي   باز ابوالفضل بود بغدادي 

 مظهر کامل جاللی بود   غزالی بودشیخ او احمد 
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 مرشد عصر ذاکراو دائم   پیر نساج شیخ ابوالقاسم

 که نظیرش نبود درعرفان   باز شیخ بزرگ ابوعثمان

 بود آن شیخ بو علی کاتب  مظهر لطف حضرت واهب 

 بو علی روذ باریش خوانند   شیخ او شیخ کاملش دانند

 لشاديمصر معنی دمشق د   شیخ او هم جنید بغدادي

 شیخ او خال او سري سقطی

 باو مکشوفچون سري سر او    باز شیخ سري بود معروف

 کفر بگذاشت راه ایمان یافت  از امام او جواز احسان یافت

 بود دربان درگهش ده سال  یافت در خدمت امام مجال

ن مغربی و عبداهللا یافعی ترجمه معروف کرخی و سري سقطی و جنید بغدادي ابوعلی روزباري و احمد غزالی و ابومدی

پیش شناختی و اما صالح بربري و کمال کوفی و ابوالفتوح و ابوالسعود و ابوالبرکات و ابوالفضل این جماعت را از 

باشند و از مجاهیل و مضلین که در باشند و همه از صوفیان ابناء سنت میبغدادي اسوء حاال از مشایخ مذکورین می

) است مراشده و پیران 143(ص؟؟ي اهللا که این است حال سلسلهها مذکور است و شاه نعمهي آنطبقات شعرانی ترجمه

معروف و به انواع امراض قلبیه موصوف همه افعالشان مخالف با شرع انور و  او که هر یک از ایشان قدیم االیام حالشان

دیده بلکه معنی او نفهمیده نه در دین نضد کتاب اهللا االکبر قلوبشان از صفات رزیله گندیده و آنی خضوع و خشوع 

ها قاعده و ضبطی نه از احکام شرع اطالعی و نه با اهل بیت و نواب ایشان الفتی و ها را ربطی نه در مذهب آنخدا آن

دوستی چگونه عاقل دانشمند و مؤمن هوشمند زمام امر دین خود را به دست ایشان بدهد و امید خیر و نائل شدن به 

 یشان داشته باشد. سعادت از ا

 کی تواند که شود هستی بخش   ذات نایافته از هستی بخش

 اند دام عام فریبی و شیادي چون خوش گفته شاعر:این زهادت را که پیش نهاد خود کرده

 ي صوف پوشپلنگان درنده  که زنهار از این صوفیان خموش
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 ندو گر صید بیینند چه سگ برجه  که چون گربه سر بر سر دم نهند

 او ظاهر است محتاج به تطویل نیست. ي و سادساً از اشعار او فساد عقیده

 

 بطالن حلول و اتحاد

شود و بطالن اهللا هم همین معنی فهمیده میباشند و از اشعار شاه نعمهحضرات صوفیه غالباً قائل به حلول و اتحاد می

شود به این که دو چیز یک چیز اتحاد اطالق میآن که تر از این است که محتاج به ذکر باشد چه حلول و اتحاد روشن

 شیءاول در  شیءاگر مراد اتحاد حقیقی بوده باشد و آن عبارت از این است که  ي محال استبشود و این در عقده

ثانی محو و نابود بشود و این بدیهی البطالن است چون محال است اتحاد معدوم به موجود و اگر هر دو معدوم بشود و 

دیگري است و اگر هر دو  شیءاست و وجود دادن  شیءثالثی وجود پیدا کند این اتحاد نیست بلکه نابود کردن  یءش

 باشد. می شیءبه حال خود باقی بمانند این اتحاد نیست بلکه دو 

ري به که صورت دیگشیئی شیء دیگري بشود یا به امتزاج همانند شکر و سرکه و اگر مراد اتحاد مجازي باشد که دو 

کند یا به سبب تغییر مثل بخار شدن آب  که صورت مائی به صورت هوایی مبدل بشود یا چوب نام سکنجبین پیدا می

و در حق خداوند  تعالی ممکن استصورت سندلی و کرسی پیدا کند این اتحاد اتحاد مجازي است و در حق غیرباري

کند و ممکن نیست که جزأ شیئی بشود پس به اتفاق جمیع انبیاء تعالی قبول انفعال نمیمتعال محال است چون ذات باري

گویند فاسد باطل من اصله و از صفات سلبیه خداوند متعال این و اجماع علماء ربانی آنچه را صوفیان می :و رسل و ائمه

المحقوق الی فی کتاب کشف الفوائد ذهب  1(قال العالمه الحلیاست که باید از او نفی جهت و محل وحیزرا نمود پ

او محاذات و ال فی حیز و مکان و ال فی محل یحل فیه حلول العرض فی محله الن انه تعالی ال یمکن ان یکون فی جهه 

کل ما کان کذلک کان مفتقرا الی الجهه و الحیز و المحل بالضروره الستحاله حلول الغنی عن المحل فیه و االحتیاج نیا 

ان یشاره الیه اشاره حسیه بانه هنا او هناك لتوقف ذلک علی الحصول فی الحیز و فی الوجوب و هذا المعنی الیمکن 

خالفا للمجسمه و المشبهه و قال بعض الصوفیه انه تعالی حال فی قلوب العارفی فان عنوا به حلول الرض الجهه و المحل 

حقق الطوسی علی ما نقل عنه الیجوز علیه فی المحل فهو باطل بما تقدم و ان عنوا به شیئا آخر فالبد من بیانه. و قال الم
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ن معا و شیئا تعقال تا ما اتحد بمعقوله االتحاد و هو صیروره الشیئین شیئا واحدا ان ینتفی احدهما و یبقی اآلخر او نیتفیا

چه آن که اگر بگوییم در جهت فوق ذلک و الیه ذهب جمع من الصوفیه و ذلک بالمعنی الذي ذکرناه غیر معقول.) 

گویند البته گویند یا بگوییم حلول در قلوب اولیاء کرده است چنانچه صوفیه میمی چنانچه مشبهه و مجسمهاست 

منزه و مبراي از صفات امکانیه است و فاضل مقداد  شود و این کفر است و ذات باريخداوند محتاج به محل و حیز می

و  کندالن محل است و اال احتیاج به آن محل پیدا میفرماید که جایز نیست بگوییم خدا در فدر باب حادي عشر می

گویند که میپس قول نصاري  کندهمچنین جایز نیست بگوییم در فالن جهت است و اال احتیاج به آن جهت پیدا می

گویند خدا در اولیاء حلول کرده و جماعتی از صوفیه که می 7گویند در علیخدا در عیسی حلول کرده و غاله که می

باشد شناختی بطالن آن را که بیان ها از حلول قیام موجود به موجود علی سبیل التبعیه میکرده اگر مقصود آن حلول

آید واجب الوجود محتاج به مکان باشد و اگر غیر این مراد ایشان است بر ایشان الزم است که آن را کردیم الزم می

 حیل.بیان بنمایند تا در او نظر کنیم که ممکن است یا مست

 

 گویندبطالن وحدت وجودي که صوفیه می

ي فضیحت و رسوایی است در چون قدماء صوفیه به حلول و اتحاد معتقد بودند متأخرین صوفیه دیدند این اعتقاد مایه

 اند ابروي او را درست کنند چشم او را کور کردند و دفع فاسد بهها برآمدند از قبیل این که خواستهمقام توجیه کالم آن

فرماید از مشایخ صوفیه مشهور است قول به وحدت وجود به این اند بنابر نقل صاحب شوارق که میافسد کردند و گفته

و تطورات کثرت پیدا که وجودات بلکه موجودات کثرت ندارد در حقیقه بلکه موجود واحدي بیش نیست که شئونات 

است از این جهت محققین براي سر و صورت دادن مطلب  فرماید این عقیده مخالف بداهت عقلکند تا این که میمی

 در مقام توجیه برآمدند. 

اقول توجیهات تمام محققین را باید به دیوار زد چه آن که عقل و نقل بلکه ضرورت حاکم به بطالن وحدت وجود 

 است. 
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فی عقایده و القول بحلوله تعالی  1قال العالمه المجلسیالبالغه پ(ي خوئی در شرح نهجاما دلیل عقلی بنابر آنچه عالمه

فی غیره کما قال بعض الصوفیه و الغاله او اتحاده مع غیره کما قاله بعض الصوفیه ایضا و ان له تعالی صاحب ولد او 

شریک کما قاله النصاري او انه تعالی جسم اوان له مکانا کالعرض و غیره او جزأ او عضوا فکل ذلک کفر الی غیر ذلک 

علیهم ثم رأي المتأخرون منهم فساد ما قاله متقدموهم و بطالنه و شناعته وجهوا کالمهم بان هم و شنعوا مما حکوم عن

، 6) ج2مرادهم به وحدت الوجود ال االتحاد و الحلول و هو من قبیل دفع الفاسد باالفسد و توجیه الشنیع باالشنع.(

جود به نفسه باشد که اصال افتقار و احتیاج به غیر ) مرقوم داشته که حاصل مضمونش این است که موجود یا مو182ص

خواهد که وجود پیدا کند و یا موجودي باشد که احتیاج به غیر دارد و علت میندارد و خودش علت ایجاد کننده است 

این حصر عقلی است که واسطه در بین نیست یعنی بین احتیاج و عدم احتیاج و متصف به عدم احتیاج آن واجب تعالی 

ت و متصف به احتیاج آن ممکن است و قسم ثانی ناچار است که منتهی بشود وجودش به سوي علتی که قائم بالذات اس

باشد و وجود به نفسه باشد زیرا که معنی احتیاج قبول کردن او است اثر علت آنچنانی که نفس وجود باشد اگر علت 

 ونه معطی شیئی باشد.چگبنفسها موجود نباشد هر آینه فاقد اثر است و فاقد شیئی 

 کی تواند که شود هستی بخش  ذات نایافته از هستی بخش

کند پس البد است از این که منتهی بشود به سوي مؤثري که و مجر رسیدن اثر به محلی مع الواسطه احتیاج را رفع نمی

ی از این نیست یا وجودش اما قسم اول یعنی وجودي که متصف به عدم احتیاج است به سوي غیر خال قائم بالذات باشد

شود مثل وجود ممکنات بلکه  ماهیتش انیت ذات او است فهو باشد و تصور ماهیت در او نمیعلت از براي وجودش می

 المطلوب.

دو آن که خداوند متعال منزه از حد و رسم و مثل و شبیه و نظیر است به خالف ممکن که او محدود و ممثل است چه 

تعالی نفس الوجود است و متعین الذات است به وجوب وجودش و ماهیت از براي او باري آن که بیان شد که ذات

نیست و چیزي که جنس و فصل ندارد محدود نیست و چیزي که حد از براي او نیست ممتنع است که برهانی براي او 

لیه البرهان کما یقال العالم مصنوع مبنی گوییم مبدأ الفعاله و آثاره و بارئا لمخلوقاته مما یقام عاقامه بشود مگر آن که می

 .یقتضی ان له صانعا بانیا فالعالم له صانع و اذا ثبت ان للعالم صانعا ثبت وجوده ضروره
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الزم وجود ثانی سوم آن که واجب وجودش تام تمام است و ممکن متصف به قصور و نقصان است کما این که نقصان 

است و مراد از تمام یعنی جامع جمیع صفات کمالیه است چنانچه است تمام کمال مقتضی ذات واجب الوجود 

دانستی فساد قول به وحده فرماید: ان اهللا عز و جل علم کله قدره کله حیوه کله. چون این مقدمه را می 7امیرالمؤمنین

له است و گردد و براي این که واجب عله است و ممکن معلول و عله مستغنی است و ثانی محتاج عوجود معلوم می

واجب منزه از حد و تعیین است و ثانی که معلول باشد محدود و متعین به ماهیت است اول به سیط است ثانی مرکب 

است اول فوق التمام است ثانی محفوف به احتیاج و نقصان است. پس بنابراین تقدیر چگونه ممکن است که دومی 

شود و البته معلولیت و محدودیت و احتیاج و نقصان از شیئی نمیترقی بنماید و به اولی برسد چون ذاتی شیء منفک از 

ممکن به واجب برسد یا واجب سریان در موجودات  شود کهلوازم ذات ممکن است در این صورت چگونه متصور می

 قیود. بنماید زیرا که تعیین وجوبی غیر از تعیین امکانی است پس محال است سریان واجب در امور متعینه بالحدود و ال

ي حساب بیرون است و جمیع اخبار و احادیث صریحا داللت دارد که و اما دلیل نقلی بر بطالن وحدت وجود از حوصله

تعالی اجل و تعالی منزه از تشبیه و تحدید است و مغایر و مباین با وجود مخلوقات است بذاته و وجود باريذات باري

ده بنماید و بسیاري از خطب و کلمات امیرالمؤمنین متضمن همین معنا اشرف و اعلی است که سریان در وجودات محدو

کل شیء ال بمقارنه و غیر کل شیء ال بمزایله. و فرمایش آن العن عدم مع کائن العن حدث موجود  7است. قال

فرماید موجود العن عدم نص صریح است در این که وجود باري تعالی مثل سایر وجودات ثابت و حضرت که می

مع کلی  7قق است و نفی مقارنت وجود باري تعالی با سایر وجودات صریح در عدم اتحاد و وحدت است و قولهمح

باشد و با مبانیت خداوند متعال بذاته از مخلوقات میشیء نیز داللت دارد اثنینیت را که منافی با وحدت است. باالخره 

 که معلول غایب از علت نیست. مخلوقات است به علم و احاطه و قیومیت و علیت براي این

) عنها فیقال هو منها بائن. و جمله اولی 149و فیها کائن و لم ؟؟(صایضا لم یحلل فی االشیاء فیقال ه 7و من کالمه

تعالی دور نیست از اشیاء که گفته بشود فرماید ذات باريي ثانیه که میاتحاد است و جمله صریح در ابطال حلول و

که به علم و احاطه و فضل و رحمت به مخلوق نزدیک است به مصداق و نحن اقرب الیه من حبل متباینین هستند بل

لوق را مجالی و الورید بالجمله اخبار و آیات بسیار است در کفر کسی که خداوند متعال را شبیه مخلوق قرار بدهد و مخ
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ود مخلوقات را عین وجود او بداند تعالی اهللا مظاهر او بداند و وجود باري تعالی را ساریه در موجودات کمان کند و وج

ي که در عیون و توحید و بحار مسندا موجود است هر فقره 6ي حضرت رسولعما یقول الملحدون علوا کبیرا و خطبه

ي شریفه دریاي مواجی ي شریفه داللت واضحه دارد بر بطالن حلول و اتحاد و وحده وجود و این خطبهاز آن خطبه

به وحدت وجود  ي صوفیه را کا قائلي خبیئهي شجرهتوحید که ساحلی براي او شناخته نشود و قع مادهاست در علم 

باشد قائم به تعالی وجود خاص مختص به خودش مینماید باالخره اعتقاد صحیح این است که وجود باريهستند می

دء للکل و هو ایضا نفس ذاته و ممتاز عن ذات مقدس خویش (و بکونه مبذات و ممتاز از جمیع موجودات است به نفس 

الماهیات بکونه وجودا خاصا بخالف شئ من الماهیات فانه لیس وجودا اصال الخاصا و ال مطلقا فلیس له تعالی ماهیه و 

یشارك بها شیئا من الممکنات فالیحتاج  الی ممیز ذاتی یمیزه عما به المشارکه الذاتیه مع غیره فحقیقته هویته حقیقه 

 یطه و وجود خاص ممتاز عن کل ما سواه بتجرده و تنزهه من الحدود و یکون کل ما سواه محدودا.)بس

ها رسیده و حیرت افزاي اولی االلباب است که حضرات صوفیه مدعی هستند که خرقه و تاج از علی بن ابیطالب به آن

صوفیان   توحید به آن حضرت اقتدا نکنند دانم پس چرا دررسانیم نمیگویند ما خرقه و تاج خود را به آن حضرت می

 7از همه آنها بیزار است و صوفیان شیعه به نام علی از علی می زنند به خدا قسم که امیرالمؤمنین شیعه مذهب که همه دم 

 رند.نفر عوام را افسار بنمایند واال اصال به امیر المؤمنین سروکار نارند بلکه اصال با دین سروکار ندا می خواهند چند

را حضرت فرمود من عبادت نمی کنم ذعلب یمانی از حضرت سئوال می کند یا امیرالمؤمنین آیا دیده اي خداي خود 

العیان ت بمشاهدخدائی را که ندیدم عرض می کند چگونه دیده اي خداي خود را حضرت فرمود ال تدرکه العیون 

او را درك بکند ولکن قلبها بسبب حقایق ایمان و معرفت  ولکن رأته القلوب بحقایق االیمان) یعنی چشم ها نمی تواند

پیدا می کند که گویا او را می بینند بلکه باالتر از این سبق ذکر یافت که محی الدین می گوید  کامل چنان مقام یقین

ص فکل ماتدرکه فهو وجود للحق فی اعیان الممکنات یعنی هر چه به چشم درك بنمائی و به قول قیصري شارح فصو

فی مرایا اعیان الممکنات الخ خدا بکشد کل ماتدرکه بالمدرکات العقلیه و القوي الحسی فهو عین وجود الحق الظاهر 

این جهله جالبه المال مرا که به نام توحید مردم را در زندقه و الحاد می اندازد و در چاه ضاللت آنان را نگونسار می 

 نمایند.
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له این النه این االینیه و ال یقال کیف هو النه کیف ل له رجل این المعبود فقال ال یقاله قا 7و عن البحار عن امیرالؤمنین 

تیا ر لعواج عظمته و حصرت االلباب الکیفیه و ال یقال له ما هو النه خلق الماهیه سبحانه من عظیم تاهت الفطن فی 

 ملکوته. عندذکر ازلیه و تحیرت العقول فی افالك

د للصدوق قال وروي انه سئل امیرالمؤمنین این کان ربنا قبل ان یخلق سماء و ارضا فقال این سئوال من کتاب التوحیو فیه 

 عن مکان کان اهللا و ال مکان .

زعم ان اهللا فی شئی او من شئی او علی شئی فقد اشرك النه لو کان عزوجل علی شئی و فیه باالسناد عن الصادق قال من 

 کان محصورا و لو کان من شئی لکان محدثا.لکان محموال و لو کان فی شئی ل

 ـ جناب مولوي صاحب مثنوي32

ه و قاضی نور اهللا در فی قصبه قوینه و هی قصبه من بالد الروم و کان عمره ثمانیه و ستین سن 661المتوفی سنه ي 

گیتی بیادگار باقی  گفته و از آثار او دو کتاب در دائره 604مجالس المؤمنین والدت او را در ششم ربیع االول سنه 

مانده است و اما کتاب فیه مافیه را که حقیر نسخته آن را در کتاب خانه شاهزاده عبدالعظیم دیدم بودنش از مولوي مسلم 

نیست و شیخ عبداهللا صوفی پسر مرحوم حجه االسالم شیخ زین العابدین قدس سره مقدمه اي بر آن در مثنوي گفته براي 

ی می گوید کتاب فیه مافیه از پسرش عالءالدین بوده و هر کس آشنا به سبک مولوي باشد می عمل به تقیه بوده و گاه

داند این کتاب فیه ما فیه از مولوي نیست و أن دو کتاب که چندین مرتبه به طبع رسیده است یکی از آنها مثنوي است و 

ل بسیار دارند چنانچه در حق جناب مولوي دیگر دیوان شمس الحقایق و علماء اعالم در موضوع این دو کتاب قیل و قا

طایفه دیگر که قاطبه صوفیه باشند او را قیل و قال بسیار است یک طائفه به کلی در موضوع جناب مولوي ساکت هستند 

به عرض برین و چرخ هفتمین رسانند گویند مولوي از علماء ربانی و حکماء حقانی و از شیعیان علی عمرانی است طائفه 

ند سنی اشعري جبري است طائفه چهارم گویند در کلمات او نشان استقامت نیست با شیعه شیعه بوده با اشعري سوم گوی

 اشعري بوده با معتزلی معتزلی بوده با صوفی صوفی بوده نظیر حسن بصري مشی می کرده.

را از کتب علماء به دست حقیر گوید بنده در موضوع مولوي قضاوت نمی کنم تا مورد حمله مریدان او بشوم فقط آنچه 

 آوردم می نگارم و قضاوت را به عهده دانشمندان منصف می گذارم.
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 جهت سکوت طایفه اولی کثرت تناقضات در مثنوي و اختالف آراء در  حق او و عدم قوه تحلیل مطالب می باشد.

گفته و کسانی که به  7ر می دهند در مدح حضرت امیدلیل طائفه ي دوم فقط یک دسته اشعاري است که به او نسبت 

 بلکه تمام صوفی مسلک می باشند.مدح مولوي تر زبان هستند غالبا 

و نسب الیها موالنا جالل العارفین محمد بن محمد بن در کتاب عجایب البلدان گفته بلخ از جمله ي بالد خراسان است 

لوك طریق ارباب العرفان الی ان قال و کان له الحسین البلخی الرومی کان عالما محدثا عارفا مجذوبا زهد فی الدنیا بس

وظیفه سماع فی اربعه وجوه من اولی االلحان فکان اذا اخذوا فی نغمانهم یغلب علیه الوجد الکاامل و یبادر الی انشاء 

 االشعار و کان هناك اربعه من الکتاب المقرره و یاخذونها من فیه و قیدونها فی دفاترهم)

در شنیدن انواع لحن هاي آوازه خوانی و تغنی ی دهد که ابن محدث عالم عارف زاهد این عبارت چناچ نشان م

مجذوب میشده و به گفتن اسعار سرگرم میشده و بعضی گفته اند مولوي از بلخ خارج گردید به زیارت بیت اهللا رفت 

آنجا ساکن گردید از این  چون مراجعت کرد عبورش به قریه ي قونیه افتاد که یکی از قراي روم است بقیه ي عمر در

جهت مشهور شد به مالي رومی و گفته اند که مولوي از کبار علماء بوده در دولت سلطان محمد خوارزم شاه به حدي 

س که چهار صد طلبه در مجلس درس او حاضر می شد و به صحبت شیخ فرید الدین عطار و حکیم سنائی و شم

 امی الدین قوینی الرومی انشاء کرده است.تبریزي نائل شده و مثنوي را با مرامیر حس

و قاضی نوراهللا در ترجمه او گفته مولوي در پنج سالگی او را الهام غیبی رسیده و از اشراقات نور منور گردیده و در 

شش سالکی به هر سه چهار روز افطار می کرد آخر در فقر و مسکنت و ع رفان از اکابر اهل ذوق و وجدان گشت و در 

هري و باطنی وحید عصر و یگانه دهر گردید و او از خلص شیعیان امیرالمومنین است چون از اوالد جالل الدین علوم ظا

 اسماعیل است و او را اشعار بسیار دو مدح حیدر کرار می باشد از آن جمله گوید:

 هر چه گویم عشق از آن برتر  بود                     عشق امیرالمونین حیدر بود

 اریکی علی را دیده اي                          زین سبب غیري بر او بگزیده ايتو به ت

 س آگه از سرالهزیرا که نشد ک  رومی نشد از سر علی کس آگاه 

 ال حول وال قوه اال باهللا  یک ممکن این همه صفات واجب
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 ورانور والیت در جبین است  هر آن کس را که مهر اهل بیت است

 همینست و همینست و همینست  والي رومیغالم حیدر است م

 آن امام امم ولی خدا   آفتار وجود اهل صفا

 زو زمین و زمان و ارض و سما  �ّآن امامی که قائم است الحق 

 او منزه زکفر و شرك و ریا  ذات او هست واجب العصمه 

 او برون از صفات ما و شما  او عالم وحدت است مسکن 

 عارفان صامت اند علی گویا   ب ره روان طالبند و او مطلو

 در شب قدر در مقام دنا   سر او دیده سید المرسل

 بود علی جز علی نبود آنجا   از علی می شنید نطق علی

 ما همه قطره ایم او دریا  ما همه ذره ایم و او خورشید

 ننهد در بهشت آدم پا   بی والي علی به حق خدا

 امین به حق خداجبرئیل    گر نهد بال و پر فرو ریزد

 کو مام است و هادي و اولی   مؤمنان جمله رو به او آرند

 تا برندت به جنه المأوي  بنده قنبرش به جان می باش

 جان فدا کرد نیز موالنا  شمس تبریز بنده از جان شد

 و قاضی نور اهللا در مجالس نیز این اشعار را به او نسبت داده و آن اشعار این است:

 زهی فرمان ده خلقان علی بن ابی طالب   خلقان علی بن ابی طالبزهی روزي ده 

 که گفتن وصف او نتوان علی بن ابی طالب   نهان از فهم و دور از عقل و برتر از خیال ما

 قسیم الخلد و المیزان علی بن ابی طالب   قدیم المن و االحسان عظیم الشأن و البرهان

 بهو الحنان هو المنان علی بن ابی طال  نون زهی از وصف ها بیرون زهی سلطان کاف و

 ولی حضرت بی چون علی بن ابی طالب   هو االول هواالخر هو الظاهر هو الباطن
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 جهات جمله را میدان علی بن ابی طالب   شهادت او طهارت او نماز و روزه حج او

 رحیم مطلق رحمان علی بن ابی طالب   وجود باء بسم اهللا در توحید یزدان است

 بوجه چهره خوبان علی بن ابی طالب   اگر چشم خرد داري ببین از صورت معنی 

 به هر مرسل به پنهانی علی بن ابی طالب    فرستاده است با تورات با انجیل

 

 و فیه ینسب الیه

 

 تا نقش زمین بود زمان بود علی بود   تا صورت پیوند جهان بود علی بود 

 سلطان سخا و کرم وجود علی بود  دشاهی که وصی بود ولی بود علی بو

 بر کند به یک حمله بگشود علی بود   آن قلعه گشائیکه در قلعه خیبر 

 تا کار نشد راست نیاسود علی بود   آن شاه سرافراز که اندر ره اسالم

 کادم به جمالش نگران بود علی بود  فرزند خلف در صدف نکته ي توحید

 و ان عارف و آن عابد معبود علی بود   صد بار نگه کردم و دیدم به حقیقت

 شمس الحق تبریز که بنمود علی بود   دا و ز پنهان دو جهان جمله ز پیسر

 باهللا که مراد من مقصود علی بود  زین یک دو سه بیتی که بگفتم به حقیقت

 تا هست علی باشد تا بود علی بود   این کفر نباشد سخن کفر نه اینست

 

 و فیه ینسب الیه

 امام طه یس و هل اتی علی است  که میر من از بعد مصطفی علی استبیا 

 شهی که هیچ نیامد خطا از او علی است   امام متقیان وصی نفس رسول

 زأنکه نور دو چشم حالل زاده علی است   حالل زاده شناسد علی و آلش را 



 106 

 تمگر که درد تو را اي پسر دوا علی اس  کسی بگفت که تا چند از علی گوئی 

 مرا چه غم که مرا میرو پیشوا علی است  جهانیان هم گر خصم شمس مسکین اند

 

این نهایت استدالل مریدان مولوي است بر حسن عقیدت و تشیع و صافی سیرت او و انی که او از علماء و حکماء 

 حقانی و عارف ربانی بوده استو العلم عنداهللا.

این اشعار جبري مذهب بوده حرف آنها این است که می گویند دلیل فرقه سوم که میگویند مولوي سنی اشعري 

 منسوب به مولوي مخدوش است بوجوهی:

اول آن که چون مولوي از دنیا رفت از آثار او در دایره گیتی دو کتاب بیشتر باقی نمانده یکی مثنوي دیگر دیوان شمس 

ها یافت نشود و آنچه را هم مزبوره اصالً در آنشعار ي از االحقایق(اقول) این دو کتاب در نظر حقیر موجود است و پاره

ي مثنوي به دست من افتاد و اصالً از ي عتیقه مصححهي مولوي گوید که نسخهکه موجود است در روضات به ترجمه

این اشعار در او اثري نبود بلکه این اشعار از ملحقات مریدان مولوي است چه  آن که عادت صوفیان در هر دوره و 

دانند می انی نسبت به مرشدان خود بر همین جاري است هر گاه صید کردن عوام را منوط به ذکر مناقب امیرالمؤمنینزم

آمدند و آن اشعار را به مراشد خود نسبت در مقام نشر فضائل آن حضرت و انشاء اشعار متضمن مدح حیدر کرار برمی

مریدان شاه نعمه اهللا ولی در آن اشعار (این چه شوري است که بر دور پیدا کنند چنانچه ها عقیده دادند تا مردم به آنمی

 بینم) همین کار را کردند.قمر می

دوم بر فرض تسلیم که این اشعار از خود مولوي باشد محتمل است که چون مولوي مثنوي را و شم الحقایق را انشاء 

ان گردید فلذا به جهت رفع تهمت به انشاء این قلیل استنکاف فرمود مورد ایراد مرید :نمود و از ذکر مناقب اهل بیت

ي سنیه باشد بر او همین ي اربعهچنانچه محمد بن ادریس شافعی که یکی از ائمه 7اشعار پرداخته در مدح امیرالمؤمنین

ر دار در مدح حیدر کرار انشاء نمود. پس هاشعار آب :ایراد کردند فلذا به جهت رفع تهمت نصب و عداوت اهل بیت

گاه حال بدین منوال باشد به این اشعار چگونه توان به حسن عقیده و تشیع جناب مولوي استدالل کرد اقول بعضی از 

 اشعار مذکوره مشتمل غلو است که مرضی شارع نیست. 
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 :و اگر مولوي در حقیقت والي اهل بیت :ي هديو ثالثاً مؤید ما ذکرنا است عدم تعرض مولوي بر ذکر سایر ائمه

داشت به مصداق من قال فینا بیتا فله بیت فی الجنه سزاوار بود که به جاي شمس الحاقیق که همه را در عشق بازي با می

نوشت و عمر عزیز خود را صرف این می :ي هديشمس تبریزي نوشته اشعار مراثی حضرت سیدالشهداء و سایر ائمه

 کرد. اشعار الطائل نمی

شعار را از روي محبت و رغبت گفته باشد شعر گفتن دلیل تشیع نشود اگر گفتن شعر دلیل رابعاً بر فرض تسلیم که این ا

بود بایستی یک سنی در عالم وجود نداشته باشد. حضرات غیرصوفیان از ابنا سنت چندان از غرر قصاید در بر تشیع می

رسانند خرقه و تاج خود را به او میسرودند که احصاي آن نتوان کرد. پس صوفیان که به زعم خود  7شأن امیرالمؤمنین

 اولی هستند که مناقب آن حضرت را به رشته نظم درآوردند. 

گوییم ها را تقیه گفته میو خامساً این اشعار معارض است با اشعاري که در مدح حضرات ثالثه گفته اگر بگویی آن

گوییم که ها را گفته میرفع تهمت رفض آن مولوي مجبور نبود در مدح کردن ابوبکر و عمر و عثمان اگر بگویی براي

 را هم براي رفع تهمت نصب گفته و بعض آن اشعار این است در دفتر اول گوید: 7مدح امیرالمؤمنین

 نزد خالق نام بودش اژدها  نزد موسی نام چوبش بد عصا

 لیک مؤمن بود نامش در الست  بد عمر را نام اینجا بت پرست

 آمدن رسول قیصر به نزد عمر: و نیز گفته در تحت عنوان

 در مدینه از بیابان نغول  بر عمر آمد ز قیصر یک رسول 

 تا من اسب و رخت را آنجا کشم  اي حشمگفت کو قصر خلیفه

 مر عمر را قصر جان روشنی است  اندش که او را قصر نیستقوم گفته

 و له ایضاً 

 راز بود این عمر بابوالحکم هم  ان که بحث عقلی ساز بود آن زم

 بوالحکم بوجهل شد در بحث آن  چون عمر از عقل آمد سوي جان

 و نیز در دفتر اول این حکایت که متضمن مدح عمر و معایب است چنین گفته:
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 بود چنگی مطربی با کر وفر  این شنیدستی که در عهد عمر

 یک  طرب ز آواز خوبش صد شدي  خود شديبلبل از آواز او بی

 وز نواي او قیامت خواستی  راستیمجلس و مجمع دمش آ

 جان زارش از پشه دستگیر شد  چون برآمد روزگار پیر شد

 ابروان بر چشم همچون یار دم پشت او خم گشته همچون پشت خم

 ناخوش و مکروه زشت دلخراش  گشته آواز لطیف جان فزاش

 همچه آواز خر پیري شده  آن نوا که رشک زهره آمده

  کسی رهین یک رعنیفشد ز بی و ضعیف چون که مطرب پیرتر گشت 

 سوي گورستان یثرب آه گو  چنگ را برداشت شد اهللا جو

 چنگ بالین کرد و بر گوري فتاد  چنگ زد بسیار گریان سر نهاد

 تا که خویش از خواب نتوانست داشت آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت 

 دکامدش از حق ندا جانش شنی  سر نهاد خواب بردش خواب دید

 ي ما را ز حاجبت باز خربنده  بنک آمد مر عمر را کی عمر

 سوي گورستان تو رنجه کن قدم  اي داریم خاص و محترمبنده

 هفت صد دینار در کف نه تمام  اي عمر بر گیر ز بیت المال عام

 این قدر بستان کنون معذور دار  پیش او بر کی تو ما را اختیار

 میان را بهر آن خدمت ببستتا   پس عمر زان هیبت آواز جست

 در بغل همیان دوان در جستجو   سوي گورستان عمر بنهاد رو

 غیر آن پیر او ندید آن جا کسی  گرد گورستان دوان شد او بسی

 دید او را شرمسار روي زرد  چون نظر اندر رخ آن پیر کرد

 امها ز حق آوردهکت بشارت  پس عمر گفتش مترس از من مرم



 109 

 تا عمر را عاشق روي تو کرد  ت خوي تو کردچند یزدان مدح

 و نیز در جلد ثانی در تحت عنوان قسمم خوردن غالم بر صدق خود گفته:

 قرص مه را کرد در دم او دونیم  چون محمد یافت آن ملک نعیم

 با چنان شه صاحب و صدیق شد  چون ابوبکر آیت توفیق شد

 فاروق شد حق و باطل را چه دل  چون عمر شیداي آن معشوق شد

 نور فایض بود و ذوالنورین گشت چون که عثمان آن عیان را عین گشت

پس از این اشعار و فضیل بن عیاض و ذوالنون  مصري و غیر ایشان  نبرده  7در اینجا جناب مولوي نامی از امیرالمؤمنین

ها از پیش یاد ز ایني جمعی ااند که ترجمهپرداخت که همه سنی مذهب و صوفی مشرب و اهل ضاللت و گمراهی

 کردیم.

 ي پیغمبر و گریختن عایشه و پنهان شدن او گفته:و در دفتر ششم مثنوي در تحت عنوان آمدن ضریر خانه

 عایشه بگریخت بهر احتجاب  در آمد آن ضریر از در شتابچون 

 از غیوري رسول رشک تاك  زان که واقف بود آن خاتون پاك

 بیند تو را کم شو نهانمیاو ن   گفت پیغمبر براي امتحان

 او نبیند لیک من بینم و را  هاکرد اشارت عایشه با دست

و پنهان  6الیخفی که جناب مولوي در نقل مضمون این روایت خیانت کرده آمدن ابن ام مکتوم خدمت رسول خدا

 بینم از روایات مشهوري نساء که اگر مرا نبیند من او را میو جواب سیده 6و سؤال رسول خدا 3ي زهراشدن فاطمه

ام و اما عایشه در یک روایت دیگر با میمونه در مجلس است که در جلد اول ریاحین الشریعه آن را حقیر نقل کرده

اند. حضرت فرمود قوما و احتجبا برخیزید عقب پرده ها برنخاستهبودند که ابن ام مکتوم وارد شد و آن 6رسول خدا

ءانتما عمیا و ان یعنی او اگر کور است شما که کور نیستید. ینا است حضرت فرمود بروید عرض کردند این مرد ناب

ي از جهت محبت به عایشه روایت را منقلب کرده و این منقب تو را بر فتراك او بر بسته عایشه اگر حظی از جناب مو
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گ به فریاد بلند مردم را کرد و در میان هودج در بصره در میدان جنحیا و عفت داشت جنگ جمل را بر سر پا نمی

 که با نفس رسول و زوج بتول مقاتله نمایند. کرد تحریص به جنگ نمی

شد چه آن که موضوع کتاب چیز دیگر است کار کرد اصالً مورد ایراد نمیبالجمله اگر مدح مشایخ ثالثه در مثنوي نمی

 دهد.خبر می شود که گاه گاه از اعتقاد خودمدایح ندارد پس معلوم می به مناقب و

و خامساً بعد از این که خود جناب مولوي بر تسنن خود شهادت بدهد دیگر جاي تردید نیست چنانچه در اوایل جلد 

 ثانی مثنوي گفته اشعار ذیل را:

 گاه کوه قاف و گه عنقا شوي  شويگاه خورشید و گهی دریا 

 بیش اي فزون از وهم ما و ز بیش تو نه این باشی نه آن در ذات خویش 

 که موحد را به صورت رهزنی   کنی که مشبه را موحد می

 یا صغیر السن یا رطب البدن  گه تو را گوید ز مستی بوالحسن

 ي عقل است سنی در وصالدیده  چشم حسرا هست مذهب اعتزال

 خویش را سنی نماید از ضالل  ي حسنند اهل اعتزالسخره

 ید سنیم از جاهلی استگر چه گو  هر که در حس ماند او معتزلی است

 اهل بینش چشم حسن خویش بست هر که بیرون شد ز حس او سنی است

گه تو را گوید ز « و این اشعار به تمام صراحت داللت دارد که جناب مولوي سنی اشعري بوده چه آن که در شعر خود 

جناب مولوي گذشته از آن که شود و مراد ابوالحسن اشعري است که مذهب اشعریه به او منتهی می» مستی بوالحسن

ي اهل تسنن بیرون دانسته و سنی خالص که شیعه را قابل ذکر ندیده حضرات معتزله را هم به جهل نسبت داده و از زمره

بین دارند فقط ابوالحسن اشعري و اتباع او را دانسته و حضرات معتزله را اهل ظاهر پنداشته خدابین هستند و چشم حق

شود انصافاً این شاعر خوب لوي شهادت به تسنن خود بدهد دیگر قیل و قال از میان برداشته میپس هر گاه خود مو

 گفته:

 هایش جمله جبر آلوده هستحرف  مولوي سنی جبر بوده است
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 جمله گمراه از صراط مستقیم  صوفیان سنی طریقند از قدیم 

 باید از این قوم بودن بر کنار  شیعه را با سنی و صوفی چه کار

 ذکر صوفی در کتب نبود بخیر  ما بسی کردیم در اخبار سیر

 بس تخالف با شریعت و اهل شرع  مرد صوفی را بود در اصل و فرع

 گر روي سوزي ز دود نارشان  صورت مرشد بود معبودشان

ي قمی و ي مجلسی و میرزاداشت علماء اعالم و فقهاء کرام مثل عالمهو سادساً اگر مولوي حظی از صحت اعتقاد می

اند به تکفیر و رکن رکین اسالم اي را در خور است و هر یک ها رسالهمقدس اردبیلی و امثال ایشان که ذکر اسماء آن

 اند. دانستهاند و کتاب او را از کتب ضالل محسوب نمیپرداختهتضلیل مولوي نمی

آن که او را از فقه امامیه حظی و نصیبی نبود  مولوي و سابعاً در روضات الجنات به ترجمه مولوي گفته از شواهد ضالل

و مولوي در اواخر سنه نسادسه و اوایل سنه سابعه از هجرت با اقران خود مثل شمس تبریزي و نجم الدین کبري و 

کردند و طلوع سهروردي و عبدالقادر جیالنی و امثال ایشان ترویج باطل میحکیم سنایی و شیخ عطار و شهاب الدین 

در آن وقت بود و این حضرات در آن وقت فرصت را غنیمت شمرده همی میدان تصوف ي اسماعیلیه مالحده قرامطه و

 دادند. را وسعت می

گوید اي فرماید میاز قوادع ایشان را ذکر میاي فرماید بعد از این که پارهو ثامناً عالمه مجلسی در کتاب عین الحیوه می

هی آورد آیا خواهی گفت متابعت حسن بصري کردم که چند حدیث در لعن او شیعه در فرداي قیامت چه عذر خوا

دشمنی کرده است یا متابعت غزالی را کردم و  7ثوري کردم که با امام صادقوارد شده است یا متابعت سفیان 

امام  هاي خود که به همان معنی که مرتضی علیگوید در کتابعذرخواهی آورد که به یقین ناصبی بوده است و می

ها در لعن ورد شیعه نوشته مانند کار است و کتابگوید هر کس که یزید را لعن کند گناهاست من هم امام هستم و می

گوید شیطان از اولیاء اهللا کتاب المنقذ من الضالل و غیر آن یا متابعت برادر ملعونش را که احمد غزالی باشد که می

 است. 
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گوید ابن ملجم را حضرت امیر شفاعت خواهد کرد و به بهشت خواهد برد و که می یا مالي رومی را شفیع خواهی کرد

 گوید:حضرت امیر به او گفت تو گناه نداري چنین مقدر شده بود و تو در آن عمل مجبور بودي و می

 موسی اي با موسی در جنگ شد  رنگی اسیر رنگ شدچون که بی

ها از اعتقادات ه جبر یا وحدت موجود یا سقوط عبادات یا غیر آنو هیچ صفحه از صفحات مثنوي نیست که اشعار ب

دانند یا پناه به فاسد نداشته باشد چنانچه مشهور است و پیروانش قبول دارند که ساز و دف و نی شنیدن را عبادت می

گوید در د و میبیننگوید جمعی از اولیاءاهللا هستند که رافضیان را به صورت خوك میمحی الدین خواهی برد که می

تر دیدم و ابوبکر را در عرش دیدم چون برگشتم به علی شبی که به معراج رفتم علی را از ابوبکر و عمر و عثمان پست

تر است و ها  پستي تو از آنکه مرتبه دیدمها بهترم الحال کردي که من از آنگفتم که چون بود در دنیا دعوي می

شود و اگر از دعاوي بلند ها شدن مومجب طول سخن میها بسیار دارند که متوجه آنعهالدین و غیر او از این خدمحی

اند و اگر خواهی امتحان کن ایشان ها را بر خود بستهکنی که از براي حب دنیا اینخوري آخر فکر نمیایشان فریب می

اسرار غیبی بر من منکشف است شبی  دانم وها را میعوي دارد که من همه چیزرا به یک مسئله شرعیه پس کسی که د

روم البته باید مسائل خود را بداند پس چرا اگر یک مسئله از شکیات نماز یا یک مسئله مشکله از ده بار به عرش می

 میراث و غیر آن یا یک حدیث مشکل از او سئوال کنی نمی داند (انتهی کالمه رفع فی الخلد مقامه)

اخبار اهل بیت عصمت و طهارت باشد و چنین نقاد بصیر و تحریر خیبر چشم این عبارت مجلسی که غواص بحار 

روزگار کمتر دیده به تمام صراحت داللت دارد که جناب مولوي اصال حظی از ایمان نداشته و از اقران و اماثل احمد 

ي مجلسی مثنوي مهزالی و محی الدین عربی بوده است و کتاب مثنوي او را از کتب ضالل محسوب داشته و البته عالغ

 فرمود.را مطالعه کرده اگر اشعار او قابل تأویل صحیح بود هرگز مجلسی قدح آن را نمی

و تاسعاً اضطراب ظواهر بعضی اشعار او اگر چه هر شعر قابل تأویل هست ولی چنانچه در سابق عرض شد در صورتی 

خص معلوم باشد در این صورت البته تأویل باید که آن شاعر از خارج عقیده او به شهادت علماء یا کتب خود آن ش

کرد ولکن هرگاه از خارج معلوم نباشد آن اشعار را باید به ظاهر خود حمل نمود مثل این اشعار که مولوي در کتاب 

 ي آن در نظر این قاصر موجود است.شمس الحقایق گفته که نسخه
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 م چند توئی و منیچون تو منی من توا   ترآ چند از این رهزنیترآ پیشپیش

 از چه گریزد چنین روشنی از روشنی   نور حقیم و زجاج با خود و چندین لجاج

 خار چرا بنگرد سوي فقیران غنی  ما همه یک کاملیم از چه چنین احولیم

 لیک دو بین گشته ایم زین فلک منحنی  ما هم یک گوهریم یک خرد و یک سریم

 چه کند روح پاك تن بکند هم تنیهر   هر چه کند شیر نر سک بکند هم سگی

 ها در صفت روغنیهمچه که با دام  روح یکی دان و تن گشته عدد صدهزار

 آب یکی گشت چون خابتها بشکنی  چند لغت در جهان جمله به معنی یکی

رط شئی و مریدان او این اشعار را تأویل کنند گویند مرادش وجود مطلق بوده نه وجود مقید ، یعنی وجود ال بشرط نه بش

نه وجود بشرط ال شئی که معنی وجود عام است چنانچه حکما گفته اند و اشعار ذیل را که مولوي در مثنوي و غیر 

 مثنوي گفته به همین معنی حمل می نمایند:

 گاه خورشید گهی دریا شوي   گاه کوه قاف گه عنقا شوي

 ش پیشها در پیاي بر ون در وهم  تونه این باشی نه آن در ذات خویش

 ي اوستجمله ي کائنات سایه   که جهان پرتویست از رخ دوست 

 ستچه عکسی ز آفتاب آن جهان   ستلم عیانهر آن چیزي که در عا

 مقصود دل آرزوي جانان همه تو  اي جلوه گر از جمال جانان همه تو 

 بنموده در آئینه اعیان همه تو   اعیان همه آئینه عکس رخ خویش

 کیست جز تو در انفس و آفاق    و االشراقیا جلی الظهور 

 انت شمس الضحی غیرك فئی   لیس فی الکائنات غیرك شئی

 ي ظهور توئیسایه را مایه   دو جهان سایه است و نور توئی

 محو کن غیر را جمله تو باش   حرف ماء و من از دلم بتراش 

 اهم ز تو سوي تو است سیر اینج   خود چه غیر و کدام غیر اینجا
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 و زنهایت به سوي تو است آمال   در بدایت ز تو است سیر رجال

و عاشرا اشعار مذکوره را با زور می توان تأویل صحیح نمود ولی جناب مولوي اشعار دیگري دارد که آها قابل تأویل 

بابن ملجم علیه  7 نیست به شهادت علماء مثل اشعار ذیل که در اواخر جلد اول مثنوي آن را گفته از زبان امیر المؤمنین

 اللعنه

 کی زنم بر آلت حق طعن ودق  آلت حقی و فاعل دست حق

 مالک روحم نه مملوك شرح  غم مخور فردا شفیع تو منم

محقق سبزواري علیه الرحمه در شرح مثنوي هنگام شرح این ابیات در پیچ افتاده چندان که تحقیقات عرفانیه فرموده 

فرماید و بالجمله این ابیات را نباید حمل بر جبر کرد به جهت آن که جناب او اللتی میگرهی از کار نگشوده و بعد اللیت

 مولوي این شعر گفته

 این دلیل اختیار است اي صنم  اینکه گوئی این کنم یا آن کنم

به این جماعتی گویند این اشعار نص در جبر است اما شعر مشارالیه دلیل بر این است که جناب مولوي صوفی ابن الوقت 

مذاق او با محی الدین قریب االفق است و این شعر شاهد  معنی بوده که هر چه بر سر قلمش ي آمده می نوشته است و

 قول طائفه چهارم است.

گویند مولوي صوفی ابن الوقت بوده به این معنی که با هر مذهبی همراهی داشته و به تناقضات و فرقه چهارم که می

کند گاهی بر وفق مذاق سنی به مدح مشایخ ثالثه و را مدح می 7ته گاهی بر وفق مذاق شیعه علیکالم خود التفاتی نداش

گوید چنانچه شنیدي گاهی به ضد جبري موافق مذاق شود و معتزله را بد میپردازد گاهی اشعري جبري میعایشه می

 گوید در دفتر اول مثنويمعتزله می

 د دلیل اختیارخجلت ما ش   زاري ما شد دلیل اضطرار 

 وین دریغ و خجلت و آزرم چیست  گر نبودي اختیار این شرم چیست

 خاطر از تدبیرها گردان چراست  زجر استادان به شاگردان چراست
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 وله ایضا

 

 کافران در کار عقبی جبریند   انبیا در کار دنیا جبریند

 کافران را کار دنیا اختیار   انبیا را کار عقبی اختیار

ي از این حضرات مشرب آنها همین مطلب این است که جناب مولوي صوفی ابن الوقت است و یک دستهپس خالصه 

 است.

ي او فساد عقیدهو حادي عشر تاج المحققین در اواخر جامع الشتاتقدح بسیار از مولوي کرده و اشعار ذیل را شاهد 

 آورده است و این اشعار در شمس الحقایق موجود است.

 دم به لباس دیگران یار بر آمدهر    ی بت عیار برآمد شکظه بههر لح

 که پیر جوان شد  دل بر دو نهان شد   

 گاهی زتک کاکل فخار برآمد  گاهی به تک طینت صلصال فرو رفت

 زان پس به جهان شد غواصی معناي   

 گه گشت خلیل و به دل نار برآمد  گه نوح شد کرد جهان را به دعا غرق

 آتش گل ازأ شد  خود رفت بکشتی   

 ي یعقوب چه انوار بر آمداز دیده   یوسف شد از مصر فرستاد قیمصی

 نادیه عیان شد  روشن گر عالم   

 در چوب شد بر صفت مار برآمد   حقا که هم او بود که اندر یدو بیضا

 زان فخر کیان شد  می کرد شبانی   

 دوار بر آمدعیسی شد بر گنبد   گشت دمی چند بر این روي زمین رامی

 تسبیح کنان شد  از بهر تفرج   

 د«تا عاقبت آن شکل عرب وارد برآ  آمد و می رفتبالجمله هم او بود که می
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 داراي جهان شد  هر قرن که دیدي   

 شمشیر شد در کف کرار بر آمد   منسوخ چه باشد بتناسخ که حقیقت

 قتال زمان شد  آن دلبر زیبا   

 منصور نبود آن که بر آن دار بر آمد  گفت انا الحقینی نی که هم او بود که م

 نادان بگمان شد  ها در صورت بل   

 کافر بود آن کس که به انکار برآمد  رومی سخن کفر نگفته است و نگوید

 از دوزخیان شد  دشمنکر مشوي   

ست که این اشعار مالي رومی تاج المحققین اشعار مذکوره را شاهد ضالل جناب مولوي آورده است و ارشاد فرموده ا

گردد از صورتی به صورتی و نیز مقتضاي او این است که خداوند متعال ظاهر می شود به صورت خلق و منتقل می

 فرماید که این اشعار مشتمل است بر خالف آنچه در قرآن مجید متواتره است.می

امام آن انسان کامل است یشان را مهب این است که او ایضا در جامع الشتات می فرماید که غالت فرق بسیارند و بعضی 

کند به او و گویا شعر مالي رومی از این باب است در او تکلم میشود پس هر گاه به نهایت مرتبه رسید خدا ساکن می

 که فرموده است. 

 خواه از نسل عمرخواه از علی است  پس امام حی و ناطق ان ولی است

را قدح کرده و کشان کشان او را داخل در غاله  و مجسمه گردانیده در عداد کفره و این عالم جلیل هر گاه مولوي 

زنادقه و ملحدین محسوب داشته و او را با هم مشربان او به یک رسن بسته به دارالبوار فرستاده دیگر کدام با انصاف 

شمارد این ا از کبار اولیاءاهللا میرساند و او رکند و خرقه و تاج خود را به او میعقیده به جناب مولوي پیدا می

 المنصفون. 

ي حالجیه شمرده یفهو ثانی عشر مال احمد کوزه کنانی در هدایه الموحدین قدح بسیاري از مولوي کرده و او را از طا

دهد مثل این که در تعریف مرشد خود شمس تبریزي اشعاري گفته که ي کلمات مولوي به وي کفر میاست و فرموده

 داده شمس را بر پیغمبران و آن اشعار این است:ترجیح 
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 زندي عشاق را از دل برونق میپرده  زندمطربم سرمست شد انگشت بر رق می

 زندیحیی و یعقوب و یوسف خوش معلق می   انبیاء اولیاء حیران شده در حضرتت

 زندجبرئیل اندر فسونش سحر مطلق می  عیسی و موسی چه باشد چاکران حضرتت

 زندتیغ را بر حلق اسماعیل و اسحق می  ابراهیم مجنون گشت اندر شوق توجان 

 زندشمس تبریزي که ماه بد را شق می کیست آن کس کین چنین مردي کند اندر جهان

 زندروح او مقبول حضرت شد انا الحق می  هر که نام شمس تبریزي شنید اندر جهان

 و له ایضاً 

 معشوق هم اینجاست بیایید بیایید   داي قوم به حج رفته کجایید کجایی

 هم خاجه و هم بنده و هم قبله شمایید   صورت معشوق ببینیدگر صورت بی

 بدانید بدانید که در عین عیانید   برآیید برآیید که تا باز نمانید

لمات صریح در کفر فرماید این ککند میاي از اشعار مولوي را نقل میبالجمله درهدایه الموحدین بعد از این که پاره

 است و اگر کسی را خیال تأویل باشد باید از تابعان حالج او را محسوب داشت و اگر نه نص را تأویل نتوان کرد.

فرماید سراج الدین قوینی قدح و ثالث عشر آن که قاضی با آن همه پافشاري در مجالس براي اصالح حال مولوي می

به این واسطه مولوي را دشنام گفت من با هفتاد سه مذهب یکی هستم و یکرده است مولوي را به جهت آن که م می

 داد. می

اند بفرمایید که مولوي چه کسی بوده است گفت و رابع عشر آن که از عالء الدوله سؤال کردند از حال مولوي و گفته

 در سخنان او نشان استقامت و تمکین نیست. 

م یک روز در مجلس درس حضرت حجت االسالم آقاي شیخ اسماعیل حقیر گوید در ایامی که در نجف اشرف بود

ي مولوي چیست؟ محالتی صاحب کتاب نورالعلم صحبت از مولوي شد بنده عرض کردم شما نظر شریفتان درباره

اند از مرحوم ناصرالدین شاه نقل شده که ایشان از مرحوم گوید صاحب من سنی اشعري است و گفتهفرمودند مثنوي می

 آقاي دربندي از حال مولوي سؤال کردند ایشان فوراً در جواب فرمودند: مال
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 لعنه اهللا علیهم اجمعین   اهل دنیا از کهین از مهین

 و از اشعار مولوي که نشان استقامت و تمکین در او نیست اشعار ذیل است:

 مزند من واله شیداستعشقم چه بر سر می   اي عاشقان اي عاشقان من عاشق رسواستم

 اینجا ستم اینجا ستم نه زیر نه باال ستم   هم عاشق و شیداستم هم واله یکتا ستم

 با حامالن عرش گو من پیش از این برخواستم  در عرش و در کرسی منم واالصل الیخطی منم

 هم عالمم هم فاضلم هم قاضی القضاستم   عالم منور شد ز من آدم مصور شد زمن 

 دهد نه زین و نه زینها ستمقتوي بنا حق می   من سازد همی قاضی به من نزاد همی فتوي ز

 پنهان نیم پنهان نیم من میر موالنا ستم    برخاستم برپاستم پیداستم برجاستم

 هم زشت و هم زیبا منم هم شیر هم خرما منم   منم هم شیخ و هم رعنا منمهم پیر هم برنا 

 بشناختم هم شام را آشناختم هم صبح را   هم با صلوه دائمم هم بی صلوه قائمم

 انسی منم جنی منم من حوت این دریا ستم   دنیا منم عقبی منم طوطی منم قمري منم

 هاي عشق بین کاندر زبان گویا ستمهدر شعل   هم کوه و هم صحرا منم هم در این دریا منم

 تمیوسف منم موسی منم عیسی منم شعیاس   پایان منم با نوح کشتیبان منمدریاي بی

 هم حکمت لقمان منم هم یونس و یحیی ستم   ایوب را درمان منم یعقوب را هم جان منم

 هم صاحب کشور منم زان باده باتقواستم   ي احمر منمهم حیدر و احمد منم هم باده

 هم درد و هم درمان منم با درد او همراستم  آن دو منم این دم منم هم ریش و هم مرحم منم

 جان از من و منهم ز جان با حضرت اعالستم  دهم هم جانستان هم جان دهمفرمان بر و فرمان 

 

خالصه در شمس الحقایق از این گونه اراجیف و خرافات بسیار است و به تمام صراحت داللت بر وحدت موجود دارد 

یک تأویل صحیح ي کفري را اگر و قائل به آن از جمله زنادقه و محلدین است و از این پیش یاد کردیم که هر کلمه

ي کفار را که جمیع اقوال و افعال ایشان را تأویل بنماییم این است که فرمودند اول براي او بنماییم باید مژده داد قاطبه
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شود و علم رجال لغو و باب تأویل الحاد و زندقه است چه آن که از جهت فتح باب تأویل سد باب جرح و تعدیل می

لم  ري و فسق هیچ فاسقی و نفاق هیچ منافقی و ایمان هیچ مؤمنی ثابت نگردد و بذالکفایده گردد و کفر هیچ کافبی

 یحکم به عاقل.

ان «فرماید در مکاسب محرمه در حفظ کتب ضالل می 1در کتاب متاجر استاد المتأخرین مجتهد اعظم شیخ مرتضی

به ما یوجب الضالل و ان کان مطالبها حقه کبعض  و ان یراد«فرماید تا این که می» المراد بالضالل ما یکون باطال فی نفسه

 »کتب العرفا و الحکماء المشتمله علی ظواهر منکره یدعون المراد غیرظاهرها فهذه ایضا کتب ضالل علی تقدیر حقیتها

 1ي انصاريبه ادعاي ایشان به شهادت عالمهمنکر است بر فرض حق بودن مطالب آن پس اشعاري مولوي که ظواهر او 

ها حرام است فضال از قرائت و نگهداري و ترویج او پس کسی که عمر خود ضالل و اضالل است و بیع و شراء آنهمه 

 پرسی مثل اشعار محمود شبستري که در گلشن راز گفته:را به تصنیف کتب ضالل پردازد از حال او چه می

 پرستی استبدانستی که دین در بت  مسلمان گر بدانستی که بت چیست

 اشاره شد همه با ترك ناموس  زنار و ترسایی ناقوس بت و

 بیفکن خرقه و بر بند زنار   ریاء سمعه ناقوس بگذار 

 یکی از قرب و بعد و سیر زورق  یکی در بحر وحدت گفته انا الحق

 تو خواهی مست گیر خواه مخمور   همه ذرات عالم همچه منصور

گفته هاي مثنوي فرماید کعه مالي رومی در بعضی از خطبهعه میدر حدیقه الشی 1و خامس عشر آن که مقدس اردبیلی

که چون حقیقت حاصل شود شریعت باطل گردد و حکایت مالقات شمس تبریزي با او و دختر و پسر خود را از براي 

شمس بردن و به جهت او شراب خریدن و بر دوش کشیدن که جامی در نفحات االنس نقل کرده و شهرت تمام دارد و 

 ي فرائض و حالل دانستن جمیع معاصی دین در جمیع طوایف صوفیه است الخ انتهی.ك نماز و جملهتر

حقیر گوید چون این مطلب را قرائت کردم از حدیقه الشیعه و هدایه الموحدین کوزه کنانی خیلی به نظر حقی مستبعد 

کند در مقام نین زندقه و الحادي از او بروز میدانند چگونه چآمد که مردي که او را از حکما و دانشمندان طراز اول می

ي مولوي متهم نیست چون به دست آوردم دیدم در برآمدم که اصل نفحات االنس را به دست بیاورم چون او درباره
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ي شمس تبریزي گوید مولوي دست شمس تبریزي را گرفت و برد در مدت سه ماه ) در ترجمه175(ص طبع 415ص

ند که اصال بیرون نیامدند و کسی را زهره نبود که در خلوت ایشان درآید تا روزي 1وصال نشستهي شب و روز به روزه

موالنا شمس الدین از موالنا جوان زنی التماس کرد موالنا حرم خود را دست گرفته در میان آورد دیگر گفت نازنین 

ب طلب نمود که ذوقی کند موالنا بیرون خواهم فی الحال فرزند خود را پیش آورد و بعد از آن قدري شراپسري می

 ي یهودیان پر کرده بیاورد انتهی.رفت و زن و فرزند خود را پیش شمس گذارده سبویی از محله

آن را نوشته از یکی آن که مولوي عاشق و مفتون شمس تبریزي شاهد صدق این قضیه به عالوه که علماء شیعه و سنی 

داد دیگر آن که عالءالدین محمد پسر مولوي از این عمل ون تأمل آن را انجام میداد بدشده بود که به هر چه حکم می

شنیع عصبانی شد و رگ غیرتش به حرکت آمد و شمس تبریزي را به قتل رسانید چنانچه در مجالس المؤمنین در 

جامی نیز در شمس تبریزي به دست عالءالدین محمد مقتول گردیده و  645ي ي مولوي تصریح کرده در سنهترجمه

 نس تفصیل آن را یاد کرده است. نفات اال

و سادس عشر جریان بین مولوي و شمس تبریزي براي الحاد هر دو کافی است چنانچه آنفا شنیدي محتاج به چیز دیگر 

 ي مولوي گفته که جناب مولوي در اکثر اشعار خود التزام ذکر نامنیست قاضی نوراهللا در مجالس المؤمنین به ترجمه

 نمود و از آن جمله این اشعار است:الدین تبریزي میشمس 

 ان عشقی مثل خمران جسمی مثل دن   ایها الساقی ادر کاس الحمیا نصف من

 چون زنی بر نام شمس الدین تبریزي بزن   مطربا نرمک بزن تا روح باز آید به تن

 و جان بنده چون لکن نام شمس الدین چه شمع  نام شمس الدین چه شمع و من چه پروانه بسوز

 تا ببینی مردگان رقصان شوند اندر کفن  گو بسشمس دین و شمس دین و شمس دین می

 عشق شمس الدین کند جان تو را چون یاسمن   شوي از ما ملولمطربا گر چه نه عاشق می

والنا مولوي در آمد مولوي اند که چون شمس الدینبه قونیه رسید مجلس مقاضی نوراهللا بعد از این اشعار گفته که آورده

ها در کنار حوض نشسته بود و کتابی چند در نزد مولوي بود. چون شمس الدین به نزد مولوي نشست پرسید این کتاب

ها چه کار است شمس الدین دست فرا برد و همه را گویند تو را با آنها را علم قیل و قال میچیست مولوي گفت این
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ها فواید والد من بود که دیگر به تأسف تمام گفت اي درویش چه کردي بعضی از آندر آب انداخت جناب مولوي 

ها را بیرون آورد در صورتی که اصال آب در او اثر نکرده بود یافت نشود شمس دست در آب کرد و یکان یکان کتاب

بنیاد ن با یکدیگر جناب مولوي گفت این چه سریست شمس گفت این ذوق حال است تو را با این چه کار بعد از آ

 صحبت کردند. 

ي هنود دیده و شنیده شده است فوراً فریب بازي که بهتر از آن را از کفرهعجب است که جناب مولوي از این شعبده

 ها را دلیل دین پندارند.ي یقین و این شیاديها تو را نشانهخورده و دنبال شمس تبریزي افتاد مده باد امتی که شب

دبیلی به صراحت تمام تکفیر مالي رومی نموده در حدیقه الشیعه ارشاد نموده که محی الدین عربی و و نیز مقدس ار

گویند ظاهر است و میشیخ عزیز نسفی و شیخ عطار و مالي رومی خدا را تشبیه کردند به دریا و مخلوق را به موج دریا 

فرماید احادیث در کفر این طایفه وارد شده یکه موجب دریا عین دریا است پس مخلوقات همه خدایند تا این که م

 است.

 مثنوي گفته در مدح بایزید: 4و در جلد 

 با یزید آمد که یزدان تک منم   با مریدان آن فقیر محتشم

 ال اله اال انا ها فاعبدون  گفت مستانه عیان آن ذوفنون

 چند جویی در زمین و در سما   ام اال خدانیست اندر جبه

گفته که چون مریدان این کفر بشنیدند کارد و خنجر بر شکم و حلق بایزید کشیدند چه آن که بایزید  و جناب مولوي

ایشان را به همین وصیت کرده بود. پس هر که کارد بر گلوي بایزید کشید گلوي خودش بریده شد و هر که خنجر بر 

 شکم او زد خود را پاره کرد.

دان ارباب سیر و بایزید تراشیده احدي از دانشمناین کرامت که براي جناب مولوي گفته و حقیر گوید این مطلب 

ها کفر بایزید پوشیده نماند چنانچه در ترجمه او یاد کردیم و خود اعتراض بازينشدند به این شعبده تواریخ متعرض آن

به این واسطه مریدان  ي بایزید مناسب با مقام توحید نبوده واست که مقالهمریدان بایزید بر فرض صحت قضیه دلیل 

اند و خود بایزید هم گفت که اگر این مرتبه من این کالم گفتم مرا به قتل برسانید. پس دانستهبایزید را مستوجب قتل می
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نمود و قصه کرامت بایزید در آن حال از اگر قول سبحان ما اعظم شأنی کالم خوشی بود بایزید این وصیت نمی

حقیر مثنوي را از اول تا به آخر مطالعه کردم و چندان که در عبارات او تأویل نمودم  مجعوالت مولوي است بالجمله

شود بلکه کامالً از او روشن است که در او نیافتم و استشمام رائحه تشیع از این مثنوي اصال نمینشان استقامت و تمکین 

 مولوي سنی اشعري صوفی ابن الوقت است.

کند و نماید به زبان طعن و توبیخ آن را نقل میا و عزاداري مردم حلب را که نقل میي روز عاشورو در دفتر ششم قصه

د و قائد و داند فکفی به ضالال مرده باد قومی که چنین کسی را شیخ و مرشي ایشان را در غیر مورد میگریه و نوحه

 دهند.معلم خود قرار می

بر ضالل او دارد عالوه بر آن چه در خالل ترجمه سبق ذکر یافت  اي از اشعار شمس الحقایق که داللتو سابع عشر پاره

که از مولوي احوال شمس تبریزي فرماید که در یکی از تذکرهاي ایشان به نظر رسیده مجلسی در کتاب عین الحیوه می

پرسید کل علش میپرسید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و اگر از فرا سؤال کردند گفت اگر از قولش می

پرسید هواهللا الذي ال اله اال هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم و اگر از یوم هو فی شأن و اگر از صفاتش می

پرسید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و از این کلمات که موجب کفر و الحاد است در کتب ایشان ذاتش می

 بسیار است انتهی.

ي طبع ي مجلسی کتاب شمس الحقایق جناب مولوي است که به نام شمس تبریزي نوشته و نسخهعالمه و مؤید فرمایش

ایرانش در نظر این قاصر موجود است و در آنجا شمس تبریزي را افضل انبیاء گفته نغوذ باهللا گاهی اوصاف الوهیت که 

و اشعار شورانگیز او کاشف است که عاشق  دهددهد و گاهی بر مالئکه ترجیح میغفران ذنوب باشد به او نسبت می

و از جهت نمونه به چند بیتی اقتصار نوشته است آمد میشمس تبریزي و مفتون او شده بود هر چه بر سر قلمش می

 شود. می

 اندر باب  که ابر را عریان نام کرده  رباب مشرق عشق است مونس احباب 

 میر است و ساقی البابرباب قوت ض   چنانکه ابر سقاي گل گلستانست 

 دلم بر آتش شوقت همیشه هست کباب  ز چشم مست تو اي شمس مفخر تبریز
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 و له

 آبآورد آتشی که نمیرد به هیچ   باز آمد آن مهی که ندیدش فلک به خواب

 از من بجست در وي گفتا مرا بیاب   دریاي عشق را چه دلم دید ناگهان 

 هاي چون سحابپیش دوا نشد دلاندر   خورشید شرق مفخر تبریز شمس دین

 جان و دل تو گردد از این باب باصواب  از شمس دین که مفخر تبریز حق بود

 و له

 در زن آتش به مؤمن و کفار   مطربا عاشقان بجنبان تار

 کز دل ما ببرد صبر و قرار   مطربا نام بر ز معشوقی

 تا لقب گویمت نگو گفتار   نام او گوي نام من کم کن

 هست در عهد او چنین سمار  ریز عیسی عهد استشمس تب

 چون گشایند دیدها کفار   شمس تبریز را بشر بینند

 و له

 ي مشک ختن از چین و از ما چین بیارنافه   اي صبا بویی ز خط و خال شمس الدین بیار

 ور پیامی از دل مسکین او داري بیار   گر سالمی از لب شیرین او داري بگو

 نام شمس الدین بگو تا جان کنم بر تو نثار   فداي پاي شمس الدین کنمسر چه باشد تا 

 عشق شمس الدین لباس عشق شمس الدین شعار   خلعت خیراللباس از عشق او دارد دلم

 ما ز جام شمس دین مستیم ساقی می بیار  گفتگومن به بوي شمس دین سرخوش دم بی

 قیم از بوي عود عنبر مشک تتارفار   ایمما دماغ از بوي شمس الدین معطر کرده

 شمس دین چشم چراغ و شمس دین محبوب یار  شمس دین روح روان و شمس دین آرام جان

 گوهر جان شمس دین شمس دین لیل و نهار   ماه خوبان شمس دین مهر تابان شمس دین

 دارالقرار شمس دین نور کمال و شمس دین  شمس دین عین کمال و شمس دین فرخنده فال
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 سراید عندلیب از باغ و کبک از کوهسارمی   وشمس دیننه تنهایی ساریم شمس دین  من

 پیش شمع او همی پرند روزي صد هزار  هاعشق شمس الدین چه شمع و عاشقان پروانه

 گوهر جان شمس دین و شمس دین گوهر نثار   روز روشن شمس دین ماه تابان شمس دین

 عین انسان شمس دین شمس دین نصف النهار  دینحسن خوبیان شمس دین باغ رضوان شمس 

 شمس دین در یتیم شمس دین فخر کبار  شمس دین بر دل مقیم و شمس دین نقل شراب

 شمس دین ساالر مست و شمس دین یوسف عذار  شمس دین چنگ و رباب و شمس دین لطف فلک

 القرار رشمس دین ساالر مست و شمس دین دا  شمس دین عاشق نوازشمس دین دشمن گداز

 شماربر زبانم شمس دین آید همیشه بی  عقل و هوشم شمس دین چشم و گوشم شمس دین

 جان من اندر میان و شمس دین اندر کنار   از خدا خواهم شبی با حضرت او در نهان

 شمس تبریزي بگو زنهار دست از من مدار   دالن و اي رسول عاشقاناي دلیل بی

 و له

 خراب کار مرا شمس دین کند معمور   من مخمور قدح شکست و شرابم بماند

 کنند از دورکه روحهاش به جان سجده می   خدیو عالم بینش چراغ عالم  کشف

 د این همه نورچه او بتابد پرتو بگیر   گر آسمان و زمین پر شود ز ظلمت کفر

 اگر رسد به شیاطین شوند یک سر حور    از آن صفا که مالیک از او همی یابند

 هاي کرم دیو را کند مستوربه پرده    ر بپاشد از آن نور دیو را روزياگ

 به بحر رحمت غوطی دهی کنی مغفور   تو آن کسی که همه مجرمان عالم را

 و له

 و ایضا قصده غرایی در ردیف نون در مدح شمس تبریزي گفته که دو بیتش این است:

 ولی دانی تو از اسرار شمس الدین  خداوند   اال اي باد شبگیري بیار اخبار شمس الدین

 سمندروار خواهی رفت اندر نار شمس الدین   کنی گر یاد او از بحر بی کشتی عبر یابی
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 و له 

 جامه گم کردم خود نیست نشان از لب جو  شمس تبریزي چه در جوي تو غوطی خوردم

 است آن که دارد طرفی از غم او شادان   شمس تبریز کز او جان جهان شادان است

 زان کسی داد سخن جو که سخن دان باشد   شمس تبریز به جز عشق ز من هیچ مجوي

 آفتابست ورا خیل و حشم نیست برو   کس و مفرد باشدشمس تبریز اگر بی

 پیش جان و تن تو صورت تنها چه تنند   شمس تبریز تو جانی و همه خلق تنند

 و له

 ن رادر فراغت مدار هارو    شمس تبریز موسی عهدي

 پیراهن هر صبري زان میر همی درد  شمس الحق تبریزي هم خسرو هم میر است

 شمس تبریزي شاه همه مردانست ما از آن قطب جهان حجت برهان داریم

 کان چرخ چه چرخ است آن کانجا سیران دارد  سم الحق تبریزي خورشید وجود آمد

 ن زرم آمدآن سیم برم آمد وان کا  شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

 آن راهزنم آمد توبه شکنم آمد   هستی به برم آمد نور نظرم آمد

 الی آخر الغزل الغریب و له ایضاً:

 چون شمس اندر شش جهت باید که انواري کند  با شمس تبریزي اگر هم خوي هم دستان شوم

 دانمکه جز مستی و سر مستی دیگر چیزي نمی   ال اي شمس تبریزي چنان مستم در این عالم

 خود آفتاب گنبد دوار ما تویی   حق و مفخر تبریز شمس دین اي شمس

بازي با شمس تبریزي است و هرگز حکیم دانشمند عمر عزیز خود را صرف این بالجمله بیشتر این کتاب عشق

دانشمندان ي ي مولوي به عهدهاز آن اقتصار کردم. اکنون قضاوت را دربارهکند که حقیر به ذکر قلیلی مزخرمات نمی

گذارم که منصفانه در حق این مرد قضاوت بنمایند حتی آن که جناب مولوي بعضی اشعار او ظاهر است که محترم می
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بوده و ولی مرشد کامل هر زمانی است که باید رجوع به او بشود چنانچه در دفتر چهارم  قائل به نبوت و والیت نوعیه

 گوید:

 دست اندر زند یابد فتوح هر که   ما و اصحابیم در کشتی نوح

 تا این که گوید:

 تا ببینی عون لشگرهاي شیخ   حین مپراالتو باپرهاي شیخ

 

اي در تحقیق احوال و زندگانی مولوي تألیف کرده و در تهران در مطبعه تاسع عشر آن که بدیع الزمان فروزان فررساله

فروشان در آمده بر استر راهوار ي پنبهاز مدرسه گوید که روزي موالنا 16مجلس آن را به طبع رسانیده در صفحه 

کردند بناگاه شمس الدین تبریزي به وي برخورد و از موالنا نشسته بود و طالبان علم و دانشمندان در رکابش حرکت می

ه این چه سؤال است محمد ختم پیغمبران است وي را با ابویزید چپرسید که بایزید بزرگتر است یا محمد موالنا گفت 

گوید ماعرفناك حق معرفتک و بایزید گفت سبحانی ما اعظم شأنی موالنا مینسبت شمس الدین گفت پس چرا محمد 

از هیبت این سؤال بیفتاد و از هوش برفت چون به خود آمد دست شمس تبریزي را بگرفت و پیاده به مدرسه خود آورد 

 اي راه ندادند. آفریده اند و تا چهل روز به هیچو در حجره را به روي مردم بسته

گفته سبب انقالب موالنا این بود بعد از آن که در آغاز کار فقیهی  187ي خود طبع مصر صو ابن بطوطه در رحله

روز مردي حلوا فروش که طبقی حلواي بریده بر شدند یک مدرس بود و طالب در یکی از مدارس قونیه برویگرد می

فروخت به مدرسه آمد چون به مجلس تدریس رسید موالنا گفت طبق ) می185ي را به ؟؟(صرهسر داشت و هر پا

ي حلوا را برگرفت به وي داد موالنا بستاند و بخورد حلوایی برفت و به هیچ کس از آن یاور حلوا فروش پارهخویش را ب

جلس درس نیامد به حلوا ندادند. موالنا ترك تدریس کرده و از پی او برفت و چندان که طالب انتظار کشیدند به م

گفت طالب از اند پس از چند سال برگشت و جز شعر فارسی نامفهوم سخنی نمیاند او را نیافتهجستجوي او برخواسته

 ها کتابی به نام مثنوي جمع کردند. اند و از آننوشتهگفت میاند و آنچه میرفتهپیش می
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آورده و گفته که کتب مناقب و آثار بر این متفق است که  70ي مذکور صفحه و نیز بدیع الزمان فروزان فر در رساله

ي نماز و مجلس وعظ به سماع نشست و چرخیدن و موالنا بعد از این خلوت روش خود را عوض کرد و به جاي اقامه

این  ي دلنواز رباب نهاد تاي جان سوزنی و ترانهرقص بنیاد کرد و به جاي قیل و قال مدرسه و اهل بحث گوش به نغمه

کرد و سخن که گوید شمس الدین تبریزي پایبند ظواهر نبود و گاهی بر خالف عقاید و آراء ظاهریان عمل می

پرستید و او را مغز دین عوام کافر بود می گفت تا این که گوید موالنا بنیاز و صدق تمام همین شمس را که در عقیدهمی

 اي من و غزلی گفته بود که مطلعش این بودگفت شمس من و خدشمرد و آشکار میمر اهللا میو 

 فاش بگفتم این سخن شمس من و خداي من   پیر من و مراد من درد من و دواي من

و در تمام آن غزل شمس من و خداي من تکرار یافته تا اینکه گوید چندان در عشق شمس الدین سرگرم بود که رشته 

تی آنکه ترك صحبت فرزندان و خاندان گفته چندانکه پسرش و دمسازي و پیوستگان را گسسته می داشت حي الفت 

 از دنیا رفت به جنازه ي او حاضر نشد تا اینکه پسر موالنا شمس تبریزي را کشت و جنازه ي او را در چاهی انداخته اند.

نقل نتون کرد  اقول درباره ي از مجامیع متاخرین از مرصاد العباد ابوبکر رازي خرافاتی نقل می کنند که در مدت دراز

گویند (پلوتینوس) یکی از فالسفه معروف یونان بود یا روم سخنان بسیاري به زبان فلسفه گفت از آن جمله گوید در 

جهان آنچه هست همه یک چیز است و آن خداست و چیزاهی دیگر از او جدا شده اند و اگر کسی از خود بیخود 

جوئیم از ما دور نیست بلکه در خود ما است) این سخن را اگر بشکافیم  گردد بخدا تواند پیوست تا اینکه گوید آنچه ما

 معنایش این است که خدائی نیست و ما خود خدائیم و بسیاري از صوفیان به زبان آوردند.

 بیرون ز شما نیست شمائید شمائید   آنها که طلب کار خدائید خدائید 

 م نشده بهر چه رائیدو اندر طلب گ  چیزي که نکردیم گم از بهر چه جوئید

 و از مرصاد العباد ابوبکر رازي این اشعار را نقل کرده

 قدوس ذات از هم الواث برتریم   ما ذات ذوالجالل خداوند اکبریم

 آثار ذات ماست ندانم که دیگریم   مائیم ذات ماست بهر ذراعی عیان

 یمگاهی شراب و شاهد و گاهی ساغر  من خویش را به خویش ستایم بهر صفت
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 ما ذات ذوالجالل خداوند اکبریم  اي دل تو بی خداي مبین غیر در میان

و مهر بابا که در هندوستان از مشاهیر صوفیان است یکی از مریدان او کتابی درباره ي او نوشته در این زمینه به صراحت 

د که اي قبله ي عالمیان از تمام از زبان مهربابا جنین می نویسد که روزي شخصی از مهربابا براي فهم حقیقت پرسی

دعوي خدائی و نبوت و پیغمبري و حقانیت تو لرزش و سکته ي سختی به مردم وارد آمده و از شنیدن این کلمه مردم 

رم می نمایند تکلیف چیست مهر بابا جواب داد که از قول من به مدعیان و مخالفان من بگو که من نمی گویم که من 

زنم که من خدایم تو خدائی او خداست ما خدائیم شما خدائید ایشان خدایند دوستان خدایند تنها خدایم بلکه فریاد می 

دشمنان خدایند بلکه من هم از گفتار ایشان رم می نمایم و تعجب میکنم که جرا این ها خود را مخلوق می دانند و خود 

وانده و خدا می بینم بلکه سایرین هم یک زرعی یا دو زرعی می دانند و من نه فقط خود را خدا خرا همین یک جسم 

 هر یک باالنفراد خدایند و خدا هم خود آنهایند فرقی میانه من و آنها نیست.

و اسرار التوحید ابوالخیر بوسعید که به چاپ رسیده مملو از این گونه خرافات است و در آن جا گدائی و در یوزه ي 

 ابوسعید را آورده است .

مانی مشهور است که در شهود حقیقت توسل به مظاهر صوري می کرده و جمال مطلق را رو شیخ اوحدالدین حامد ک

در صور مقیدات مشاهده می نموده میخواهد بگوید شیخ کرمانی ساده بازي می کرده ولی به زشت کاري او جامه دیگر 

آورده که شیخ حامد داستانی  پوشانیده می گوید زیبائی خدا را در روي جوانان ساده تماشا می کرده در همان کتاب از

حاصل ش این است که چون  اوحدالدین در سماع گرم شدي پیراهن امردان چاك کردي و سینه به سینه ایشان نهادي 

من از چون به بغداد رسید خلیفه پسري صاحب جمال داشت این سخن بشنید گفت او مبدع و کافر است اگر در صحبت 

 ون در سماع گرم شد شیخ به کرامت دریافت این شعر بگفتوي را بکشم چاین گونه سرکشی کند 

 در پاي مراد دوست بی سر بودن   سهل است مرا بر سر خنجر بودن

 قاضی چه توئی رواست کافر بودن   تو آمده اي که کافري را بکشی

لعراقی در سن هفده پسر و خلیفه سر در پاي شیخ نهادند مرید شدند تا اینکه گوید شیخ فخرالدین ابراهیم المشتهر با

مشهوره ي همدان بافاده مشغول بوده روزي جمعی قلندران به همدان رسیدند و با ایشان پسري  سالگی در بعضی مدار
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صلب جمال بد ابراهیم چون آن پسر بدید گرفتار شد مادام که در همدان بود با ایشان بد چون از همدان سفر کردند 

ب ایشان برفت و به لباس و رنگ ایشان برآمد و به همراه ایشان به هندوستان چند روزي برآمد بی طاقت شد و در عق

افتاد در شهر ملتان بصحبت شیخ بهاء الدین زکریا رسید گویند چون شیخ او را به خلوت نشاند و از چله او یک دهه 

 گذشت وي را وجدي رسید و حالی بر وي مستولی گردید این غزل گفت

 ز چشم مست ساقی وام کردند   ردند نخستین باده کاندر جام ک

و آن را با آواز بلند می خواند و می گریست اهل خانقاه این قصه را با شیخ گفته اند گفت او را منع نیست (بالجمله 

دچار زشت کاري ها می شدند و بچه بازي می کردند که بگفته خود ایشان صوفیان که زن نمی گرفته اند بیشترشان 

زشت ترین گناهان است بچه بازي در خانقه ها رواجی داشت و این چنین کار زشتی را عشق خدائی شاهد بازي که از 

می گفته اند و آن را المجاز قنطره الحقیقه نام گذاشته اند) اللهم ال تدع منهم علی االرض احدا و لعنه اهللا علیهم الی آخر 

 االبد.

 حبیب عجمی -33

ضان و در نائین مدفون گردید شیخ عطار به ترجمه ي او گوید آن ولی قبه ي در روز شنبه نهم رم 141المتوفی سنه 

غیرت ان صفی پرده وحد آن صاحب صدق و همت آن خداوند یقین بی گمان آن خلوت نشین بینشان آن فقیر عدمی 

 شیخ حبیب عجمی صاحب صدق و کرامت و ریاضت بود و در اول صاحب مال و بستان و رباط بوده الخ.

بوده و اصال اخذ علوم از ایشان ننموده و  7ماتی براي تاو برهم بافته همین حبیب عجمی معاصر با چند نفر ائمهسپس کرا

علماء رجال ترك او کردند و حضرات صوفیه از ابناء سنت براي شیادي و عام فریبی کرامات براي او جعل کردند و 

نین ابوالقاسم قشیري در کشف المحجوب و جامی در نفحات شعرانی در طبقات او را از اولیاء ابناء سنت شمرده و همچ

و شاه نعمت اهللا ولی خرقه و تاج خود را به او می رساند و شکی نیست که حبیب عجمی ردیف سفیان ثوري و عباد 

 بصري است.

 ذوالنون مصري -34
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یض پدر او مردي بود از اهل نوبه از و المدفون فی قرافه مصر نام او ثوبان بین ابراهیم کنیه ي او ابوف 248المتوفی سنه 

موالی قریش از مشاهیر اهل سنت و جماعت است در روضات او را در قستم عامه نقل کرده در طرائق با آن همه 

 طرفداري گفته چون سخن ذوالنون باال گرفت حکم به کفر و زندقه او کردند و بعضی به حکم جنون او را مقید کردند.

 احمد جام -35

و والدت او در قریه ي نامق که از نواحی ترشیز است از بالد خراسان و او احمدبن الی الحسن بن محمد  530المتوفی 

الجامی الخراسانی المعروف در روضات الجنات گفته از اعاظم ائمه صوفیه است و بن جریر بن عبداهللا الصحابی و هو 

ر برد سپس متوجه جام گردید و در آنجا کتابها و اکابر ایشان است هجده سال روزگار در ریاضت به سازمشایخ 

تصنیف کرد این بیچاره از کثرت ریاضت به این طریق معوج افتاد و زحمات خود را به باد فنا داد یا محبت ریاست او را 

بن جریربن عبداهللا نمود و من یشابه ابه فما ظلم جریربه این چاه ویل انداخت و در محبت دنیا اقتدا بجدنا امجد خود 

عبداهللا با اینکه از اصحاب رسول خدا بود و سالها در خدمت حیدر کرار جانفشانی ها کرد عاقبت به نزد معویه رفت و 

د در شرح نهج البالغه به آن گردید چنانچه ابن ابی الحدی 7دین به دنیا فروخت تا اینکه داخل در مبغضین امیرالمومنین 

ترجمه جریر می فرماید که آن ناپاك هنگامی که حضرت سیدالشداء  دي بهتصریح کرده و در رجال کبیر محقق استربا

 4شهید شد جریربن عبداهللا در کوفه مسجدي بنا کرد به جهت مسرور شدنش به قتل حضرت سیدالشهدا را در جلد 7

 کتاب (الکلمه النامه ) یاد کرده ام فنعوذ باهللا من الخذالن.

 عبدالقاهر سهروردي -36

سه سال در دنیا عمر کرد و بن ابی قحافه اسمش عمر کنیه ابوحفص نود و ینتهی نسبه اي ابی بکر  602المتوفی سنه 

کتاب عوارف ورشف النصایح و اعالم التقی را تصنیف کرد و از این سه کتاب تسنن او کامال روشن است ولی قاضی 

شیعه از او منقول شده است همه را حمل بر  نوراهللا سعی دارد که او را داخل شیعیان قرار بدهد و هر چه برخالف مذهب

تقیه نموده با اینکه در سنه ي ششصد و دو شیعیان در تحت شدت تقیه نبودند و در مذهب خود آزاد بودند و در مجالس 

المومنین در ترجمه همین سهروردي دلیل که قابل قبول باشد براي تشیع او نیاورده بالجمله اشهر تسنن او است و تصوف 

 ز عموي خود ابوالنجیب آموخته.را ا
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 نجم الدین کبري  -37

در خوارزم با لشگر مغوالن جنگ کرد تا کشته شد بعضی اسم او را  618احمد بن عمر الصوفی الخیوفی المتوفی سنه 

محمد گفته اند و کنیه اش ابوالجناب مولد او در خوارزم و چندي در همدان بوده و از شیخ روزبهان فارسی مصري اخذ 

 طریقت کرده.

در روضات در باب احمدین او را ترجمه کرده و گفته نجم الدین کبري در کتاب فواتح الجمال از شیخ ابی احسن 

خرقانی نقل کرده که او گفته من به عرض صعود کردم و هزار مرتبه دور عرش طواف کردم و مالئکه را دیدم که به 

ند من با مالئکه گفتم شما را چه می شود که چنین سست می آرامی طواف می کنند و از سرعت من تعجب می نمای

باشید در طواف کردن گفته اندما مالئکه می باشیم از نور و از نور خود تجاوز نمی توانیم کردن تو را چه چیز سبب 

شده است که چنین به سرعت طواف می کنی گفتم من از بشرم و در من نور و نار است و این سرعت از نتایج آتش 

 شوق است.

صاحب روضات بعد از نقل این عبارت می فرماید ظاهر این است اگر این نقل صحیح باشد همانا از اثر خوردن و 

احدي نقل نکرده تا برسد به این  6کشیدن حشیشه است که در نزد آنها معهود است و اال چنین کالمی براي رسول خدا 

 هی می شود.مالحده) و سلسله ي ذهبیه به نجم الدین کبري منت

 سید محمد نور بخش -38

سلسله نور بخشیه به او منتهی می شود قاضی به ترجمه ي او گفته غوث المتاخرین و سیدالعارفین سید محمد نوربخش 

و هفتاد و سه سال عمر کرده  795مولد پدر در قطیف و مولد جدش در لحصا و مولد سید محمد در قایق بوده در سنه 

از قراي شهریار است و سید محمد نور بخش مرید خواجه احد الیت نفیس از دار دنیا رفته که در و 869و در سنه ي 

خالنی بود و او مرید سید علی همدانی بود و خواجه اسحق به موجب خوابی که دیده بود سید محد را به لقب نور بخش 

سالکان را به او تفویض امور خانقاه و جمیع  ردانید و به دست خود خرقه به او پوشانید و بر مسند ارشاد نشانید وملقب گ

کرد و این مثل را بر مال گفت که ما آرد بیختیم و آرد بیز آویختیم و گفت هر که را داعیه ي سلوك است به خدمت 

می رسد . محمد نور بخش رجوع نمیاد که اگرچه به ظاهر مرید ماست ولکن در باطن پیر ماست پس جمعی از مریدان 
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ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهللا یداهللا فوق با او بیعت کردند و نور بخش این آیه را تالوت کرد (خواجه اسحق 

س این عبارت بگفت که ایدیهم فمن نکث فانما نیکث علی نفسه و من اوتی بما عاهد علیه اهللا فسیئوتیه اجراً عظیما) پ

 سربازیم و رو نگرانیم و نیز این شعر بگفت

 معاذاهللا که این سودا مرا از سر برون آید  عشقم که از وي بوي خون آیدغالم آن چنان 

پس از خانقاه بیرون آمدند و مریدان گفته اند که ما بیعت کردیم شما چه می کنید سایرین گفته اند ما هم بیعت می 

 م گرفت عزم خروجکنیم پس همه ي مریدان خواجه اسحق بیعت کردند مگر سید عبداهللا مشهدي و چون امر بیعت انجا

کردند نور بخش گفت حاال استعداد این کار چنان که باید و شاید نیست و با پادشاهی مثل شاهرخ که بر ایران و توران 

و هند و عرب و عجم مسلط است بی استعداد تمام مقاومت نمی توان نمود او را گفته اند اکنون وقت است و وقت را 

به کوه تیري که از قلعه هاي  826را باید متذکر شد بالجمله در جمعه ي چهاردهم سنه نباید از دست داد و خروج انبیاء 

بالد خالن است رفته اند و خلق را دعوت کردند و خلقی بر ایشان جمع آمدند چون خبر به سید عبداهللا مشهدي رسید 

شاهرخ حکومت داشت از گفت درویشان مرد شدند و بیعت به دست او باطل است پس حاکم آن دیار اکه از جانب 

فته مقید نمودند و به جانب هرات فرستادند و این قصه مطلع گردید لشگر بر سر ایشان کشید نور بخش و یاران او را گر

قصه را به شاهرخ نوشته اند فرمان قتل ایشان را فرستاد و به توسط بعضی نور بخش را مقید نموده به هرات آوردند و بقیه 

هرات به دیار عدم فرستادند و نور بخش را هجده روز در حصار مقید نمودند و بعد از نواحی بالد را قبل از دخول به 

داد که بند از پاي او بردارند و او را رها کنند به هر جا که  خوزستان است آوردند پس والی شیراز ابراهیم سلطان فرمان

به جانب » از آن جا داخل بصره گردید پس از آ میخواهد برود چون او را رها کردند از بهبهان به شوشتر آمد و

کردستان متوجه گردید و خلق بسیار با او بیعت کردند و مدتی سکه به نام او زدند و خطبه به نام او خواندند پس از آن 

ول جا به گیالن آمد و بازار آنجا به کردستان معاودت نمود و در این وقت میرزا شاهرخ در آذربایجان بود چون خبر وص

نوربخش به کردستان به سمع شاهرخ رسید به امراي آن حدود نوشت که هرجا نور بخش و تابعان او را دریابید به جانب 

اردوي میرزا شاهرخ مقیدا روانه سازید پس امراء به حکم سلطان نور بخش را گرفتند بند در گردن او انداختند و به 

لس میر در آمد با او عتاب بسیار کرد و تهدید بسیار نمد و فرمان به جانب اردوي میرزا شاهرخ روان کردند چون به مج
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شبانه روز در کوه هاي پر رف بسر برد عاقبت به خلخال آمد والی خلخال حبس او داد نور بخش از حبس فرار کرده سه 

کردند پس پنجاه  شاهرخ فرستاد چون به نزد شاهرخ رسید فرمان داد تا او را در چاهی حبسنوربخش را گرفته با روي 

به هرات فرستادند چون به هرات رسید شاهرخ او را طلبید و گفت  روز در آن چاه بود بعد از آن بیرون آوردند مقیدا

البته روز جمعه باید بر منبر برائی و از خالفت تبرا جوئی تا جان بسالمت بري چون روز جمعه رسید نوربخش با همان 

بر منبر برآمد و گفت از این فقیر سخنی می گویند و اگر گفتیم و اجگر نگفتیم (ربنا ظلمنا قید که او را مقید کرده بودند 

بند از پاي او  840اتحه خواند و از منبر به زیر آمد و در سنه انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین)  و ف

مراجعت کرده و روم فرستد ولکن به جانب روم نرفت و به ایران برداشته اند و او را به تبریز بردند تا الی تبریز او را به 

 در والیت هرات از دنیا رفت.

حقیر گوید قاضی قدس سره با آن همه احتیاط که در ترجمه نوربخش به کار بده و تکفیر معاصرین نوربخش را که او 

مع ذلکی از عبارت او واضح است که  کردند ساقط کرده و دعوي نیابت به خالفت و امامت او را ذکر نکردهرا تکفیر 

نوربخش مردم را به بیعت خود دعوت می کرد از این جت این همه از سلطان عصر خود کشید و خلی را بکشتن داد 

ندانم به کدام قانون خود را نائب و خلیفه می دانست بالجمله حتما قانون نوربخش غیر قانون شیعه ي اثنا عشري بوده 

 نگویم.خود اینهمه از پیش 

ی در کتاب عین الحیوه در لمعه ي دهم در بیان ذکر خدا و یاد حصرت احدیت کردن می فرماید جمعی سعالمه مجل

هستند که اگر قبایح اعمال ایشان را و اعتقادات آنها را ذکر کنیم مناسب مقام نیست مثل سید محمد نوربخش که دعوي 

 ین بر این است)زمانم و گفت اتفاق اهل دکرد که من مهدي صاحب ال

هرگاه کسی دعوي مهدویت بنماید شکی در کفر و ارتداد او نیست پس خرقه و تاجی که به این چنین کسی منتهی 

بشود مثل این است که به شیطان منتهی شده باشد و حضرات نور بخشیه از سرچشمه ي شیطان اکتساب افاضات می 

 نمایند.

ر آن وقت عمر او از شصت متجاوز بود و ایشان از دهات عصر خود بوده در کرمان شاهان و د 1212المتوفی سنه  -39

 و در مکر و نیرنگ ممتاز بود و خلق کثیري در حدود کرمانشاهان پیرو او بودند.
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زین العابدین شیروانی صوفی در بستان السیاحه گوید معصوم علی شاه اسمش میرعبدالحمید از اهل حیدرآباد دکن بود 

عالی مقدار و اکابر روزگار بوده و در تکمیل ناقصان و تربیت مریدان و کشف حقایق و شرح ن و از اشراف صوفیا

دقایق گوي سبقت از عرفاي زمان ربوده و آن جناب از خانواده ي دولت و از دودمان عزت به شمار می رفت و هم در 

نی آن جناب را جذبه اي نفوان زندگابدایت حال صاحب جاه و جالل و خداوند مال و منال بود و در ریعان جوانی و ع

از امور دنیوي کشیده پاي طلب به وادي جستجو نهاده آخراالمر در همان دیار به خدمت از جذبات حق رسیده دست 

ولی رسیده مرید گردید و سالها در خدمت او به مجاهده ي ریاضت و تخلیه و تذکیه اشتغال العارفت باهللا شاه علیرضاي 

رضا به دست خود خرقه بر او پوشانیده و صاحب اجازه گردانید فرمود اکنون به کشور ایران رفته فرمود پس شاه علی

هجرت از راه دریا یا 1190خلق را هدایت نما پس حسب الفرموده ي شاه علیرضا در اواخر دولت کریم خان زند سنه 

ی شاه و مشتاق علی شاه و نظر علی شاه و دیار فیض علی شاه و نور علزوجه ي مکرمه ي خود بشیر از رفته و هم در آن 

جناب درویش حسنعلی در خدمت او بودند و از آنجا به اصفهان آمدند و از آنجا ب خراسان عزیمت نمودند و جمعی 

از مخلصان فارس و عراق را اذن مراجعت فرمود و جناب نور علی شاه و حسین علی شاه و مشتاق علی شاه و رونق علی 

از ایشان بودند و خود عزم سفر کابل و هندوستان نمود و در سفر جناب رضا علی شاه و عین علی اه شاه و مظهرعلی ش

شاه و درویش حسنعلی و حیدر علی در خدمت او بودند و بعد از سیاحت بالد ایران مراجعت فرمودند و چندي در 

را انکار کردند فلذا از عراق به جانب قها ي از در حسد و حب ریاست آن جناب نجف و کربال متوطن شدند تا اینکه فر

بعد خراسان متوجه گردید چون به کرمانشاهان رسید آقامحمدعلی ابن اباقر بهبهانی فرمان داد او را گرفته حبس کردند 

 از چندي او را در نهر قره سو غرق کردند و این واقعه در سنه ي هزار و دویست و دوازده روي داد انتهی ملخصا)

الحقائق نیز او را ترجمه کرده گفته شخصی سبزه چهره و از متاع مالحت با بهره کسوت درویشان پوشیده و و در طرایق 

موي سر نتراشیده تا اینکه گوید چون به کرمانشاه آمد او را گرفته حبس کردند و بعد از مشاوره مصلحت دین و دنیا 

مه اش سنگ و در نیمه ي دیگر معصوم علی شاه را خود را در این دیدند که او را هالك بنمایند پس جوالی را نی

گذاشته و سر جوال را بسته شب به دوش حمال داده بردند و برود قره سولفظ ترکی است و به فارسی یعنی آب سیاه 

 انداخته اند و او را غرق کردند انتهی)
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 فتواي علماء در حق مترجم

   

شاه گفته اند که آقا محمد علی در اجتهاد خود خطا کرده است  حضرات صوفیه بسیار عصبانی شدند از قتل معصوم علی

که معصوم علی شاه را با آب قره سوغرق کرده نمی دانم از کجا بر این حضرات معلوم شده که ایشان اجتهاد او به خطا 

صوم علی شاه بوده با واضح بودن مقام علم و عمل و تقواي آقا محمد و فسق و فجور این معبود خران و عابد شیطان مع

مضافا بر اینکه تنها ایشان فتوي ندادند بلکه مثل عالمه ي بحرالعلوم که چندین مرتبه خدمت امام زمان رسیده و زبان او 

(تاریخ سامراء) ایراد کرده ام و  2وصف او عاجز است و حقیر بنده اي از جالئل فضائل و کرامات او را در جلد 

اند اسماء آنها در رساله ي خیراتیه حسین نهاوندي چنانچه جماعتی که فتوي نوشته همچنین میر سیدعلی طباطبائی و آقا

است از آن جمه این عبارت است (بسم اهللا الرحمن الرحیم مخفی نمانا که مخالفت و رفتار و طریقه ي ناهنجار مذکور 

نهایت وضوح و ظهور است و این اشقیاء با طریقه ي شرع انور و دین مطهر حضرت خیرالبشر صلوات اهللا علیهم در 

برکافه ي خالیق واضح و آشکار است خصوصا ابن شقی االشقیا یعنی معصوم علی شاه که پیرو مرشد ارباب ضالل بوده 

و آن اشقیا که او را در اطراف و اکناف مرشد می دانند تعظیم و توقیري از او می نمایند که احدي نسبت به ائمه ي 

می فرماید بر کافه ي اهل اسالم تعزیر و تکفیر و طرد و لعن و ابعاد ایشان الزم متحتم است  ننموده تا اینکه 7معصومین 

 و از لوازم ایمان است الخ) و به همین مضمون عبارت سائرین می باشد.

داشت و و در رساله ي خیراتیه می فرماید مریدین وي او را ملقب به معبود کرده بودند و او هم ابا و ام تناع از این لقب ن

این زندیق معصوم علی که در حقیقت مأثوم علی است او را در مدرسه آوردند و در میان مردم در حضور جمعی کثیري 

و عام از او تحقیق مسائل ضروریه نمودند از اصول دین و نماز و روزه و او چیزي که سر و صورتی داشته باشد از علماء 

ن نماز چند است جواب گفت هفده باشد و در غسل جنابت سر را می ندانست از آنجمله از او سؤال کردند که رک

شویم تا بناف و بعد از آن از ناف تا پائین و او چرس را حالل می دانست و منی و خون را مطال پاك می دانست و 

هایت عنیه صوفیه ي پشمینه پوش و مستان شراب ضاللت نوش نمریدان را امر به سجده ي خود می نمود و طایفه ي طا
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احترام از او می نمودند و به دستیاري او در هر بلدي لوي بی دینی بر می افراخته اد و چون غوالن راهزن مردم را به 

 ضاللت می انداخته اند.

 واشعاري که طعن بر آقا محمدعلی کرمانشاهی زده است و او را تعبیر بجبلیکرده است از قرار ذیل است:

 مامشرق انواریم هی هی جبلی قم قم  قم قمما ابر گهر باریم هی هی جبلی 

 ماقلزم زخاریم هی هی جبلی قم قم  گر نور خدا جوئی بیهوده چه میگوئی

 ما مخزن اسراریم هی هی جبلی قم قم  اسرار نهانی را گر فاش و عیان خواهی

 ما شمع شب تاریم هی هی جبلی قم قم  ایروز تو همچون شب گرتیره و تاریک ست

 ما طابلب دیداریم هی هی جبلی قم قم   وزخ ما را نبود کاريبا جنت و با د

 منصور سرداریم هی هی جبلی قم قم   ما باقی باهللا فانی زخودي خود

 ما پرتو دلداریم هی هی جبلی قم قم  در اول و در آخر و در باطن و در ظاهر

 

 وله ایضا

 

 ر مستغرق دریا کنمش سر به سفرعون و خیل   باز آمدم موسی صفت ظاهرید بیضا کنم 

 نمرودي و نمرود را معدوم نا پیدا کنم   باز آمدم تا چون خلیل از معجزات دم به دم

 در امر مهدي عالمی در یک نفس احیا کنم   باز آمدم عیسی صفت گردن زنم دجال را 

 گاهی چه یونس سوي یم در بطن ماهی جا کنم    گه ماه را تابان کنم خورشید وش در آسمان

 تا جیب و دامان چون صدف پرلؤلؤ الال کنم  اي تا سر گشته ام در بحر وحدت غوطه وراز پ

 هر لحظه در دیوان دل دیباچه اي انشا کنم   من مظهر حق آمدم القید مطلق آمدم

 سرمست و هشیار آمدم هذا جنون العاشقین    گه نور گه نار آمدم گه گل گهی خار آمدم

 



 137 

اید سلسله ي معصوم علی شاه به نحوي که در رساله و بیاض او مکتوب است از این قرار و در رساله ي خیراتیه می فرم

 است 

 

 شیخ سري سقطی قدس سره   معروف کرخی قدس سره 

 شیخ ابوبکر نساج ره  شیخ جنید بغدادي قدس سره

 شیخ ابوعثمان مغربی ره   شیخ ابوعلی رود باري

 شیخ احمد غزالی   شیخ ابوالقاسم گرگانی

 شیخ ابوالبرکات ره   ابوالفضل بغدادي شیخ

 شیخ ابود مدین مغربی    شیخ ابوسعید اندلسی ره

 شیخ نجم الدین کبري ره    شیخ ابوالفتوح ره

 ابوصالح بربريالشیخ    شیخ کمال کوفی ره

 موالنا امیر محمود   شاه نعمه اهللا ولی ره

 موالنا سید علی شاه   موالنا شمس الدین ره

 موالنا فیض علی شاه   لی شاهموالنا سر ع

 موالنا رضا علی شاه انتهی   نق علی شاهموالنا رو

ي افتخار خود قرار داده و آن را در بیاض خود ضبط کرده تراجم بعضی این سلسله اوهن از بیت عنکبوت که مایه

االنعام بل اضل سبیل گذشت و بعضی دیگر بیابد که همه یا حلولی مذهب یا سنی ناصبی یا وحدت موجودي یا جاهل ک

 ي ننگ و عار و موجب خلود در نار است.هستند پس خرقه از دست این  حضرات پوشیدن مایه

 

 نور علی شاه اصفهانی
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مرید معصوم علی شاه سابق الذکر در بستان السیاحه گوید اسم او محمدعلی بود چون به طریقت مشرف گشت مرشدش 

سان و مولدش در اصفهان مدتی تحصیل علوم نمود چون علوم ظاهري باب به نور علی ملقب نمود و اصل او از خرا

نمود. لهذا قدم در وادي طلب نهاد تا به خدمت گشود و معارف صوري داللت بر معنی باطن نمیعلوم باطنی نمی

کنند که هجري در موصل از دنیا رفت و صوفیان از او نقل  1212معصوم علی شاه دکنی رسید و مرید او شد و در سنه 

 در کربالي معلی در شب مهتاب شب اموات خیمگاه را به بعضی نشان داد.

هاي ایشان را بریدند مع شاه را با اتباع او از اصفهان بیرون کردند و گوشفرماید که نور علیي خیراتیه میدر رساله

ها داهللا فساد ایشان ظاهر شد و امر آناند و فساد بسیار کردند تا این که بحمذلک مرتدع نشدند از آنجا به کرمان رفته

 اند و بقیه متفرق گردیدند.شاه را در آن جا کشتهفاش گردید و مشتاق علی

پرستی بوده و دیوان شاه به دست آمده مرد فاسق و شاعر فاجر المذهب شهوتحقیر گوید آن چه از احوال نورعلی

 کند از آن جمله گوید:شاه بسیار مدع میعلی اشعار او در نظر حقیر موجود است و از مرشد خود معصوم

 گوهر پربها است سید ما   انتها است سید مابحر بی

 با خدا آشنا است سید ما   گشته از هر دو کون بیگانه

 سوي حق رهنما است سید ما   سالکان ره حقیقت را

 همه را او دواست سید ما   دردمندان بستر غم را

 نور ارض و سما است سید ما  ي دلگشته مصباح در زجاجه

 ساقی اصفیا است سید ما   جام گیتی نما گرفته بکف

و در این دیوان که در نزد حقیر موجود است اشعاري که ظواهر منکره دارد که نص است در وحدت وجود یا موجود 

 شود:اي از آن اشاره میبسیار است به پاره

 منم پایانگوهر دریاي بی  موج بحر کشتی طوفان منم

 نور نار جنت و نیران منم عاشقان را روز و شب از هجر وصل 

 فاش گویم اندرین دوران منم  صاحب االمر دیار جان و دل 
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 هله مست کبریایم هله جان جان جانم  هله پرتو خدایم هله نور حق نمایم

 خود گفته:این بحر را بسیار گفته و هر چه بر زبانش آمده بر هم بافته و نیز در اواسط دیوان 

 دانم کیمگاه ناظر گاه منظورم نمی  دانم کیمگاه ذاکر گاه مذکورم نمی

 دانم کیمگاه شاکر گاه مشکورم نمی  گاه ناعم گاه منعم گاه نعمت گاه شکر

 دانم کیمگاه تاك و گاه انگورم نمی  گاه باغ و گاه راغ و گاه سرو گاه گل

 دانم کیمست و گاه مخمورم نمیگاه م  گاه ساقی گاه ساغر گه صراحی گاه می

 دانم کیمگاه تار و گاه طنبورم نمی  گاه ناي و گاه نائی گاه مطرب گه طرب

 دانم کیمگه رباب و گه سنتورم نمی  گاه چنگم گاه چنگی گاه صوت و گه صدا

 دانم کیمگاه سرنا گاه ناقوسم نمی  گاه کوس و گه نقاره گاه سنج و گه دهل

 دانم کیمگاه مخفی گاه مشهودم نمی  گه مسما گاه اسم گاه کنزم گه طلسم و

 دانم کیمگه مقدر گاه مقدورم نمی  گاه عرش و گاه کرسی گاه لوح و گه قلم

 دانم کیمگاه باز گاه عصفورم نمی  گاه کبک گاه صعوه گاه شاهین گه عقاب

 مدانم کیگاه ویران گاه معمورم نمی  گاه طوطی گاه قمري گاه بلبل گاه جغد

 دانم کیمگه حصار گاه محصورم نمی  گه مرکب گه بسطیم گه محاط گه محیط

 دانم کیمگه سلیمان و گهی مورم نمی  آدم و ادریس و شیث و نوح و ایوبم گهی

 دان کیمگاه موسی و گهی طورم نمی  گاه خضر و گاه الیاس گاه یوشع گاه نون

 دانم کیماه ساطورم نمیگاه سکین گ  گه خلیل و گاه اسماعیل و گاهی هم غنم

 دانم کیمگاه غمگین گاه مسرورم نمی  گاه یوسف گاه یعقوبم زلیخایم گهی

 دانم کیمگاه محو چهارده نورم نمی  یم گاه مست مرتضیگاه مست مصطفی

 دانم کیمگاه شبلی گاه منصورم نمی  گاه سلمان گه ابوذر گاه اویس گه قرن

 دانم کیمگاه شمس الدین یا نورم نمی   ودم همینعمه اهللا ولیم گاه محم
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 دانم کیمگاه گنج و گاه گنجورم نمی  گه رضا و گاه معصومم گهی فیاض فیض

 دانم کیمگاه ساتر گاه مستورم نمی  گاه کافر گاه مؤمن گاه ایمان گاه کفر

 دانم کیمگاه اسرافیل گه صورم نمی  گاه عزرائیل و میکائیل و گاهی جبرئیل

 و له ایضا

 من رآنی فقط راي الحق چیست   او جود تونه یکی استاگر بحق 

 در تجلی وجود پیر و جوان   دیگر آن موجه و تو بحر وجود

 و له ایضا

 هادي وقت و پیر روحانی    ما مریدان سید سر مست

 جز یکی نیست اندك و بسیار موج و بحر و حباب هر سه یکیست 

 د آب و حبابعین یکدیگرن  خوش در ادر کنار بحر و ببین

بالجمله از این گونه اشعار در این دیوان بسیار است که صریح در وحدت وجود یا موجودات است و اجماع علماء اعالم 

 بر فساد این مذهب است که تفصیل آن را در سابق اشاره کردیم.

 ین قاصر موجود است. شاه در نظر اي دیگر به نام اصول دین ظاهري و باطنی و جامع االسرار نورعلیو در رساله

 

 رونق علی شاه

در کرمان وفات کرد. در بستان السیاحه او را ترجمه کرده گفته نام او میرزا محمدحسین مرید  1225در حدود سنه 

ل بود باشد. ابراهیم خان بعداوت درویشان و ایذاء ایشان مجبوشاه سابق الذکر بوده و اصل او از والیت بم مینورعلی

 را اذیت بسیار نمود نخست حکم کرد که در چهارسوق کرمان او را چوب زدند و مؤاخذه عنیف کردند.  لهذا آن جناب

 شاه در فساد عقیده و اضالل مردم با مراد خود یک است.حقیر گوید این رونق علی

 

 فیض علی شاه
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سابق الذکر و مرشد مشتاق شاه در اصفهان از دنیا رفت و در تخت فوالد مدفون گردید مرید معصوم علی 200در سنه 

 شاه بوددر فساد عقیه با مرید و مراد یکی است. علی

 

 علی رضاشاه 

طنش قلعه عسکر و این دو قلندر همانند مشایخ خود با شاه و مرشد معصوم علی شاه مواز اهل کرمان مرید  رونق علی

 . باشد و هر یک معبود خران و عابد شیطان بودندزیاده در کفر و الحاد می

 

 مشتاق علی شاه

شاه مرشد او بود و هجري در کرمان مقتول گردید و فیض علی 1206شاه در اواخر شهر رمضان سنه مرید فیض علی

 شاه تاریخ او را به رشته نظم کشیده مفصالً که بعض آن اشعار این است:رونق علی

 اياز می اسرار حق مستانه   اي زولیاء حق یکی فرزانه

 کرده در بر کسوت فقر و فنا   لباس اغنیاء گشته خالی از

 ي دیدار بوداش آیینهدیده  ي اسرار بوداش گنجینهسینه

 نزد عشاقش لقب مشتاق بود  بس که مشتاق رخ عشاق بود 

 بر طریق نعمه اهللا گام زن   بود اندر راه فقر خویشتن

 از دل و جان محرم اسرار بود  چون بهر حالی مرا آن یار بود

 خواهان آمدیمپرست و بادهمی  نرمک سوي کرمان آمدیمنرم 

 شهریان را شورشی برپاي شد  چون که در آن شهرمان معواي شد

 حاسدان را کرد دامان پر شرر  ورآتش رشک حسد شد شعله

 اهل ظاهر را در آن کشور امام  واعظی بودنش در آن کشور مقام

 کرد سد بر ضمیرش راه دانش  اش دیگ حسدجوش زد در سنه
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 کی گروه مردمان خوب کیش  بنک زد هر سوي بر یاران خویش

 انددر بدع تجدین آیین کرده  انداهل باطل رخنه در دین کرده

 قلع ایشان باید از تیغ جهاد چون ضرورت هست در دین اجتهاد

 در والیت از حریفان طاق شد  چون بال را نوبتش مشتاق شد

 ر داشت خود را متقیکان بظاه   واظع بیدین غدار شقی

 کی گروه مؤمنان خوب کیش سوي مسجد رفت با اصحاب خویش

 باید کشیدن در جهادتیغ می  گفت اینک نیست وقت اجتهاد

 تیغ بر کف سنگ بارانش کنید  قتل این درویش و یارانش کنید

 ي عشاق رانغمه ساز پرده  چون بناحق کشت آن مشتاق را

 جمال دوست محو و عاشقیبر   بود جعفر نام آن جا صادقی

 رفت از خویش و به دامانش کشید  چون به خون غلطان تن مشتاق دید

 آن دو خون با یکدیگر آمیختند  خون او را هم بناحق ریختند

همیده که حسد براي نعمت یا دانم از چه راه نسبت حسد به اهل کرمان داده احمق آن قدر نفاین قلندر مودار نمی

باشد ولی یک مشت قلندر مودار که فرق بین موي شارب و ظهار نفهمیده چه جاي این است که فضیلت یا ریاست می

نمایند ولی نشینی میها حسد ببرد بالجمله طرفه ماجرا این است که این حضررات دعوي زد در دنیا و گوشهکسی بر آن

جمیع امور شمارند و در مقام ف در چون فرصد به دست کنند دعوي سلطنت و ریاست بنمایند و خود را اولی به تصر

شاه بناي لشگرکشی و علیلشگرکشی و کشورگیري برآیند و هواي پادشاهی بر سر دارند چنانچه در اوایل سلطنت فتح

نمودند تا به فتواي علماء اعالم و کشورگیري نهادند و به سحر و شعبده و طرق دیگر مردم را به سوي خود جلب می

اند و به مضمون ضربت علیهم الذله و المسکنه ها را برانداختهقطع دایرالذین ظلموا نام و نشان آن فقهاء کرام به مصداق

ي عباد و رسواي عالمیان گردیدند و کذب و مفتریات ایشان بر عالم ظاهر مشردین در بالد و مخذول در نزد عامه

 اند.دانستهگردید که فضایل و کماالت را منحصر در چند اشعار متشابه المراد می
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 سید عبداهللا مشهدي

شود در طرائق گوید که مرید سید محمد نوربخش بود چون مردم ي اغتشاشیه به او منتهی میي ذهبیهي سلسلهکه طایفه

زد بر کسانی که با نور بخش بیعت کردند. با سید محمد بیعت کردند سید عبداهللا سر برتافت و مخالفت کرد و طعن می

ي مریدها خارج گردید.پس کسانی که حال سید عبداهللا مطلع گردید گفت ذهب عبداهللا یعنی از جمله چون نوربخش از

 .اندها را ذهبیه گفتهتابع او شدند آن

ي ذهبیه جز در کشور فارس نباشند و جاي دیگر به نظر نیامده است. اکنون و نیز در طرائق گوید که سالکان سلسله

اش پاك بوده باشد همانا و کسی که معاملهآن سلسله منقول است بلکه اهل ادراك  سالها است که صاحب ارشاد در

وجود ندارد و کسانی که در آن سلسله معروف و به درویشی موصوف باشند از آباء و اجداد خود به طریق ارث دارند و 

 . طریقت را مانند رسول اهل ظاهر پندارند و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا انتهی

ین سید عبداهللا مشهدي چون مرید سید محمد نوربخش بود و حال او را سابق شناختی حال این مریدهم مثل حال مراد ا

را دید به سید محمد نوربخش منتقل گردید. فلذا بساطی مقابل بساط او انداخت و از راه دیگر است نهایت چون ریاست 

ا ایجاد کرد و تفرقه در میان ایشان افتاد چنانچه صاحب طرائق ي ذهبیه رباغوي مردم عوام کاالنعام پرداخت و سلسله

ي اعتبار ساقط دانسته اگر چه این حرف مصداق کلما دخلت امه ي ذهبیه را مذمت کرده و آن را از درجهکامالً سلسله

یه را مدح درویش ذهبی شیرازي سلسله ذهبباشد و از غرائب خرافات را کاذیب آن که آقا محمدهاشم لعنت اختها می

ها. بسیار کرده و وجه تسمیهاو را به ذهبیه چنین گفته که تا به معصوم با اهل سنت مخلوط نباشد به خالف سایر سلسله

اي به کار برده باشد و مردم را خر حساب اطالع و عوام بوده یا خواسته خدعههمانا این درویش شیرازي یا بسیار بی

باشد مثل ابوبکر نساج و احمد جامی و رودباري و غیر هم ذهبیه سنی اشعري میي هکرده باشد چه آن که اکثر این سلسل

ي روزبهان فارسی است که از نواصب شود مرید بالفاصلهي ذهبیه به او منتهی میو به اتفاق نجم الدین کبري که سلسله

 است.
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نیدم در مصر از روزبهان فارسی که گفت شي طرائق گوید که از ابوالجناب یعنی نج الدین کبري که میدر حاشیه

گفت مرا را به من خطاب شد که نماز را ترك بکن تو محتاج به آن نیستی من گفتم پروردگارا من به آن طاقت می

 ندارم تکلیف دیگري به من بفرما.

 این است کفریات و الحاد این زنادقه که دین اسالم را مشوش کردند. 

 

 ابوبکر نساج

شود و او از ها به او منتهی میي بغدادي بوده از متقدمین صوفیه است و اکثر سلسلهو ابوحمزه معاصر با سري سقطی

متعصبین عامه است سید مرتضی رازي در تبصره العوام او را ذکر کرده و همچنین عبدالوهاب شعرانی در طبقات کبري 

او از سر من راي بوده ولی در بغداد اقامت نموده و اند اصل گفتهي ابوابوالحسین بوده و او را خیرالنساج میگفته کنیه

 استاد جماعت بوده و در دنیا صد و بیست سال عمر کرد.

بوده اصال در مجالس ایشان قدم نگذارده  7چند امام از این عبارت واضح است که با این عمر طالنی و با این که معاصر

دانسته است فکفی به نیاز میبی 6از اخذ علوم آل پیغمبرو دشمنی خود را است و از غایت جهل و نادانی یا عداوت 

 هالکا و بوارا.

 

 ابوعثمان مغربی

شاه داخل است عبدالوهاب شعرانی در طبقات کبري به ترجمه او گفته ابوعثمان سعید بن ي معصوم علیکه در سلسله

د بود مدتی در مکه معظمه بود و همانند او انگفتهاي که آن را کوکوب میسالم المغربی اصل او از قیروان از اهل قریه

 وفات کرد و این ابوعثمان از مشایخ معروفه سنیه و اشعري مذهب بوده.  373شد در نیشابور سنه حال دیده نمیدر علم 

 

 محمد بن اسحق قونویه
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ه او گفته الشیخ محمد شود او هم از عامه بوده در طبقات کبري به ترجمسلسله قونویه به او منتهی می 672المتوفی سنه 

القونویه الصوفی صاحب ابن العربی از براي او تفسیر فاتحه در یک مجلد است و از براي او مؤلفات دیگري هم هست 

عاشق نیف و ستین سنه و اوصی ان ینقل تابوته الی دمشق و یدفن عند الشیخ محی الدین العربی شیخه فلم یتق و کان 

 ات. مبتلی باالنکار علیه الی ان م

فراري هستند که دفن شدن در نزد  :چه اندازه از خاندان عصمتانحراف این مشایخ صوفیه را باید تماشا کرد که تا به 

باشند مثل ي هم مشربان او همین قسم میدارند از دفن شدن در یکی از مشاهد مشرفه همهابن العربی را مقدم می

ید اندلسی و ابومدین مغربی و ابوالفتوح و کمال کوفی و ابوصالح بربري ابوالقاسم کورکانی و ابوالفضل بغدادي و ابوسع

باشند و صوفیان از ابناء شیعه جهال یا باشند و همه سنی اشعري وار متعصبین عامه میي شاه نعمه اهللا میکه همه در سلسله

 رسانند. ها میتجاهال خرقه و تاج خود را به آن

 

 ابوعلی کاتب

 عمه اهللا است چنانچه در شعر خود هم گفته کما عرفت سابقاشاه نکه از مشایخ 

 بود آن شیخ بوعلی کاتب   مظهر لطف حضرت واهب

صد و چهل کسري وفات کرد نامش حسین بن احمد الکاتب از کبار مشایخ مصریین و مصاحب ابوبکر در سال سی

 مصري و ابوعلی روذباري بوده کما فی طبقات شعرانی.

 

 ابوعلی ثقفی

در نیشابور در طبقات شعرانی گفته کان اماما فی اکثر العلوم ثم عطل اکثر  328بن عبداهللا ثقفی المتوفی سنه  محمد

 الصوفیه و به ظهیر التصوف به نیشابور.علومه و اشتغل بعلم 

 مسلم است. :ها از اهل بیتبودن این دو بوعلی از ابناء سنت جاي تردید نیست و انحراف آن
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 ابوالسعود

  ر سلسله شاه نعمه اهللا داخل است که در شعر خودکه د

 کنیت او ابوالسعودي بود  دیگر آن عارف و دودي بود

 پس کرم کرد روح او با من   بود در اندلس ورا مسکن

شعرانی در طبقات او را ذکر کرده و کراماتی براي او جعل نموده و این ابوالسعود حنفی مذهب بود از جمله خرافاتی 

آمد تا شش روز بعد از ماه شد و دیگر بیرون نمیاو در هم بافته گفته اول ماه رمضان داخل سرداب میکه در حق 

وقیه آب ها که یک نمود مگر شبرمضان واین مدت را با یک وضو بود و اصال در این مدت غذایی تناول نمی

 آشامید. می

 

 ابوخوده

قات به ترجمه او گفته کان رضی اهللا عنه من ارباب االحوال و من شود شعرانی در طبکه سلسله مالمیه به او منتهی می

او عصایی بود که آورد که مردم او را مالمت بنمایند و در دست المالمیه تا این گه گوید این ابوخوده اسبابی فراهم می

و همیشه اوقات ده نفر غالم کرد با آن عصا او را میتزد شد و بر فعل او انکار میاو را دو شعبه بود هر کس متعرض او می

گذارد از این جهت او را ابوخوده گذارد و خود او هم کاله خود بر سر میها میسیاه با او بود که کاله خود بر سر آن

شدند و با کسی شد غالمان با او سوار میاند و از براي هر یک از این غالمات االغی تهیه کرده بود هر گاه سوار میگفته

گذارد و آن را بو دید دهان خود را در ما تحت او میخواند مگر به تنهایی و هر گاه زنی یا جوانمردي را مینماز نمی

ولو در کند و مالحظه نداشت که این پسر امیر است یا وزیر است کرد مثل االغی که در ماتحت االغ دیگر را بو میمی

شد آن کرد و هر گاه در مجلس سماع حاضر میفاتی نمیپیش چشم پدرش بوده باشد یا غیر او و اصال به کسی الت

خواست مسافرتی دوید و اتفاق افتاد که میکرد و مانند اسب میخواند او را بر پشت خود سوار میکسی که شعر می

از مرکب اند این ابوخوده را بنماید آمد که بر مرکز سوار بشود. چون داخل مرکب شد بعضی به صاحب مرکب گفته

شود و صاحب مرکب او را بیرون کرد. ابوخوده کند و مرکب غرق مین کن این در مرکب با غالمان خود لواط میبیرو



 147 

اشاره کرد به مرکب همانن میخ بر زمین دوخته شد و از جاي خود حرکت نکرد و او با غالمات پیاده شدند و بروي آب 

 ین و ستعماهروان گردیدند تا به شهر شربین رسیدند. مات سنه نیف و عشر

دهند. حقیر هنگامی که این هزار لعنت بر قومی که چنین اراذل و اوباش و دیوانگان الواط را پیشواي خود قرار می

کردم در بحر فکر فرو رفتم که آیا ممکن است انسان عاقل پابند چنین خرافات بشود و شعرانی ترجمه را قرائت می

کننده روي آب راه برود و در جامه هر هرزگی ي لواطته و شخص دیوانهدیوانه بوده است که چنین اراجیفی را نوش

رسد متصل رضی اهللا عنه به او بچسباند تا در سالی که بخواهد بکند هیچ کس متعرض او نشود و شعرانی به نام او که می

پنجاه یا شصت دیدم که هجرت بسام را نمودم و رحل اقامت افکندم روزي عبورم در دکان بقالی افتاد. مردي را به سن 

مالید گفتم با لباس پاره پاره و پاي برهنه در نهایت کثافت ایستاده و آن مرد بقال دست او را گرفته روي سبد خرما می

کنی و این کیست گفت این ولی است از اولیاء خدا براي تبرك و برکت دست او را روي این سبد خرما چرا چنین می

خواند و در روز پس در تحقیق حال او بیرون آمدم معلوم شد دیوانه است و اصال نماز نمیکشیدم. حقیر چیزي نگفتم س

اند در طول خورد و آب و بول در نزد او یکسان است آنچه را که براي حقیر نقل کردهها چیزي میرمضان سر کوچه

رد و کسی متعرض او نشد در بزازي بول کخود را به دست گرفت و در دکان مدت از او مشاهده کردم یک روز ذکر 

ایکه حقیر ساکن بودم مسلم شد که با دختر یکی از ابناء سنت همین دیوانه زنا کرد مردم او را مالمت کردند  لهمح

گفت دروغ است این طه وقتی به خانه ي ما می آید عیال من و دختر من شپش ها ي او را می کشند و مردم سامرا 

که از عالم خود نمی کردند مرد چوپان یک روز دست او را گرفت و برد او را در نزد بقدري از او احترام می کردند 

له گوسفند و چوپ خود را به او داد که این گوسفندان را بزن تا برکت در آنها پیدا شود او هم بگفته ي او عمل کرد گ

هر دکان بر می داشت کسی او را  و عقیده ي آنها این بود که طه االفرغ هر شب جمعه به مکه می رود و هرچه از در

باز می دادند و در هر خانه اي که وارد می شد او را احترام می کردند تا ممانعت نمی کرد و اگرچه بر نمی داشت 

هنگامی که از دار دنیا رفت . در جنازه ي او چندان تجلیل و احترام کارفرما شدند که حکایات تشییع و سخنان ایشان در 

الی را الزم دارد اتفقا روزي در دکان هنداونه فروشی براي خریدن هندوانه ایستاده بودم این دیوانه طه تشییع دفاتر طو

االفرغ هم ایستاده بود و با خود حرف می زد معلوم نمی شد چه می گوید و صاحب دکان هم محو جمال او شده او را 
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فرمود المجنون اذا کان  6گر نشنیده اید که رسول خدا گفتم چه خبر است که شما این هم از این دیوانه تجلیل میکنید م

موذیا فهو کالسباع و اال فهوکاالبهائم گفت تو او را نمی شناسی این از سرشب تا به صبح خواب ندارد تمام شب را 

مشغول ذکر است گفتم اگر ذکر او از روي فهم و شعور و ادراك است چرا نماز نمی خواند چرا با این تن سالم و 

دن کلفت روزه نمی گیرد چرا در میان دست خود تغوط می کند و به دیوار می زند و از هیچ نجاستی اجتناب نمی گر

کند و اگر از روي ادراك و شعور نیست ذکر او چنین ذکري ثواب ندارد آن مرد بقال خیره خیره به من نگاه کرد و 

 ننتوانست در جواب یک کلمه حرف بزند . نعوذ باهللا من الخذال

 سید محمد روضوي نقشبندي  -53

محمد نقشبندي بخاري نیز از همین سلسله است و کسی است که سلسه ي بکتاشیه به او منتهی می شود و حاچی بکتاش 

تطویل نیست و بیشتر بکتاشیه در هندوستان و عراق عرب بودند و این سید به اتفاق از صوفیان اهل سنت بوده محتاج به 

ند او است که معروف به حاجی بکتاش بود و یک جماعت بکتاشیه که در نجف اشرف در محمد رضوي بعضی گوی

سنین قبل آنها را مالقت کردیم بسیار سنیان متعصبی بودند و خانقاهی در طرف غرب صحن مطهر نجف اشرف داشته 

ر آن جا مجمعی اند معروف به بکتاشیه طرف عصر که می شد مأمورین عثمانی با کاله هاي سرخ و قضات ایشان د

داشته اند که کمتر کسی از طالب از آن طرف عبور می کرد و مسجدي که در زیر طاق باالي سر حضرت امیر بود در 

دست آنها بود که محل نماز جمعه و جماعت ایشان بود تا سالی که دولت عثمانی از عراق منقرض گردید همه ي آن 

 .738ه در عراق خاتمه پیدا کرد وفات حاچی بکتاش سنه مؤسسات به دست شیعیان افتاد و سلسله نقشبندی

 میرزا تقی کرمانی -45

مرید و مجذوب مشتاق علی شاه سابق الذکر بود و همچنان که مولوي عاشق و مفتون شمس تبریزي بود و در اشعار 

خود به مدح مشتاق  نام شمس تبریزي را ذکر کند همچنین این تقی غیر تقی کرمانی در اکثر اشعارخود ملتزم بود که 

 می پرداخت و از جمله اشعار او این است:

 وز لب شاه والیت به والیت منصوص  ما خاص حقیم و وز حق به هدایت مخصوص

 سانید و نصوصحق ما گشته مصدق با    صدق ما گشته محقق به براهین و حجج
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 لصوصرهزنان از دو طرف مفتی و زاهد چه     عارفان بر نمط اوسط حق رهبر خلق

 ساخت مشتاق علی را به والیت منصوص    نص اشتاق الی قربک فی المشتاقین

 و له ایضا                                                              

 آئینه منم سکندري را    گنجینه منم پیمبري را

 مستان شراب حیدري را   ساقی به خدا منم در این دور

 دستان مقالم جعفري را   این قرنمطرب به خدا منم در 

 آن مهدي ابن عسکري را   نائب به خدا منم در این عصر

 سازم مه و مهر مشتري را    من بدر شریعتم که روشن

 آموخته زره پروري را   من شمس حقیقتم که حقم 

 مقدادي را و بو ذري را    در شرع نبی منم معلم

 ري راسلمانی را و قنب    در راه ولی منم مربی

 سلطانی را و چاکري را   من جمع کنم هم به یک دم

 دلباختگی و دلبري را    معشوقی و عاشقی را

 من تاج و کاله سروري را   از فرق شهان برم به یک دست

 اج شهی و مظفري رات    بر فرق گدا نهم به یک دم

 هم صولتی و غظنفري را   بخشم به یک اشاره ي چشم

 مشتاق علی قلندري را    هامروز عیان و فاش کرد

 

همانا میرزا تقی کرمانی گرم چرس و شیره و بافور بوده که این اشعار کفر شعار را بر هم بافته که دعوي نیابت امام می 

نماید و مقام امامت جعفري را مختص خود می شمارد و نائب خاص حضرت حجت خود را میداند معلم مقداد و ابوذر 

و سلمان و قنبر هم به دست او تربیت شده و چندان دعوي قدرت کرده که می تواند که به یک هم خود را معرفی کرده 
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دست تاج سلطنت از سر پادشاهان برباید و به یک اشاره فقیر را غنی کند البته اثر چرس نیز همین است دول عالم دنبال 

عالم را به خود متوجه کردند دولت اسالم  علم و دانش رفته اند تا جلو افتاده اند و صاحب صنعت هاي عجیبه شدند و

چون سرپرستی نداشت دنبال این خرافات و اراجیف افتادند و به خواب خرگوشی رفتند تا اجانب بر سر آنها سوار 

و نیز اشعار دیگر که مقطع آن را به اسم مرشد خد مشتاق علی شاه گفته از قرار ذیل است که بعض آن نگاشته گردید 

 می شود:

 در موج دریاي اعظم آمد    بش بحر اعظم آمد دل جن

 گه جام آمد گه جم آمد    گه اسم آمد گهی مسمی

 گاهی چه شجر مقدم آمد    گاهی چه ثمر مؤخر آمد

 گاهی تنزیل محکم آمد   گاهی متشابه ست و گاهی تأویل 

 گاهی جبروت آدم آمد   گاهی صفت ست و گاهی اعیان

 ک مجسم آمدگاهی مل    گاهی ملکوت کل شئی

 گاهی شیث مکرم آمد  گه حضرت غیب و  گه شهود است 

 گه ابراهیم گه اسحق آمد    گاهی ادریس گاهی نوح است

 گاهی هارون احکم آمد   گاه است شعیب گاه موسی

 گاهی عیسی بن مریم آمد    گاهی داود گه سلیمان

 گه بضعه ي پاك خاتم آمد   گاهی احمد گهی است حیدر

 گه ولد حسین اکرم آمد   گهی حسین ستگاهی حسن و 

 مشتاق علی اعظم آمد    دل آن بنأ عظیم سبحان

 مشتاق علی اکبر آمد    دل آیت کبریاي یزدان

ی که این اشعار و اشعار سابق را از او استخراج کردم همین میرزا تقی چون زندقه و و ظاهرا بر حسب آنچه در بیاض

 رشدش ملحق کردند و به قتل رسانیدند.الحاد او باال گرفت او را هم به م
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 ابوالحسن خرقانی -55

 در نظر این قاصر موجودعبدالرزاق بن الفوطی البغدادي در تاریخ خود که معروف بالحوادث الجامعه که نسخه ي آن 

ر به از صوفیه است و حضرات عرفا و صوفیه اعتقاد بسیاالجنات که ابوالحسن خرقانی است گفته و همچنین در روضات 

ترجمه ي نجم الدین او دارند و از براي او فضائل و کرامات بسیار نقل کنند و طواف کردن او دور عرض هزار مرتبه در 

 کبري سبق ذکر یافت

 ابوحیان توحیدي -56

علی بن محمد بن عباس  380مرحوم شیخ عباس قمی در الکنی و االلقاب فرموده ي ابوحیان توحیدي المتوفی سنه 

النیشابوري البغدادي مردي قلیل الورع بوده و نسبت زندقه به او می دهند و او را از زنادقه عصر خود می الشیرازي 

 شمارند ابن خلکان او را ذکر کرده

 لقد جئتم بامر مستحیل   یاجیل التصوف شرجیلا

 کلو اکل البهائم و ارقصو الی   افی القرآن قال اهللا فیکم

 ابوطالب مکی -57

القلب فی معامله المحبوب که آن را در تصوف و از کفریات او  }ون عطیه العجمی صاحب کتاب قمحمد بن علی ب

 است لیس اضر من الخالق علی المخلوقین و او را حکایاتی است.

 عبدالقادر الجیالنی -58

رده ام در اینجا کتاب (الکلمه التامه) ایراد ک 5سر سلسله ي همه صوفیان ابناء ست چون ترجمه ي او را مفصال در جلد 

عنان قلم باز کشیدم و طائفه صلح و کل به عبدالقادر جیالنی معتقدند با اینکه خود را از ابناء شیعه می دانند با اینکه 

الطالب) خود که نسخه ي آن در نظر این قاصر موجود است شیعه را اشبه ناس بیهوده می  }عبدالقادر در کتاب (غنیـ

 را بدعت می داند الخ. 7براي روز عاشورا می نویسد و گریه بر حضرت سیدالشهداء داند و فضائل روز غدیر را 

ابن خلکان گوید ابوالعباس احمد بن ابی الحسن ایشان را در کتاب مذکور ترجمه کردم که از متعصبی عامه است  -59

تا اینکه گوید خلق  }عبیدلها ام یقال  الحسینی کان رجال صالحا فقیها شافعیا اصله من العرب و سکن فی البطایح بقریـ
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بسیاري از فقراء بر او جمع شدند و اعتقاد عظیم بر او پیدا کردند و طائفه ي معروفه برفاعیه و بطائحیه منسوب به ایشان 

حاالت عجیبه است از آن جمله مار زنده را می خورند و در تنور آتش می روند در حالی که آتش باشند و براي آنها 

ته است و چندان در او می غلطند تا او را خاموش می نمایند و می گویند در بالد خود سوار شیر می شوند و تنور افروخ

د و خلق کثیري که از شماره بیرون ست وارد می شوند و همه را اطعام می عیدي دارند که در آن روز اجتماع می کنن

و است که اوالد او شیخ بودن و ولی شدن را نسال بعد نسل نمایند و از براي این احمد رفاعی عقبی نیست عقب از برادر ا

وفات کرد و قبر او در ام عبیده علی وزن سفینه قریه اي ست نزدیک واسط و  578ارث می برند و احمد در سنه 

احمد رفاعی جماعتی از فقرا را در رقص دیدم و چند بار هیزم آوردندو آتش زدند چون شعله ور دراویش در نزد قبور 

ردید دویدند در میان او و غلطیدند تا آتش را خاموش کردند و همی می رقصیدند و بعضی آنها سرمار زنده را در گ

 دهان خود می گذارند و دندان در او فرو می برند تا آن را قطع بنمایند.

د با اینکه بر باطلند حقیر گوید صوفیان شیعه دیگر بخود نبالند که ما کرامت داریم هر گاه سنیان چنین کراممت بنماین

 دیگر کرامت شما حضرات صوفیه ي شیعه قیمتی ندارد.

 علی بن سهل اصفهانی -60

نام ها او را ترجمه مدفون در اصفهان شاگرد جنید بغدادي بوده که تسنن و قوادح او را سابقا شنیدي و درباره ي از 

ي ها که به نام کرامت در کله هاي مردم تزریق می کرده اند و کرامت براي او تراشیدند خوب بود عوض این شعبده باز

کنند یک مبحث علمی را که ایشان حل کرده باشند و تحقیق نموده اند عنوان بنمایند و علی بن سهل خانقاهی داشته که 

 ابن بطوطه ي ناصبی به آن خانقاه رفته و علی بن سهل جبه اي به او بخشیده آن هم از روي کرامت و ابن علی بن سهل

از جنید بغدادي از سري سقطی از طاود طائی از حسن بصري اجازه دارد ظلمات بعضی ها فوق بعض اف وتف بر 

 حسن نظر داشته باشند. 6جماعتی که به این دشمنان آل رسو 

 عالء الدوله سمنانی -61

بافی نیست ز خرافات ولی جناب ایشان خالی اتکفیر مجی الدین می نماید چنانچه از این پیش یاد کردیم با اینکه 

در فاتحه ي سابعه ازا  7چنانچه قاضی میر حسین بن معین الدین میبدي در شرح دیوان منسوب به حضرت امیرالمؤمنین 
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ین عالء الدوله نقل کرده که وي گفته والیت علم باطن است و وراثت علم ظاهر و امامت علم ظاهر و باطن است و 

سلسله ظاهر بعد از نبی ولی و وارث و امام و وصی بود اما خلیفه نبود و بعد  فظوصایت حفظ سلسله باطن و خالفت ح

از عثمان خلیفه هم شد الخ) ما می پرسیم این تقسیم بندي روي چه اصلی و پایه اي می باشد و چگونه سلب منصب 

گر خالفت را که از در مکرر فرمود یا علی انت خلیفتی من بعدي ممکرر  6خالفت از علی کردي با اینکه رسول خدا 

او غصب بنمایند سلب خالفت از او می شود و خالفت را که معنی کرده یعنی حفظ سلسله ي ظاهر بر فرض تسلیم که 

امور لشگري و کشوري به مشورت و علم و مراد این باشد آن حضرت در زمان مشایخ ثالثه حفظ سلسله ي ظاهر از 

 ن فقط و وراثت علم ظاهر فقط.قضاوت او بود و از کجا والیت یعنی علم باط

 زین العابدین شیروانی -62

السیاحه و حدائق متخلص بتمکین ملقب به مستعلی شاه صاحب کتاب بستان السیاحه و ریاحین  1253المتوفی سنه 

السیاحه حکه هر یک داللت واضحه بر ضالل و گمراهی و تعصب او می کند حقیر ریاض السیاحه و حدائق السیاحه او 

 دیدم ولی مدتی بستان السیاحه وي در نظر این قاصر بود کامال در ترویج باطل پافشاري کرده.را ن

 معصوم علی شاه -63

صاحب طرائق الحقائق کتاب طرائق او شاهد صدق است بر اعوجاج و ضالل او هر که آن کتاب را 1342المتوفی  

در تحت عنوان بدعت هاي صوفیه بیاید بسیاري از کلمات  مطالعه کند می داند تا چه اندازه از راه شریعت به در رفته و

او نادان مردمی که این کتاب را خریداري می نمایند و به مطالعه آن سرگرم می شوند غافل از اینکه کامال در اشتباه می 

 باشند.

 معطر علی شاه -65

ن ضالل و زندقه او باال گرفت از نامش آقا محمد مهدي پسر خواحه شفیع کرمانی شبستري ملقب به معطر علی شاه چو

همدان به تهران احضار شد و به امر سلطانی او را چوب زدند و تبرزین بر سرش کوبیدند بعد از شش یا هفت روز وفات 

 بود در آن تاریخ قلندارن خیال سروري و پادشاهی داشته اند. 1217کرد و این حادثه در سال 

 شیخ عبدالقدوس کرمانشاهی -66
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بزرگ و ریش انبوه نمایش دارد و در ذي س العرفا است عکس او در خانقاه شمس العرفا با عمامه بسیار استاد شم

در قم وفات کرد و خود را نقطه اي در مقابل علماء شریعت جلوه می داد و با آن عماهم ي کبیري  1309سال  الحجـ

 را به شمس العرفا لقب داد.که داشت از آثار او چیزي در دست نیست و سید حسین فرزند محمدرضا 

 سید حسین شمس العرفا -67

و در امامزاده عبداهللا نزدیک شاهزاده عبدالعظیم به خاك رفت و از آثار او در مقابل مسجدیان در تهران  1353المتوفی 

ي  نزدیک نوروزخان خانقاهی با شکوه بنا کرد نمی دانم براي مسلمین مسجد شاه با آن عظمت و وسعت و به فاصله

کمی مسجد جمعه با آن وسعت و به فاصله ي کمی مسجد سید عزیزاهللا و مسجد بزازها مکان ضیق بوده که به نام خانقاه 

مؤسسه اي بنا کنند و عکسهاي دراویش را زینت آن خانقاه قرار بدهند آیا غرض از این عمل چه بوده چرا نام مدرسه بر 

خانقا یعنی چه پس چون دي می کنند اگر خود را از علماء جعفري می دانند او نگذاشته اند چرا در مقابل علماء دسته بن

به دقت بنگریم هم چنان که معاصرین ائمه علیهم السالم از جماعت صوفیه با آنها معارض بودند در این عصر هم هر 

سیر و سلوك از شمس کس با علماء اعالم معارضه بنماید می دانیم که پاالن او کج است بالجمله گویند راسله اي در 

العرفا به چاپ رسیده حقیر آن رساله را در مقام بر نیامدم که بگیرم مطالعه بنمایم از بس که از کتب عرفا خسته شدم  و 

از کسی هم مدح آن رساله به گوشم نرسیده گویند پنجاه سال شمس العرفا در مسند ارشاد نشسته چندین هزار دست 

هندوستان و اروپا و عراق عرب و ترکیه به خانقاه او وارد شدند و پاپ اعظم نصاري عکس  ارادت به او داده اند و مردم

 العرفا را گرفته و عکس خود را به او داده)شمس 

ولی حقیر نمی دانم این مطالب آیا مدح شمس العرفا است آیا آثار علمی از او به یاد گار در دائره گیتی باقی مانده حقیر 

هستند بین مجهول و مطرود و ملعون و آن عکس ها از ائی که زینت خانقاه ایشان است جماعتی نمی دانم فقط عکس ه

اهللا صادق علی شاه کرمانشاهی عنقا بهارعلیشاه  این قرار است محی الدین عربی که زندقه و الحاد او را دانستی شاه نعمـ

ناصرعلیشاه کوثري علی شاه رحمت علی شاه  الپریشان کرد صمد علی شاه جالل الدین افندي صفی علیشاهاصفهانی م

کرمانشاهی میرزا صفا بابا طاهر عریان وحدت علی شاه جنت علی شاه فیض علی شاه غالم علی شاه معصوم علی شاه 

مشتاق علی شاه میرزا معصوم محد االشراف شیرازي، هادي علی شاه، مطهر علی شاه، نور علی شاه، نظرعلی شاه، روشن 
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ترویج این قلنداران مودار و حفظ تمثالهاي خیالی ایشان حفظ آثار دین است نمی دانم و پاره ي از از علی شاه، آیا 

 اشعار شمس العرفا از قرار ذیل است و شخص دانشمند از این اشعار مطلب به دست او می آید:

 اندر جبروت عزت ما است   الهوت مقام خلوت ما است

 لک بی نظیریمدر عالم م    اندر ملکوت هم امیریم

 پرگار وجود در همه دور    مائیم محیط مرکز دور

 در باطن خویش آرمیدیم   اسماء صفات حق چه دیدیم

 فر زانه ي عالم بقائیم    ما مظهر ذات کبریائیم

 مائیم به قاف قرب وحدت    سیمرغ نشیمن هویت

 با صحو و بقا جلیس محرم    با محو و فنا انیس همدم

 اعجوبه ي کائنات مائیم    یائیمخورشید سپهر اول

 اهل دل و کامل و مکمل    بینا و محققیم و واصل

 از وسوسه دور شو بال حول    انکار نیاوري در این قول

 از حضرت حق شناس زنهار   فی الجمله که گفته ایم ز اسرار

 مائیم یقین اگر بدانی    تفصیل و حقائق معانی 

 شف عیان جنید وقتیمدر ک    از جمله مقام ها گذشتیم

 پرواز کند به عرش اعال    مائیم هماي و همت ما

 مائیم و فرشته نیست حاشاك   لوالك لما خلقت االفالك

 مائیم طفیل ماست کونین    سلطان سریر قاب قوسین

 مائیم به نص حکم توحید    افالك عناصر موالید

 از آتش و آب و خاك آزاد   کردیم کنون چه جمع اضداد 

 جسمانی و سفلی و کثیفیم    حانی و علوي و لطیفیمرو
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 دیویم و فرشته ي مکرم    داریم کمال و نقض با هم

 مائیم به جاي نوح و آدم    مائیم خالصه ي دو عالم

 معشوق پرست و مست و قالش    ما رند قلندریم و او باش

 هم مرشد و سالکان راهیم   هم صوفی و شیخ خانقاهیم

 در میکده عاشقیم و بی دین   و خودبین در صومعه زاهدیم

 مائیم به شاهدان مصاحب    در دیر مغان حریف راهب

 هم باده و جام و هم کبابیم   هم چنک و چغانه و شرابیم

 هم باطن ما تراست از وي    هم ساقر ما پرست ازمی 

 از هستی زهد خشک رستیم   ما عاشق و رند و می پرستیم 

 بر جمله مکاشفان امیریم   یمدر کشف و شهود بی نظیر

 مستغرق عشق و فارق البال   در عین وصال مست احوال

 هم ظلمت و نور و نوربخشیم    بر لوح وجود جمله نقشیم

 جاسوس قلوب عارفانیم    سیاح زمین آسمانیم

 هم خورده زباده ي انا الحق   هم محدث و هم قدیم مطلق

 دعوي مائیم کلید قفل    مائیم طلسم کنج معنی

 مائیم زکائنات مقصود    مائیم وجود کل موجود

 اسرار خداي را نگه دار    ایشمس زبان ببند ز اسرار

این نهایت دانش شمس العرفا است که در اشعار خود خویش را جنید وقت گفته که ترجمه جنید و قوادع او سبق ذکر 

ن بن منصور حالج می باشد که کفر و زندقه او در یافت و مقصود از این مصرع (هم خورده زیباده ي انا الحق) حسی

ترجمه اش یاد کردیم و این اشعار نظیر اشعار قلندران دیگر است و ال یخفی که در این اشعار دو شعر راست درست 

 دارد بقیه خیال بافی است و آن دو شعر این است :
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 معشوق پرست و مست و قالش   مارند و قلندریم و اوباش

 در میکده عاشقیم بی دین    یم خودبیندر صومعه زاهد

 

 ابراهیم بن ادهم -68

سلسله ي ادهمیه به او منتهی می شود در کتاب رجال شیعه نامی و نشانی از او نیست ولی درکتابهاي سنی ها وي را بسیار 

و غیر اینها و در شیخ عطار و ربیع االبرار زمخشري و نفحات جامی و احیاء العلوم غزالی مثل تذکره ي  مدح کرده اند

نقل فرموده داللت بر مذمت او  }که مجلسی در عین الحیو روضات الجنات او را در قسمت عامه ذکر کرده و خبري

دارد و آن خبر در ترجمه سفیان ثوري گذشت و قاضی در مجالس المؤمنین گوید سلطان ابراهیم بن ادهم از طبقه ي 

ظاهر و باطن بوده و از خدمت امام همام محمد بن علی الباقر علیهما اولی و ابناي ملوك خلخ است سلطان سالطین 

لسالم استفاده حقائق و معارف نموده و زمخشري در ربیع االبرار گوید ابراهیم بن ادهم از اهل نعم خراسان بوده روزي 

آن آشامید و  ی بر بااليرون آورده و خورد و آباز قصر خود سر بیرون آورد مردي را دید که در سایه ي قصر او نانی بی

کند کنم هر گاه نفس به این که مشاهده شد قناعت میآن خوابید پس ابراهیم با خود گفت که این دنیا را چه میبعد از 

 .وفات کرد 166گوید در شام در سال صد آنگاه از قصر به زیر آمد و طریق سیاحت پیش گرفت تا این که می

ي حقایق و معارف نموده اصلی ندارد و در تمام کلمات استفاده 7م بن ادهم از امام باقراقول فرمایش قاضی که ابراهی

ها را ترویج کردند الباقر او عن الصادق ندارد ابراهیم بن ادهم از کسانی باشد که خلفاي جور آني او سمعت عن منقوله

م بن ادهم علوم خود را از سفیان ثوري و فضیل بن اند و ابراهیاي با اهل بیت نداشتهاصالً رابطه :و در مقابل اهل بیت

داشت ولو از ایشان به تصریح ابن عساکر در تاریخ خود و اگر آشنایی با اهل بیت می 7عیاض اخذ کرده نه از امام باقر

 بردند و بیشتر مطالبی که به او نسبتروایت هم نقل نکرده باشد علماء رجال شیعه در کتب خود نامی از ایشان می

اهل  دهند بیشتر سرقت از کلماتهاي صوفیان است و مطالب راجع به زهد و اخالق که به او نسبت میدهند از بافتمی

بینی صاحب طرائق چگونه برد به خوبی مگر نمیاند و متتبع خبیر به این مطلب پی میاست که ابراهیم ادهم بسته :بیت

کند گاهی انکار حدیقه می ک دسته علماء اعالم را داخل در صوفیهنماید گاهی یاثبات منکرات و انکار ثابتات می
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بافد و در عصر ائمه دواعی زیادتر بود که به این جماعت نماید و هزارها دروغ بر هم میالشیعه از مقدس اردبیلی می

الج را که نروند و این ح :ها بشوند و طرف اهل بیت عصمتاینیک عنوانی و سر و صورتی بدهند که مردم متوجه 

شمارند مالي رومی گویند و او را از اجالي عرفا میي او چه میزندقه و الحاد او را ثابت کردیم ببین تا به امروز درباره

 گوید:

 گفت منصوري انا الحق و برست  گفت فرعونی انا الحق گشت پست 

 و ایضا گوید:

 الجرم منصور بردار اوفتاد  چون قلم در دست غدار اوفتاد

 ري گوید:دیگ

 ور دمبر رگ و بر ریشه منص  ساقی از آن شیشه منصور دم

 حافظ گوید:

 چه منصور ار کشی بردارم امشب  کشد نقش اناالحق بر زمین خون

 نورعلی شاه گوید:

 زنم اندرکو اندر کومنصور بردار فنا میزد انا الحق بر مال من حق مطلق می

 شبستري گوید:

 چرا نبود روي از نیک بختی  روي باشد انا الحق از درختی 

ها را به عرض برین بینی که در این قرن طالیی یک جماعتی که به کلی از علم و دین بیگانه هستند چگونه آنمگر نمی

رسانند مثل عبد علی شاه و صامت علی شاه و احمد دهکردي و سکوت علی شاه و شیخ اسداهللا و فلک هفتمین می

ده و صادق علی شاه معروف باجاق و میرزا ابوالقاسم ذهبی و میرمحمد اسماعیل شاه نعمه گلپایگانی که مرید گنابدي بو

 اللهی و میرزا احمد ذهبی و صدها امثال ایشان که به لمعات سراب مغرور شدند نغوذ باهللا من الخذالن.

 

 شیخ ابوسعید ابوالخیر
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است و از دست ابو عبدالرحمن سلمی که از اکابر بوده معاصر باباطاهر عریان  357والدتش در سال  440المتوفی سنه 

در ناحیه خاوران خراسان از صوفیان اهل سنت است  412فوتش در سال ي طریقت پوشیده صوفیه آن عصر بوده کسوه

اش به حسن دهند و ابوسعید تاریخ مفصلی دارد معاصر شیخ الرئیس بوعلی بوده سلسلههاي بسیار به او نسبت میمنتر

ي رباعیاتش به آن تصریح کرده و براي هر رباعی مثل ادعیه خاصیتی ذکر کرده به عدد سد چنانچه در رسالهربصري می

 ت و البته این بدعت محرمه است. شده اس معین و آن رساله طبع

 

 صمد علی شاه

نمود از آثار او ي ارادت خود را به میرزا علی نقی جنت علی شاه محکم میفرزند حاجی عبدالکریم تبریزي است سلسله

فقط یک دیوان اشعار غزلیات است که حقیر الحمدهللا او را زیارت نکردم. شمس العرفا بسیار به او عالقه داشته فرمان 

 کرد بر کنار عکس او در خانقاه این شعر را بنویسند:

 ي آب و گل آدم زدخیمه بر مزرعه  نظري کرد که بیند به جهان صورت خویش

شعر نفهمیدم اگر مراد این است که خدا نظري کرد خواست صورت خود را ببیند آدم آفرید تا  حقیر که معناي این

دانم حاکی از صورت او باشد چنانچه ظاهر شعر همین است این کفر است و اگر معناي دیگري مراد است نمی

اند منحصر به خود وضع کردهاصطالحاتی را که صوفیه براي خود و آالت و ادوات و تخلصات و القاب و افعال و اقوال 

پیر خدمت عمو پیر قلندر عارفان کامل بت ها است مثل تبرزین قطب پیر ارشاد پیر بابا پیر ولی پیر دلیل پیر صحخود آن

فقیر ابدال کوچک ابدال شوله بوق شاخ نفیر لنکوته  منشاء کلیچه پوست تخته پوست کشکول رشته تاج پیراهن بلند 

دانند و قلندرها بایستی سرشان برهنه باشد و بر سر دار و خرقه و تاج را مخصوص اقطاب می مخالت خرقه کاله ترك

دیگ جوش حاضر باشند و چون به چله نشینند اگر آوازي مهیب بشنوند نترسند و اگر صورت مهیب دیدند از همت 

 ایی است. ي هزار گونه فضیحت و رسوي ضاله که مایهاین است معارف این فرقه شیخ مدد طلبند

کش بوده صوفیان او را شهید گویند با این که به فتواي محمد صالح امام این تیمور ازایل گورگان فرزند رضاقلی گیوه

 اند. ي او رشون شد او را کشتهچون فساد عقیده جمعه کرمانشاهی کشته شد 
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 صفی علی شاه

وفات کرد و در  1316ت و چهارم ذي القعده در سال در اصفهان و در تهران در بیس 1251المتولد سوم شعبان در سال 

ي آن محل در عدلیه و اوقاف باشد وقف نامهخانقاه خود به خاك رفت و فعال معروف به خیابان صفی علی شاه می

مضبوط است اسمش حاجی میرزا حسن فرزند محمدباقر اصفهانی است و حضرات صوفیه او را نخبه الحکما االلهین و 

دانیم این القاب مطابق با واقع است یا برف انبار العاملین و قدوه العرفاء الراشدین معرفی کردند ولی ما نمی سند العلماء

گوید: شود که با قانون جعفري مطابق نیست یکی آن که میي کلمات دیده میاست در بعضی از مراسالت او پاره

 دیدن و شناختن امام زمان بر مشایخ اهل طریقت الزم است. 

 گوید: مدعی قطبیت باید در زمان غیبت امام زمان وجودش کافی از وجود امام باشد. و نیز می

پرسیم آیا چنین قطبی وجود دارد که همه چیز بر او مجهول نباشد و عجز از هیچ چیز نداشته باشد چنانچه به همین ما می

شناسند موصوف به این ارد و او را امام وقت میتصریح کرده در دنباله عبارت مذکوره و خود ایشان که دعوي قطبیت د

فرماید کرسی نامه اعتبار ندارد. از این جماعتی از صوفیه افتاده میاوصاف هستند سپس جناب صفی علی شاه در پوستین 

اند و مدعی جهت اعتبار اسناد محمد کاظم طاوس و حاجی آقا محمد و مالرضاي همدانی که از نورعلی شاه داشته

ها را ها را رد کرده و حضرات مذکورین را قطبیت آني آننامه اند رد نموده این جماعت که ایشان کرسیبودهقطبیت 

بالسند معرفی کرده با این که این حضرات در جامعه صوفیه اعتبارشان کمتر از صفی علی شاه نبوده ممکن است که این 

 و نیز گوید هر شب جمعه احیاء مجلس نیاز کنند. ندحضرات در حق جناب صفی علی شاه همین ادعا را داشته باش

پرسیم این مجلس حضرت نعمه اهللا چیست که احیاء آن و نیز گوید مجلس حضرت نعمه اهللا ولی را احیا نمایند. ما می

اش در کرمان چنین لزوم دارد و گوید مشغول ذکر قلب باشند و اوراد فتحیه را هر کس سواد دارد بخواند اگر نسخ

پرسیم ذکر قلبی کدام است و اوراد فتحیه چیست که در کتب ادعیه وجود ندارد و ت بخواهید تا بفرستم. ما مینیس

پرسیم این دستور در گوید اوراد موظفه که در کبریت مظفري مرقوم است غفلت نکنند که در آن اسرارها است. ما می

شاه نعمه اللهی دارد و  چیست که اختصاص به جماعتکدام کتاب ادعیه رسیده و این اوراد موظفه و کبریت مظفري 
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پرسیم چرا نگفت از قبور ائمه مدد بطلبید که مقصود نیز گوید از قبور مشایخ مدد طلبند که معین مقصود است. ما می

ه باشند از فقراء نعماهل طریقت بدهند که در همان بلد میاست و گوید هر کس مال دارد عشر مال خود را به مستحقین 

ها مبذول دارند یعنی به فقراي نعمه اللهی و بر فقراء غیر نعمه اللهی چیزي ندهند بلکه خیرات غیر از عشر را هم بر آن

اللهی بدهند و گوید اما شیخیه نباید خالف ادبی به مرحوم حاجی محمد کریم خان کرد و گوید صراط الذین انعمت 

اند و داخل نتوانند شد و گوید اگر در بهرهوضالل از این نعمت بیعلیهم اشاره به صراط نعمه اهللا است و مغضوب 

ي صحیفه طوالنی است آیا بیند خالصهي عالم یک نفر درویش باشد ما خلق اهللا را در پنجه قدرت خود خمیر میهمه

ي چنانچه ترجمه هاي مذکوره و هزارها امثال آن بدعت محرمه نیست؟ آیا شاه نعمه اهللا بیش از قلندري بودهاین جمله

 اوسبق ذکر یافت او را دولت خود حساب کردن و این همه فدایی او بودن وجه او چیست بیان فرمایید. 

 

 صالح علی شاه گنابدي

شاه است که در عنوان جهلم گذشت. ضالل این پسر همانند پدرش بوده و نام اصلی او شیخ محمد حسن نورعلیپسر 

العاده داخل هاي فوقبه خاك رفت و از غرائب تهمتو در شاهزاده عبدالعظیم وفات کرد  1337بوده که در سال 

کردن جمعی از اکابر دین را در این قلندران مودار که فرق شارب از غیر آن نداده مثل حاجی میرزا آقاي تبریزي و 

اي یا تلقین ذکر و دامن این بزرگان منزه و مبراي است که داخل سلسلهشیخ محمد بهادري همدانی و حال آن که 

 فکري از کسی یا به کسی گرفته یا داده باشند حاشا ثم حاشا ثم حاشا.

 

 مونس علی شاه

وداع گفته و ایشان ساکن شیراز بودند و مردم را به ها دنیا را گیي ذهبیه در این تازهحاجی ذوالریا ستین قطب سلسله

مه اللهی است و حقیر را با ایشان در محالت در منزل مرحوم اي از طریق شاه نعکه یک شعبهکرد سوي ذهبیه دعوت می

به عزم زیارت مشهد  1350اي اتفاق افتاد که ملخص و مختصر آن حکایت این است که در سال آقا بهاءالدین مباحثه

مقدس از عتبات عالیات عراق حرکت کردم عبورم به مسقط الرأس خود محالت افتاد در منزل حاجی قاسم خان که 



 162 

ی از اخیار و رفقاي قدیمی حقیر بود منزل کردم و مردم محالت کمال تجلیات و پذیرایی از حقیر نمودند و یک

رفتم و در خالل دید و ه پنج روز حقیر در حسینیه منبر میدرخواست کردند که عصرها در حسینیه حقیر منبر بروم پنجا

تشریف آوردند چون ایام تابستان بود بر سر آب نهر آن که اند که آقاي ذوالریاستین شیرازي بازدید یک شب رفقا گفته

بودم آب ممتازي است در محالت آنجا منزل کردند حقیر چون در نجف اشرف اسم او را شنیده بودم ولی او را ندیده 

آید ت میاند ایشان در اینجا مرید زیاد دارد و گاه گاهی به محالگفتم براي چه اینجا آمده و چرا داخل شهر نشده گفته

روند و با ها میسپارند گفتند غالباً جوانسپارند گفتم چگونه سر میدهند و سر میروند دست ارادت به او میو مردم می

برند و شیخ حسین ذوالریاستین خود یک چارك نبات و یک دستمال و یک انگشتر و ده دانه گردو و پنج قرآن پول می

ها به دهد و بعضی سخنخواند و دست آن مرد را به نحو مخصوصی گرفته فشار میها را تسلیم گرفته و اورادي میآن

اطالع نبودم به مکرهاي صوفیه فردا که به منبر رفتم تا گوید که آن سخنان را تا بحال ما مطلع نشدیم حقیر چون بیاو می

رات صوفیان محالت از دست حقیر ها را مفتضح کردم حضها را دادم و با ادله و براهین آنیک ساعت داد فضیحت آن

ران شما را خواسته به حکومت شکایت بردند. روز دیگر نزدیک ظهر از طرف حاکم کسی آمد و گفت آقاي حکم

اند  حقیر عبا به آیم. ایشان رفتهگفتم بسیار خوب ولی مناسب نیست که بنده با شما بیایم شما بروید من به زودي تنها می

ها رفتم که مبادا شهر به هم بخورد. باالخره بعد از سؤال و جواب حاکم گفت که خم پشت کوچهسر کشیدم و از پیچ و 

ها شدید بنده مطلب دستم آمد عرض کردم آیا بنده آزاد نیستم که جماعتی از شما شکایت کردند که شما متعرض آن

د گفتم اگر چیزهاي برخالف مذهب بگویم اسالم یعنی چه و شرایط اسالم چیست گفت البته شما در این قسمت آزادی

کنم و اگر هم فرمایید رخصت ندارید. بنده امتثال میجعفري باشد آیا رخصت نداریم که بیان کنیم اگر شما می

کنم حاکم گفت البته شما رخصت دارید و هرگز بنده راضی نیستم که فرمایید همین امروز از محالت حرکت میمی

هاي قبیح به حضرات صوفیان دادن حاکم از در کنار حاکم نشسته بود بنا کرد به فحششما ترك منبر بنمایید. شخصی 

منزل را پر از جمعیت دیدم احوال پرسیدند و مرا مرخص فرمود چون به منزل مراجعت کردم بنده معذرت خواست 

از ناحیه ي مریدان شود باالخره شرخ دادم رفقا عصبانی شدند آن را حقیر مطلب را خواستم کتمان کنم دیدم نمی

خواهم به دیدن ذوالریاستین بروم راضی ذوالریاستین دانسته اند حقیر کامال درخواست آرامش از آنها کردم گفتم می
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خواهم چند کلمه با ذوالریاستین صحبت کنم نشدند گفته اند او باید بیاید حقیر پیغام فرستادم براي حاکم که حقیر می

اي در مجلس بوده باشند حاکم پسندیده وقتی را معین نمودیم که در فالنه باغ یندهدوست داشتم از طرف شما نما

تشریف بیاورند در وقت موعود نماینده با چند نفر حاضر شدند هر چه انتظار کشیدیم ذوالریاستین نیامد پیغام فرستاد اگر 

ر داردم ولی نوشتن صالح نیست در بسیافالنی اشکالی دارد بنویسد ما جواب بگوئیم به حاضرین عرض کردم اشکال 

گوید من جواب دادم باید در جضور جمعی از متشرعه و صوفیان در مجلس حاضر نویسد سپس میجواب مزخرفی می

باشند و جواب مرا چنان بیان کند که همه بفهمند آقا بهائی علیه الرحمه گفت من به دیدن این مرد رفتم و البته او وعده 

آیند بنده قبول کردم روز دیگر در شوند میدید من بیاید شما هم تنها بیائید مردم خودشان خبر میداده فالن روز باز

وقت معین بعدازظهر حقیر عبا بر سر کشیدم به تنهائی رفتم دیدن ذوالریاستین با جامعتی از صوفیان آمدند و ایشان 

 خوانند مثنوي میمشغول کشیدن غلیان می باشند بعد از تحیت و سالم گفتم شعري از 

 نی براي فصل کردن آمدي  تو براي وصل کردن آمدي

حقیر وارد محالت که شدم از عالم و عامی همه به دیدن حقیر آمدند ولی یک نفر از رفقاي صمیمی حقیر که در زمانی 

اند صوفی شده است  که در محالت بودم نهایت عالقه را با حقیر داشت و او به دیدن من نیامد احوال او را پرسیدم گفته

ي حسین علی خان که او هم صوفی است و فعال خبر به رود ده پائین خانههاي جمعه میخورد و شبو گوشت نمی

اید که برادر از فرمائید و تفقه بین این جماعت عوام انداختهاید و این رشته را تعقیب میاست که شما آمدهحقیر رسیده

گویند و با متشرعه مگر را صوفی میها شما بپرسم که صوفی یعنی چه و براي چه آن برادر رو می گرداند خواستم از

باشد در این اثنا شیخ عبدالصمدي که مردي عالم و واعظ از اهل یزد فرقی دارند و دین آنها مگر غیر دین متشرعه می

که دو اطاق که بود مملو از  آمد وارد شد با جمع کثیري از اهالی محالت به حديهر ساله مقداري در محالت می

 جمعیت گردید و جمعی هم در بیرون اطاق بعضی نشسته بعضی ایستاده بودند.

گویند چون اصحاب صفه در زمان الریاستین گفت صوفی با متشرعه فرقی ندارد این جماعت را صوفی میجناب ذو

قاي آشیخ عبدالصمد به همدیگر نگاه رسول خدا  بودند این جماعت از آن زمان به صوفی ملقب گردیدند بنده و آ

ي حکومت هم کامال مواظب حرکات ما بود ولی چنان گمان کرد که ما این مطلب کردیم و همی تبسم نمودیم نماینده
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را قبول داریم بنده عرض کردم آقاي ذوالریاستین اوال صوفی از صوف است و آن اجوف واوي است و صفه صحیح 

اید صفوي بگویند و ثانیا پیدایش این اسم از ابوهاشم کوفی است در قرن دوم هجرت مع العین است منتسب به او را ب

خواهد مشتق باشد بفرمائید ذلک ما از این مطلب گذشتیم ابتداي تصوف هر وقت که می خواهد باشد و از هر چه می

حالی ) چون  فعالی و الحقیقـا اقوالی و الطریقـ فرمود الشریعـ 6فرق او با متشریعه چیست؟ گفت چون رسول خدا

 انسان که شریعت را کامل کرد داخل طریقت می شود.

اند نفهمیدیم حقیر بیان ایشان را تقریر کردم تا مراد که حقیر به حضرات گفتم شما فهمیدید بیان ایشان را همه گفته

مجعوالت حضرات صوفیه است  معلوم شد رو را کردم به ذوالریاستین گفتم این حدیث سند او متن صحیح نیست و از

هاي آنها به سوي بنده دریده شد و خیره خیره با حقیر این کالم را که به کمال جرأت گفتم مریدان ذوالریاستین چشم

ال اصل له پس  }کردند ذوالریاستین گفت این حدیث مشهور است عرض کردم رب شهرحال غضب به من نگاه می

ر کتاب مقصد اقصاي شیخ عزیز نسفی صوفی سنی است که آن را مرسال نقل بنده به شما بگویم اصل این حدیث د

اقوالی یعنی چه اگر  و شما بفرمائید که الشریعـکرده و حدیث مرسل چون شتر بی مهار است قابل احتجاج به آن نیست 

 تحبات را ترك کردهگان شما که غالب مسبگوئید یعنی جمیع مستحبات را اتیان کند گذشته از واجبات این تربیت شده

کنند و روند و شاربهاي خود را مقراض نمیشوند به دیدن علما نمیروند داخل مساجد نمیاند به زیارت عتبات نمی

شوند و اگر مراد از طریقت کنم دارند با این حال چگونه اهل طریقت میعیوبات دیگر که بنده از نقل آن خودداري می

که این  آورید و متشرعه آن را ترك کردند آن کدام است آن اسراريکه به جا می 6مبر افعال پیغمبر است آن فعل پیغ

صلو کما رایتمون اصلی خذوا فرمود  6اند که ما از آن محرومیم آن کدام است رسول خدا ها از شما تعلیم گرفتهعوام

آورم شما همان نه حجب بجا میخوانم شما نماز بخوانید من چگوعنی المناسک یعنی نظر کنید من چگونه نماز می

کرد شما ترك گیرید رسول خدا ترك حیوانی نمیگرفت شما چله میرسول خدا چله نمینخحو حج بجا آورید 

زنید ذوالریاستین گفت من که شاربهاي خود را زد شما نمینمائید رسول خدا شابرهاي خود را میگوشت خوردن می

باالخره سخن بسیار شد و تغلب و ریاست طلبی او روشن گردید بالجمله کالمی که زدم گفتم باید مریدان شما هم بزنند 

ي حاضرین ملتفت شدند متأسفانه وقت منبر حسینیه رسید و مردم سر و صورتی داشته باشد از ایشان شنیده نشد که همه
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تا این تنافري که بین این  رسم هر کجا تعیین بفرمائیدمنتظر بودند بنده برخاستم گفتم فردا مخصوصا خدمت شما می

ي عوامها پیدا شده به آنها بفهمانیم که شما اشتباه کردید همه باید با هم برادر باشید چند نفر از اهل مجلس هم دنباله

اند که غرض ما این است که با این جماعت که می پرسند صورت از ما نگردانند ما به آنها سالم همین سخن را گرفته

ما سالم بکنند حقیر خداحافظی کردم و از مجلس بیرون آمدم صورت مجلس را در منبر عنوان کردم بکنیم آنها به 

مغرب خبر رسیبد که ذوالریاستین همان ساعت سوار ماشین شد و به جانب قم حرکت کرد شب که شد مریدیدن او 

ي صوفی گري از محالت قطع رفته ریشه کردند و از آن تاریخ رفتهآمدند در منزل حقیر و اظهار تنفر از ذوالریاستین می

 .شد بعد از اینکه طغیان زیادي داشت از زمان آقاخان محالتی که سرچشمه او را در ترجمه او بیان خواهیم کردم

 

 مال سلطان کنابدي -74

خود در اواخر ماه رمضان از دنیا رفت و پسر  1314) در بیدخت و در سنه 1ج28( 1251المتولد در شب سه شنبه سنه 

اند که او را در بیت المبال خفه ي خود قرار داد و بعضی نوشتهحاجی مالعلی که اسم طریقتی او نورعلیشاه بود خلیفه

 کردند و در مستراح انداخته اند

اقطاب و ي انبیا را در او معتقدند و از بزرگترین باشند یک فرقه اوصاف همهحقیر گوید در حق او مردم دو فرقه می

 نمایند.شمارند و کرامات بسیار براي او نقل میو را میمرشدان ا

ي دیگر او را تکفیر کنند و به زندقه و الحاد نسبت دهند و به طریق مذهب حالجیه او را معرفی کنند و هر فسق و و فرقه

 .ي دانشمندان بی تعصب استفجوري را به او نسبت دهند و حقیر آنچه را دیدم می نویسم و قضاوت به عهده

ن است نمایند از جمله در طرائق الحقائق تمجید از او کرده که خالصه آنچه می گوید ایاما کسانی که مدح او می

استعداد ذاتی باشتغال علوم  مالسلطان فرزند مال حیدر محمد پدرش اسیر ترکمن مفقواالثر شد و مالسلطان برحسب

قدس رضوي نمود و از آن جا به سبزوار آمد و چند مدت در  پرداخت و تکمیل ادبیه و فقه و تفسیر و حدیث در مشهد م

خدمت حکیم الهی حاجی مال هادي سبزواري به تحصیل حکمت کوشید و چون حاجی محمد کاظم سعادت علی شاه 

اصفهاین به ارض اقدس رضوي مشرف شده از مالقاتش اثري در نهادش پیدا گردید ترك همه گفت و با او به اصفهان 
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اجازه  1282رادت وي را به گردن انداخته به اندك زمانی طی مقامات سلوك نموده و در ماه شوال سال آمد و طوق ا

کوشید و از مردمان جفا پیشه بسی اذیت و دستگیري حاصل نموده و روزگاري در بیدخت به تدریس و تلقین طالبین می

ه هر سه را به نام مرشد خود سعادت علی شاه ي سعادت نامه و تفسیر بیان سعادت و مجمع السعادآزار دید و رساله

مسمی نمود و هر سه کتاب به طبع رسیده منتشر است و حاجی مال علی ولد مال سلطان علی چندي در تحصیل علوم 

نمود تا اینکه سفري از طرف عشق آباد به بخارا عطف عنان نموده و از آن جا روسوم کوشید و گاهی صعود بر منبر می

علی آمده و با شیخ عبداهللا خلف شیخ زین العابدین مجتهد سري و سري به هم رسیانیده به تهران آمد و نزد به کربالی  م

ي تهران طبع گردید و چون مطالبی در او پدر شتافت و بعد از پدرش رساله اي به نام رجوم الشیاطین در دار الطباعه

 مع نمودند انتهی)مندرج بود که سزاوار نبود بعضی همت کردند و نسخ او را ج

ي مالسلطان گفته بخوانید و بخندید که مال حیدر و عبارت رجوم الشیاطین به طور خالصه که در وصف انعقاد نطفه

ي خمول را گزیده بود و به زهد و عبادت و ذکر و فکر مشغول بود و محبت به  محمد پدر مالسلطان کوشه و زاویه

داشت و طنت  آن جناب یعنی مالسلطان از محبت به هم رسید اگر چه بر حسب شاه اصفهانی فقراء منسوبین به نورعلی

ها بر دست قدرت حق تخمیر ي اطهار پدید شد و مدتاخبار طینت آن جناب از نور حضرت جبار و فاضل انوار ائمه

و از ت منزه است و به شوق حضرت جبروت برافروخته نور محبت شده و از کثافاشده و در عالم نور سرشته گردیده

ارجاس مطهر بوده پس از آنکه از صلب آباء مکرم تصفیه و سالله کشیده شده در ماهی مبارك از وجود مبارك به 

در و مادر ایشان یکدیگر را 1رحم مبارك مادر انتقال یافته و از روز انعقاد نطفه نوري در جبهه ي ایشان مشاهده بوده و 

ي آن جناب نقل کردند که ي آن مبارك طلعت و زنان بسیار از والدهر جبههدادند به ظهور نور حقیقت دبشارت می

ي آن طفل شبی از شب ها با شوهر خود نشسته بودم و در بیداري مثل عالم خواب صدائی از گفت قبل از انعقاد نطفه

یم من و شوهر خود باالي بام شنیدم که کسی بین زمین و آسمان بود و گفت بگیرید دیدم آبی فرود آمد آن را گرفت

ي  آشامیدیم در آن حال چنان برودتش در دلم اثر کردکه راحت شدم و از همان آب که هر دو آشامیدیم انعقاد نطفه

آن مولود شد و شب انعقاد به سبب همان آب که هر دو خوردیم چنان حاالتی بر من نمایان شد که وصف نتون کرد و 

و همان شب را خواب دیدم که ماه از اسمان نزول کرد و از گریبان من فرود در زمان حمل سنگینی در خود نمی دیدم 
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ي آن جناب در عصر خد جده شد به شوهرم خبر دادم فرمود مخفی دار که بشارت به مولود سعید است و والده ي ما

امی که مماثل و عدیل نداشت در زهد و ورع و تقوي و صالح خصوصا در زمان حمل آن جناب که از هر گونه طع

خواهم این مولد آلوده باشد و پیوسته به نماز شب و عبادت و فرمود که نمیاحتمال شبهه داشته اجتناب داشته اند می

داشته و عم هاي این ضعیف و زنان پیر دیگر از بیگانگان که روزه و دعا و قرآن مشغول بوده و توسل تامی به قرآن 

فرمد حیرانم در این امر این ولد که ي آن جناب که مکرر میي ماجدهز والدهکنند ااند مکرر نقل می هنوز بعضی زنده

هاي بلند خیزم و سورهدر او چه سراست که بسیار شب ها شده بعد از اینکه سه ماه از حمل او گذشته چون به نماز برمی

خیزم به نماز یا اگر بنا ر میشونم و هر شب دیر بکنم از درون شکم خود صداي موافقت در قرآن خواندن میقرائت می

دهد و شب ها انیس من است در حال تنهائی در تا اذان صبح خوابیده باشم از درون پائی به من می زند و مرا حرکت می

دست بی ادبی بر آن و وحدت ووقت تولد آن جناب را خبر داده بود قبل از وقوع آن و در اوقات تولد تا آخر حیاتشان 

فرمود که در ایام رضاع و طفولیت به من نرسانید اش میگفت این طفل عالم را پر کند از علم و والدهزد و میطفل نمی

کردم و در هر چند روزي امري را مشاهده میاند از طعب ها و رنج ها و زحمت هایئی که باقی اطفال به مادر ها رسانیده

ي ایشان بعد ر سن سه سالگی والدشان ناپدید شد و والدهکه عالمت بزرگواري و آثار و آیات هدایت شعاري او بود و د

از بیست و یک سال مرحومه شد و آن جناب در طفولیت هم چندان با اطفال معاشرت نداشته اند و همیشه به طریق وقار 

نت فرمودند و آثار بزرگی از جبین مبینش الئح بود و عقل و ذکاوت و هوش و فطاو نرمی و سنگینی و ادب رفتار می

آن جناب در طفولیت محل تعجب بوده و بعد از پنج سالگی او را به مکتب فرستادند در زمان قلیلی بر اساتید زبر دست 

ي مدح او بیرون نیاید تا اینکه گوید در ي با او نبود تا اینکه گوید بشر از عهدهتقدم جست و کسی را یاراي معارضه

فهان شده و در وقت حرکت ایشان از کنابد مرحوم حاجی محمد کاظم ي اصکنابد جذبه اي ایشان را ربوده روانه

آتش شوقی از خراسان شعله ور شده و چند روزي دیگر به اینجا می رسد و در روز  کهه بودند اصفهانی طاوس فرمود

م موعود وارد شده  بودند به محض دیدن ایشان فرموند که آن آتشی گفتم همین است همه بدانید حاجی محمد کاظ

فرموده بودند که فالن کس در سه روز راهی طی کرد که فقیر کار کن در شصت سال طی می نماید انتهی موضع 

 الحاجه)
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حقیر گوید براي حضرات کنابدي ها مالسطالن را پسرش چنین معرفی کرده پس حق دارند که خاك قدمش را 

ي مشایخ ثالثه وضع کردند تا از آن کتاب ها تنطینم ي خود قرار بدهند مثل بنی امیه که چندان فضائل براطوتیاي دیده

 شد این کتاب رجوم الشیاطین چون در دروغ بافی رسوائی را از  حد گذراند نسخ آن را جمع کردند.

و کتاب تفسیر جامع  ي علماي اعالم از اصولی و اخباري رضوان اهللا علیهماما کسانی که مالسلطان را قدح میکنند قاطبه

فرمودند من در وقتی که اصفهان بودم کنند و آقاي آشیخ علی اکبر نهاوندي میکه نوشته از او نفی میالسعاده را 

ي جمعی از اهل اصفهان این بود که این تفسیر از مرشد نجف آبادي است که اسمش شاکوخان است و شنیدم از عقیده

اضل یزدي هم حجره بود و او نوشته جات بسیار في کاسه گران باشیخ اند مالسلطان در مدرسهگفتهبعضی ثقات که می

ي شهیر در اکفاء المکائد داشت چون از دنیا رفت مالسلطان همه را ضبط نمود و شیخ محمد باقر بیرجندي عالمه

نویسد که یکی از ثقات نقل کرد که تفسیر او از او نباشد بلکه از صوفی دیگري است و شاهد بر این مراسالت و می

 دهند )ي ازا و است که شهادت بر بیسوادي او میودهقبالجات موج

در منزل حضرت مرحوم آیت اهللا حاجی آقاحسین که به زیارت مشهد مقدس مشرف شدم  1349حقیر گوید در سنه 

آوري کتاب السیوف البارقه بودم یک روز سر حوض خانه فرمودند شما چه قمی یک ماه توقف کردم و مشغول جمع

دم راجع به مقاالت صوفیه فرمودند مقداري از آنها را براي من بخوانید بنده با کمال شرمندگی می نویسید عرض کر

ناچار مقداري قرائت کردم و ساکت شدم باز فرمودند باز هم بخوانید سپس که حقیر ساکت شدم بنده را دها فرمودند و 

علی کنابدي کتابی راجع به این قسمت دارد  باشد به نام حاجی شیخي فاضلی در خراسان میارشاد کردند که یک طلبه

عرض کردم ممکن است او را مالقات کنم فرمودند من می فرستم بیاید چون وارد شد حضرت آقا به ایشان فرمودند 

نوسد شما هم آن چه اطالعاتی که دارید به ایشان بگوئید فرمود بنده کتابی در  فالنی راجع به صوفی ها کتابی می

مسمی به براهین الجلیه در رد مخالفی اثنا عشریه سپس کتاب را آورد ام هح مالسلطان علی کنابدي نوشتاحواالت و قوا

در دویست یا بیشتر صفحه بود و چون بی اندازه او را مفتضح کرده به عباراتی که حقیر از نقل آن ها خودداري می کنم 

 ویسم.نفقط به طور اختصار جمالتی را از آن کتاب انتخاب کرده می
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فرماید من که حاجی شیخ علی کنابدي هستم مدت سی سال معاصر و ماخلط بودم با سه نفر صوفی که از بزرگان می

مشایخ آن ها بودند مالسلطان علی که اسم طریقتی او سلطان علی شاه و پسر او حاجی مال علی که اسم طریقتی او 

ي مالسلطان کهاسم طریقتی او صالح علی شاه است و  دهنورعلیشاه و حاجی شیخ محمد حسن پسر حاجی مال علی نوا

کنم تا اینکه گوید پدر مال سلطان مال حیدر محمد مرد دهاتی بی سوادي من آنچه خوددیده و از ثقات شنیدم نقل می

دهند حاجی علی جویا گندم به او ب بوده و دست تنک به نزد مالریان می رفته و سفارشی می گرفته که از بابت زکو

صلبري گفت مالحید محمد بسیار به نزد ما می آمد گاهی گندم به او می دادیم گاهی جو گاهی کا روزي به نزد ما آمد 

بردم و بخاري براي و آتش کردم در حالی که باران او را تر کرده بود و بسیار پژمرده و افسرده خاطر بود پس او را 

م حاجت تو چیست گفت خرجی به من بدهید میـ خواهم بروم مشهد گفتم اکنون اي دارد گفتمعلوم شد حاجت شدیده

رود گفت حاجت من همین است چون دیدم اصرار دارد خرجی به او دادم و در دفتر خود با تاریخ ضبط  قافله نمی

فت کاش مانع کردم بعد از دو روز بعضی از منسوبین او آمدند احوال پرسیدند گفتم او به جانب مشهد حرکت کرده گ

گفتم چرا گفت از عیالش قهر کرده گفتم مگر چه واقع شده گفت مدتهاست که این زن با اجانب آشنائی شدید می

دارد و این مرتبه خود مالحید اجنبی را با عیالش دیده است و به این سبب ترك زن و خانه کرده است و دیگر از 

چندي خبر آوردند که عیال مال حیدر محمد وضع حمل او شده است  مشارالیه خبري نشد و مفقوداالثر گردید و بعد از

پسري آورده من در فکر و خیال شدم که مالحیدر محمد یکسال بیشتر است که پیدا نیست چون به دفتر نگاه کردم در 

فلی در بغل تاریخی که پول به او داده بودم چهارده ماه گذشته بود و بعد از چندي عیال مالحیدر محمدآمد نزد من و ط

گردید و مدتی است طوالنی که رفته خبري از او نداریم و حال داشت و گفت شما همیشه به مال حیدر محمد حسان می

طفلی دارم خوب است مرحمتی به من بفرمائید پس من رو کردم به کسان خود و گفتم از زمانی که شوهر این زن رفته 

و آن زن هم اقرارکرد که در فالن روز وضع حمل من شده است چون چقدر مدت است گفته اند چهارده ماه می باشد 

در این سخن بودیم که چگونه این کدودك از مالحیدر محمد است آن زن چون مقصود ما را فهمید خجالت کشید 

ر ي ما نیامد و این مطلب در میان مردم کنابد و بیدخت و اهالی مشهد معروف و مشهوبرخواست و رفت و دیگر به خانه

 گردید.
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اند این مطلب متواتر است ي همین حکایت را شنیدم و میگفتهو نیز آخوند مالعبدالصمد که حافظ قرآن بود خالصه 

 قابل انکار نیست.

و ایضا اوالد مرحوم حاجی معصوم بیدختی از آن مرحوم نقل می نمایند که آن مرحوم به مالسلطان عقیده نداشت با 

فرمود که اگر مالسلطان نمود و میداشت معل ذلک وصیت به ماها میعلما را دوست می آنکه از صلحاء بیدخت بود و

براي شما شق القمر نماید زنهار که به او اعتقاد بنمائید که پدرش از بدکاري مادرش فرار کرد و مفقواالثر شد و این 

 مالسلطان بعد از چهارده ماه متولد گردید.

رضا قلی و گفت عرضی دارم ي بیدخت است فرمود که به نزد من آمد محمد علیو ایضا آخوندمالعلی تربتی کهم ال

لکن بر من تغیر نفرمائید زیرا که این عرض که می [واهم بکنم از باب اقرار به معصیت نیست بلکه شما چون مالي اینجا 

که من در ایام جنانی از سوارهی الزم است که به شما بگویم مؤاخذ نباشم و آن این است باشید  هستید و مرجع مردم می

دولتی بودم و معصیت بسیار کرده ام من جمله با عیال مالحیدرمحمد که مادر این مالسلطان باشد رابطه و آشنائی داشتم 

غائب بود و شما به مردم و مکرر با او فجور کردم و همین مالسلطان از من به وجود آمده زیرا که مالحیدر محمد 

 باشد.ین شخص را نخوردند که حرام زاده میبگوئید که فریب ا

فاضل مذکور شواهد بسیار براي اثبات این مطلب از قول حجت االسالم آقاي نورالدین و شمس الذاکرین تا اینکه 

ي ایشان و مالعلی تربتی و عربشاهی و آقاي آسید محمد رضا و والده وجدهدلویکی و مالعبدالعلی و سلطان الواعظین 

حسین صدرالذاکرین آحسین علیخان و آخوند مالعسکري و آخوند مال محمد علی و آقا کاظم و آقاسید  مظفرالسلطان

و غیر ایشان که فاضل مذکور عبارات هر یک را به طور تفضیل بیان کرده که قدر جامع بیانات ایشان این است که مال 

 کنم و العلم عنداهللا.سلطان فرزند مال حیدر محمد نیست ولی حقیر در این قسمت قضاوت نمی

 

 پاره اي از کردار مال سلطان 

 ي مذکور تفصیلی در کردار و گفتار او داده است که مختصر آن این است.حاجی شیخ علی کنابدي در براهین الجلیه
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ارائه  یکی آنکه با ظلمه کمال رباطه و اتحاد را  داشت و غالبا مالزم مجلس ایشان بود و طریق دخل و جریمه را به ایشان

می داد و هر که مرید ایشان نبود به تهمت مورد شکنجه و گرفتاري واقع می شد تاکار به جائی رسید که به سبب پسر 

 مالسلطان چندین نفس واقع گردید و بسیاري از محترمین را به حیله خون آنها را ریخته اند

 و دگیر آنکه یک سهم آب قنات بیدخت را غصب کرد.

 تفنک دار را بر اعراض و نفوس مردم مسلط کرده بود و کردند آنچه کردند. دگیر آنکه یک دسته

ي روزه را جائز نیست به کسی بدهید همه باید به دست من برسد و او اختصاص و دیگر آنکه فرمان داده بود که فطره

 ي او را داشته باشد.می داد به هر که طریقه

رده و شواهد بسیاري از بد عملی پسرش که متعرض ناموس مردم به و افضل مذکور در این قسمت شواهد بسیار ذکر ک

نام تبرك می شده نقل کرده و شواهد بسیاري در فجور خود مال سلطان نقل کرده که حقیر راحیا مانع شد که پاره اي از 

 آنها را نقل کنم.

ادر شوهر او با اینکه مال محمد ه بري وفات عقد کرد بي کربال ابوالقاسم دلو یکی در بین عدهو دیگر آنکه صبیه

صدرالعلماء به او گفته بود که در عده است مع هذا گوش نکرد و گفت این حرفهاي علماء ظاهر است آنچه ما بکنیم 

عیفه من بتو اذن دادم حکم خدا مان است بلکه قبل از عقد به کربال محمد رضا برادر شوهر ضعیفه گفته بود برو نزد ض

تنبیه به اینکه عقد در عده موجب حرمت ابدیه است آمد مشهد و خدمت علماء ثابت کرد که عقد در باري شعیفه بعد از 

 عده بوده پس حکم به تفریق فرمودند .

 و دیگر آنکه به یکی گفته بود که ما در عیال تو به تو حالل است و فتوي به حلیت عمل قوم لوط داد.

شان اینجانب است از عباس علی نقل کرد که مرشد به ما می گوید ي عباس علی نجار که از خویو دیگر آنکه زوجه

که بهشت و جهنم در همین دنیا است اگر آدم خوبی باشی روحت برود به بدن شاهزاده و اگر بد باشی برود به بدن 

درجه ي االغی و همان را از کربال محمد تقی شورابی نقل کرده که گفت به عباس علی که با او هم مسلک بود شما به 

کند عباس علی می گوید گفتم به گوید که از شما پنهان میما نرسیده اید زیرا که حضرت آقا بعض مطالب را به ما می
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گوید بهشت و جهنم همین دنیا است اگر خوب باشی روحت می رود به بدن خوب و فرماید گفت به ما میشما چه می

 روحت می روند به بدن بد.اگر بد باشی 

نکه به یکی زا اصحاب سر مرشد یعنی مالسلطان گفته بود که مرشد به ما می گوید که اصل و حقیقت روح و دیگر آ

نماز همین کر قلبی است که ما داریم چون ذکر را به قلب می گوئیم همیشه قلب در حرکت است  در رکوع و سجود 

نباشد و لهذا من خودم در خانه نماز نمی خوانم  ي (الذین فی صلواتهم دائمون) و اال نماز ظاهري که دائماست و درباره

 نماز می شویم براي این عوام است.آیم یا پیشو اینکه گاهی در سرا چه یا مسجد می

 ي خود را افطار می کرد.و دگیر آنکه در ماه رمضان بدون عذري روزه

تا عالم آن قریه را از بین ببرد و آن نا کرد  یفرستاد و او را ترویج مو دیگر آنه در هر قریه یک نفر از مریدان خود را می

 اهل مردم را به سوي او دعوت بنماید.

نویسد که صورت مرشد را مرید در جمیع حاالت و اوقات در نظر و دیگر انکه در فصل دووازدهم سعادت نامه خود می

 شت به او نفرماید .ي شکر در رسیدن به خدمت شیخ بنماید و پداشته باشد و غسل زیارت نماید و سجده

 تفکر در صورت مرشد است. سبعین سنـ }خیر من عباد و گفته مراد از حدیث تفکر ساعـ

کرده که حقیر از صد مطلب نود و نه آن را ترك ي خود نقل حقیر گوید آنچه را که فاضل مذکور در براهین الجلیه

 ل او کالفی است پناه بخدا باید برد.کردم و یکی را نوشتم اگر یکی از این مطالب صدق باشد براي ضال

 کرامت از روي حیله

در سنه ي هزار و سیصد و چهل و پنج که نصیر االسالم واعظ کرمانی در نجف اشرف در مسجد هندي منبر می رفت و 

ازدحام از جمعیت علما و طالب و بازاري می شد روزي در باالي منبر در خالل مواعظ خود فرمود که در خراسان 

ي از مردم اصفهان که آشنائی تمام با حقیر داشت دیدم مریدان مال سلطان از او احرتام تمام می نامیند این مطلب بر سید

من دشوار آمد بگمان اینکه این رفیق ما هم طریقه آن ها را گرفته تا یک روز در خلوت او را طلبیدم و ماجرا را در میان 

را بیان کردم گفت آقا شما گمان می کنید من مالسلطانی شدم و خنده  آورده گاهی به عتاب گاهی به نصیحت مسئله

بسیار کرد سپس گفت این جماعت را برید خون آنها را ریخت کشتن آنها واجب است من اگر قدرت می داشتم یک 
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آرند و اکنون نفر اینها را زنده نمی گذاشتم این جماعت اصال حظی از این ندارند و به مکر و خدعه مردم را به دام خود 

قصه حقیر را بنوید چون مریدان مال سلطان از هر گوشه و کنار به ترویج او پرداخته اند و گفته اند که هرکه حقیقت 

ایمان می خواهد به نزد او شتابد حقیر این سخن را باور کردم به هر نحوي بود خود را به او رسانیدم در بیدخت و در 

ودم گفتم تا او را امتحان نکنم سر در پیش او یسپارم چون مدتی با احوال و خدمت او عرض حاجت کردم ولکن باخ

سیر او نگران شدم و حاالت متناقضه و اقوال مخالف شرع از او بسیار دیدم تا اینکه روزي به خدمت او رسیدم در 

د اینکه شاید از پرتو فیض خلوتی و او را گفتم من از راه دور آمده ام و مدتی است در مجلس شما تردد می نمایم به امی

شما قلب من نورانی بشود مال سلطان در جواب من گفت باید فالن روز و فالن روز را روزه بگیري بعد به نزد من بیا تا 

تکلیف تو را معین کنم من با خودم گفتم روزه نخواهم گرفت ببینم ملتفت می شود یا نه من در روز موعود از سائر ایام 

وردم پون وعده سر آمد به نزد او آمدم دیدم چیزي ملتفت نشد و گمان کرد که من آن ایام را روزه بیشتر چیزي می خ

گرفتم پس گفت فالن ذکر را در فالن محل به این عدد معین که من می گویم و به این کیفیت که تو را تعلیم می دهم 

یک کیفیتی که می دانستم در شرع مطهر وارد نشده به جا بیاوري پس ذکري که تا به حال نشنیده بودم مرا تعلیم داد با 

است پس من از پی کار خود رفتم و اصال اتیان آن  اذکار ننمودم پون به نزد  او باز گشتم گمن کرد که من به فرموده او 

ببر در عمل نموده ام چون نظرش بر من افتاد گفت اکنون آثار جاللت از ناصیه تو هویدا گردید این انگشتر مرا بگیر و 

فالن چاه بینداز و صبح به نزد من بیا من انگشتر از او گرفتم دیدم دانه یاقوت قیمتی دارد و با خود گفتم او را در چاه نم 

یداندزم تا ببینم چه می شود چون صبح به نزد او بازگشم گفت انگشتر را در چاه انداختی گفتم بلی پس سر زیر خرقه 

نگشتر به من داد چون او را گرفتم گمان کرد که من فریب او را خورده ام در آن حال خود بر دو انگشتري همانند آن ا

دست در بغل خود کردم و انگشتر را بیرون آوردم و در پیش آن دیگري گذاشتم  و گفتم عجب استاد ماهري بوده که 

که در دست رند حریفی این دو انگشتر را همانند هم درست کرده چون این بدید رنگ از صورت او پرید و دانست 

گرفتار شده است آنگاه او را گفتم من تو را رسوا خواهم کرد یا اینکه امر مرا انجام بدهی پس از روي خضوع و خشوع 

در آمد و پول بسیار به من داد و به مریدین خود که در این شهر خراسانند نوشت که فالن کس را احترام بنمائید و هر 
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کنون به این واسطه مبلغ بسیار از ایشان گرفته ام و چون تمام مریدان او را سر کیسه بنمایم در حاجت که دارد بر آورید ا

 هر مجلس این قضیه را انتشار خواهم داد) 

اما سعادت نامه مالسلطان کنابدي چنانچه در سابق شنیدي که این کتاب از صوفی دیگریست و از تألیفات ایشان نیست 

محمد باقر بیرجندي کتابی به نام (اکفاء المکائد) تألیف کرده و آن را به طبع رسانیده که حضرت عالمه ي شهیر میرزا 

یک نسخه آن در نظر این قاصر موجود است و موضوع این کتاب رد بر اراجیف مالسلطان است که در سعادت نامه بر 

هب حالجیه است و کفریات محی الدین هم بافته پس از اینکه جمله از اراجیف او را می نویسد می فرماید این همان مذ

و این سخنانی ست که جمیع کتب سماویه و صاحبان ایشان و علمائی که ممدوح ائمه ي اطهارند معتقد آن را لعن 

کردند زهی بی حیائی که این کفر را به انبیاء و کتب سماویه نسبت داده است (لقد کفر الذین قالو ان اهللا ثالث ثلثه) و 

اد واجب با فرعون و ابلیس را ادعا نکرده است و این صوفی حلولی معاصر فخر کند که ما خرقه و تاج هیچ کافري اتح

را به حسین ابن منصور حالج می رسانیم و در مثنوي و غیر آن از تذکرها تعریف تمامی و اظهار اخالص زیادي به او 

 می کنند و عمده ي سلسله ایشان سلسله حالجیه است.

طان در فصل دوازدههم سعادت نامه گفته که صورت شیخ را در جمیع حاالت باید در نظر داشته باشد و و گویند مال سل

غسل زیارت بنماید و سجده ي شکر در رسیدن به خدمت شیخ به جا آورد و پشت به او ننماید و گوید مرید در ارادت 

ی باشد و بر ماسواي عکس اندازد که و شناسائی صفات خدائی چون قوت گیرد تواند که صفات او همه صفات خدائ

خود را در ماسوي متصرف بیند و این است معنی روبیت که نتیجه ي عبودیت است العبودیۀ جوهرة کنهها الربوبیۀ لکن 

 در این مقام تا اجازه ي نباشد نباید در غیر تصرف نماید.

اشد صورت هواهاي نسانی که بت هاي بت و ایضا در سعادت نامه گوید اگر صورت مرشد ظاهري را در خیال نداشته ب

 تراش نفس اند هیچ وقت ازنظر او نرود و صورت مرشد را در نظر آوردن از اتفاقیات صوفیه است.

مفصال یاد کرده ام که  9حقیر گوید فساد استحضار صورت مرشد را در جمیع حاالت یا در نماز در (السیوف البارقه

 می در اواخر جامع الشتات راجع به همین فصل مشبعی بیان کرده است.قائل به آن بت پرست است و میرزاي ق
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و نیز در خاتمه ي سعادت نامه می گوید هر کس از صوفیه ي شیعه به آن عقاید باشد که در حدیقۀ الشیعه از صوفیه نقل 

 کند البته مستحق لعن و مذمت باشد و به اسم شیعه از استحقاق لعن بیرون نرود انتهی.

که براي فریب عوام این سخن گوید واالکتاب سعادت نامه ي او از این عقاید مملو است فلذا در جاي عجب است 

دیگر انکار کرده است بودن حدیقۀ الشیعه را از اردبیلی به جهت آن که مذمت صوفیه نموده است و مال سلطالن جهال 

مه خود که در حقیت شقاوت نامه است آورده یا تجاهال همان عقیده صوفیه ي عامه را به تصریح تمام در سعادت نا

است چنانچه می گوید ( در خبر نقل شده که خرقه و تاج که در میان سلسله ي عرفا معروف و باقی است خاصه ي 

حضرت رسول بود که در معراج خداوند اعال آنجناب را به خرقه و تاج مخصوص فرمود و چون زمان رحلت آن جناب 

ثی و موهبات حضرت الهی را بسر دسته ي صوفیان با صفا و سر حلقه ي سالسل عرفا علی نزدیک گردید علوم میرا

عالی اعال سپرده و آن حضرت را ام ربه دعوت والیتی فرموده و دعوت نامه نبوتی را بر آن حضرت ختم نمود زیرا که 

ر حکم اسالم و این کار از مقصود از این دعوت جمع نمودن عامه خلق بود در شرع خیراالنام و داخل گردانیدن د

دیگران اگر چه باطل باشد تواند صورت بگیرد چناچه از خلفا معروف است هکه بسیاري را به اسالم دعوت کردند و در 

 تحت احکام نبوتی داخل نمودند.

که  حقیر گوید این همان عین کالم صوفیه عامه است که صاحب شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمین (ع) همین را گفته

 در سابق آن را یاد کردیم .

ابن ابی الحدید معتزلی به همین نهج جمع کرده است بین  اخبار نبویه در وصی بودن موالنا امیرالمومنین و اوالد طیبین او 

و می گوید فلذا مردم در حوائج خود به ایشان متوسل می شدند نه به خلفاي ثلثۀ و تصحیح خالفت خلفاي ثالثه را به 

کرده است که دعوت باطنی و میراث بردن علم لدنی با علی علیه السالم بوده و دعوت ظاهري سلطنت و جهاد دین نهج 

 با خلفاي ثالثه بوده.

و مال سلطان همین عقیده را پرورانیده به جهت آن که صاحب خرقه و تاج را بعد از امیرالمؤمنیه علیه السالم به حسن 

ج و امثال ایشان می داند و خرقه و تاج خود را هم به ایشان می رساند چنانچه بصري و جنید بغدادي تا برسد به حال

صوفیان عامه قاطبۀ بر همین رویه باشند پس مالسلطان به تصریح خود ایشان مستحق لعن و مذمت باشند و به اسم تشیع 
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دعوت به حق می کرد و شریع از استحقاق لعن و مذمت بیرون نمی روند چه ان که احدي از ابناء شیعه نگفته که خالف 

خیر االنام نیست مگر اطاعت و انقیاد و ایمان به ما جاء به النبی صلی اهللا علیه و آله امیرالمومنین علیه اسالم مأمور بود از 

جانب خدا و رسون که تبلیغ همین احکام بفرماید هر گاه به حسب صورت استطاعت دارد و این صوفی جاهل 

سالم را از این منصب معزول گردانیده است و آن را به عهده خالفی ثالثۀ گذارده است با اینکه منع امیرالمؤمنین علیه ال

خمس و انفال و عصمت انبیاء و تغییرات در جمیع اصول و فروع اسالمیه از مشایخ ثالثۀ و من یحذو حذوهم کالنار علی 

 المنار است.

فی جویند و ان الظن الیغنی من الحق شیئا و ان اهللا لوسد باب و ایضا در سعادت نامه گفته صوفیان علم حضوري و کش

 العلم النسد باب الفیض و لساخت االرض باهلها

و ایضا در مقدمه سعادت نامه گوید صنفی مجذوب صرفه اند و صنفی دیوانه صرف و این دو صنف را حسابی کتابی 

 نباشد.

اقسام کفر را بیان کند و نسبت کفر به انبیا علیه السالم دهد و ایضا در فصل ششم از باب پنجم و در باب پانزدهم که 

ترهات و خرافات و اشتباهات بسیار دارد که مجال ذکر آن ها نیست و هر که مطالعه کتب او بفرماید قطع پیدا می کند 

وء حال که تصنیفات او همه ضاللت و گمراهی است و تناقضات و تهافتات که کارفرما شده است خبر از خسران و س

مالسلطان می دهد بقیه ي افعال و اقوال مالسلطان را عن قریب خواهی شنید (ان اهللا ال یهدي من هو کاذب کفار) و 

 نسئل اهللا ان یجمع کلمۀ المسلمین بحق بمحمد و آله الطیبین.

 امام از دست اجنبی  

ي موافق مذاق ان عصر و مطابق مذاق ان آنچه بر سر اسالم آمد تا به امروز همه از ناحیه اجانب است که در هر عصر

مملکت ایجاد اختالف می کند و یک نا نجیبی را پیدا می کند و شکم او را از مال دنیا پر می کند و او را به جان اسالم 

و مسلمین می اندازد چنانچه با  علی محمد بابا چنین کردند تا اینکه خونها ریخته شد و اختالف واقعی پدیدار گردید که 

علماء را مجبور کرد که کتابها در رد  او بنویسند مثل ایکه در این عصر ترقی و تمدن احمد کسروي را جیب او را پر 

کردند از اسکناس تا کتاب ها در رد شیعه نوشت و مذهب وهابی که خبیث ترین مذاهب است بنا کرد تقویت کردن 
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الخره ید غیبی کیفر کردار او را در کنارش نهاد و او را به که حقیر کتاب خیرالکالم را در رد شیعی گري او نوشتم با

جهنم واصل کردند و مثل مردوخ زندیق که آتش فتنه اي روشن کرد و مثل احمد قادیانی که در نواحی هندوستان کرد 

ت و اگر آن چه کرد و مثل سید غظنفر بی سواد عوام احمق تا به حال خلقی را به کشتن داده از مردم عیسی اباد و محال

پشت این حاحمق با جنبی گرمنبود یک عوام بی سواد پنین جرئت نداشت که به جان مسلیمن بیفتد و این همه خون ها 

بریزد و عجب تر آنکه با این همه جنایات در حق او مسامحه کار فرما شد و سیاست مقتضی نشد که او را مجازات 

نون خالف تعریف چون مایه علمی ندارند بر خالف شریعت مطلبی را بنمایند و مثل سنکلجی و صدها امثال او که به قا

شهرت می دهند  انکار رجعت می کند دیگري گفتن اشهد ان علیا ولی اهللا را بدعت می شمارد باالخره ان چه می 

 خواهند می نویسند و آنچه می خواهند میگویند در نتیجه اسباب ضعف دولت و ملت را فراهم می اوردند اگر علی

 محمد شیرازي را دست زیر سر او نگذاشته بودند این همه کتاب در رد صوفیه و بیابیه بنویسند مثل .

 نام پاره ي از تالیفات بر رد بابیه و صوفیه

 2340احقاق الحق که کتاب بزرگی است در رد بابیه تالیف میرزا محمد تقی همدانی المتوفی سنه 

محمد کاظم الشاهرودي یارقلی تالیف العالمه الشیخ محمد بن حجه االسالم  الحق المبین تالیف المولی محمد علی بن

 1337المرحوم الشیخ اسماعیل المحالتی المتوفی فی محالت سنه 

 جلد سوم ناسخ متعلق به قاجاریه که شرخ مبسوطی در تاریخ بابیه نوشته

 رزا محمد خانمفتاح باب االبواب به زبان عربی سپس ان را ترجمه کردند تالیف دکتر می

 کشف الحیل درسه جلد تالیف عبدالحسین ایتی و ابتداء خود  او از مبلغین بابیه بوده

 فلسفه نیکو در سه جلد تالیف حاجی میرزا حسن نیکو

 کتاب حسن صبحی از میرزا فیض اهللا که ابتدا خودش از بابیه بوده برگشته 

 1354المتوفقی سنه انتباهیه تالیف حاجی میرزا شفیع بن محمد سمیع عراقی 

 1340رجوم الشیاطین از میرزا حبیب اهللا کاشاي مجتهد عظیم الشأن المتوفی سنه 

 1351مشی االنصاف در کشف االعتساف میرزا ابراهیم زنجانی المتوفی سنۀ 
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 1352شعبان سنه  22نصایح الهدي از شیخ جواد بالغی نجی المتولد 

االسالم در چار صد صحیفه این مرد نصرانی بود مسلمان شد با اینکه  منهاج الطالبیت تألیف حاجی حسین قلی جدید

 سواد او کامل نبود موفق شد این کتاب را نوشت و در بمبئی به طبع رسانید.

 1364سنه  1ارغام الشیاطین تألیف حاجی زین العابدین نوري المتوفی دهم ج 

ی خواهد که صرف نوشتن و طبع و مطالعه او بشود اگر تمام این کتابها به طبع رسیده مگر چند نسخه آن چقدر وقت م

 ها فارق بودیم که حقیر عشر آن را هم نقل نکردم همه در رد بابیه.ما گرفتار اجنبی نبودیم از همه این کتاب

 اما رد صوفیه ایضا کذلک

عنوان الرد علی الصوفیه  شیخنا االستاذ سماحۀ العالمه الخبیر حجۀ االسالم الشیخ آقا بزرگ دام وجوده بیست کتاب به

ها در دسترس عموم نیست و کتابهائی که غالب نام برده متأسفانه هیچ یک از این کتاب 204در الذریعه جلد دهم ص 

 در دسترس عموم است تحت عنوان مصنفات علماء در رد صوفیه به آن اشاره خواهد شد انشاءاهللا.

 شاه قزوینیمنصور علی 75

شیخ عباس کیوان قزوینی است که بعد از سی سال که در تصوت قدم زد عاقبت پشیمان شد و از این نام طریقتی حاجی 

ها را بر سر بازار بزد و قاطبه ي ها تألیف کرد و کوس رسوائی آنها در بطالن طریقه آنآنها بیزار یجست و کتاب

گشا و کتاب حج نامه و کتاب صوفیه را رسوي و مفتضح کرد و کتاب کیوان نامه و کتاب استوار و کتاب راز 

نامه را تألیف نمود و همه ره به طبع رسانید و فعال در نظر حقیر موجود است و این شیخ عباس کیوان مدت هفده عرفان

به آن تصریح کرده گفته (مال سلطان گنابادي  71ي خود ص سال منصب قطبیت داشت چنانچه در کتاب کیوان نامه

نفوس تمام بشرم و جز من همه ناقصند و گمراهند و باید همه مال و جان خود را به من بدي دعوي داشت که من مکمل 

سپارند و نام غیر مرا نبرند و مبت غیر مرا نداشته باشند و همه را باطل شمارند و دیگر عملی الزم ندارند من خود نواقص 

والیت من اندازه ندارد و تمام نفوس جن و  يرسانم و قوهنمایم و سئیات و روح میدین و دنیاي آن ها را تکمیل می

ي موجودات قهر او تکوینا مطیع منند و اختیار را هم ها و کرات دیگر را مربی منم فقط و همه ي آسمانانس حتی سکنه
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و دوازده امام اگر هر یک امروز زنده شوند  9باید اطاعت کنند مرا واال هالکند حتی پیغمبران گذشته از آدم تا محمد 

 باید فرمان مرا ببرند واال هالکند انتهی)

 اقول نسبت این دعاوي به مال سلطان گنابادي اگر صدق باشد در کفریا جنون او هرگز جاي تردید نیست.

ي خود را متشرعه قم داده اند که از صوفیهي حاجی میرزا محمد مرعشی است که فرمودند آن کسانیو منقول از رساله

ظاهریه مقدمه براي تحصیل کمال معنوي نیستند بلکه آدابی هستند به جهت حفظ ظاهر و آنچه می گویند که عبادات 

توان به سبب آن به مقام قرب حق رسید اذکار خفیه و عبادات معنویه است که از سینه به سینه که مقدمه است و می

ورد و در ایاك نعبد و ایاك نستعین خطاب ي آنها توجه به مرشد است که در مقام عبادت او را به نظر بیارسیده و  عمده

به او کنند و گویند چون مدتی بر این نحو عمل کرد و کامل شد دیگر احتیاجی به عبادت ندارد بلکه خود نفس حق 

 شود و معبود خلق گردد و شاهد بر صحت این سخنان این است که مال سلطان کنابدي در اول کتاب خود گوید

 ال جرم عین جمله اشیاء شد   ت غیرتش غیر در جهان نگذاش

و هم گوید اشاره و خطاب مشارالیه الزم دارد و چون خداوند جسم نیست ژس قابل اشاره و خطاب نباشد و باید در 

ثمر است چرا که ي فیض و هم گوید که وجود امام غائب بیمقام عبادت مرشد را منظور داشت چون او است واسطه

اند از امام میت ائده از او ببرند و گوید که عمل به اخبار جائز نیست چون این اخبار صادرهرسد تا فدست کسی به او نمی

 و تقلید میت جائز نیست الخ)

اگر آنچه را که این آقاي مرعشی نقل کرده صحت داشته باشد در کفر و زندقه و الحاد کنابدي اصال جاي تردید نیست 

شاه مشتهر هفده سال قطب حضرات صوفیه بودم و به نام منصور علیبالجمله شیخ عباس علی کیوان می گوید مدت 

بودم باالخره این ناچیز مسند قطبیت را چه زشت چه زیبا از دست بهشت به گمان اقطاب رو به دوزخ کرد و به گمان 

ر یحمل قدر شد که بار گران مسئولیت دین سه هزار مرید ساده دل را که (کمثل الحماخودش رو به بهشت اصناف آن

ها جداً اخطار نمود که من نبودم و نیستم مرا نا دیده بنگرید و اسفارا) به دوش گرفته بود درانر لرز دل انداخت و به آن

ي وجدانحقی بر من ندارید من اگر زشتم یا زیبا تو برو خود را باش و در ترکم کنید و خود دانید و دیگر در محکمه

چیز بیست سال در این مسلک مرید اقطاب متعدد بودم یکی بعد از یکی هفده سال گوید این ناکتاب استوار می 75ص 
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هم با اجازه از همه  اقطاب قط بودم و هیچ اثر و فیض غیر عادي از هیچ مرادي ندیدم و نیز به هیچ مردید اثر نبخشیدم 

جمله در جلد سوم ریاحین ي ارتزاق است و رایست نامشروع اقطاب است) بالتا اینکه گوید مسلک تصوف فقط مایه

در ترجمه ام علی به مناسبت سواالتی که از مالعباس علی کیوان کردند که چرا دست از تصوف  417الشریعه در ص 

برداشتی و جوابهاي ایشان از صوفیه نگاشته ام که مالعباس کامال خروج و دخول خود ر شرح داده  است و در 

 علی ذکر خواهد شد انشاءاهللا.مقاالت مالعباسهاي صوفیه بعد از این بسیاري از بدعت

 شاه خلیل اهللا 76

گوید شاه خلیل اهللا ژسر سیدابوالحسن  157ي ناسخ التواریخ ص در یزد مقتول شد در جلد قاجاریه 1232در سنه 

ش می خان است و او از سادات اسماعیلیه استکه هم اکنون جماعتی که طریقت اسماعیلیه دارند ایشان را امام خوی

دانسته اند و سید ابوالحسن در دولت زندیه حکومت کرمان داشت و چون عزل شد در محالت که از محل قم است 

آورند و اگر نشیمن گرفت و همچنان جماعت اسماعیلیه از هندوستان و ترکستان زکات خود را به سید ابواالحسن می

رسد و بسیاري از ایشان نذر اند که به دست امام میپنداشتهمیافکندند چنان اند به آب دریا مینیروي سفر کردن نداشته

کردند که در حضرت امام حی مدتی معین مجاور باشند و طی مسافت کرده در اراضی محالت و هر جا که مسکن می

به شاه اند بعد از سید ابوالحسن خان امامت قوم پرداختهامام باشد حاضر می شدند و به جاروب کشی و دیگر کارها می

خلیل اهللا فرزند او رسید و او بعد از روزگاري سفر یزد کرد و در سال توفق نمود روزي چنان افتاد که یک دو تن از مال 

زمان شاه خلیل اهللا در بازار یزد با اهل حرفت منازعت کردند و زحمتی رسانیدند مضروبین شکایتی به میرزا جعفر خان 

اند و عوانان صدرالممالک بی نیل مقصود ال زمانن شاه خلیل اهللا گریختهصدرالممالک بردند و او به احضار م

اند مالحسین یزدي که مردي ادیب و فاضل بود چون این بدید خواست تا در نزد صدر الممالک اظهار عقیدتی بازگشته

م سنگري کرده به عزم اهللا کردند او از بهر دفاع در سراي بسته بر لب باکرده باشد با جماعتی آهنگ سراي شاه خلیل

پاره کردند و اند و شاه خلیل اهللا را با دو سه تن از مردم پارهمدافعت بنشست مردمان به یورش اول در سراي بشکسته

چون قاتل معلوم نبود حکومت دیه گرفت از مرتکبین قتل و مال حسین به جان ایمن شد چون نظام الدوله او را شفاعت 

اول کسی که بذر صوفی گري را در محالت کشت همین سید ابوالحسن بود و بعد از او کرد انتهی) و ال یخفی که 
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پسرش شاه خلیل اهللا و بعد از او پسرش در سیرند به محالت مذهب صوفیه در آن زمان طغیان کردند علی الخصوص در 

 اند.ها را ترك گفتهها ژي بردند آنده پائین تا اینکه مردم به سوء افعال آن

 خان محالتی فرزند شاه خلیل اهللا آقا 77

جاي پدر امامت اسماعیلیه بدو مفوض گردید و فتحعلی شاه او را مورد اهللا بود و بهآقا خان پسر بزرگ شاه خلیل

عطوفت داشت و یک دختر خود را به او تزویج کرد و حکومت قم و محالت و سایر بلوك آن نواحی را به او 

ي فاضل شهیر محمد گفتهشمارند بنا بهاش میرمحمد صدق که از سادات اسماعیلیهواگذاشت و جد مادري آقاخان می

فرماید میر محمد صادق لقبش صدق طبع نجف می 311کریم بن محمد علی خراسانی در کتاب تنبیهات الحلیه ص 

ره بوده است چنانچه در اش که مادر آقاخان باشد ملقبه به سر کاشاه و از مظفرعلی شاه تلقین اجازه یافته و صبیهعلی

شاه اظهار تظلم نمود سلطان او نویسد چون پدرش شاه خلیل اهللا کشته شد آقا خان در درگاه فتحعلیطرائق الحقایق می

شاه محمدشاه غازي حکومت کرمان را که منزل آبا و اجداد او بود به را مرود عطوفت قرار داد و بعد از فوت فتحعلی

که محمد شاه ابتال به  1255خان بعد از مدتی که بر خان نعمت محمد شاه غازي نشیته در سنه آقا خان عطا فرمود آقا 

جنگ هرات داشت بناي طغیان و سرکشی گذارده و در قلعه بم متحصن شده الجرم حسب فرما شاه عباس قلی خان 

ي بم حسار دادند و از قفاي در قلعهسرتیب بافوج الریجانی و حسن خان یاور با توپخانه به دفعه او مامور شدند و او را 

ایشان فیروز میرزا که این وقت حکومت کرمان داشت با لشگري فراوان بر سر قلعه بم تاخته اند چون کار بر قلعه گیان 

 صعب افتاد .

وز چاره از همه جهت بر وي خود مسدود دید ناچار قرآن مجید را به شمشري انداخته از قلعه بیرون آمد و به رکاب فیر

اند روزي چند در شاهزاده عبدالعظیم حیران و ي درگاه شهریار داشتهجان امان داده او را روانهمیرزا افتاد شاهزاده او را به

وقت صدراعظم بود حاجی عبدالمحمد محالتی را ترسان و سرگردان بود باالخره حاجی میرزا آقاسی ایروانی که در آن

ي حاجی میرزا آقاسی نزول داده باالخره آقاخان به آقا خان را به همراه خویش به خانه به شاه زاده عبدالعظیم فرستاده تا

شفاعت حاجی میرزا وخامت مل ماضی آسوده گردید پس از چند رخصت یافته روانه محالت شد و ر خانه و قلعه خود 

لت درخواست نمود که او را ساکن گردید و مزارع مراتع خوئد را کشت و کار می کرد و بعد از چندي از اولیاء دو
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ي سفر مکه دهند چون اجازه حاصل کرد پس زنان و فرزندان و اموال و انقال خود را از راه بغداد روانه کربال و اجازه

کرد و به هر قیمت که نجف نموده آن گاه در مدت سه ماه هر جا اسبی نامدار شنیده بود از هر بلدي که بود طلب می

تا اینکه پانصد سر اسب تهیه کرد و اعداد کار سفر کرد و مردم کار آزموده رزم دیده را به بذل کرد بود خریداري می

هاي نیکو با خود همراه کرد و در عشر اول رجب یک شب از محالت خیمه بیرون زد و راه کرمان را پیش مال و وعده

مان ساکن بودند و تمام اهمیت آقاخان این گرفت چه در کرمان جماعت عطاءاللهی که از طائفه اسماعیلیه بودند در کر

جا لشگري از عطاءاللهی فراهم نموده و سربیاغی گري و خود سري بر آورد و کرمان برساند و در آنبود که خود را به

فرمان چندي از قبل شاهنشاه غازي جعل کرد شبیه خط و مهر تمام مستوفیان و امضاء ایشان به این مضمون که ما 

را تفویض به آقاخان نمودیم اوامر و نواهی او را مردم کرمان نافذ دانند و سر از فرمان او برنتابند و خود  حکومت کرمان

ایشان نیز با اعیان کرمان به نحوي که رسم حکام است کاغذها نوشت از آن جمله کاغذي به حاجی سید جواد که از 

 ي علماي کرمان بوده و نوشتهجمله

 زانکه سالک به حقیقت رسد از راه مجاز  ات رسمسفر کعبه کنم تا بخراب

گویند ما به الخفی اینکه در این شعر زیارت بیت اهللا را مجاز و حکومت کرمان را حقیقت اراده کرده که مرشدها می

ي معظمه ي درگاه عزیم زیرات مکهي خود نوشت که بندهایم همه از این قبیل است به هر حال در نامهحقیقت رسیده

تم در عرض راه این فرمان شاهنشاه رسید مأمور حکومت و توقف در کرمان شدم مهمان پذیر باشید والسالم و از داش

ي این سوي چون خبر بیرون شدن آقاخان از محالت معروض درگاه پادشاه افتاد حیلت سازي او را رقم کرده روانه

طی مسافت کرد تا به کنار شهر یزد رسید و جون  مملکت یزد و کرمان نمودند القصه آقاخان همه جا به سرعت تمام

خواست که ایشان را با خود همراه نماید و به طور اختفا ممکن جماعتی از قبائل عطاءاللهی در آن حدود بودند و او می

زي اي از اردکان نوشته خدمت شاهزاده به من میرزاي بهاءالدوله ارسال نمود به دین مضمون که شاهنشاه غانبود عریضه

مرا رخصت سفر مکه فرمود تا از بندر عباس طریق مقصد سپارم و فرمانی از پادشاه نگاشته به امضاي حاجی میرزا 

ي مکه معظمه است حکام بلدان و امصار در عرض راه آقاسی صدراعظم بدین شرح که اقاخان از راه بندرعباس روانه

ن پذیر باشند چون قاصد فرمان جعلی آقاخان رابهاءالدوله حشمت او را نگاه دارند و همه جا پزیرائی او کرده مهما
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حاکم یزد مشاهده نمود امر کرد تا در میان شهر خانه از بهر ورود او معین نمودند و ساز و برك مهمان نوازي را مهیا 

 اند.ساخته

او را به شهر در آوردند  اي را به استقبال فرستادند و آقاخان روز پانزدهم رجب را براي خود معین کرده بود کهوعده

اند به نزد حاکم یزد مردم یزد دیدند خبري نشد تا اینکه چند تن از مردمان اقدائی که در دو فرسخی یزد اقامت داشته

آمدند که آقاخان هفتاد نفر شتران ما را با اموال دیگر ما مأخوذ داشته با خود بردند حاکم فرستاد نزد آقاخان که ما براي 

اید آقاخان جواب فرستاد که عذري پیش آمد هیه کردیم چرا وارد شهر نشدید و چرا اشتران مردم را گرفتهشما خانه ت

ها رسید که رسیم و شتران را به کرایه گرفتیم مردم یزد این دروغ را باور کرده صبح خبر به آنفردا به خدمت می

هاي جعلی رار کرده اما اهل کرمان مناشیر و فرمانآقاخان در شب اموال و شتران مردم را برداشته به طرف کرمان ف

گري آقاخان از قبل شاهنشاه کردند و مهیاي پذیرائی و استقبال بودند که ناگاه خیر طاغی و یاغیآقاخان را مطالعه می

در  ي کرمان دارد فضل علی خان که حاکم کرمان بودرسید و کذا خبر چاپیدن نواحی یزد هم رسید معلوم شد که اراده

تهیه چاره سازي برآمد از این طرف آقاخان چون به حدود کرمان رسید برادر خود محمد باقر خان را به طرق سیرجان 

ي مزیدآباد که جاي محکمی بد در تصرف خویش آورد حاکم کرمان چون از قضیه مطلع گردید فرستاد تا قلعه

ناچار جمعیت آقاخان مهیاي زد و خورد شدند و تا  جمعیتی فراهم نمود از کرمان حرکت کرد به سمت مزیدآباد رفت

زوال ظهر آتش حرب مشتعل بود و خلقی بسیار از طرفین کشته گردید در پایان امر لشگر آقاخان شکسته شد روي به 

فرار آوردند بر جان خود ترسیدند به اراضی احمدآباد والر گریزان شدند و از آنجا به طرف میناب که گرم سیر است 

ي آالت حرب بودند تا فصل بهار شد با جمع شدند و زمستان را در آنجا به سر بردند و در این مدت مشغول تهیهروان 

ي زیادي برداشته به آهنگ تسخیر شهر کرمان روانه شد از آن ي توپ و قورخانهکثیري از سواره و پیاده و دو عراده

ري عریضه به شاه نوشت که آقاخان دست از اندیشه هج 1357طرف فضل علی خان حاکم کرمان اول بهار سال سنه 

خود بازنداشته اگر سپاهی در خور جنک بدین جانب آهنگ نماید روا باشد شاه حبیب اهللا خان را با قورخانه و 

هاي قلعه خراب کن با لشگري خود نزدیک کرمان رسید حاکم کرمان استفندیار خان را که برادر خود بود با سپاه توپ

قاخان فرستاد و از قفاي او عبداهللا خان سرتیب با فوج مالیري روانه نمود و نیز ولی محمدخان سرتیب به جنگ آ
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چی کرمان نیز با سپاه خود از دنبال ایشان روانه شد اول اسفندیار با اردوي آقاخان دچار شد باالخره گشته گردید تفنگ

پرداخت به طرف عبداهللا خان بتاخت و او را به هزیمت و جماعت او هزیمت شدند آقاخان چون از کار اسفند یار به 

دچار ساخت عبداهللا خان در قلعه زنجان متحصن گشت آقاخان در حصار کردن او سودي ندیده او را بگذاشت و 

محمدخان سرتیب کرد و چون صرصرخزان بر لشگر وي بزد در اول حمله لشگرش را پراکنده کرد آنگاه آهنگ ولی

ي با اوردوي شاهی رسید وقت میر توپخانهي مشیرجاي کرد در اینمان در اراضی سرد سیر در قلعهدر هفت فرسختی کر

آهنگ آقاخان نمود و او نیز بی خوف در مقابل ایستاده آتش حرب مشتعل گردیده در پایان کار آقاخان شکسته شد 

شاه که برادر کشته بود با سپاهی علیر فضلي مشیري رسانیده روز دیگطریق فرار برقرار اختیار نموده خود را به قلعه

ي مشیر زیادي ملحق بامیر توپخانه شد به اتفاق به طرف قلعه مشیر سرعت کردند آقاخان چون این حال را بدید از قلعه

بیرون شد و به جانب بم گریخت لشگر از عقب او تاختن کرد در منزل ریگان که سرحد بلوچستان است بدو رسید هر 

ها همراه او بودند اند آخراالمر آقاخان گریخت و جماعتی که از بهرهدر هم افتادند و از یکدیگر همی کشتهدو لشگر 

کشته شدند و بقیه دستگیر شدند چون تاریکی شب عالم را فرو گرفت آقاخان خفته از رفاه بیابان به طرف قندهار 

 ساکن گردید. جا راه هندوستان را پیش گرفته در بندر بمبئیگریخت و از آن

 بیان حال آقا خان بعد از استقرار در بمبئی

و نیز در براهین الجلیه می نویسد که چون آقا خان در بمبئی مستقر شد و یائس از عودت به ایران پیدا کرد در هند که 

به اطراف مملکت آزادي و مطلق العنان بودند مردم در مذاهب آقاخان شروع کرد به دکان باز کردن و دعات فرستادن 

از ایران و غیر ایران و در زمانیکه در محالت بوده میرزا محمدرضا نامی کاشانی طبیب مخصوص آقاخان بوده آقاخان 

فرستد و طلبید میرزامحمد رضا یکی از پسرانش میرزا عبدالکریم نام را براي او میپس از استقرار در بمبئی او را می

در ظاهر به بهانه دیدن  شاه میرزا عبدالکریمو علیز فوت او و خالفت پسرش بود امدت حیات آقاخان در بمبئی بوده 

ي رحم و در واقع از جهت انزجار و تنفر از کارهاي علی شاه عود به ایران نموده پس از آن آنچه علی شاه اقرباء و صله

که میرزا عبدالکریم گفته است او را خواست میرزا عبدالکریم عذر آورد خالصه از همین میرزا عبدالکریم نقل کردند 

 است.محمد حسن خانی بوده
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ي آتشی خان جمرهخان داشت یک روزي محمد حسندر کاشان مقبره و دستگاهی دارد و آقاخان ارادت تامی به حسن

ه به گوید این را داشته باش کدهد و می گذارد و آن پنبه را در میان قوطی گذارده و به آقاخان میپنبه میدر میان 

خورد این بود که آقاخان در هندوستان آتش میان پنبه را مایه ي دکان خویش قرار داد هندوهاي آتش کارت و می

پرست که در نواحی بمبئی بودند مشتري آخان شده ایمان به او آوردند بعضی از اهل علم به آقاخان ایراد کردند که این 

اي آقاخان گفت این جماعت که به من ایمان آوردند اللت افکندهچه دکانی است کخه باز کرده اي و مردم را به ض

آتش پرستند چه زمانی هدایت داشته که من آنها را به ضاللت انداخته ام و در اوایل علی شاه پسر آقاخان یک نفر 

شما  دانند گفت چه ضرر دارداي گفت من علی شاه می باشم گفت مردم تو را خدا میهندي وي را گفت تو چه کاره

باشم از دانند من که انسان مستوي الخلقه میچند میلیون هندو دارید در مملکت خود کهتمام سنک تراشیده را خدا می

سنگ کمتر نیستم جاج هندي ساکت ماند دیگر کسی متعرض آنها نشد بالجمله آتش پرستان بازار آقاخان را گرم 

دار در ي وصلهزد و همیشه خرقه پشمینهتزهد و درویشی قدم می نمود در رشته يکردند و آقاخان بسیار حفظ ظاهر می

ذاشت به رسم درویشان و در آن زمان پادشاه انگلستان زنی بود که او کرد و کاله پشمینی بسیار بلندي بر سر میتن می

که بزرگان از او  شد رسم بوداند پسرش فرمان فرماي هندوستان بود و هر وقت که وارد هندوستان میگفتهرا ملکه می

ي پشمی که از فرمان فرما دیدن کرد آقاخان با همان خرقهکردند یک وقتی وارد بمبئی شد از جمله کسانیدیدن می

اند این شخص از ایران است و داخل در گفتهدار و کاله پشمی دراز فرمان فرما از دیدن او وحشت کرد چون به او وصله

ي برطرف شد آقاخان در مقام پرسش حال بر آمدن از فرمان فرما گفت همشیره تحت حمایت شما شده است وحشت او

باشد اي میي نصرانیه هم براي خود درست کرد فرمان فرما دید عجب آلت مسخرهما ملکه حالش چگونه است همشیره

داري است ا است و دکانرساند که کامالً در طلب دنیرساند که این آدم اعتنا به فلک ندارد و فولش میظاهر لباسش می

و قولش این بود که بفرمان فرما گفت که مادر مملکت خودمان محترم بودیم حاال هم مرجوانی که در تحت حمایت و 

ي دوران احترام ما برقرار باشد فرمان فرما گفت البته احترام شما باقی است ولی خواهش دارم ظل عنایت همشیره ملکه

کرد شما را براي ملکه من باب تیمن سوقات ببرم خالصه آقاخان چون حفظ ظاهر می در وقت رفتن این جبه و کاله

کردند چون آقا خان از دنیا رفت پسرش علی شاه که وصی او مرید زیادي به هم زد و مبلغین او در اطراف ایران کار می



 186 

از علی شاه به محمد شاه رسید گري مریدان کم شدند چون نوبت امامت بعد شد و امامت به او رسید از جهت الابالی

ي انگلیس است و جاسوسی بیش نیست که به رسوایی ایشان عالم را فرو گرفت و معلوم شد که تمام دستورات از ناحیه

اند و همه امامی شدند و کسانی که در سواحل آفریقیا و ها برگشتهکند. فلذا مریدان آننفع دولت انگلیس کار می

 الحجه دنیا را وداع کرد. محمد شاه درمان ذي 1367دند از این مذهب بیزار شدند و در سنه نواحی هند و زنگبار بو

 

 ریشعه مذهب اسماعیلیه و تبعات آن 

ها نفر بود اول آن 8ي سالطین ایشان بوده شماره 653بوده و تا سنه  483ظهور مذهب اسماعیلیه و طغیان آن در سال 

گویند نمود ولی بعضی مید را گردش کرد و مردم را به مذهب اسماعیلیه دعوت میحسن صباح بعد از این که بیشتر بال

شیعه اثنی عشري بود پس از او (بزرگ امید) روباري بیست و چهار سال در قلعه الموت سلطنت کرد و پس از او (محمد 

ی که در مصر بودند دعوت اند سلطنت یافت و مردم را به سوي خلفاي فاطمگفتهبزرگ امید) که او را کیا محمد می

کردند و تمام اسماعیلیه را داخل در مذهب مجوس کرد و آن پنج نفر دیگرشان مردم را به سوي قرامطه دعوت میمی

ي جد و پدر و حسن صباح را به باد فنا داد تا باالخره به دست هالکوخان مغول نابود کردند و زحمات چندین ساله

 گردیدند. 

ها بود در شمال قزوین در سر کوه بسیار بلندي واقع شده است که آن را اله اموت ر سلطنت آنو قلعه الموت که مق

ي عنقا. و ریشه مذهب اسماعیلیه از اینجا شروع شد که چون اسماعیل بن امام صادق ع از دنیا گفتند یعنی آشیانهمی

است و غایب شده است و او است امام  اند اسماعیل نمرده است و زندهاي گفتهرفت در حیوه حضرت صادق ع فرقه

گویند حضرت صادق ع موعود پیغمبر خبر داده است که ظاهر خواهد شد و عالم را پر از عدل و داد خواهد کرد و می

که امام را یعنی اسماعیل را در تابوت نهاد و شهرت داد که اسماعیل مرده است از جهت خوف از منصور عباسی بود 

 او مشتبه گرداند و این جماعت طولی نکشیدند که به کلی منقرض گردیدند.  خواست امر را برمی

گویند امام بعد از حضرت صادق ع به محمد بن اسماعیل منتقل گردید. چون حضرت صادق اسماعیل را فرقه دوم می

مد امام گردد و محوصی خود قرار داده بود و چون اسماعیل رد حیوه حضرت صادق ع از دنیا رفت وصیت بر نمی
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غایب است و ظاهر شود و زمین را پر از عدل و داد بنماید. این جماعت نیز طولی نکشیدند که منقرض گردیدند و بکلی 

 اند. از بین رفته

گویند امامت از امام صادق ع به اسماعیل و از اسماعیل به محمد بن اسماعیل رسید و محمد نیز از دنیا ي سوم میفرقه

ي گري پیدا شد. این جماعت را وسیلهباشد نسال بعد نسل بعد هر عیاري و حیلهي او میو در ذریهرفت و امامت بعد ا

ي آن عیاران آقاخان بود که هنود را ها وضع کردند از جملهاند براي آنارتزاق خود قرار دادند و هر بدعتی که خواسته

ي او را هم باید بپردازد و قرار دست بودند و حصهجنبی همگرفت ولی البته با اافسار کرد و کامالً از ایشان سواري می

دادند که هر کس آقاخانی است باید هر سال هر چه دارد عشر او را به آقاخان بپردازد ولو هر جه فقیر باشد ولو ده دانه 

ري که نقل اي هستند در بمبئی که معروف به طایفه خوجه جمعیت زیادي هستند از قراتخم مرغ بوده باشد و طایفه

اند شیعه اثنی عشري شدند ي بمبئی منحصر به ایشان است و بیشتر آقاخانی بودند و فعالً همه برگشتهکنند یک محلهمی

کند عروس در شب اول نذر سرکار ها بر این است هر کس عروسی میکرد که رسم آقاخانیها نقل مییکی از آن

فروشد و هر کس ي عروس را به دامات میصد یا پانصد یا هزار روپیه است. آن وقت سرکار هم به حسب استعداد داماد

از ایشان بمیرد باید شصت و پنج روپبیه به صندوق آقاخان تحویل دهد ولو در مشرق یا مغرب باشد ولو گداي سائل به 

هر حق شود مگر آن که شوها زن دارد چهل شب یک مرتبه زن بر شوهر حرام میکف باشد و هر کس از آقاخان

رود و در را به روي خود آقاخان را بخرد به مقداري که زن راضی شود. فلذا هر چهل شب یک شب آن زن در اتاق می

بندد تا صبح تا وجه را بگیرد و به وکیل آقا خان برساند که به صندوق آقاخان تحویل دهد. سیاه باد روي جهالت و می

 نادانی. 

نگارد که مرزبان بن المیمون القداح اول اسماعیلیه را در تبصره العوام چنین می و سید مرتضی رازي ریشه و اصل مذهب

کسی که دعوي بانیت کرد او بود که در زمان مأمون به بغداد آمد و کفریاتی در میان مردم پراکنده ساخت و این 

بداهللا همچنان که خدمت کفریات را از پدر خود عبداهللا بن میمون آموخته وفات کرد او را پسري بود محمد نام ع

کرد چون منصور دوانقی امام صادق ع را شهید کرد عبداهللا محمد بن اسماعیل را با کرد خدمت محمد میاسماعیل می

خود به مصر برد چون محمد وفات یافت کنیزکی از براي آن جناب بود حامله عبداهللا کنیز آن حضرت را به قتل رسانید 
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انید و چون وضع حمل او شد پسري آورد او را زندقه بیاموخت و گفت این پسر محمد بن و کنیز خود را به جاي او نش

اسماعیل است و چون بزرگ شد گفت امام است و مردم بسیار تابع او شدند و بدین تلبیس خلق بسیاري به ضاللت 

 افتادند. 

نمونه خروار است چون حال این  اقول بهتر این است که به همین جماعت مذکوره از مشایخ صوفیه اکتفا کنیم مشت

ها براي ترویج باطل به این عبارت جماعت را شناختی حال دیگران از سر همین کرباس است و این خرافتی را که بعضی

ها که آثار خود را در میانه به یادگار ترین مکتبشود و آن عبارت این است (تابندهاند بطالنش بر تو روشن میگفته

مولوي و شاه نعمه اهللا ولی است ناگفته نماند که این مکاتب به حدي در کتمان اسرار خود کوشیدند  اند مکتبگذاشته

هاي عزیز خود را که مجسمه توحید ي جانکه عقاید دینی آنان مورد بدگمانی حامالن فقه و شریعت قرار گرفت وعده

اند و در راه خدا نثار کردند و شربت شهادت گرفتهو مصداق یکاد زیتها بضئی و لم تمسه نار نور علی نور بودند به کف 

اند به توانستهاند زیرا نمیشاختهنوشیدند تا این که گوید ولی حامالن علوم اسرار مقاصد باطنی خویش را آشکار نمی

اند دانستهزبان شریعت صحبت کنند به یکی از چند جهت یکی آن که فاقد معلومات بودند دیگر آن که صالح نمی

رسید مانند شدند و گاهی کار به قتل مییگر آن که اسرار قابل طرح در عبارت نبود از این رو به ظاهر مغلوب مید

ترین ها تابندهپرسیم که با فاقد بودن معلومات چگونه مکتب آنمنصور حالج و معصوم علی شاه و غیرهم.) ما می

اند و این اسرار کدام است که در کتمان آن کوشش ر گذاشتهمکاتیب بوده و آن آثار کدام است که در میانه به یادگا

اند عجبا که این اسرار را کردهاي کرمانشاهان فهمیدند و مثل سید بحر العلوم نفهمید و فتوي به قتل معصوم علی داشته

کفرشان  شاه داد و این دو زندیق کافر یعنی حالج و معصوم علی شاه چگونه مجسمه توحید بودند با این که هر دو

باشد و این چه اسراري شود چگونه شهید راه خدا مینائب امام مقتول می کالنار علی المنار بود و کسی که به فرمان

است که قابل طرح در عبارت نیست خدا بکشد جهالت و نادانی را نعم حب الشئی یعمی و یصم بهتر این است که 

و شافی است چه هاي مطلق صوفیه کافی و وافی ها و فرقي شعبشروع به اخبار آل محمد بنماییم که براي بطالن قاطبه

 اي ندارد. هاي صوفیان حدي و اندازهآن که این خرافت

 قلیلی از اخبار وارده در مذمت مطلق صوفیه
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 حدیث اول

شیخ زاهد جلیل القدر ورام بن ابی فراس که از نژاد مالک اشتر نخعی است و از اکابر علماء امامیه است در کتاب (تنبیه 

ي مجلسی در هفدهم بحار و در عین الحیوه و غیر ایشان از اکابر رام و عالمهالخاطر) که معروف است به مجموعه و

ثقات به اسناد خود از ابوذر غفاري رض روایت کردند پ(قال قال رسول اهللا ص یکون فی آخر الزمان قوم یلبسون 

رض) که رسول خدا الصوف فی صیفهم و  شتائهم برون الفضل بذلک علی غیرهم اولئک تملنهم مالئکه السماوات و اال

پوشند و به این جهت ص فرمود اي ابوذر در آخر الزمان بیایند جماعتی که در فصل تابستان و زمستان لباس پشم می

ها بر ایشان لعنت ها و زمینخود را از دیگران بهتر دانند و فضل را به پوشیدن پشم پندارند این جماعت را مالئکه آسمان

 نمایند. 

از احادیث معتبره و از اعالم نبوت است به تمام صراحت داللت دارد که این حضرات از مشایخ  این حدیث شریف که

نمایند و به این واسطه خود را از دیگران بهتر پوشند یا مریدان را امر به پوشیدن آن میي پشمینه میصوفیه که خرقه

 ه خواه از ابناء سنت.ها باشند خواه از ابناء شیعها و زمینشمارند ملعون اهل آسمانمی

 

 حدیث دوم

مقدس اردبیل رض در حدیقه الشیعه به سند صحیح از احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی و اسماعیل بن بزیع از 

حضرت امام رضا ع روایت کرده که آن حضرت فرمود که هر که در زند او از جماعت صوفیه ذکري بشود و یادي از 

نمایند پ(قال من ذکر عنده الصوفیه و لم ینکرهم بلسانه و قلبه و فلیس منا و من انکرهم ها بنماید و انکار او را نآن

فکانما جاهد الکفار بین یدي رسول اهللا ص ) نه به لسان و نه به قلب خود چنین کس از ما نیست و هر کس که بر ایشان 

 انکار بنماید پس گویا در راه خدا در رکاب رسول خدا ص جهاد کرده است.

ر گاه مثل چنین عالم جلیلی این حدیث را صحیح و ثابت شمرده و آن را از احادیث معتبره دانسته پس کار کسانی که ه

 ها را بسر و چشم گذارند به کجا خواهد کشید. شب و روز در تأویل کلمات صوفیه جان به لب رسانند و بیانات آن
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 حدیث سوم

 فرماید در مواعظ انجیلر علماء امامیه است در کتاب تحف العقول میابومحمد الحسن بن علی بن شعبه که از مشاهی

ما اکثر العلماء و لیس کلهم نبتفع بما علم و ما اوسع االرض و لیس کلها تسکن و ما اکثر المتکلمین و لیس کل کالمهم 

ه الخطیایا برمقون من صدق فاحتفظوا من العلماء الکذبه الذین علیهم یثاب الصوف منکسو رؤسهم الی االرض یزورون ب

 تحت حواجبهم کما ترمق الزئاب و قولهم یخالف فعلهم و هل یجتنی من العوسج العنب و من الحنظل الیتن.

نگري چه بسیار ها منتفع بشوند به آنچه علم دارند همانند زمین نمیآنفرماید چه بسیارند علماء و چنین نیست که همهمی

ي گویان و چنین نیست که همهارد و جاي سکونت نیست و چه بسیارند سخني آن سکنه ندوسیع است ولی همه

کرده و سر خود به زیر که لباس پشم در بر می  هاي دروغگوها راست باشد خود را حفظ کنید از عالمهاي آنگفته

ي ند گرگی که به فریسهکند هماندارد و از زیر ابرو نگاه میکند و مزدورانه قدم بر میانداخته به طرف زمین نگاه می

ها مخالف فعل آنها است آیا از درخت و عوسج کسی امید انگور را  کند اینان جماعتی باشند که قول آنخود نگاه می

 دارد و زا حنظل انجیر حاصل شود. 

و  فریبیها در خدعه و شیادي و عامباشد ولی به تمام معنی صوفیان با آناین حدیث متضمن قدح علماء سوء می

پوشی شرکت دارند پس کسی که امید خبر از ایشان داشته باشد این است که از ردخت حنظل امید انجیر داشته پشم

 باشند و از عوسج امید انگور بود. 

 حدیث چهار

در حدیث صحیح پ(فی حدیقه الشیعه صحیح من احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی روایت کرده قال قال رجل من 

ق جعفر بن محمد ع قد ظهر فی هذا الزمان قوم یقال لهم الصوفیه فما تقول فیهم قال ع انهم اعدائنا فمن اصحابنا للصاد

مال الیهم فهو منهم و بحشر معهم و سیکون اقوام یدعون حبنا و یمیلون الیهم و یتشبهون بهم و یلقبون انفسم بالقابهم و 

نه و من انکر هم وردعلیهم کان کمن جاهد الکفار بین یدي رسول اهللا یأولون اقوالهم اال فمن مال الیهم فلیس منا و انا م

ها چه ها را صوفیه گویند شما در حق آنص) از امام صادق ع سؤال کردند که جماعتی در این زمان پیدا شدند که آن

ها محشور و با آنفرمایید حضرت فرمود که ایشان دشمنان ما باشند و هر کس به طرف ایشان میل کند از ایشان است می



 191 

خواهد شد و عن قریب جماعتی بعد از این پیدا شوند که خود را از محبین ما شمارند مع ذلک بجانب صوفیه میل کنند 

ها را بر خود گذراند و تأویالت ایشان بنمایند. پس آگاه باشید که هر که به ها گردانند و لقب آنو خود را شبیه به آن

ها بنماید و کلمات ایشان را رد کند مثل ي آننیست و ما از او بیزاریم و کسی که انکار طریقهها میل کند از ما سوي آن

 کسی باشد که در رکاب پیغمبر اکرم ص با کفار جهاد کرده باشد. 

 حقیر گوید این حدیث شریف اوال به سند صحیح مردي است به شهادت محقق اردبیلی و غیره. 

مان الخ که این بدعت و تسمیه در عصر امام صادق ع که مطابق با شهرت ابوهاشم کوفی و ثانیاً لفظ قد ظهر فی هذالز

 وجه و غلط است. بوده پس ادعاي حضرات صوفیه که این از زمان رسول خدا ص از اصحاب صفه انتشار پیدا کرده بی

انهم اعدائنا و رابعاً ارشاد فرموده که ي صوفیه از دشمنان خاندان رسالت باشند چون فرموده و ثالثاً بنابراین روایت قاطبه

 ي ایشان محضور شود کائنا من کان. ها خواهد بود و در قیامت در زمرهها بنماید از جنس آنهر که میل به آن

و خامساً به جهت دفع توهم صوفیان از ابناء سنت ارشاد فرمودند که بعد از این جماعتی پیدا شوند که دعوي محبت ما 

پس این کالم بالغت به تمام صراحت داللت دارد که صوفیان از ابناء شیعه ایضا در ضاللت و گمراهی باشند  بنمایند الخ

 ها و بین صوفیان از ابناء سنت نخواهد بود. و هیچ فرقی بین آن

ت اي گفو از لطایف آن که حقیر با مرد صوفی در محالت دچار شدم او را گفتم اخبار مذمت صوفیه را مگر نشنیده

فرماید و سیکون اقوام یدعون چرا ولیکن مراد صوفیان از ابناء سنت است گفتم پس این حدیث امام صادق ع که می

اند دیگر لفظ و سیکون چه معنی دارد مرد صوفی حبنا الخ اگر مراد ابناء سنت باشند ایشان که در آن وقت وجود داشته

رد سر به زیر انداخت دیگر چیزي نگفت. او را گفتم پس شما گفت این حدیث کجا است گفتم در حدیقه الشیعه آن م

محقق بدانید که مراد صوفیان ابناء شیعه است که دعوي محبت آل محمد ع میتنمایند و قصاید غرابسا باشد در حق 

امیرالمؤمنین ع انشاء بنمایند با این حال حضرت همه را هالک و مالک ممالک دوزخ معرفی کرده و کسانی که در 

ها را از بنت کتاب خود قرار هاي آنها به غالب تصنیف بریزند و عکسأمیل کلمات ایشان جان به لب رسانند و کتابت

اند به نام شهدا در راه خدا تعبیر کنند و عمر هارا کشتهبدهند و کسانی که به فتواي علماء و نائب خاص امام زمان ع آن

 ها چه خواهد بود. آخر رسانند بر حسب نص این روایت حال آنعزیز خود را براي تصحیح کفریات ایشان به 
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 حدیث پنجم

طبرانی در معجم کبیر علی ما نقله فیب مجموعه الکبري فی رساله ثالث عشر مرفوعا عن ابن عباس بان الشیطان قال رب 

ؤذنک المزمار و قد قال اهللا اجعل لی بتیا قال بیتک الحمام قال اجعل لی قرآنا قال قرآنک الشعر قال اجمل مؤذنا قال م

تعالی مخاطبا للشیطان (و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و قد فسر ذلک بصوت 

 النساء)

اي از این حدیث ظاهر است که ابن عباس از رسول خدا ص روایت کرده که شیطان عرض کرد پروردگارا مرا خانه

ي تو حمام است عرض کرد قرآن براي من قرار بده فرمود قرآن تو اشعار مودند خانهتعالی فرمرحمت بفرما حضرت حق

و غزلیات شعر است عرض کرد مؤذنی براي من قرار بده فرمود مؤذن تو مزامیر یعنی آالت لهو از نی و دف و صرنا و 

زنند خوانند و دف میزلیات میي ذکر نام کنند و اشعار غنشینند و آن را حلقهغیرها. پس حضرات صوفیه که در هم می

فرماید کسی ي مذکوره خواهند بود که خداوند متعال شیطان  را خطاب مینوازند مصداق همین حدیث آیهو صرنا می

 ها بتاز چندان که استطاعت داري. ي خود بر آنکه حالش چنین باشد بالشگر سواره و پیاده

ي رحمت نازل شود چنانچه ن پندارند که در مجلس سماع مالئکهو غایت جهالت و نادانی صوفیه این است که چنا

ي رحمت نازل شود چنانچه در ترجمه جنید بغدادي گذشت بلکه شیطان با لشگر پیندارند که در مجلس سماع مالئکه

مایند که آیند و سر بر زمین بکوبند و چندان هو هو بنها را به وجد بیاوزد که به رقص میخود در آنجا نازل شود و آن

کنند و به شدت زنند و فریاد میها نمودار است که نعره میها سرازیر بشود که آثار شیطانی کامالً از آنکف از دهان آن

افتند چنانچه در سامره مشاهده کردیم همانند کسی که از شراب مست شده باشد نوازند و به روي یکدیگر میدف را می

 شریعت اسالم مجوزي ندارد.  اي است که اصالً درو این طریقه

 

 حدیث ششم



 193 

صدوق در کتاب اعتقاد پ(ذکر الفصاصون عند الصادق ع قال لعنهم اهللا انهم یشعون علینا و سئل الصادق ع عن 

الفصاص ایحل االستماع لهم فقال ال و قال الصادق ع من اصغی الی ناطق فقد عبده فان کان الناطق عن اهللا فقد عبداهللا و 

اطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس و سئل الصادق عن قول اهللا و الشعراء یتبعهم الغاوون قال هم القصاصون.) ان کان الن

ها را لعنت کند همانا ایشانند که ما را خوانان حضرت فرمود خدا آنکند از امام صادق ع سؤال کردند از قصهروایت می

ایشان نشستن براي استماع حضرت فرمودند خیر جایز تشنیع کنند عرض کردند آیا حالل است گوش دادن و در زند 

دهد مثل این است که او را عبادت کرده و آن متکلم اگر از خدا نیست چه آن که هر که تکلم کند کسی که گوش می

ي و تکلم کند گوش دهنده خدا را عبادت کرده و اگر از شیطان تکلم کند یعنی قصه گبران و حکایات از معنی آیه

 یتبهم الغاوون پرسش کردند فرمود ایشان قصه خوانان باشند. الشعراء 

حقیر گوید این حدیث شریف در قدح مطلق مائلین الی الباطل باشد که عمر عزیز را صرف خواندن شاهنامه و حسین 

انگیز و هاي امروزي شهوتنامه و چهار درویش و این مجلکرد و امیرارسالن و الف لیل و خواورنامه و رستم

ها از هاي رادیو و رقص و تغنی و غیر آن که سرتاسر ممالک اسالم را کامال گرم کرده است تمام آنخوانیوازهآ

ها است مجلس ذکر گوینده و نویسنده و استماع کننده تمامًا عابد شیطان هستند به نص این حدیث شریف و جزء آن

 صوفیان. 

 

 حدیث هفتم

وایت کرده و از رسول اکرم ص که فرمود من اتی ذا بدعه فوقره فقد سعی فی و ایضا شیخ صدوق ق در کتاب اعتقاد ر

 هدم االسالم. 

یعنی کسی که بیاید به نزد صاحب بدعت و او را تجلیل و تعظیم بنماید هر آینه به تحقیق که سعی کرده است در خرابی 

ی که مخالف ما باشد در امور دین مثل ي کسفرماید اعتقاد ما دربارهاسالم و شیخ صدوق بعد از ذکر این حدیث می

 اعتقاد ماست در حق کسی که مخالف باشد در تمام امور دین. 
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حقیر گوید اظهر مصادیق اهل بدعت جماعت صوفیه هستند کما عرفت و اگر کسی بگوید ایشان اهل بدعت نیستند پس 

دین چیزي را که از دین نیست یا خارج اهل بدعت از ازل تا ابد وجود خارجی پیدا نکرده است بدعت داخل کردن در 

 کردن از دین چیزي را که در دین است. 

 

 حدیث هشت

در حدیقه الشیعه از سید مرتضی رازي از شیخ مفید به سند معتبر از امام حسن عسگري ع روایت نموده که فرمود 

ه منکدره السنه فیهم بدعه و پ(قال ع یا ابا هاشم سیأتی زمان علی الناس وجوههم ضاحکه مستبشره و قلوبهم مظلم

البدعه فیهم سنه المؤمن بینهم محقر و الفاسق بینهم موتررا مارئهم جاهلون جائرون و علمائهم الی ابواب الظلمه سائرون 

اغنیائهم یسرفون زاد الفقراء و اصاغرهم یتقدمون علی الکبراء کل جاهل عندهم خبیر و کل محیل عندهم فقیر الیمیزون 

و المرتاب و الیعرفون الضأن من الذئاب علمائهم شرار خلق اهللا علی وجه االرض النهم یمیلون الی الفلسفه بین المخلص 

و التصوف و ایم اهللا انهم من اهل العدول و التحرف یبالغون فی حب مخالفینا و یضلون شیعتنا و موالینا فان نالو منصبا لم 

ریا اال انهم قطاع الطریق للمؤمنین و الدعاه الی النحله الملحدین فمن یشبعوا عن الرضا و ان خذلوا عبد و اهللا علی ال

اي ابوهاشم زود باشد که زمانی بیاید بر مردم که قومی فراهم بشوند در ادرکهم منکم فلیحذر منهم.) به ابوهاشم جعفري 

ا بدعت و بدعت درمیان هاي آنها سیاه و تیره سنت در میان آنهآن زمان که صورت هاي آنها شکفته و خندان و دل

روند ایشان سنت باشد مؤمن در میانشاان خوار و منافق عزیز و صاحب اعتبار امیر ایشان نادان و ستمکار و علماء آنها می

ي ظالمان بدکردار یعنی ظلمه را تکیه گاه خود قرار دهند تا هر چه خواهند بر گردن مردم سوار شوند به درخانه

ال فقراء نمایند یعنی خمس و زکات ندهند کوچک آنها احترام پیران ننمایند و بر هرکاري مندان ایشان حبس مدولت

بر دانشمندان سال خورده تقدم جویند هر جاهلی را صاحب کمال و مطلع بر جمیع خصال پندارند و هر عیار مکاري را 

سد علماء ایشان بدترین خلق هستند به دین فرق نگذارند گر گراز میش نشنافقیر متحق نوازش دانند و بین دیندار و بی

اند و جهت آنکه میل به علوم فالسفه نمایند و تصوف را شعار خود سازند به خدا قسم که ایشان از طریق حق برگشته

میل به باطل نمودند و دشمنان ما را دوست دارند و مبالغه در حب آنها نمایند و شیعیان ما را گمراه کنند و اگر بریاستی 



 195 

از رشوه گرفتن سیر نشوند و اگر مخذول و معزول گردند شیادي و عام فریبی را شعار خود کنند و از روي ریا و  برسند

ي مردم به سوي نمایند تا مردم با ره سوي خود رام نمایند این جماعت دزدان راه دین و دعوت کنندهي عبادت میسمعه

ي مؤمنین باشند پس هر کس زمان ایشان را درك نماید باید از هراه زنادقه و ملحدین هستند و این جماعت گمراه کنند

 آنها اجتناب نماید تا دین او محفوظ بماند)

حقیر گوید محل شاهد از این روایت عبارت یمیلون الی الفلسفه والتصوف باشد پ (در مجمع البحرین گیود قال بعض 

یال المحب و سوف الحکمه) و مراد خبر نه اصله قیال سوف و قفیلسوف  العارفین الفلسفه لغه یونانیه معناها محب الحکمـ

قرائت اوست چه آنکه کتاب هر ملحد و زندیقی را نخوانی و مرام و مقصد و عبارات و کلمات و اصطالحات ایشان را 

شدن است ي ایشان میل به اعتقاد و متدین به طریقهبه دست نیاوري رد و ایراد و اشکال و جواب ممکن نیست بلکه مراد 

ي آنها را رواج دادن و تأویل کفریات ایشان کردن موجب قدح و مذمت باشد و و مذهب ایشان را حق دانستن و طریقه

اند و آن را تنقیح نموند و به برکت این ي کامل از این علم داشتهاال علماء ربانی و حکماء حقانی در هر عصري بهره

ضاله را برمال آشکار فرمودند و عالمت فهمیدن این علم است که حریص در علم فضایح و قبایح عامه را و سائر فرق 

ي خلوص عبادت انوار جبروتیه و اسرار الهوتیه از دریچه دل به در و دیوار شود و در اثرهطاعت و عبادت و بندگی می

صداق انما یخشی انه من ریزد (و به مبتابیدن گیرد و نور معرفت در سویداي قلب قرار گیرد و بیم الهی اشتداد  قلب

شود رفته رفته بعضی از بوارق انوار و اشعه اتوار عباده العلماء) روز به روز خوف او شدیدتر و ترس او از خدا بیشتر می

ي به روز اي از خوارق عدات و جمله اي از کرامات از او در بعضی احیان به عرصهبر بصر بصیرتش تجلی نماید و پاره

ي در مقام بلکه عمدهست و شکی نیست که این مقام به تحصیل حکمت نظریه تنها حاصل نشود و ظهور خواهد پیو

حکمت عملیه باشد که موجب این مقاامت عالیه خواهد بود و اگر حکمت عملیه را کامل نکرده باشد در خطر عظیم 

به اراجیفی که نقل آب دفاتر  واقع خواهد شد از این جهت کثیري از حکماء در ادي ضاللت افتادند چون پرداخته اند

طوالی را محتاج است مثل نفی قدرت و تجویز رؤیت و زیادت صفات بر ذات و اثبات کثرت و قول به وحدت وجود 

موجود و قائل شدن به معقولیت جزأ ال یتجزا و اثبات خال و انکار عقل و تجرد آن و قول به قدم عالم و بقاي بلکه به 
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عملیه است اش از بی اعتنائی به حکمت  ی و نفی عالم روحانی و هزارها امثال آن که سرچشمهزمان و انکار معاد جسمان

 طوبی از براي کسانی که به آن نائل شدند. و التجلیـ که عبارت از تهذیب اخالق باشد من حیث التخلیـ

 حدیث نهم

روایت کرده  7نموده از امام صادقي مجلسی در مرآت العقول شرح بر کنفی به سندي که حکم به صحبت آن  عالمه

عنهم و اکثروا من سبهم والقول فیهم والوقیعه و  پ (قال قال رسول اهللا من اذا رایتم اهل الریب و البدع فاظهروا البرائـ

باهتوهم کی الیطمعوا فی االسالم و یحذرهنم الناس حتی ال یتعلموا من بدعهم یکتب اهللا لکم بذلک الحسنات و یرفع 

الدرجات فی اآلخره) که آن حضرت فرمود که جدم رسول خدا ارشاد نمود به اینکه هرگاه شما اهل بدعت را  لکم به

مشاهده نمودید پس بیزاري بجوئید از آنها و برمال قدح و مذمت آنها بنمائید و بسیار به ایشان بد بگوئید و سخنان زشت 

شما ننمایند و مردم را از ایشان متنفر نمائید و بترسانید و از  و درشت و تهمت بر ایشان بر بندید تا اینکه طمع در دین

هاي ایشان چیزي نیاموزید چون چنین کنید خداوند متعال می نویسد براي شما حسنات و در آخرت درجات شما بدعت

و انما  نـالمجمع البدعه بالکسر فالسکون الحدث فی الدین و مالیس له اصل فی کتاب و الس فرماید پ(فیرا بلند می

 سمیت البدعه الن قائنها ابتدعها عن نفسه)

اقول فردا ظهر اهل بدعت حضرات صوفیه باشند که خرافات بی شمار به دین بسته اند از ذکرهاي اختراعی و سر سپردن 

و چله نشستن و ترك حیوانی کردن و ملتزم شدن به شارب نگرفتن و کرسی نامه دادن و زبان کشیدن و گل بنک بستن 

در ذهن آوردن و قائل به وحدت موجود شدن و تجویز سماع و هزارها مثال آن این  }مرشد در حال صلو }و صور

بر جگر آنها خالنید و تیر دلدوز بر جماعت را باید رسوي کرد و بفالخن مالمت باید سر آنها را کوبید و نیشتر خونین 

ها را نقل مجلس قرار باید داد و  سب و شتم آنها را گل قلب آنها پرانید و در هر مجلس و محفل قوادح و فضایح آن

 سرسبد باید ساخت.

نه مثل کوته نظران بی سواد که مکتب شاه نعمت اهللا ولی و مولی را تابنده ترین مکتب ها بداند و حالج زندیق را از 

بگوید این جماعت اهل بدعت ي عرفا معرفی بنماید و مقتولین به فتواي علماء را شهداء در راه خدا بداند اگر اجله

 نیستند پس بدعت اصال وجود خارج ندارد.
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 حدیث دهم

در روضات الجنات در ترجمه حسین بن منصور حالج گفته که در کتاب ایجاز المطالب سید مرتضی رازي و در کتاب 

 ت کردند دالئل الربوبیه از شیخ مفید که ایشان به اسناد صحیح از محمد بن الحسین بن ابی الخطاب روای

قال کنت مع الهادي علی بن محمد علیهما السالم فی مسجد النبی فاتاه جماعه من اصحابه منم ابوهاشم الجعفري و کان 

من الصوفیه فجلسوا فی جانب المسجد مستدي را و  عظیمه عنده ثم دخل المسجد جماعـ رجال بلیغا و کانت له منزلـ

 توا الی هؤال الخداعین فانهم خالفاء الشیاطین و مخربو قواعد الدین تزهدون لراحـاخذ بالتهلیل فقال علیه السالم ال تلتف

لناس و ال یقللون الغذا لصید االنعام یتجوعون عمرا حتی یدبجوا لال یکاف حمرا الیهللون االلغرور ااالجسام و یسهرون 

بازالیلهم فی الجب اورادهم و یطرحونهم  مالئهم فی الحببااال لمالء العساس و اختالس قلب الدنفاس یتکلمون الناس 

احدهم  }ذهب الی زیارالرقص و التصدیه و اذکارهم الترنم التغنیه و ال یتبعهم اال السفاء وال یعتقدهم اال الحمقاء فمن 

بی سفیان یزید و معویه و ااالوثان و من اعان و احدا منهم فکانما اعان  }الشیطان و عبد }حیا او میتا فکانما ذهب الی زیار

ضب و قال دع ذاعنک من اعترف بحقوقنا لم فقال له رحل من اصحابه و ان کان معترفا بحقوقکم قال فنظر الیه شبه المغ

لطریقتنا و انهم  }یذهب الی عقوقنا اما تدري انهم اخس الطوائف من الصوفیه و الصوفیه کلهم مخالفونا و طریقتهم مغایر

 یجهدون فی اطفاء نور اهللا بافواههم واهللا متم نوره ولو کره الکافریونئک الذین اول االنصاري او مجوس هذه االمـ

و آله بودم که در آن حال  6در مسجد رسولخدا  7المعنی محمد بن حسین بن ابی الخطاب گوید من با امام علی النقی 

م جعفري و او مردي جمعی از اصحاب آن حضرت شرفیاب حضور آن حضرت گردیدند و در میان ایشان بود ابوهاش

ي عظیمه بود در نزد آن حضرت چون اصحاب آن جناب خدمتش قرار بسیار بلیغ و با کمال بود و صاحب منزلت و رتبه

اند به ناگاه جماعتی از صوفیه داخل مسجد شدند و حلقه زدند و مشغول ذکر گردیدند حضرت فرمود ملتفت این گرفته

ي دین مبین می باشند زهد ایشان براي راحت ابدان فاي شیطان و خراب کنندهجماعت نشوید که ایشان اهل خدعه و خل

براي صید کردن عووام است عمري را در گرسنگی به سر برند تا عوامی را مانند خرها  داري و تجهد آنهاو شب زنده

دیگر نیست و کم  پاالن کنند و زین بر پشت آنها گذارند و ذکر و تهلیل ایشان جز غرور و فریب دادن مردم چیز

روند و ذکر باشد و به دنبال نان گرم بی زحمت میهاي بزرگ میخوردن ایشان مقدمه براي کاسه هاي آش گرم و قدح
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آنها براي صدي کردن قلب هاي احمقان است و سخن گویند در دو ستی خدا تابناکهانی بیندازند مردم را در جاه بال و 

ره کشیدن و تغنی و نغمه سرائی باشد و کسی به سوي آنها میل نکند و تابع ایشان او را در عبادت ایشان رقصیدن و نع

ي سفها و احمقان بوده باشد هر آن کس که به زیارت ایشان در حال حیات یا بعد از موت نگردد مگر آنکه از جمله

ا زیارت کرده باشد و هر ها رمثل این است که به زیرات شیطان و عبادت کنندگان بتان رفته باشد و بت پرستبرود 

کس اعانت کند یکی از آنها را مثل این است که اعانت معویه و یزید و ابوسفیان کرده باشد در آن وقت مردي از 

حضرت عرض کرد یابن رسول اهللا و ان کان معترفا بحقوقکم حضرت از روي غضب به آن شخص نظر اصحاب آن 

هر کس حق ما را بشناسد مخالفت امر ما را روا ندارد همانا این جماعت  نمود و فرمود بگذار این سخن را مگر نمیدانی

ي آل محمد است و ي ایشان غیر طریقهبدترین طوائف صوفیه باشند و این فرق صوفیه تماماً مخالف ما هستند و طریقه

متعال نخواهد نور خدا را خاموش بنمایند و خداوند  خواهنداین جماعت مجوس و نصاراي این امت باشند که می

 گذاشت به رغم لنف ایشان این نور را زیاد خواهد فرمود)

 اند.اقول اوال این روایت به سند صحیح علماء آن را ذکر کردند و آن را ثابت و محقق دانسته

 ي اینها مخالف طریقه ما است .ي صوفیه است و تصریح به اینکه طریقهو ثانیا مضامین آن ذم قاطبه

گوید ولو معترف بحقوق شما باشد در جواب می فرماید آن کس که ن حضرت هنگامی که آن مرد میو ثالثاً غضب آ

 معترف به حقوق ما باشد مخالفت ما را نمی کند.

و رابعاً از آن ها تعبیر به نصاري و مجوس کرده و اعانت و زیارت آنها راحیا و میتا مثل اعانت و زیارت یزید و معویه و 

 فرموده ، پس کسی که تقدیس این حضرات بنماید اشتباه بزرگی فرموده است.ابی سفیان معرفی 

 

 حدیث یازدهم

ي خوانساري در روضات الجنات در ترجمه حسین بن منصور حالج و سلیمان شیخ بهائی در کتاب کشکول و عالمه

رسول خدا روایت کردند  ي خیراتیه از االخوان و آقامحمد علی کرمانشاهی در رساه }میرازي قاجار در کتاب تذکر

التقوم الساعه علی امتی حتی یخرج قوم منهم یحلقون للذکر و اسمهم الصوفیه هوالء لیسوا  6که فرمود پ(قال النبی 
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الحمار و  بامتی بل انهم یهود امتی یرفعون اصواتهم بالذکر یظنون انهم علی طریق االبرار بل اضل من الکفار لهم شهقـ

و عملهم عمل الفجارهم ینازعون العلماء لیس لهم ایمان و هم معجبون باعمالهم لیس لهم من عملهم قولهم کقول االبرار 

اال التعب) قیامت بر پا نخواهد شد تا آنکه جماعتی از امت من ظاهر شوند که خد را صوفیه گویند و ایشان یهود امت 

صداها را به ذکر بلند نمایند و مانند خرها نعره باشند و عالمت آنها این است که اطراف همدیگر حلقه زنند و من می

غافل از اینکه بدتر از کفار باشند سخنان ابرار و متقیان گویند و عمل فسقه و  ي ابرار هستند.زنند به گمان آنکه از زمره

عب حاصلی فجار به جاي آرند و با علماء اعالم معارضه و منازعه خواهند نمود به اعمال خود عجب نمایند ولیکن جز ت

 براي ایشان نباشد.

اند به تمام اند و به آن استدالل کردهاقول در این روایت صحیحه این بزرگان نقل کردند و آن را صحیح و ثابت دانسته

ي صوفیه را از امت مرحومه خارج کرده و آنها را یهود این امت معرفی کرده و کردار و اطوار و گفتار صراحت قاطبه

ده و حقیر این کردار و گفتار را هم از ابناء سنت در سامراء دیدم و هم از ابناء شیعه در کربال و در صحن آنها را شرح دا

ي شاه نعمت اهللا در شب هاي جمعه عمل و هم در محالت که آنچه در این روایت است طائفه 7حضرت عباس 

 کنند.می

 

 حدیث دوازدهم

ي حسین بن منصور حالج و سید نعمت اهللا جزایري مسندا از ترجمهسید محمد باقر خوانساري در روضات الجنات در 

از حال  7شیخ مفید که ایشان به سند خود از حسین بن سعید حدیث کند که فرمود من سئوال کردم از حضرت رضا 

قال قال سئلت ابا الحسن عن الصوفیه فصوفیه آن حضرت فرمود پ (روي المفید با سناده الصحیح عن الحسین بن سعید 

فال اثم علیه و عالمته ان یکتفی  و اما من سمی نفسه صوفیا للتقیـ }او حماقـ ـاو ضالل }ال یقول احدیا لتصوف االخدعـ

بشئی من عقایدهم الباطله) کسی قائل به تصوف نشود مگر از روي خدعه و مگر و گمراهی یا جهالت  فال یقول باتسمیـ

را صوفی نامد از شر ایشان محفوظ ماند بائسی بر او نیست وگناهی ندارد به  و حماقت و نادانی و لیکن اگر کسی خود

 .شرط آنکه از عقاید و اقوال ایشان چیزي نیاموزد
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اقول این حدیث مسند صحیح را که شیخ مفید روایت فرموده به تمام صراحت مسمی شدن به صوفی را منع فرموده مگر 

فرمود بعد از دانسته اگر یک دسته صوفی خوب وجود داشت حضرت میدر صورت تقیه و مطلق عقاید آنها را باطل 

 این بیایند صوفیان خود که عقاید آنها صحیح است پس معلوم شد که این اسم مذموم است مگر در صورت تقیه.

 

 حدیث سیزدهم

ت کرده که مردي روای 7الواعظین از کافی کلینی قدس سره نقل کرده که ایشان به سند خود از امام باقر  در روضـ

چنان بیهوش  سئوال کرد از آن حضرت یابن رسول اهللا قومی هستند که هرگاه ذکر کنند چیزي از قرآن را یکی از ایشان

شود حضرت از روي تعجب فرمودند سبحان اهللا این کنی اگر دست و پاي او بریده شود خبردار نمیمیافتد که گمان می

 این امر نفرموده بلکه نرمی و نازکی دل و اشک چشم و ترس ایشان را حاصل شود.از شیطان است خداي ایشان را به 

اقول این حدیث صریح است در اینکه بیهوشی حضرات صوفیه اگر راست بگویند از جانب شیطان است و چرخ زدن 

اهد و عیان ایشان از شوق امردان و در آغوش آوردن ایشان است و در این عصر در مجالس ذکر ایشان این مطلب مش

 است.

 رئیس خرقه پوشان میش بودي   اگر از خرقه کس درویش بودي

 به تحقیق آسیا معروف کرخی است   اگر مرد خدا آن مرد چرخیست

 

 حدیث چهاردهم

است که آن حضرت نهی عن ضرب الدف و علی متقی در جلد هفتم کنزالعمال درحرف الم از رسول خدا روایت کرده

 زماره لعب الصیخ و صوت ال

 نهی فرمود از دایره زدن و صیخ بازي کردن و صرنا و نی نواختن) 6یعنی رسول خدا 

ي برنج است که برهم اقول اگر صیخ به بفتح و سکون نون و جیم معجمه بخوانیم همین صنج معروف است که دو قطعه

مه بخوانیم این عادت صوفیان است که در جگویند و اگر به کسر صاد و یاء ساکنه و خاء معزنند و آن را مزقان میمی
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آید و آورند و خون بیرون نمیزنند و بیرون میکوبند بر شکم خود میسامره در شب هاي جمعه و دوشنبه این صیخ می

 حضرات دروایش و قلندران است. هاتا کنون صدق این مسئله معلوم نشده است و این از شعبده بازي

ل خدا صلی اهللا علیه و آله روایت کرده که آن حضرت فرمود ان بین یدي الساعه الدجال و از رسوو نیز در کنزالعمال 

لم تکونوا علیها و یغیرون بها سنتکم و دنیکم فاذا رأیتموهم  بین یدي الدجال کذا بون قال ما آیتهم قال ان یأتوك بسنـ

 فاجتنبوهم و عادوهم.

یدا شوند پس اصحاب آن ر شود و پیش از دجال دروغگویان پهیعنی رسول خدا فرمود که پیش از قیامت دجال ظا

حضرت از عالمت دروغگویان از ایشان پرسش کردند فرمودند تغییر دهند سنت مرا و برخالف این دین عمل نمایند هر 

د کاه ایشان را مالقات کردید اجتناب نمائید و آن ها را دشمن دارید و این حدیث شامل حضرات صوفیه است بلکه فر

حضرات صوفیه بدعت در این دین حنیف نهادند هیچ کس نکرده است بالجمله اظهر ایشانند چته آن که آن مقداري که 

اخبار مذمت صوفیه و اخبار مذمت کردار و گفتار ایشان زیاد است مثل اخبار حرمت غنا اخبار حرمت دف اخبار حرمت 

و ترك حیوانی خوردن ودشمن با علما کردن و هزارها بدعت اخبار حرمت رهبانیت اخبار مذمت ترك شارب گرفتن 

فرماید رساله اي نوشتم بر رد صوفیه که مشتمل است امثال آن این استکه شیخ حر عاملی در امل االمل به ترجمه خود می

بر دوازده باب و دوازده فصل و قریب هزار حدیث در او روایت کردم و عموما و خصوصا در هر چیزي که اختصاص 

 دهم.صوفیه بر آن) فلذا به همین عدد مبارك چهارده نقل اخبار را خاتمه میاند ا کردهپید

 

 پاره اي از مصنفات علماء و کلمات ایشان در قدح صوفیه

 ـ رساله ي حر عاملی که آنفا شنیدي قریب هزار حدیث در قدح صوفیه در او روایت کرده1

حالج می فرماید انه منذ احتجب عن اعیننا حجت الزمان عجل اهللا ـ در روضات الجنات به ترجمه حسین بن منصور 2

و اهلها الضعف والهوان و ظهر النقص فی طواف االرض بموت  }المطهر تعالی فرجه الی االن طال ما نال هذه الشریعـ

ن فحصل به کل فرح و البرهان و یکون بالغیب ال باالعال اهل االیمان و تشدید البلیـ فقهائنا االعیان تغلیظا لمحنـ

و آخر یعرف بالتصوف و الکشفیه کل ذلک لقصورهم عن  البابیـ للشیطان حیث ادعی واحد من اهل تلک الجاهلیـ
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العروج الی معارج العلم و الدین فتورهم عن االخذ بقواعد المجتهدین و جهلهم بقوانین التفقه فی الفروغ و عجزهم فی 

ن القیام بحق التحقیق و بعدهم عن التصرف فی مقام التدقیق کما یشهد به تبتع اباطیلهم افانین التنبیه للمشروع و ضعفهم ع

 والتامل فی اقاویلهم.

الی ان قال و هم شیاطین فی حوانیت المکر و التلبیس علی العوام و اشقیاء بلباس االتقیاء سخروا االنعام و هم غیالن 

الملحدین شعارهم الفتنه و الفساد و دثارهم الزندقته و  الی نحلـ ـواالسالم و قطاع طریق المؤمنین و الدع الشریعـ

و زینتهم اللعب و الرقص و همتهم قبل ظهور للحیه فعل امغلمین و بعد ظهورها  }االلحاد و دینهم البدعه و ترك الصلو

البطن والخوض فی حدیث  }دشغلهم عبا واللقمـ و مباهاتهم بتحصیل الحزقـ الظلمـ المعلمین افتخارهم بصحبـ اطاعـ

الحیا) و ذکرهم النغمات الغناء  عادتهم الوقاحه و قلـو االفتراء علی کل بريء کامل  الباطل و مدارهم علی الخیانـ

وحالهم اظهار السکر و العوي قد صارو اغرباء من احکام الدین و ادباء بآداب اللوطین جعلو الدنیا الفانیه نصب اعینهم و 

و  }للشهر ـو الهذیانات الفلسفیه و جعلوها وسیل  وراء ظوهورهم واشتغلوا بعضهم بالمجادالت الکالمیـنبذوا امراهللا

(الی ان قال) فایاك ایاك من معاشرتهم والمیل  و دقائق اسرار الکتاب و السنـ اعرضوا عن حقایق علوم الدین و الملـ

 فانهم شیاطین االنس بل اخوان الشیاطین علی الیقین الهیم والکون معهم و التشبه بهم و الدخول فی زمرتهم

 علیه فاتعوذ عنه باهللا   فلو کان التصوف مثل ما هم 

 واهواء تراکم فی الجلـ    جفاء الصفاء فی وفاء

 کبعد ببن صنعاء و الیه الخ    لها بعد عن المطلوب حقا

یاري از عبارات او را ساقط کردم مع ذلک در مذمت که ذکر شد با اینکه بس اقول این مخلص کالم این عالم متبحر بود

پرده که آفتاب عالم تاب حضرت حجت عجل اهللا فرجه در پس  صوفیه چیزي فرو گذار نکرده می فرماید از روزي

غیبت مختفی گردید این شریعت مطهره دچار چقدر بالهاي گوناگون گردیده و چقدر دزدان دین وره زنان شرع و 

که نمایند براي این با بیت گاهی به اسم کشفی و شیخی گاهی به نام صوفی رخته در قواعد دین میآئین گاهی به نام 

ي علم مجتهدین ریان وسیراب بشوند که صعود به مدارج علم و معرفت بنمایند و از زالل سرچشمهاند قاصر و بی همت

ند و دست به اباطیل و خرافات می زنند این و خود را از وادي جهل برهانند این استکه رقص الجملی روي کار می آور
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جماعت که به نام صوفی شهرت دارند شیاطین دکان هاي مکرو تلبیس و خدعه و نیرنگ باشند اشقیاء و اشراري هستند 

که به لباس اتقیاء ملبس شدند و غوالن راه زنی براي سحر کردن و به دام آوردن عوام می باشند دعوت کنندگان براه 

لحاد و فتنه و فساد باشند دین آنها بدعت و ترك نماز و عبادات و شغل انها رقصیدن و لواط و چرخیدن افتخار زندقه و ا

ظلمه و مباهات به تحصیل خرقه و پر روئی و بی حیائی و انس آنها به آوازه خوانی و عربده کشیدن و  آنها بصحبـ

اي فانیه را نصب العین خود قرار دادند و امر خدا را در اشعار و همانند مستان به این طرف آن طرف افتادن است دنی

فرماید بپرهیزید از ایشان مبادا با ایشان معاشرت بنمائی یا میل به ایشان یا تشبیه به پشت سر خود قرار دادند تا اینکه می

 ي آنها داخل بشوي ایشان پیدا کنی و خداي نکرده در زمره

 شته همان حالجی که بعضی از کوته نظران او را از اجالء عرفا معرفی کردهـ شیخ مفید کتابی در رد حالجیه نو3

 ـ شیخ صدوق در کتاب اعتقادات به کفر آنان تصریح کرده4

 ـ شیخ طوسی درکتاب غیبت و کتاب االقتصار داد فضیحت مدعین باطل را داده5

المارقه) من اغراض الزنادقه در رد صوفیه مرقوم  ـ الشیخ الجلیل علی بن محمد از نوادها شهید ثانی کتابی به نام (الهام6

 160فرموده به شهادت شهداء الفضیله ص 

آشیخ عباسعلی که سالها گرفتار این فرقه ي ضاله بوده کتاب (راز گشا) و کتابی به نام (استوار) که نسخه ي آن در ـ 7

ي  البوار فرستاده و تصریح کرده که فرقهبه یک رسن بسته به دار نظر این قاصر موجود است حضرات صوفیه را قاطبـ

ي از آنها اشاره بشود با این حال آیا ه ها دارد شاید بعد از این به پارهحقه در میان صوفیان نیست و ایشان با صوفیان قص

یاء ممکن است با یزدي بسطامی و معروف کرخی را حامالن اسرار بدانیم و بگوئیم حامالن اسرار اسالم گاهی به نام اول

و یا ارباب قلوب و گاهی به نام هاي صوفیه و یا متصوفه و یا درویشان و و گاهی به نام هاي عرفاء و یا صاحب دالن 

خرقه پوشان و یا قلندارن طریقت و غیر اینان در صحنه اسالم ظاهر شدند و مکتب ها به پا کردند تابنده ترین مکتب ها 

 الخ
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به پا کردند ولی مکت هاي زندقه و الحاد و بدعت و القیدي بدین و شریعت حقیر عرض می کنم قبول دارم مکتب ها 

چقدر سخت پیشانی می خواهد که این قلندران را حامل اسرار بداند تف بر این اسراري که درویشان و قلندران حامل 

 کتاب و سنت از او محروم باشند.ي آن باشند و حمله

تألیف کرده در رد مال سلطان کنابدي  دي کتابی به نام براهیم الجلیــ فاضل معاصر حضرت مستطاب شیخ علی کناب8

که آن کتاب را به خط مؤلف زیارت کردم و او را مطلع ترین مردم به احوال مال سلطان کنابدي دیدم شکراهللا سعیه 

 واجزل اهللا اجره

د علی الحکماء والصوفیه تألیف قمی کتابی به نام (الفوائد الدینیه) فی الرـ آخوندمالمحمدطاهربن محمدحسین9

فرمودند چنانچه در روضات وامل االمل در ترجمه او مذکور است که بعد از تجلیل زیاد از ایشان می گوید کان شدید 

التعصب علی جماعت الصوفیه و فرق المالحده این بزرگوار پوشیدن خرقه و پشم و گوشه گرفتن و نشستن در چله و 

انگیز و از حقیقت و طریقت دم زدن و خود را عاشق حقیقی گفتن و از مکاشفات و عرفان  شنیدن غنا و آوازهاي طرب

سخن کردن را بدعت و ضاللت دانسته و تکفیر کرده کسی را که تکفیر آنها نکند و این عالم جلیل که به وصف بارع 

در امن اآلمال و روضات اگر  عظیم الشأن او را توصیف کردند میل صالح متبحر محقق مدفق ثقـفاضل محقق متلکم ج

 در میان صوفیه طائفه حقه پیدا می شد البته او را خارج و مستثنی می کرد.

العالم المحقق الجلیل الشیخ اسماعیل بن محمدحسین بن محمدرضا بن عالء الدین محمدالمازندرانی المتوفی سنه ـ 10

ي فارسیه اي است در رد فرماید او را رسالهکما صرح بذلک فی روضات الجنات که بعد از تجلیل او می 1117

 صوفیه)

 ي صوفیه نمودهالعوام تکفیو قاطبه }ـ سید مرتضی در تبصر11

 ابن حمزه کتابی به نام فصول التامه و کتابی دیگر به نام ایجاز المطالب در رد صوفیه نوشته.ـ 12

 اجع به همین صوفیه نوشتهعن طریق المهلکات ر }ـ همین ابن حمزه کتابی به نام هادي النجا13

 است. صوفیه زدهي قاطبهي آتش به اندوختهالشیعه ـ مقدس اردبیلی در حدیقـ14
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ـ محمدبن نعمت اهللا بن عبداهللا در کتاب اصول الدیانات و کتاب بیان الدیان داد سخن داده و به کلی هر چه صوفیه 15

 عرفی کرده.بوده همه را کالب نار و مخلد به عذاب خداوند قهار م

ـ سید نعمت اهللا جزائري درانوار نعمانیه هر چه صوفی بوده همه را مفتضح و رسوي کرده و کفریات آنها را و دعا 16

 ي ایشان را کالنار علی المنار فرموده وي باطله

 ـ محقق قمی در آخر جامع الشتات داد سخن داده که بعضی از کلمات او بباید بعد از این17

ي صوفیه را تکفیر کرده متعدده ي روضات الجنات به تصریح تمام قاطبهباقر خوانساري در موارد  حمدـ سید م18

 اي از آن سبق ذکر یافت و در ترجمه محی الدین عربی گویدچنانچه پاره

و رایتا اصوفیه اشد ضررا علی الدین النهم یقولون و یصدقهم عوام المذهب و حکام الجور و یقهرون الناس علی 

السید محمد رضی اهللا  و حلقه فی شیراز و کنت اراء لیالی الجمعه تحت قبـیقهم و کان شیخ صوفی صاحب ذکر تصد

انه علی مذهب  }بعد مدتعالی عنه وسط الحلقه و کان یقول اذا رجعنا من مشایعه االموات کنا نزرع االموات فظهر 

استنادا الی انها وسائط بین الرب و العبد و لیس بینه و بین و سائل العبادات فمشایخهم یترکونها  }التناسخ و اما الصلو

الیقین و یلزم  واعبد ربک حتی یأتیک الیقین) و شیوخ الصوفیه ترقوا الی درجـالعارفین حجاب و یستدلون بقول تعالی (

الدین االعرابی  من هذا انهم اکمل من االنبیاء و اوصیائهم ولعل الصوفیه یلتزمون ذلک کما هو الظاهر من کالم محی

 انتهی 

حقیر عین عبارت او را نقل کردم تا معلوم بشود که صریحا آنها را تکفیر کرده که می فرماید ما می نگریم که حضرات 

گویند جماعت عوام از آنها صوفیه ضرر آنها بیشتر و شدیدتر است از دیگران بر اسالم و اسالمیان براي اینکه هرچه می

ي مردم را به زور وادار می نمایند که هرچه مرشد می گوید شما قبول کنید و کومت هاي ظلمهیند و حنماتصدیق می

می فرماید در شیراز شیخ صوفی را دیدم که شبهاي جمعه در تحت قبه حضرت سید محمد حلقه ذکري داشت و 

معلوم شد که مذهب  کنیم بعد از چند روزگردیم زراعت اموات میگفت هنگامی که از مشایعت اموات بر میمی

گوینداین هااین است که میي آنها است مستند آنتناسخ را دارد و مشایخ صوفیه ترك نماز و عبادات از لوازم طریقه

عبادات وسائط بین عبد و پروردگار است و بین خدا و عارف حجابی نیست و استدالل آنها به این آیه استکه از پیش 
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ی فرماید( عبادت کنید مرا تا اینکه یقیق براي شما حاصل بشود و حال آنکه یقین در خود ان را ترجمه کردند که خدا م

آیه به معنی مرگ است یعنی تا هنگام مرگ خدا را عبادت کنید پس نعوذباهللا بنا بر تفسر ایشان بایستی این حضرات از 

 صوفیه ملتزم به همین باشند.انبیاء اکمل و افضل باشند چنانچه همین معنی از عبارت محی الدین ظاهر است و 

 الموحدین روسائی قاطبه صوفیه را آشکار کرده ـ حاجی مال احمد کوزه کنانی در جلد اول هدایـ19

 ـ شیخ محمد باقر بیرجندي در اکفاء المکائد را در رد صوفیه نوشته20

 وشتهاي به نام خالصه الکالم در رد صوفیه نـ فخر االسالم صاحب انیس االعالم رساله21

ي خیراتیه رادر کفریات صوفیه نوشته بعالوه در کتاب مقامع الفضل خود از ـ آقا محمد علی کرمانشاهی رساله22

 روسوائی قاطبه صوفیه سخنرانی کرده

 }ي مجلسی کتابی به نام جواهر العقول و کتابی به نام موش و گربه در رد صوفیه نوشته مضافا در عین الحیوـ عالمه23

ي از آن گذشت و نیز در ذیل حدیث ابی ذر که حقیر آن را در حدیث اول ذکر کردم می فرماید ه که پارهذکر فرمود

ین انصاف نظر بنمائی همین فقره که در همین حدیث شریف وارد ي عصبیت از دیده برداري و بع(اي عزیز اگر عصابه

ا و ضمنا بر بطالن اطوار و اعمال ایشان وارد است براي طائفه ي متبدعه کافی است و قطع نظر از احادیثی که صریح

اند مثل علی بن اند و کتابها بر رد ایشان نوشتهشده کلمات علماء رضوان اهللا علیهم را ببین که چقدر مذمت آنها کرده

 دتمندش محمدبن علی بن بابویه که به دعايبابویه که نامها به حضرت صاحب االمر نوشته و جواب رسیده و فرزند سعا

امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه متولد شده و ریئس محمدثین شیعه است و مثل شیخ مفید که عماد مذهب شیعه است و 

براي او بیرون آمده که مشتمل بر مدح  7اکثر محدثین و فضالي نامدار از شاگردان اونید و توقیع حضرت صاحب االمر 

و مثل شیخ طوسی که شیخ و بزرگ این طائفه است و اکثر و منقبت او است و کتابی مبسوط در رد ایشان نوشته 

ي حلی که در علم و فضل مشهور آفاق است و مثل شیخ علی در کتاب و مثل عالمه احادیث شیعه به او منسوب است

االثقال و شیخ عالی قدر جعفربن محمد دوربستی در کتاب اعتقاد  }مطاعن مجرمیه و فرزند او شیخ حسن درکتاب عمد

العلماء و المتور عین موالنا احمداالردبیلی قدس اهللا ارواحهم و شکراهللا مساعیهم و غیر  }حمزه در چندکتاب و زبد و ابن

اند ایشان از علماء الشیعه رضوان اهللا علیهم و ذکر سخنان این فضالء عظیم الشأن و اخباري که در این مطلب ایراد نموده
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شود (ممکن است کتاب نام برده باشد) پس اگر مطلب علی حده نوشته می موجب تطویل است انشاءاهللا کتابی در این

اعتقاد بروز جزا داري امروز حجت خود را درست کن که چون فردا حق تعالی از تو حجت طلبید جواب شافی و عذر 

از علماء شیعه  پسندیده داشته باشی نمیدانم بعد از ورود این اخبار صحیحه از اهل بیت رسالت و شهادت این بزرگواران

 ي این طائفه عذرخواهی آورد انتهی کالمه رفع فی الخلد مقامهرضوان اهللا علیهم بر بطالن طریقه

ي شهیر السید دلدار علی النقوي کتبا شهاب الثاقب و کتاب رد بر محمدسمیع صوفی تصنیف فرمودند و این ـ عالمه24

 متبحرین امامیه است. سید از اجالء فقها

المقال در کفر اهل ضالل تصنیف فرمودند بنابر آنچه در  }االجل الشیخ حسن بن علی الکرکی کتاب عمد ـ العالم25

فرماید این کتاب را به اسم شاه طهماسب صفوي تألیف فرموده و بطلن مذهب می 322(اعیان الشیعه) ص  22جلد 

 قاطبه صوفیه را روشن فرموده

 د صوفیه نشوتهـ و شیخ علی کتاب مطاعن مجرمیه را در ر26

 ـ و شیخ جعفر دوربستی درکتاب اعتقاد خود قاطبه صوفیه را به باد فنا داده است.27

تماشا اینجاست که مالصدري با ایکه می توانند  ي کسراالصنام را در رد صوفیه نوشتهـ و مالصدراي شیرازي رساله28

 را که مطلع شدند او را در شما صوفیه نیاوردند.صوفیان او را به خود ملحق کنند ولی چجون رساله کسر االسنام او 

ـ الشیخ االجل شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق کتابی نوشته به نام نفخات الملکوتیه در رد صوفیه و علی ما نقل 29

 کتاب جامعی است.

م عقلیه و گوید براي او هشتاد مجلد تصنیف در علوـ میرزا محمد اخباري در روضات الجنات به ترجمه ایشان می30

 الصدور در رد صوفیه است. نقلیه است از آن جمله نقشـ

ـ میرزا ابوطالب در جلد ثانی اسرار العقاید و مال حسین قلی در منهاج الطالبین و صاحب دالئل الربوبیه و مرحوم 31

 اند.همحدث خبیر حاجی شیخ عباس قمی هر یک در کتابهاي خودفصل مشبعی در قوادح مطلق صوفیه مرقوم داشت

فرماید اتفاق افتاد از براي من که ي کراجکی در کنز الفوائد به عالوه اینکه کتابی در قدح صوفیه نوشته میـ عالمه32

صوفیه چون مجلس ایشان مملو گردید مشغول شدند بر حسب عادت خود به  حاضر شدم در مجلسی از مجالس
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از ایشان عزلت اختیار کردم اتفاقا با مردي از اخبار مصادف رقصیدن و تغنی کردن در آن حال من از جاي برخاستم و 

به سفاهت نسبت نمودیم و عقل ایشان را کردیم و قدح حضرات صوفیه میشدم به نزد او نشستم و باه م صحبت می

نکه نمود تا ایکرد و او هم مذمت ایشان مینمودم رفیق من آن را تصدیق میدادیم و من هر چند مذمت صوفیه میمی

 مغنی صوفیان این ابیات را قرائت کرد.

 تري االنس وحشا و هی تأنس بالوحش   و ما ام مکحول المدامع ترتعی

 سباع الفال ینهشنه ایمانهش الخ   فطافت بذاك القاع و لها فصا رمت

ز صوفیان به رقص چون رفیق من این ابیات بشنید بی اختیار از جا برخاست و در حلقه ذکر ایشان داخل گردید و بیشتر ا

زد تا آنکه غش کرد و بر وي زمین افتاد چون به هوش آمد به نزد کرد و بر سر و صورت خود میآمد و همی گریه می

از آنها کردي اکنون تو با من نبودي در ذم صوفیه و ایشان را همی سب و شتم میمن رسید او را گفتم مگر تو موافق 

کردي تا بیهوش شدي جواب گفت یا شیخ معذورم به دار اکنون من تائب و بیشتر به وجد آمدي و رقصیدن آغاز 

پشیمانم از آنجه از من صادر شد و وجه اقدام من در این عمل شنیع این بود که مرا پدري بود سباع و دردنگان صحرا او 

الینهشنه ایمانهش من داشت چون مغنی صوفیان این شعر بگفت سباع الفرا پاره پاره کردند و او مرا بسیار دوست می

 حال پدر خود را یاد کردم و بی اختیار به گریه و ناله در آمدم و در این عمل با ایشان موافقت کردم.

 تونی شبراوي کتابی در رد صوفیه نوشته در طرایق تصریح به آن کرده.مال احمد بن محمد ـ 33

شمارند کتابی به نام (طریفه) در رد ا از صوفیه میئق ایشان رـ المحدث المحقق مال محسن فیض با اینکه صاحب طرا34

 شریفه او این استاي از عبارات ارهي آن در نظر این قاصر موجود است و نص پصوفیه نوشته که نسخه

و من الناس من یزعم انه بلغ من التصوف و التأله حدا یقدر معه ان یفعل ما یرید بالتوجه و انه یسمع دعائه فی الملکوت و 

اب ندائه فی الجبروت یسمی بالشیخ و الدرویش و اوقع الناس بذلک فی التشویش فیفرطون و یفرطون فمنهم من یستج

البشر و آخر یقع فیه بالسؤ و الشریحکی من وقایعه و منا ماته ما یوقع الناس فی الریب و یأتی فی  یتجاوز بالتصوف حد

العراق و هزمت سلطان الهند و  تلت البارحه ملک الروم و نصرت فئـالغیب و ربما یسمع منه یقول ق اخباره ما ینزل منزلـ

قلبت عسگر النفاق او صرعت فالنا یعنی به شیخا آخر نظیره و ربما تراه یقعد فی بیت مظلم یأتکف فیه اربعین یوما یزعم 
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ایاما یحسب انه یؤدي بذلک دین  }سور }انه یصوم یوما و ال ینام نوما و ال یأکل فیه حیوانا و یالزم مقاما و یکرر فیه تالو

 من الجن و وقی نفسه او غیره بهذه الجنـ من حوائج اخیه و ربما یدعی انه سخر طائفـ احد من معتقدیه و یقضی حاجـ

المقام المحمود و  }المعبود و مجاور }و مشاهد ـافتري علی اهللا کذبا (الی ان قال) و من الناس من یدعی المعرف

عین الشهود و ال یعرف من هذه اال االسماء ولکنه تلقف نم التامات الکلمات یرددها لدي االغبیاء کانه فی  المالزمـ

یتکلم عن الوحی و یخبر عن السماء ینظر الی اصناف العباد و العلماء بعین االزراء یقول للعباد انهم متعبون و فی العلماء 

ما یدعیه ملک مقرب العلما احکم و ال عمال هذب یأتی الیه  انهم فی الحدیث محجوبون و یدعی لنفسه من الکرامات

الجمع و یلقون الیه السمع و ربما یخروجون الیه سجدا للحج یزدهم علیه  رعاع الهمج من کل فج اکثر من اتیانهم مکـ

ت یأکل و کانهم اتخذوه معبودا یقبلون یدیه ویتهافتون علی قدمیه یأذن لهم فی الشهوات و یرخص لهم فی المشتهیا

اصابوا ام من حرام و هو لحوانهم هاضم و لدینه و ادیانهم حاطم لیحملوا یأکلون کما تأکل االنعام و ال یبالون من حالل 

اوزارهم کامال یوم القیمه و اوزار الذین یضلونهم بغیر علم) االساء مایزرون و لیحملن اثقالهم مع اثقالهنم و لیسئلن یوم 

و یوم  ال ینصرون و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنـ یدعون الی النار و یوم القیمـ ن و جعناهم ائمـعما کانو یفترو القیمـ

 بالهدي فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. من المقبوحین اولئک الذین اشتروا الضاللـ القیمـ

نع و التکلف یلبسون خرقا و یجلسون حلقا من التص و فیه ایضا و منهم قوم یسمون باهل الذکر و التصوف یدعون البرائـ

سبیل ابتدعوا شهیقا و نهیقا  یخترعون االذکار و یتغنون باالشعار یعلنون اصواتهم بالتهلیل و لیس لهم الی العلم و المعرفـ

الشقاء  رقصا و تصفیقا قد خاصوا فی الفتن و اخذو بالبدع دون السنن یرفعون اصواتهم بالنداء و صاحو صیحـو اخترعوا 

تسبیح الجیتان فی البحر و ادعوا  وال یحیط با االلسنـ ام ینادون باعدا ام یوقظون راقد تعالی اهللا عن ذلک ال تاخذه السنـ

 ربک تضرعا و خفیه دون الجهرانه لیس منک ببعید بل هو اقرب الیکم من حبل الورید.

 خالصه ترجمه

باطل چنان گمان دارندکه قادر بر هر چیز باشند و خود را مستجاب  حضرات صوفیه به عقل محال و خیالفرماید این می

الدعوه شمارند و مقرب عنداهللا پندارند نام خود را شیخ یا درویش گذاشته و خلقی را در تشویش انداخته و چندان از 

ن به خرج آنها آورد و چناید و بدین مکائد مردم را به دام مینماحد خود تجاوز کرده که دعوي اخبار از غیب می
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دهد که من در شب گذشته عسکر نفاق را منهزم کردم و سلطان روم را به قتل رسانیدم و لشگر عراق را نصرت کردم می

کرد و براي و ملک هند را از تخت به زیر کشیدم و شیخ عاصی را به خاك هالك انداختم که بر مریدان من اذیت می

ي مالخولیا به دهد تا قوهشود و چنن تن به ریاضت میخ تاریکی ساکن میعوام کااالنعام چهل روز در سوراتخدیع 

کند که اجنه را تسخیر کرده و آید و از جهت ترك حیوانی و اشتغال به اذکار اختراعی همچه خیال میحرکت می

گردند و حال آنکه دهد و به این ریاضت و اصل به حق میکنند و علم کیمیا به ایشان تعلیم میمیردان او را نصرت می

را به این اعمال رخصت نداده جنود شیطانی بر ایشان غالب گردیده و بعضی از خرافات و ترهات را خداوند متعال ایشان 

دهند و مردم سفله و حمقاء از دهد تا ایکه مخاریق و شعبده را به جاي کرامت به خرج مردم میبه نظر ایشان جلوه می

ن کالب و کرکس که اطراف مردار گندیده جمع شوند به اطراف آن مرشد جمع می گردند نمایند و چوایشان قبول می

نماید که هرچه کرامت انبیاء دارا بودند من فوق آن را دارا هستم و دعا میبوسد و از او التماس و دست و پاي او را می

ماید و ایشان را رخصت دهد در معاصی و چون همج الرعاع در اطراف ایشان زیاد بشوند مواق میل فسقه و فجره رفتار بن

نه بوي علم به مشام آنها رسیده نه عملی را درست به جا آورده نسبت به ترك عبادات و این همه از بابا غرور است 

کند خرقه زند و آنها را مذمت می نماید خود را از اهل ذکر و صوفی معرفی میي علوم دین هرزه به غالب میجمله

زنند به قدر حیوانی نمایند و فریاد میکنند و تغنی به اشعار میکند و اختراع اذکار میي ذکر برپا میهپوشد و حلقمی

زنند سنت را ترك کردند و بدعتها را ملتزم شدند کنند و کف میکشند و رقاصی میشعور ندارند و مانند خر عربده می

کند پاك و منزه است ذات احدیت از اینکه آنها را اصغا نمیرا عبادت نام گذاردند که آن خدانبک فریاد زدن و صیحه 

 فرماید:فرماید این اشعار را میچیزي بر او مخفی باشد بالجمله مرحوم فیض بعد از تشنیعات زیادي که از صوفیه می

 بشنو فهم کن بکار آور   ي مارا کلمات طریفه

 رهنماشان بدین دیار آور   برسانش بسمع گمشدگان

 در دلش خارها ببار آور   قابل هدایت نیست آنکه او

 آب در جوي روزگار آور  زین سخنها که هر یکی بحریست

 چمن علم را بهار آور  شد خزان باغ علم از شبهات
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 روي کار آورتازه آبی ب  کار دین شد کسا و بی رونق

 الصوفیهالمعاصر الشیخ علی اکبر النهاوندي فی الرد علی  ـ فوائد الکوفیه للعالمـ35

 

 تنزیه فیض از تصوف

داند الزم است که ثابت کنند فیض مرحوم خرقه کی به او پوشانده و کرسی اوال بر کسی که مرحوم فیض را صوفی می

 نامه از کی گرفته و به کی خرقه پوشانید و به کدام کس کرسی نامه داده و داخل در کدام سلسله بوده.

لیل کردند در روضات به ترجمه او گوید العلم القاشی موالنا الفاضل الکامل المؤید و ثانیا اصحاب تراجم او را کامال تج

فی الفروع و  المسدد محسن بن شاه مرتضی بن شاه محمد المتشهر بالفیض الکاشی امره فی الفضل و الفهم والنبالهـ

فی العلماء الترصیف اشهر من ان یخفی التعبیر و  }والتألیف مع جود }االصول و احاطه بمراتب المعقول و المنقول و  کثر

 الی منتهی االبد الخ

باشد و شیخ حر عاملی که معاصر اوست در فرماید دویست مجلد کتاب از براي فیض میو سید نعمت اهللا جزائري می

 امل االمل گمال تجلیل و تعظیم او کرده.

آن کلمات رجوع کرده و تفصیل این مقام شود که آخر از نعم بعضی کلمات موحشه در بعضی تصنیفات او یافت می

در روضات مذکور است و جهت شیوع این کلمات چون شاگرد مالصدري بود و با ایشان مصاهرت داشت فلذا به 

فرمود تا اینکه کتاب انصافیه را تألیف نمود و در آنجا هم از صوفیه مذمت نموده و در مذاق ایشان مدتی همی مشی می

اي اگر از او دیده بشود باید او معلوم باشد در کلمات موحشه ير کس از خارج صحت عقیدهسابق بیان کردیم که ه

 محملی صحیح براي او درست کرد.

ي کردار حضرات صوفیه روشن است چنانچه در روضات به ترجمه فیض گوید که و ثالثا تبري مرحوم فیض از قاطبه

 رت نوشتیک نفر از اهل خراسان نامه به سوي فیض به این عبا

رساند که صالحیت آثار محمدعلی صوفی مشهور به مقري آثار از دار ي کمترین محمد مقیم مشهد به عرض میبنده

ي اصفهان به مشهد مقدس مراجعت نموده و مکرر در محافل و مجالس اظهار میکند  در باب ذکر جلی کردن و السلطنه
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ار عشاقانه خواندن و وجد نمودن و رقصیدن و حیوانی نخوردن و چله ي الاله اال اهللا اشعدر اثناي تکلم به کلمه طیبه

رند که از شما مأذون و آواند و در مجالس ذکر خود میمتصوفه رسم عبادت قرار داده داشتن و غیر ذلک از اموري که

 باشد بلکه مدعی است که آنچه مذکور شد در مجلس رفیع الشأن حضرت عالی واقع شده است.مرخص می

از حقیت واقع شما شیعیان این محل شریف را اطالع بدهید که این نسبت صحیح است یا نه اگر صحیح چنان است  اگر

 است پیروان دین آن را الزم شمارند و اگر خالف واقع مذکور ساخت است دست از این حرکات بکشند.

 

 الجواب بسم اهللا الرحمن الرحیم

است و از تعبدي را که در قرآن و حدیث ادنی در آن وارد نشدهم رسم سبحانک بهتان عظیم حاشا که بنده تجویز کن

آورند میگویند و به جا ي معصومین علیهم السالم خبري در مشروعیت آن نرسیده باشد و آنچه را این حضرات میائمه

عا و خفیه انه ال روعیت آن نرسیده است بلکه نص قرآن بر خالف آن ناطق است . قال اهللا تعالی (ادعوا ربکم تضرمش

یحب المعتدین) یعنی بخوانید پروردگار خود را از روي زاري و پنهانی بدرستی که خدا دوست نمی دارد آنانی را که 

و دون الجهر من القول) یعنی  فرماید (ادعوا ربکم تضرعا و خفیـروند و در جاي دیگر میاز حد اعتدال بیرون می

 تر از بلند گفتن.زاري و ترس و پس بخوانید پرودرگار خود را از روي 

اصحاب را منع فرمودند از فریاد برآوردند به تکبیر و تهلیل و منع بلیغ  6و در حدیث نیز وارد است که حضرت پیغمبر 

نیز یا منع از آن بخصوص  }کنید شما کسی را که نشنود یا دور باشد و سائل امور مذکورنمودند و فرمودند که ندا نمی

 ا المثله ان کنتم مؤمنینیا ذن در او وارد نیست یعضکم اهللا ان تعودوارد است 

ي احمد بن محمد بن نوح فرماید که ضرر تصوف فساد عقیده است مثل قائل ابعا ابو علی در رجال خود در ترجمهو ر

بر احوال شدن به حلول و اتحاد و وحدت وجود و اعمال مخالفت شریعت مقدسه که عادت صوفیان است و بر مطلعین 

 از این اشیاء قطعا)این اجالء که منزه و مبرا بودند 

پس معلوم شد شمردن فیض را از حضرات صوفیه اشتباه بزرگی فرمودند و همچنین جماعت دیگر را که در طرائق نام 

 برده.
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سالک الی  و خامسا کتاب زاد السالک مرحوم فیض در نظر این قاصر موجود است پس از اینکه بیست و پنج شرط براي

فرماید اما چله داشتن وحیوانی نخوردن و ذکر می 15کند که همه مطابق شریعت مطهر است سپس در ص اهللا نقل می

چهار ضرب کردن و غیر آن که از صوفیه منقول است از آل پیغمبر علیهم السالم وارد نشده و در بعضی نسخ به جاي 

ي کتاب مذکور فصل طویلی در بطالن بالمقام بالجمله در تعلیقه خفی و جلی دارد و هو االنسبذکر چهار ضرب ذکر 

من اهل  کردار و گفتار مطلق صوفیه نقل فرموده از آنجمله از رساله اعتقادات مجلسی ره این الفاظ را نقل فرمود (طائفـ

قد نهی عنها و امر باتزویج  6بینا عباده مع ان ن دهرنااتخذوا البدع دینا یعبدون اهللا به و سموهم بالتصوف فاتخذوا الرهبانیـ

و تعلم احکام اهللا تعالی بعضهم  و هدایـهم و معاشرت الخلق و الحضور فی الجماعات واالجتماع مع المؤمنین فی مجالس

فرماید و عیادت مریض ها و تشییع جنازه و زیارت مؤمنین و سعی در حوائج آنها و امر به معروف و و تعلیما) تا اینکه می

ي حدود پروردگار و نشر احکام اهللا و این رهبانیت که این جماعت اختراع کردند مستلزم ترك از منکر و اقامهنهی 

 ي این اعمال است الخ.همه

 

 تنزیله مجلسی اول از تصوف

چنانچه شنیدي صاحب طرائق الحقایق عالوه از مرحوم فیض عالمه محمد تقی مجلسی اول را به خود چسبانیده و این 

فرماید خال مفضال محقق ماهر ي خیراتیه میاز مکرها و حیله هاي ایشان است آقا محمد علی قدس سره در رسالهیکی 

فرماید به این مضمون که بپرهیزید از اینکه گمان بد در شأن والدي آخوند مال محمد باقر در آخر کتاب عقایدش می

المولی محمدتقی ابن مقصود علی االصفهانی  }ات زبدالعالمه فاضل متقی آ[وند مال محمد تقی پ (قال فی الروض

المشتهر بالمجلسی االول قدس اهللا سره القدوسی کان افضل اهل عصره فی فهم الحدیث و حرثهم علی احیائه و اقدمهم 

 الن خدمته و اعلمهم برجاله واعملهم بموجبه و اعدلهم فی الدین و اقواهم فی النفس و اجلهم فی القدر و اکملهم فی

ات و القربات, ثم ذکر التقوي و اورعهم فی الفتوي و اعرفهم بالمراتب العالیه و اوقفهم لدا الشبهات و اجهدهم فی الطالع

مآثره الجمیله و علمه الجم و تنزیه عن التصوف و ان هذا النسبه من حیل الصوفیه) مجلسی ببرید از اینکه او از جلمه 

ک و به مذاهب ایشان بوده است از غیر خود حاشا که چنین باشد و چگونه صوفیه بوده است با آنکه اعلم به مسال
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شود که چنین باشد وحال آنکه آشناترین اهل عصر خود بوده به اخبار اهل بیت اطهار و عالم ترین ایشان بود به آنها می

و را رغبت کنند و از أ امر اسم تصوف را به خود نهاد تا صوفیان ابلکه مسلکش زهد و ورع و تقوي بود و در ابتد

وحشت ننمایند و به این وسیله ایشان را هدایت نماید واز اقوال فاسده و اعمال مبتدعه برگرداند و به این طریق جمع 

است و علم کثیري را هدایت کرد و چون در آخر دید که این مصلحت چندان فائده ندارد و گمراهی مردم زیاد شده

و لشگر شیاطین غلب آمدند دانست که ایشان دشمنان خدایند پس صریحا تبري نمود از اند ضاللت و طغیان بر افراخته

 ایشان واظهار کفر آنها نمود و نم دانا ترم بر اعتقاد پدرم و خطوط ایشان در باب نزد من بسیار است.

قائل شدن به و ابو علی در رجال خوددر ترجمه احمدبن محمد بن نوح فرماید که ضرر تصوف فساد عقیده است مثل 

وجود و اعمال مخالفت شریعت مقدسه که عادت صوفیان است و مخفی نیست بر مطلعین بر حلول و اتحاد و وحدت 

احوال این اجالء مثل خواجه نصیرالدین و شیخنا البهائی و ابن فهدالحلی و غیر هم که منزه و مبرا بودند از این اشیاء 

 قطعا)

ه خسران مآل به این احتیال و خرافات مقال میخواهد این اکابر عظام را متهم به و این صوفی ضال یعنی معصوم علی شا

تصوف بنماید و ذلک دونه خرت القتاد و اگر تصوف این است که شهید او وشهید ثانی و سید حیدر آملی و احمد بن 

اري که در طرائق فهد حلی و سید احمدبن طاووس و سید عبدالکریم بن طاوس و مال محسن فیض ومحمد باقر سبزو

و نشتاق الیه کاشتیاق الطفل بثدي امه ولکن تصنیفات  }آنها را نام برده و از صوفیه آنها را بشمار گرفته فیالنا من حسر

همانا شود شهیدین و سید احمد بن طاوس و سید عبدالکریم طاوس هرگز رائحه استشمام طریقه خبیثه صوفیه از آنها نمی

 ت کوفتن و آب در غربال ریختن و خود را رسوا کردن است.این نسبت ها مشت به نشر

ي ششم ازاهل غرور فرماید طائفهي فقیه حاجیمال احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در باب غررو میسی پنچم عالمه

اخند که اهل تصوف و درویشانند و فریفتگان و مغرورین ایشان از هر طائفه بیشتر است جمعی از آنها صاحبان بوق و ش

دران خوانند که نه معنی تصوف را فهمیدند ونه هر را از نر تمیز دادند و نه از راه و رسم دین آگاهند و نه از آنها را قلن

اند و نام درویشی و ترك دنیا را بر خدا و پیغمبر خبري دارند روزگار خود را بگدائی و سئوال از مردم صرف نموده 

 اند.ناس و پست ترین طوائف مردم اند و این طائفه اذلخود بسته
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اند و لباس پشمینه در بر کرده و گفتار ایشان را فرا گرفته و و گروهی دیگر هستند که خود را به هیئت صوفی آراسته

سازند و نفس سرد از دل کشند و آواز خود را نازك میاند سر بگریبان میرا برخود بسته بعضی از کردارهاي ایشان

زنند و بسا باشد که از جنبانند و زمانی دست بر دست مینمایند و گاهی سري میت عرضی و طولی میکشند و حرکمی

بندند و غیر کنند و شعرها برهم میکشند و ذکرهاي اختراعی میآیند و شهیق و نهیق میاین تجاوز کرده به رقص می

کنند و گاه باشد کالمی از توحید حق تعالی یا  شوند تا بندگان خدا را صیدهاي قبیحه را مرتکب میاز حرکتاینها 

شعري که متضمن عشق و محبت باشد بشنوند خود را بر زمین اندازند و کف بر لب آورند و مع ذلک ایشان را از 

 حقیقت توحید و سر محبت مطلقا اطالعی نیست.

 پاي بند هواي نفسانی  چه خبر دارد از حقیقت عشق

رسند و داخل در شوند و به درجات اهل توحید و عرفان میت تارك دنیا و درویش میچنان پندارند که به این حرکا

 گردند.ي دوستان خدا میزمره

و گروهی دیگر دست از شریعت برداشته و اساس دین و ملت را نابود انگاشته و احکام خدا را پشت پا زدند و مباحی 

ي اهل ظلم و بدعت حاضر کنند و برمائدهلی اجتناب نمیدانند و نه حالل از هیچ مامیاند نه حرام مذهب کشته

گردند و این لئام از لواط و غیر آن روي گردان نباشند و بسا باشد که گویند المال مال اهللا و الخلق عباداهللا و گاهی می

دل را باید ي گویند که خدا از عبادت ما بی نیاز است پ چرا خود را به عبث رنجه داریم و زمانی گویند که خانه

عمارت کرد و اعمال ظاهریه را چه اعتبار و دل هاي ما واله و حیران محبت خداست و در انواع معاصی و شهوات فرو 

اي رسیده است که امثال این اعمال ما را از خدا باز ندارد و عوام الناس و ضعفاء گویند که نفس ما به مرتبهروند و میمی

خود را از پیغمبران و اوصیاء باالتر دانند و شک ي شند و این گمراهان ملحد مرتبهالنفوس محتاج طاعت و عبادت با

ي بیدین ترین طوائف و ملعون ترین ایشانند و بر مؤمنین الزم است که ازا یشان احتراز بنمایند بلکه نیست که این طائفه

 قطع و قلع و قمع ایشان متحتم است.

کنند نمایند و ادعاي وصول به درجات مقربین میه ادعاي معرفت و یقین میو گروهی دیگر از صوفیان کسانی باشندک

کنند شطحاتی و طاماتی چند ي شهود میي جمال معبود و مجاورت مقام محمود و وصول به مرتبهو دعواي مشاهده
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کنند و امور ر میاند وفقها و محدثین و ورثه احکام سیدالمرسلین را به چشم حقارت نظساخته و ترهاتی چند پرداخته

اي است از که هیچ پیغمبري و وصی پیغمبري ادعاي آن نکرده و حال آنکه ایشان را نه مرتبه دهندچندنسبت به خود می

اند و مال ایشان را اند بغیر از کلمات چند که آنها را دام خود قرار دادهعلم و نه پایه اي است از عمل هیچ ندانسته

رباب بصیرت و یقین از احمقان وجاهالنند و از آنچه ر نزد خدا از فجار و منافقین و در نزد اخوردند و این طائفه دمی

 نمایند بی خبرند و از درگاه خدا از همه کس دورترند.ادعا می

گردند و افعال شنیعه را بجا گویند این جماعت فعال قبیحه را مرتکب میو گروهی دیگر هستند که ایشان را مالمیه می

رند و چنان پندارند که این موجب رفع اخالق ذمیمه و کسر هوي و هوس نفس خبیثه است و حال آنکه خود این آومی

 افعال در شریعت مقدسه مذموم و مرتکب آنها معاتب و ملوم است.

و اند و به ریاضت لفت نفس را پیش نهاد خودکردهو گروهی دیگر که فی الجمله ازاینها بهترند کسانی هستند که مخا

اند اما هنوز در اند و به بعضی از مقامات رسیدهاند تا اینکه بعضی از منازل را طی نمودهمشغول شدهي نفس مجاهده

شوند و چنان پندارند که اند ولیکن به همین قدر فریفته میاند و از سلوك فارغ نشدهي منازل را طی نکردهراهند و همه

اند و حال آنکه در مبادي و سر اوائل منزلند چه میان بنده و خداوند متعال دا رسیدهو به خ اندي مقاماتی را طی کردههمه

است الی آخر کند که به خدا رسیدههفتاد حجاب نور است که سالک هرگاه به هر یک از این حجابها رسید گمان می

 ما افاده)

است و خدع و ن بسته به دار البوار فرستادهبینی که تمام فرق صوفیه را به یک رساین عبارت سراسر هدایت چنانچه می

شد البته بر ایشان ي خوب پیدا میغرور و اعمال شنیعه آنها را بر مال آشکار ساخته پس اگر در میان آنها یک فرقه

 واجب بود آن فرقه را استثنا بنماید پس مدعی اینکه یک فرقه خوب هستند اشتباه است.

ي (قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی) در ذیل آیهي آل عمران در سوره 301ص ي زمخشري در تفسیرکشاف عالمه 36

اهللا و یصفق بیده مع ذکرها و یطرب و ینعر و یصعق فال شک فی انه ال یعرف اهللا و ال  گفته اذا رایت من یذکر محبـ

معشقه فسماها اهللا بجهله فدعا ربه ثم  مستملحه }اهللا و ما تصفیقه و ما طربه اال تصور فی نفسه الخبیثه صور یدري ما محبـ
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ردانهم بالدموع الذین حوالیه یبکون قد ملئوا ا صعق و طرب و نعرور بما رأیت المنی قد مالء ازاره و الحمقاء العامـ

 لرقتهم علیه)

ي صبح پیداست که وجد و طرب و دست زدن و نعره زدن وصیحه کشیدن حضرات این عبارات شدیده چون سپیده

و خوشگلی را که نمایند آورد که باساده رویانعشق بازي میرا به رقص می ي همه از جانب شیطان است که ایشانصوفیه

نمایند و آن را خدا پندارند فلذا از عشق او نعره زنند و بطرب بیایند مالاقات کنند در مجلس ذکر تصور صورت او را می

از هاي آنها پر بشود و جاهالن و احمقانی که در اطراف او هستند آستیني او در آنوقت پر از منی بسا باشد که زیرجامه

اشک خواهد شد براي رقت به حال او را گردر آن مستی و بی حالی آنها را بر سر دیوار بگذارند و قرآن را از اول تا به 

شان است در ادعاي عشق و حب آخر به فنا بر ایشان بخوانند هرگز از حال نروند و از دیوار نیفتند و این علمت کذب ای

 به خدا.

الکبري در  الحرانی الدمشقی الحنبلی در کتاب الرسائل المجموعـ احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسالم بن یتیمـ 37

است و گفته که در اواخر مائه ثانیه این بدعتها ظاهر شمار بر حضرات صوفیه زدهموارد متعدده او قدح بسیار و مطاعن بی

قصیدن و کف زدن و غنا و دف زدند جزء عبادت گردید و حال آنکه احدي از ائمه مسلیمن تجویز ان نکرده شد که ر

و این افعال نه در زمان رسول خدا و نه صحابه و نه تابعین وجود داشته نه در شامات نه در عراق و نه در حجاز کسی این 

نب مصر رفت ن در عراق به جاي گذاشتم چیزي را که زنادقه آورده فلذا شافعی میگوید هنگامی که به جاافعال بجا نمی

 احداث کرده بودند یعنی این مجلس ذکر صوفیان با این احوال وحشیانه

ابن جوزي در کتاب نقدالعلم و العلماء قدح بسیار از صوفیه نموده بلکه ثلث آن کتاب طعن بر صوفیه است که  338

 تعبیر به زنادقه نموده. همه را قاطبـ

ابو اسحق ابراهیم بن نصربن عسکر الملقب به ظهیر الدین قاضی سالمیه ي ابن خلکان در وفیات االعیان به ترجمه 39

ي سالمیه جماعتی بودد اسم شی ایشان مکی بود ابراهیم بن نصر چون حاالت ایشان بدید این گفته که در نزدیک بلده

 اشعار را با ایشان فرستاد

 ان تستمع فحق النصیحـ    اال قل لمکی قول النصوح
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 بان الغنا سنته تتبع    متی سمع الناس من دینهم

 و یرقص فی الجمع حتی یقع    و ان یأکل المرأ اکل البعیر

 لما کان من طرب ذا استمع    و الحشا جائعاولو کان طا

 و ما اسکر القوم االالقصع    و قالوا سکرنا بحب اال له

 رها رباً للشبعینف    کذلک الحمیر اذا شبعت

اید مردمان در دین آنها غنا یعنی بگو بشیخ مکی به طریق نصیحت و نصیحت را باید گوش گرفت که چه وقت شنیده

و در میان مردم رقصیدن و از حال رفتن و افتادن و حال آنکه اگر کسی ریاضت و  بوده و مثل شتر پر خوردن وچریدن

ند و گویند که ما از هم نرسد و حال گوش دادن به غنا و رقاصی پیدا نککم خور باشد از براي او حال رقص و وجد ب

است ایشان را مگر نکردهشویم و نه چنین است مست رویم و بی هوش میحال میایم که از شده تسمعشق خدا 

شود پرخوردن از کاسه هاي بزرگ پر از نان و طعام و این حال خران و گاوها است که چون از آب و علف سیر می

 شوند به این طرف و آن طرف فرار کنند.مست می

عجل گفته است  الحیوان در لغـ }چهلم کمال الدین ابوالبقا محمد بن موسی بن عیسی الدمیري الشافعی در کتاب حیو

است که سئوال از ابوبکر طرطوسی نمودند از حال جمعی که در مکانی جمع شوند و قلیلی از که از قرطبی نقل شده

کنند و دف و طرب و وجد میرقصند بخوانند بعد مطربی چند عطر شعر به فنا از براي ایشان تغنی کند پس می قرآن

 شکنند آیا حضور در مجلس ایشان حالل است.زنند و انگشتان سبابه را بر هم میمی

قرآن و سنت لت و ضاللت است و نیست اسالم مگر متابعت ابوبکر طرطوسی گفت که مذهب صوفیان بطالت و جها

پیغمبر آخرالزمان اما رقص و طرب پس اول کسی که اختراع این بدعت کرد اصحاب سامري ملعون بودند وقتی که 

اند و به دور او چرخیدند و رقص آغاز کردند سامري از براي ایشان گوساله را ساخت و بعدا آورد بنی اسرائیل برخواسته

ي یا صحابه 6و آئین گوساله پرستان است و نبود در مجلس رسول خدا  و وجد و اظهار طرب نمودند پس این عمل دین

کبار مگر به مثل کسیانی که مرغ بر سر آنها نشسته باشد و آشیان کردند از جهت تمکین و وقار بل سزاوار است از براي 

کسی که ایمان به خدا حکام و سالطین زمان که منع کنند آنها را از حضور در مساجد و غیر آن و حالل نیست از براي 
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مذهب امام مالک و امام شافعی و و روز جزا دارد در مجلس آنها حاضر بشود یا آنها را بر امر باطلشان اعانت کند این 

 ي مسلمانان انتهی کالمهامام ابو حنیفه و امام احمد و غیر ایشان است از ائمه

مأخوذ از ي بین ایشان سی مذهب صوفیان و آداب شایعهاقول مژده باد حضرات صوفی را که بنابر تصریح ابوبکر طرطو

سامري امت موسی بن عمران است و سر تا پا جهالت و بطالت و ضاللت است و مرشد صوفیان چون عجل سامري است 

بالجمله به همین عدد اربعین رقصند و بر تصریح کرده که منع ایشان از مساجد باید کرد زنند و میکه بر دور او چرخ می

 خاتمه بدهیم چه آنکه هر کس پیش پاي خود به یک چراغ ندید به هزار چراغ هم نخواهد دید.

 

 ي آنها استپاره اي از حکایات صوفیه که مشتمل بر بطالن طریقه

باشند که از هیچ با بند هواي نفس اماره میي صوفیه چه از ابناء سنت و چه از ابناء شیعه چندان مخفی نماند که قاطبه

معاصی را صورت عبادت و  برند که آنها به کار میتی رو گردان نیستند و به خدعه و فریب دادن مریدان نیرنگمعصی

ي شود تا برادران ایمانی بیدار باشند و طعمهکرامت در آورند و از براي اثبات مدعی در اینجا به چند حکایت اشاره می

 این گرگان آدم خوار نشوند.

 

 حکایت اول

را نوریه گویند و از این نوریان حکایت کردند فرماید که جماعتی از این صوفیه العوام می }رازي در تبصر سید مرتضی

اي به خواب رفتم فالن شخص بیامد و دست بر پاي من زد و من خاموش بودم دست خود باالتر که گفت دوش لحظه

اند دوش او منع نکردم پس آن نوري را که گفته برد و زیر جامه بیرون کرد و مقصود خود حاصل نمود و او را از خود

را منع نکردي امروز او را رسوا کردي جواب گفت من او را تشینع نکنم و طعن نزنم بلکه خواستم رضا و تسلیم خود را 

 معلوم تو کنم تا چه غایت است.

 

 حکایت خر دزدي صوفیاندوم 
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 ي نظم کشیده و گفتهمالي رومی در جلد ثانی مثنوي حکایتی از صوفیان برشته

 مرکب خدو برد در آخر کشید   صوفئی در خانقاه از ره رسید

مشتریان خود را که دید مسرور شد خر خود را به یک نفر صوفی خانقاه وارد گردید هم یعنی یک نفر صوفی به در 

مجلس سماع و طرب بنمائیم  اند که خر این مرد را بفروشیم و خرجسپرد تا او را نگاه دارد و داخل خانقاه گردید گفته

نمودند و همی احوال سفر از او اند و مجلس را سرپا کردند و صاحب خر را بسیار احترام خر را بردند فروخته

بوسیدند تا اینکه شب بر سر دست آمد و مجلس ذکر بر سر پا شد و صوفیان به پرسیدند و دست و پاي او را میمی

 چه مولوي گوید رقص آمدند و آغاز طرب کردند چنان

 اندروفتهگه به سجده صفه را می   اندکوفتهگاه دست افشان قدم می

 لوت خوردند و سماع آغاز کرد   خانقاه تا سقف شد پر دود کرد

 مطرب آغازید یک ضرب کران   چون سماع آمد زاول تا کران

 زین حرارت جمله را انباز کرد   خر برفت و خر برفت آغاز کرد

 کف زنان خر رفت و خر رفت اي پسر   اي کوبان تاسحرزین حرارت پ

اند و خرج گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت، غافل از اینکه خر او را فروختهبالجمله صاحب خر نیز به ایشان می

مجلس سماع کردند چون مجلس منقضی شد صوفی بطلب خر بیرون آمد از خادم پرسید گفت خر تو را این جماعت 

ي تو این کار کردند چه آنکه دوش اند و خرج مجلس سماع کردند و مرا گمان این بود که به اجازهتهدوش بفروخ

 گفتی خر برفت و خر برفت درویش با دست خالی از پی کار خود برفت.شنیدم با آنها میمی

در مجلس ذکر اند گفتهمؤلف گوید هنگامی که در سر من راي بودم شیخی از اهل سنت که او را علی سلیم می

کرد و حقیر در منزل شیخنا االعظم حضرت و در مجالس فاتحه قرائت قرآن میزد  دراویش سامراء ایشان دف می

ي حضرت عباس را قرائت کردو گاهی هم اامام االسالم آقاي آشیخ آقا بزرگ او را دیدم منبر رفت و روضه حجـ

سفید بود دزدید و او را با پوست انار رنگ کرد تا اینکه آن  شد براي حضرات سنیان باجمله االغی را کهجماعت می

االغ رنگی به خود گرفت او را فروخت باالخره این مطلب فاش گردید و االغ پیدا شد از آن روز حضرات سنیان او را 
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ین حالت از ي خرها با ایعنی رنگ کننده گوینداند چون در لسان عرب سامراء االغ را (زمال) میصباغ الزمایل گفته

 ي امامت و شیخ مجلس ذکر بودن و غیر آن باقی بود.مقام او چیزي کاسته نشد و به همان مرتبه

 

 حکایت لواط کردن مرشد 3

ش این است مردي محبت بسیار و ي نراقی در کتاب تقادیس حکایتی از صوفیان به رشته نظم کشیده که حاصلعالمه

ت صوفیه داشت به حدي که احترام و اعانت اطعام ایشان را از شرایط ایمان ي فوق العاده نسبت به این حضراعالقه

در مجالس و محافل به مناقب و محامدایشان رطب اللسان بود و در بیرون شهر خانقاهی بود که یک نفر دانست و می

و دست و پاي او  بردصوفی در او ساکن بود چون آن شخص از حال او خبردار گردید هر شب خان طعام از براي او می

خواست تا آنکه شبی از براي شغلی پیدا شد چون ثلثی از شب گذشت به خاطرش و از او التماس دعا میبوسید می

ا ظرف طعام به در خانقاه رسید دید در است علی الفور از جاي برخواست و به تمام تعجیل برسید که شام مرشد را نبرده

گوید برخیز تا جلقی زنیم پس مشغول لوواط ش داد دید مرشد رفیق خود را میآید چون گواي میبسته ولیکن زمزمه

گذاشت گفت من خواب هستم یا بیدار باز سر بشکاف حجره میمالید و میشدند این از پس هجره همی چشم خود می

 کرد.دید مرشد مشغول عمل است و این سبب شد که از صوفیان یکباره برائت جست و ایشان را لعن همی می

 حکایت جوان جرجانی 4

فرماید که جوانی بود از اهل جرجان و در کمال محبت نسبت مقدس اردبیلی قدس سره از کتاب ایجاز المطالب نقل می

بود و در مقام اسالم و ایمان پایش استوار و بر محک ایمان طالي اخالصش تمام عیار و اگر چه از  7به شاه مردان 

ود امام از عقاید دینیه و معارف یقینیه حظی و افرو یقینی کامل داشت و در خدمت علماء خواندن و نوشتن بی بهره ب

زگار بسیار به سر برده بود و دالئل ساطعه و براهین قاطعه فراوان به گوشش خورده بود و از غایت صالبت که ابرار رو

و معاصر بود و او در فریب دادن مردمان گماشت از قضا پیر صوفی با ادر دین داشت همیشه همت بر الزام مخالفین می

آورد و معجزات بسیاري بر نشست از شبلی و چنید بغدادي سخن به میان میت از شیطان ربوده هر جا که میگوي مسابق

ربود وقتی از گشود و به سخنان باطل قلوب احمقان و سفیهان را میبست و بالفهاي گزاف زبان میخود و بر ایشان می
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ن شیعی را با پیر صوفی در مجلسی اتفاق افتاد پیر صوفی به عادت خود از در خدعه و غرور آمد و زراقانه اوقات جوا

چنان که عادت ایشان است زبان دراز کرد و به تقریر مزخرفات و خرافات سخن آغاز کرد تا گفتار ناهنجارش و 

دانستن غیب رسانید در آن حال جوان شیعه بدو کلمات ناهموارش به مبحث مکاشفه انجامید و کالم ناتمام خود را به 

داند پس کافر است زانو درآمد و فرمود که خداي تعالی در چند جاي قرآن فرموده به اینکه غیب را کسی جز خدا نمی

ئی هاي شما که از خدا شرم ندارید و به این آنکه سخن خدا را رد کند و قول شما را باور کند و اعجبا از سخت رو

دهید پیر صوفی گفت ما دلیل داریم که کنید به این هم اکتفا ننموده نسبت دانستن غیب بکفار میدهن باز میخرافات 

نسبت غیب به کفار هند و سند می دهیم جوان شیعه پرسید که آن دلیل چیست و شاهد بر مدعاي شما کدام است پیر 

صورت نمایان است در بول هم نمایان  نچه در آببول است چناصوفی گفت دل مسلمان مانند آب است دل کافر مانند 

گوید جوان شیعه برآشفت بندد رازهاي نهفته را میاست همچنین دل کافر و دل مؤمن هر دو چیزهاي پنهانی را نقش می

 بافید وخود را درست کند که این طرها ترا بر هم میخواهد طریقهو گفت بر آن دل می باید شاشید که به این هرزها می

خجل و منفعل شده دم فرو بست و ذلیل و  سازید از این کالم اهل مجلس سخت بخندید پیر صوفیهدلیل مذهب خود می

 اي بنشست.خوار در گوشه

 

 حکایت هتک صوفی از قرآن 5

ونی در چند سال قبل در کاشان ملعاي خبر داد مرا در فرماید که شنیدم از مرد معتمد ثقهمحقق قمی در جامع الشتات می

داد سامان اطراف او بسیار بودند و آن صوفی مردم را از غیب خبر میاز صوفیه آمده بود که مردم فراوان و احمقان بی

شنید و آن امور غریبه از او اند و هر که آن سخنان میپس مردم بسیاري به او گرویدند و دل و دین به هواي او باخته

آن عالم جلیل مکر آن صوفی را مطلع بود از جاي  ه خبر به عالم شهر دادندگردید تا اینکدید از مریدان او میمی

برخواسته به سوي صوفی شتافته تا اینکه به نزد او رسیده فرمود برخیز اي ملعون مریدان هجوم کردند که انع شوند 

اند خمره نشسته بود شکافته اند پس آن عالم امر نمود که زیر پاي آن صوفی را در آنجائیکهمؤمنین آنها را متفرق ساخته

 ي مبارکه یس را در او انداخهت بود .اي بیرون آمد پر از نجاست آن ملعون سوره
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این است منشأ غیب گفتن این حضرات صوفیه و به مصداق ان الشیطان لیوحون الی اولیائهم و یوحی بعضهم الی بعض 

کند و بعضی مخاریق به این اشقیا تعلیم دهد تا هنمائی میرازخرف العقول غرورا ابن شیاطین این گونه اولیاء خود را 

 اینکه خلق کثیري را به دام هالکت اندازد.

 

 حکایت درویش باقر محالتی

درویشی وارد محالت گردید و سر کمر که بیرون شهر طرف اعالي محالت باالواقع است منزل اختیار کرد و نام او 

شد علی ما نقل مردم عوام محالت گذارد و جوجه میخم را زیر خود میدرویش باقر بود و کرامت او این بودکه ت

کرد برد و او را میهمان میجمعی به او گرویدند و اعتقاد تمام به او پیدا کردند و هر شب یکی از ایشان او را در خانه می

وام را بسیاري را رام خود آن نابکار همی سخن در مذمت علماء ابراز داشت و دعاوي فوق العاده همی نمود و مردم ع

درویش باقر دستی به او بمالد تا تبرك آورد که گرفت آن را میکرده بد تا به حدي که اگر کسی خربزه از بازار می

شود بالجمله چون طغیان او باال گرفت و خرافات او به گوش حاجی شیخ ابوتراب پ (حقیر زمان او را درك کردم 

کردند در اثر این امر به معروف و نهی از منکر در خانه او را آتش زدند و گاهی منکر می بسیار امر به معروف و نهی از

اندو خداي متعال به او عوض هاي او را از دم خاك بردیدند و انداختهبه نجاست آلوده کردند و باغ او را تمام درخت

ریختند و اصال زبان به شکایت میي او مرحمت کرد که حقیر آن را مشاهده کردم و گاهی کاه وجود سر سجاده

کنند نگشود و با خنده از نماز به منبر رفت و رشته سخن خود را تغییر نداد و اصال اظهار نکرد که با من چنین و چنان می

کشیدند کارهاي قابل تقدیر از او بروز کردند و بعد از او تا امروز محالت بالجمله مردم محالت مقابل او شطب نمی

بود فرمان داد تا  اهللا علیه) که در آن وقت عالم محالت بود رسید و بسیار نافذ الکلمـ سی به خود ندیده رحمـچنین رئی

 او را به خواري خوار بعد از ضرب و ایالم او را از محالت بیرون کردند.

 

 منشأ ظهور تصوفت در محالت
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کردند اسم حیوانی برد گمان میدر محالت میاند که چیست اگر کسی نام تصوف دانستهمردم محالت تصوف را نمی

سید ابوالحسن پدر شاه خلیل اهللا به محالت آمد، بذر صوفی گري را آورند تا سالی که است که از بالد دور دست می

در محالت کشت چنانچه در ترجمه آقاخان گذشت آقاخان ترس ناصرالدین شاه به جانب هند فرار کرد و کار او باال 

فرستاد تا ي او را اخذ کردند و هر سال پول فراوان به محالت میاو که در محالت ساکن بودند طریقهکسان گرفت 

ي براي خود اتخاذ اي به نام او بنا کردند چون او از دنیا رفت فرزندان او طریقهاینکه بستگان او قصرها بنا کردند و قلعه

و آقاخان حیوانات اختالفات به اند قاید جعفریه در هم آمیختهکردند که مرکب از عقاید اسماعیلیه و صوفیه و بعضی ع

خواهم گفت من مینمود و گویند خود آقاخان به مردم میشود کامال آنها را از هر جهت مساعدت مینفع او تمام می

گان ایشان نیز همین این بت پرستان راخدا پرست بنمایم اهللا اعلم باالخره فرزندان او کار ایشان فوق العاده باالگرفت بست

طریقه را اختیار کردند و به نام تصوف رواج داند مرشد هائیکه در اصفهان و کرمان و شیراز بودند داستان آقاخان 

اند و جرأت انداختهامدند و به نام ارشاد در محالت پائین تخته پوست خود را میگوشزد آنها شده هر کدام به نام می

ي باطل اند از ترس علماء ولی محالت پائین معارضی براي آنها نبود تا اینکه آنها را به عقیدهآمدن به محالت باال نداشته

ي شاه نعمت ه و زیدیه را ساقط کردند و طریقهاللهی از پیش برد و عقاید اسماعیلیخود ارشاد کردند و مرشد شاه نعمت

ت آنها بسیار شد و گاه گاهی ذوالریاستین شیرازي اهللا را رواج دادند رفته رفته به محالت باال سرایت کرد و جمعی

کار باال گرفت و آمدند افزود و گاهی زین العابدین شیروانی به طرف آنها میآمد و بر ضالل آنها میسروقت آنها می

شدند و مقداري از ي شاه نعمت اهللا را ملتزم شدند و شبهاي جمعه جمع میحکومت محالت و حواشی او همین طریقه

دادند خواندند و سري حرکت میکردند و مثنوي مالي رومی را میشاه که هم شعر است قرائت میسر صفی علیتف

ي حقیر رفتم والدهباهم دیگر سري و سري پیدا کردند حقیر در خاطر دارم هنگامی بود که مکتب میباالخره رفته رفته 

آن شب گوشت را در دیگ همسایه طبخ بود سفیدگر دادهدیگی از همسایه به عاریه گرفته بود چون دیگ خانه را به 

نمود آن را به صاحبش رد کرد طولی نکشید عیال همسایه با ناله و گریه آمد و از شوهر خود شکایت کرد که شوهر من 

با من چنین و چنان کرد و گفت چرا دیگ را دادي که گوشت در او طبخ کنند من دیگر در میان این دیگ اگر غذا 

شوهر من دانید ي من سئوال کرد مگر چه عیب دارد آن زن همسایه گفت مگر شما نمیخورم والدهود نمیطبخ ش
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خورد باالخره در محالت گوشت نخوردن و شارب را گذاردن و دشمنی با علما نمودن و است گوشت نمیصوفی شده

اج پیدا کرد و از آنجائیکه باطل ریشه احترام دیوانگان کردن و ترك حج و زیارت رفتن و شبها مجلس ذکر گرفتن رو

 نامی و نشانی از آن صوفیان نیست تا بعد چه شود واهللا المستعان 1374ندارد در این ایام که سنه 

 

 ـ حکایت صوفی با کتب اربعه7

من کتب ي صوفیه در زمان ما در منبر گفت فرماید مردي از فرقهمحدث خبیر سید نعمت اهللا جزائري در انوار نعمانیه می

اربعه را نوشتم و تصحیح کردم بعد ملتفت شدم که قرائت اینها هیچ است و اصال ثمري ندارد چون چنین دیدم همه را به 

 یک درهم فروختم و آن یک درهم را در میان آب انداختم)

باشد که می اقول کتب اربعه کافی کلینی من ال یحضره الفقیه صدوق تهذیب و استبصار شیخ طوسی قدس اهللا اسرارهم

کند و هر چه علماي متاخرین که آمدند ریزه خار خان نعمت افادات و به این چهار کتاب گردش میرحام اسالم 

احادیث مدونه در این کتب شریفه هستند مع ذلک این صوفی خارج از ایمان چنین سخنی را گوید و کالم او صریح 

د بلکه به سبب بعضی اشعار کفر آمیر ایشان است یا ابیات شواست که اینها علم نیست و سبب نجات و معرفت نمی

شود بلکه صریح در ي علم از آن میشمام رائحهآید و نه استي شورانگیز باشد که نه با قواعد دیانت درست میعاشقانه

 حلول و اتحاد و وحدت وجود است و اگر علم این است ما از چنین علم بیزاریم.

و سبق ذکر یافت تمام کمال او گفتن اشعار بود که فعال دیوان او در نظر این قاصر موجود ي انور علی شاه که ترجمه

دهد اگر چه حقیر در این ي او سبق ذکر یافت و این اشعار ذیل را نیز به او نسبت میاست و بعضی از اشعار او در ترجمه

 دیوان موجود ندیدم

 ي صورت خدا کننظاره   دراء بنشیني مادر دیده

 درد دل خویش را دوا کن   ز در دي ما بنوش جامیا

 رو بر سر دار این ندا کن  بگذر ز خودي خود چه منصور

 عالم صفتند و ذات مائیم   در کعبه و سومنات مائیم
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 بیرون ز جهات و جسم و جانیم   ما مهر سپهر ال مکانیم

 ي سرکن فکانیممجموعه   مفتاح رموز کنت کنزا 

 ایضا

 همه یک دانه است این خروار   ست این دریا همه یک قطره ا

 یک تن واحد است این ساالر    فیل و اسب و پیاده فرزین

 شتر اسب و فیل و گاو و حمار    نماید به چشم احولهامی

 قمري و بلبل و چکاوك و سار   مار مگس زاغ و طاوس و مو

 سوي عین الیقین بیابی بار   گر تو علم الیقین به دست آري

 شوي از کائنات برخور دار     حق الیقین عیان بینی روح

 لمن الملک و احد القهار   پس به خود بینی و به خود شنوي

 صورت خویش را به صورت یار    به همین دیده بنگري ظاهر

 هر دو یک هست اي نکو کردار    عین آنیم و ما و او با ما 

 پندار ژاله را عین آب تو    آب را تو تمام ژاله به بین

 به ز نمصور کس نباخت قمار    ي عشقیعنی اندر قمار خانه

 خود بر آمد ز ذوق بر سر دار   خود انا الحق ز دار ز لب منصور

 از زبان مبارك مختار    گفت انا احمد بال میمم

 خود ز خود کرد حسرت دیدار   ربانی بگوش خود خود گفت

 زار خود  ی بابهر چه بهر گرم   باز خود رفت لن ترانی گفت

 گشت خود منکر و نمود انکار   خود پیمبر شد و پیام آورد 

 جلوه در قد و در قدم رفتار   از براي فریب خود خود گفت

 گشت او از جماعت کفار   هر که از وي نزد اناالحق سر 
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 7ـ حکایت صوفی در حرم حضرت رضا 8

با اصحاب خود مشغول ذکر جلی  7ي حضرت رضا وفیه در روضهفرماید که مردي از مشایخ صمیو نیز در انوار نعمانیه 

زدند تا آنکه یکی از ایشان پیش آمد سر خود را بر ضریح مطهر بودند و با غنا و ترنم و آواز و رقص و وجد فریاد می

کوبید به حدي که خون جاري گردید خدام حضرت چون این بدیدند مبادرت نمودند براي تطهیر ضریح در آن حال 

کشید مگر نمیدانید که این خود اندازید و زحمت تطهیر میمرشد ایشان فریاد کشید که عبث چرا خود را در تعب می

ي او نکردند و مشغول تطهیر شدند مرشد از راه دیگر عاشق است و خون عاشق نجس نیست خدام حضرت اعتنا بگفته

باشد گویند شمس مطهر هر مکان نجس میلذا گفت میفدر آمد و به حیله دیگر خواست مردم را در گمراهی اندازد 

 هیا مردم و بلهاي ایشان قبول کردند.مطهر این خون نباشد در آن وقت بعضی از احمق 7پس چرا شمس حضرت رضا 

اقول این مرشد صوفیان هنوز این مسئله ضروري مبتالبه هاي همه مردم را نفهمیده که آفتاب اعیان نجسه را پاك نمی 

هرچه آفتاب بر خون و نجاست و میته بتابد هرگز پاك نخواهد شد هر گاه نجاست عین نداشته باشد مثل بول کند و 

شود و قول بر اینکه خون عاشق طاهر است این بدعت در دین و احداث آفتاب بر او بتابد و آن را خشک بکند طاهر می

 پرسیر جهالت این باشد از حال دیگران چه میزندقه در آئین سید المرسلین است هر گاه حال مشایخ و مراشد د

 

 کنمگفت زراعت آدم میـ حکایت صوفی که می9

فرماید که من هنگامی که در شیراز بودم یکی از مشایخ صوفیه مریدان بسیار داشت و در شب و نیز در انوار نعمانیه می

تا به صبح بلند بود و این شیخ صوفی جوان امردي اند و نعره و فریاد ایشان ي ذکري داشتههاي جمعه در شاه چراغ حلقه

داشت و هرگاه به سفر داد و بیش از قوت یک شب براي خود نگاه نمیکرد همه را به او میبا او بود که هرچه دخل می

کردم و تخم ادمی زاد گفت زراعت آدم میپرسیدند مینمود مریدان از او احوال میرفت چون مراجعت میمی

اند و بعضی امامش یقین کردند تا دانسته اند و بعضی پیغمبرش گفتهبا این حال بعضی مریدان او را خدا میکاشتم می

آنکه فساد او باال گرفت حکومت شیراز فرمان داد تا او را با مریدان حاضر کردند در پیش روي مردم او را به دار بزنند و 
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حاضرش نمودند خلق بسیاري جمع شدند و من هم حاضر و براي قتل  اندنام و نشان او را براندازند چون او را گرفته

بودم پس شیخ صوفی را به دار زدند در میدان شیراز در آن حال خواهران شیخ صوفی در باالي بام همی نظر کردند و 

سیدند گفت از او سبب خنده و خوشحالی را پرنمودند مردم تعجب کردند تا اینکه خندیدند و اظهار فرح و سرور میمی

گردد پس رسانند و بعد از چهل روز جوان قوي البنیه بر میبرادر من پیر شده بود اکنون خوشحالم که او را به قتل می

فرماید اند بعد سید نعمت اهللا میاند که این حضرات مذهب تناسخ داشتهچرا خوشحالی نکنم در آن وقت مردم دانسته

ودم که با هیچ مذهبی درست نیاید مگر مذهب مال حده اطوار ناپسندیده مشاهده نم در شیراز وقایع عجیبه دیدم وکه من 

 لعنهم اهللا فی الدارین

 

 دهم حکایت ریاضت هندو

و نیز در انوار نعمانیه گوید هنگامی که در اصفهان بودم دیدم مردي از کفار هند هر دو دست خود به سوي آسمان بلند 

الت خشگیده بود ناخونهاي او بسیار بلند بود پس دیدم که کفار هند او را بسیار هاي او به همان حکرده بود و دست

اند این هفت سال است که دستهاي او بلند نمایند و در تزد او سجده کنند چون سؤال از حال او کردم گفتهتعظیم می

و بزرگ جمیع طوائف گردد و دیگر باقی دارد تا دوازده سال بشود چون دوازده سال تمام بشود شیخ است و پنج سال 

شود مردم را اطالع دهد هرگاه دهد و از وقایعی که بعد واقع میباید او را احترام نمایند و در آنوقت از غیب خبر می

 نمایند.هندي کافر اخبار از غیب بنماید مشایخ صوفیه هم بواسطه ریاضات باطله اخبار از غیب می

 

 یازدهم حمایت هندوها ایضا

ها است که جمعی بت پرستان گوید در بالد نو به کوهالصفا می وضـي جلد هفتم راوند شاه شافعی در خاتمهمحمد خو

شوند و کالنتران ایشان در آن کنند و از اطراف مردم در آنجا جمع میباشند و هر سال یک روز عید میدر آنجا می

ي آن را بر نهد و قبضهز آن سر شمشیر بر سینه خو میآشامد و بعد اند و شخصی سه قدح نبیذ میگردمجمع حاضر می

نشیند و آید, آنگاه بر سر سنگی میآورد تا اینکه سر شمشیر از پشت او بیرون میسازد و فشار میزمین محکم می
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د و کشني او بیرون میآید خالیق شمشیر از سینهگوید و چون از این کار فارغ میحوادث سال آینده را براي مردم می

اید و هیچ پاشد و او به حال صحت میدوزد و مقداري خاك بر آن میشود و جراح زخم او را میاي بیهوش میلحظه

 ماند.از اثر جراحت باقی نمی

اي از سر کوه آویخته تا بام همان و فیه ایضا گیود در بعضی از حدود هند بیت الصنمی است در دامن کوهی و سلسله

آیند و به آرایند و از اطراف و جوانب مردم در آنجا جمع میي اصنام آن بتخانه را میاد خود عبدهبیت الصنم و در اعی

پرستان شراب گردد و با بتکنند و شخصی در غایت چاالکی و زرنگی در آنجا حاضر میشرب خمر اقدام می

در کند آنگاه دست را سجده میشود و بت کند ساعتی به رقص مشغول میخورد و چون سورت خمر در وي اثر میمی

نشیند و دست بر دست رسد در آن موضع میگیرد و چون بر سر کوه میرود و تا کوه جائی قرار نمیسلسه زده باال می

و به اندازد زند و از سه سنگ که همراه دارد یکی را به جانب راست و یکی را بهجانب چپ و یکی را پشت سر میمی

آید و بسان مرده شوند و بعد از آن دست بسلسله میز ند و به پائین میي خلق میید که همهگوآواز بلند چیزي می

شود از صلح و برند و از آن احوالی که در آن سال واقع میافتد پس او را به اعزاز و اکرام تمام برداشته پیش صنم میمی

آید و تا آید و برخواسته به خانه میه به حال میگوید آنگاپرسند و همه را مطابق واقع جواب میجنگ و غیر ذلک می

 سال دیگر هیچ کس او را نبیند.

 اند چنان که به دشواري عقل صورت آن را تصدیق بنماید.و ایضا فیه حکماء در هفت شهر نمرود هفت طلسم ساخته

 غریب را تفتیش کنند.بنکی بنماید تا مردم حال آن در یکی صورت بتی بود که چون غریبی در آن شهر در آید بت 

زند آوازي از آن ید در نزد آن طبل و دست بر آو میو در شهر دومی طبلی بود که از هر کس چیزي مفقود شدي می

 دهد.شود و دزد را نشان میطبل بلند می

در هر  اي بود که هر که را عزیزي به سفر رفتی و مدت او طول کشیدي و خبر از حال او نداشتیو در شهر سوم آئینه

 کنند.کنند و از زنده یا مرده یا خوش یا ناخوش اطالع پیدا میآیند و در آن آینه نگاه میبه روزي میسال 
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ر کس کنند و هو در شهر چهارم حوضی تأسیس کردند که هر سال به روز معین در کنار آن حوض جشنی بر سر پا می

ریختی چون ساقی جامی از آن حوض پر کند چون به دست  در آن حوض چیزي از خمر یا گالب یا سرکه و امثال آنها

 بیند همان است که خودش در حوض ریخته از خمر یا گالب یا سرکه یا چیز دیگر.هر کرس که دادي می

نشیند و مدعی و باشد و قاضی وقت داوري و حکم کردن بر کنار آن حوض میدر شهر پنجم غدیري پر  از آب می

که پاي بر آن غدیر نهند آنکس که حق با اوست پاي او به آب فرو نرود و آن کس که دروغ گوید مدعا علیه را می

 شود.گوید غرق میمی

اند که صورت بالدي که نمرود در تحت تصرف داشت بر  اطراف آن نقش اي تأسیس کردهو در شهر ششم دریاچه

از آن غدیر بدان صوب روان ساختی و در آن کردند نمرود چوبی کرند و هرگاه اهل هر شهري که مخالفت نمرود می

 سال شهر او غرق شدي

در دارالملک نمرود درختی بر دربارگاه او نشانده بودند که هر چند خلق بر حوالی آن ایستادي آن و در شهر هفتم 

 درخت بر ایشان سایه افکندي انتهی

ت ایشان هرگاه اححتمال این گونه معانی داده اقول این چند حکایت را ایراد کردم تا حضرات صوفیه بدانند که کراما

اثر طلسمات یا بعضی تعویذات یا بعضی ادویه و عقابی و بشود آن را دیگر کرامت نگویند چونکه خرق عادت تازه از 

نامشروعه که مخالف با دیانت است یا به سبب هتک مقدسات  جوهریات یا از قبیل سحر و شعبده و کهانت یا ریاضت

ي حالج شد که در خالل حکایات روشن خواهد شد یا از راه تر دستی و خدعه و فریب که در ترجمهباشریعت می

شناختی پس دیگر آن را دلیل بر حقانیت خود نتوان گرفت و از راه کرامت نتوان به کسی عقیده پیدا کرد چه آنکه 

س نیست و اگر هر خرق عادتی و از خرق عادت همچنانکه رحمانی است شیطانی هم هست و تمیز بین آنها کار همه ک

 ء خدا باشند.ي  هنود همه اولیاغیب خبر داد عالمت این است که صاحب او از اولیاء خداست بایستی این کفره
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قبتی براي که به عقل محال و خیال باطل من علی شاه در طرائق در احواالت سري سقطی حکایتی نقل کرده معصوم

جمله سري سنی اشعري پابرجا کند غافل از اینکه این حکایت عین رزالت و بدعت و مخالفت با قانون شریعت است بال

کرد احمد بن یزدي کاتب که یکی از ندیمان خلیفه بود با تجملی تمام گید روزي سري سقطی در مجلس وعظ میمی

یزید کاتب به خاطرش افتاد که به مجلس در آمده بودند احمد بن  و جمعی از خادمان و غالمان سیم اندام به گرد او

سري سقطی در آید گفت تا بچند به جاهائی برویم که نباید رفت چون داخل مجلس سري سقطی شد و بنشست در آن 

نی حال بر زبان سري جاري شد که در هیجده هزار عالم از آدمی ضعیف تر نیست و هیچ کس از انواع خلق خدا مانند ب

نوع انسان عاصی نشود و اگر آدمی نیکو شود از فرشته بهتر شود و اگر نه از دیو پست تر باشد و چنان شود که دیو را از 

او ننگ آید و عجب در این است که آدمی به این ضعیفی عاصی شود به خداي به این بزرگی و این سخن گویا تیري 

شست و چندان بگریست که از هوش رفت سپس گریان برخاست بود که از کمان سري سقطی جست و بر جان احمد بن

بیامد چون مجلس تمام شد به نزد شیخ  و به خانه شد و آن شب هیچ نخورد و سخن نگفت روز دیگر پیاده به مجلس

بنشست گفت اي استاد آن سخن تو مرا گرفت و دنیا را در نظر من سرد گردانید میخواهم که مرا راهنمایی کنی سري 

گفت راه شریعت میخواهی یا راه طریقت راه عام خواهی یا راه خاص احمد گفت هر دو را بیان کن سري گفت سقطی 

واضح است نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات دادن و حج کردن و راه خاص این است که دنیا را پشت پا راه عام 

رائی و اگر بدهند قبول نکنی این است هر دو راه زنی و هیچ از آالیش دنیا خود را به آن مشغول ننمائی و خود را نیا

احمد از آنجا بیرون آمد و روي به صحرا نهاد و چون روزي چند برآمد پیرزنی موي کنده و روي خراشیده نزد سري 

آمد گفت اي امام مسلما نان فرزندي داشتم جوان و تازه روي به مجلس تو آمد خندان و خرامان و بازگشت گریان و 

سوزد بر من رحمی کن و دانم کجا است دلم در فراق او میاست و نمیکنون چند روزي است که غائب شدهگدازان ا

 مباش که جز خیر نبود  تدبیر این کار بنماي سري را بر وي رحم آمد گفت دلتنگ

بی از بیابان و تائب حقیقی شده است چون مدتی بر آمد احمد شاست چون بیاید من تو را خبر دهم وي ترك دنیا گفته

از ظلمت احمد گفت اي استاد مشفق چنانکه مرا به خدمت سري آمد پس سري خادم را امر کرد تا پیرزن را اعالم کند 

برهانیدي و براحت دو جهانی رسانیدي خداي تو را راحت دو جهانی ارزانی دارد ایشان در این سخن بودند که مادر 
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لتی دید که ندیده بود زرد روي و نزار و باالي سروش دو تاي او را به حا مادرشاحمد با عیال و پسرك او وارد شدند 

خروش از همه بر آمد اند گریستهکتشه به یک بار خویشتن را در کنار فرزند افکند و عیال و پسرك او از یک سوي می

 مترنم بودسري گریان شد و هر چه کوشیدند بلکه او را به خانه برند سود نداشت و زبانش به این ماقل 

 از همه کار جهان بیکار ماند   هر که را ایزد به سوي خویش خواند 

خواهند به زیان آورند شیخ سري گفت گفت اي امام مسلمانان ایشان را چرا خبر کردي که کار مرا میپس احمد 

پس بیائی او را خبر دهم بود فلذا من او را وعده دادمکه هرگاه و از فراق تو بیقرار شدهبود مادرت بسیار زاري کرده

ي احمد خواست برگردد عیالش گفت اي احمد در زندگی مرا بیوه کردي و فرزندانم را یتیم ساختی اگر فرزندم بهانه

ي نو از تن پسر بیرون کرد و پاره تو را بگیرد چه جواب بگویم پس او را با خود ببر احمد گفت چنین کنم پس جامه

بود ل به دست او داد و گفت روان شو با من مادر چون آن بدید طاقت نیاورد پسر را در رگلیمی بر او پوشانید و زنبی

به صحرا گذاشت تا سالی چند برآمد شبی هنگام خفتن توانم فرزند خود را چنین بنگرم پس احمد روي گفت من نمی

ام  شیخ برفت ه مرا دریاب که روانهگوید کار من به اتمام رسیدبود یکی به خانقاه در آمد و گفت مرا احمد فرستاده می

گوید جنبانید شیخ گوش فرا داد دید میاحمد را دید که در گورستان به خاك خفته و نفس به لب آمده و زبان می

فلمثل هذا فلیعمل العاملون سري سقطی سر او را از خاك برداشت و بر کنار خود گذاشت احمد چشم باز کرد و شیخ 

د به وقت رسیدي و نفسش قطع شد سري گریان روي به شهر نهاد تا کار او بسازد به ناگاه خلقی را دید و گفت اي استا

گفت هر که اند دیشب از آسمان صدائی شنیدیم که یکی میروید گفتهروند گفت کجا میدید که از شهر بیرون می

 گذارند او به خاك سپردند.خواهد بر ولی حق نماز گذارد بگورستان شویزه رود پس مردم و شیخ بر او نماز 

اقول اوال این حکایت حظی از صحت ندارد که صاحب طرائق آن را به این شد و مد نقل کرده این قصه را از قوطی 

 شیخ عطار گرفته و آن دلیل تاریخی ندارد.

راه دارد  پرسیم مگر شریعت دووم سري سقطی دارد چه آنکه ما میو ثانیا بر فرض صدق قضیه دالت واضحه بر ذم ول

خاهی یا راه خاص و تعریفی که از براي راه یکی عام یکی خاص که سري اختیار را به دست احمد بدهد که راه عام می
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است تسویلی بیشتر نیست چه آکه عبادات با محبت دنیا ثمر ندارد و با ترك محبت دنیا همان یک طریق است عام کرده

 یعت و یکی را طریقت غلط است و این تقسیم بندي بدعت در دین است.دیگر یکی را عام و یکی را خاص یکی را شر

و ثالثا ترك دینا نه این است که انسان دست از عیال واجب النفقه و مادر واجب االطاعه و فرزند الزم التربیه بکشد و 

 چون وحشیان سر به صحرا گذارد و رهبانیت منسوخه در این شریعت را احیا کند.

 فته اگر بدهند قبول نکنی این خالف قانون اسالم است الیرد االحسان االالحمارو رابعا اینکه گ

و  فرماید الزاهد من یحب ما یحب خالقه و یبغض ما یبغض خالقه)و خامسا معنی زهد را در معانی االخبار چنین بیان می

فرماید بما آتاکم) و امیرالمؤمنین میفرماید (کیال تأسوا علی ما فاقاتکم و ال تفرحوا خداوند متعال در قرآن کریم می

(الزهاده قصرالعمل و الشکر عند النعم) این است معنی زهد در دنیا نه آنکه تن از زیر بار خدمت به خلق خالی بنمائی و 

را  خواهند دل عوام ساده لوحها میها و شبنامها به این رمانها بسر بري حضرات صوفیدر گورستانها و بیابانها و خانقاه

 یند.بربا

 گفت القید کفرـ حکایت صوفی که می 13

فرماید در شبی از االسالم مفخر آل غالب میرزا ابوطالب شیرازي در جلد ثانی اسرار العقائد که در رد بابیه نوشته می ثقـ

ي کبیر که شهره ها این فقیر در مجلسی که چند نفر از علماء و اعیان بلد بودند نشسته بودم که در آن هنگام مرشديشب

پس از تحیت اول سخنی که آفاق بود و بر حسب اعتقاد مریدان قطب زمان و در عصر خود طاق بود بیامد و بنشست و 

بر زبانش جاري شد این بود که گفت در خبر است که القید کفر ولو باهللا این حقیر برآشفتم و با وي صحبت داشتم که 

 ابدا از علم بهره ندارد.این حدیث را از کجا آوردي معلوم شد 

 ـ حکایت چهل صوفی14

ي ظهر و عصر در ایوان رو به قبله فرماید که این فقیر در کربالي معلی بودم پس از اداء فریضهو نیز در اسرار العقاید می

هر نشسته بودم درویشی خوش سیما با لباس نظیف تقریبا پنجاه سال از سن او گذشته بود آمد در پهلوي من نشست و 

چن که این فقیر صحبت با این طائفه را خوش نداشتم اما چون زائر سیدالشهداء بود میل کردم با او چند کلمه صحبت 

پیر تو در کجا است گفت اهل کرمانم و پیر من در کرمان است گفتم به این سفر بدارم از او سئوال کردم اهل کجائی و 
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ي ي ما چنین است که هیچ عملی را بدون اجازهگفت بلی طریقه اياي به اذن پیر خود آمدهزیارت که مشرف شده

ي من نجس است قدري گذشت درویش گفت موالنا زیر جامهکنیم و هیچ عمل را بر خود روا نداریم چون مرشد نمی

دم و به این سبب تیمم کردم و نماز خواندم آیا زیارت و نماز من صحیح است این حقیر از کیفیت سئوال او تعجب نمو

کردم که اگر این مرد حدث جنابتی داشته باشد در این بلده حمامات و نهرهاي جاري بسیار است و و با خود فکر می

بیماري در او ظاهر نیست که مانع از استعمال آب باشد و هوا سرد نیست که از غسل کردن در نهر متألم شود در این 

او سوال کردم که آیا جنابت داري گفت نه تعجبم زیاد شد گفتم  فکر بودم که درویش سئوال خود را اعاده کرد پس از

گویم زیر قرحه و جراحتی هست درویش چنین گمن کرد که من سئوال او را نفهمیدم گفت موالنا میمواضع وضویت 

نویسم که پس از سئوال و جواب چند ام نجس است الحاصل خداوند گواه من است که بر وجه صدق و راستی میجامه

دانست و تمام ن خود را طاهر میعلوم شد که فقط منشأ تیمم او همین نجس بودن زیر جامعه او است حتی آنکه بدم

ي اهل اسالم غرابت در این است که اعراض این طائفه از ظواهر شرع به این درجه است که شیخی پنجاه ساله در میانه

ممیز باشد از آداب شرع نیاموخته باشد و مسئله اي که  زندگی کرده باشد مع ذلک به قدري که اول مرتبه فهم طفل

محل ابتالي شب و روز اوست حکم او را نداند و از جهت وصیت مرشد خود از علماء سئوال نکند و تا تواند از ایشان 

 دوري نماید.

نرسانیدند واال شرط خواند معلوم شد که هنز سر به او نه سپردند و او را به مرتبه وصول اقول این درویش که نماز می

 وصول در نزد این زنادقه ترك عبادات و دشمنی با علما است.

 ـ حکایت محمد حسن خان15

ي صبح با جمعی از حقیر هنگامی که در نجف مشغول تحصیل بودم در ماه رمضان بین الطلوعین بعد از اداي فریضه

العالم الزاهد الورع التقی االسالم  مرحوم ثقـطالب در مسجد مرحوم شیخ مرتضی قرائت قرآن داشتیم پس از قرائت 

المشتهر بالفاضل النیشابوري و کان شدیدا علی الحکماء و الصوفیه ایشان بعد از قرائت قرآن مقداري مطالب اخالقیه با 

ي فرمود از جمله چند قصه راجع به حضرات صوفیه بیان کردند حقیر خالصهیک بیان جذاب شیرینی براي ما بیان می

آنها را ضبط کردم از جمله قصه محمد حسن خان حاکم بعضی از قراي کرمان است که آقاي فاضل فرمودند من شنیده 
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بودم که محمد حسن خان صوفی شده دوست داشتم او را مالقات کنم اتفاقا مقصود حاصل شد و در مجلسی تصادف 

شدم تا اینکه محمدحسن خان ی کارفرما حاصل گردید سپس بعد از تحیت و سالم و رعایت مجلس من سکوت طوالن

شود فرمائید گفتم (صمت عادت کن که از یک کفتنک میاش تنگ شد گفت حضرت آقا چرا فرمایشی نمیسینه

دانستم صوفیا سئوال و جواب با شعر را بسیار خوش دارد چون فرصت به دستم آمد تاراج این تحت الحنک) چون می

 اي در جواب گفتاي و از این گلستان گلی چیدهگفتم آیا هیچ در طریقت قدم زده

 همه بندگانیم خسرو پرست   من و گیو گودرز و هر کس که هست

زنم و از اثر نفس مرشد به مراد خود رسیدم من چون این مطلب را از او من فعال هشت سال است که در طریقت قدم می

با گل مولی شما برادر طریقت من هستید ولکن هنوز کامل شنیدم با لبی خندان و صورتی شادان گفتم به به مرحبا مرح

نشدید و من بیشتر از شما قدم در این وادي نهادم و سرد و گرم روزگار چشیدم و خدمت اساتید و پیران بزرگ کردم 

اکنون مرا  ام وهام و ارشاد جمعی از مردم کرداند و گوي سبقت از امثال واقران ربودهتا اینکه سر خود را به من سپرده

مریدان چند باشد چون محمدحسن خان این سخن ار من بشنید چون اسیري که بنداز او بردارند یا شتري که عقال او 

اي و نهایت خضوع و خشوع اظهار کرده پس او را گفتم بفرما ببینم سر سپرده بگشایند اظهار مسرت فوق العاده نموده

م گفتم زبان تو را کشیدند یعنی اسرار به سپردند گفت بلی گفتم اکنون تو گفت در نزد شیخ عبدالعلی طهرانی سر سپرد

ي دخول خود را در طریقت بیان برادر منی در طریقت الزم است که کیفیت حال خود را براي من شرح بدهی و طریقه

دستم از مال دنیا اي از قراي کرمان بودم چون معزول شدم و نمائی جواب گفتم باالي چشم بدانید که من حاکم قریه

یدا شود باید آنچه 1خواهی فرجی در کار تو تهی گردید و بیچاره شدم رفیقی داشتم مرا دالت کرد به اینکه اگر می

و  روي به کرمان در نزد مرشد عصر شیخ عبدالعلی طهرانیگویم چنان کنی گفتم به جان منت دارم گفت از اینجا میمی

گوید چنان کن که به مقصود خود خواهی رسید پس من مهیاسفر است و هرچه او میهبه او بگوئی مرا فالن کس فرستاد

کرمان شدم و آمدم در کرمان نزد شیخ عبدالعلی چون حال مرا پرسید و از کیفیات امر من مطلع گردید گفت تو شیعه 

ر مذهب شیعه امام حی هستی یا مذهب دیگر داراي گفتم شیعه هستم و پدران من همه شیعه بودند گفت بگو بدانم د

تا بها مروز امام را داند گفتم بگو بدانم شوند و میباشد میمیت دارد گفتم نه امام در حال موت مثل حال حیات می
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اي گفتم نه گفت چگونه تو شیعه هستی پس شیعه نیستی یا مام در حال موت مثل سائر اموات است حسن خان دیده

ر جواب عاجز ماندم در آن وقت عبدلعلی جهتش این است که تو راه را گم کرده گفت من سر خد به زیر انداختم و د

ي خود می روي و در بودي اکنون که به راه آمدي امام را خواهی دید بعد مرا چیزي آموخت و گفت امشب در حجره

م و خوشحال و مسرور آید و او را زیارت کن من این وقت از نزد مرشد برخواستبندي اما به نزد تو میوي خود می بر

بودم چونش ب بر سر دست آمد به حجره رفتم و در به روي خود بستم و در رختخواب خود خوابیدم به ناگاه دیدم 

امیرالمؤمنین وارد حجره شد من او را زیارت کردم فاضل نیشابوري فرمودند چون تمام مطلب را از او در آوردم گفتم 

و دیدي شبیه کی بود و شمایل او چگونه بود گفت شبیه ترین مردم به مرشد من بود و اي برادر بفرما ببینم آن امام که ت

 سبیل هاي بلند از براي او بود

فاضل فرمودند این وقت پرده از روي کار برداشتم و راز نهفته را آشکار کردم گفتم بگو بدانم آن حضرت که تو دیدي 

تراشی و در ایام حکومن که این همه اموال مردم به ظلم یحسن خان چرا ریش خود را مبه تو نگفت که اي محمد 

کنی گفت نه ایشان چنین فرمایشی به من نفرمودند گفتم توامیرالمؤمنین را سابق بر این دیده گرفتی چرا تدارك نمی

حسن و را بشناسی گفت نه گفتم پس از کجا به تو معلوم شد که او امیرالمؤمنین است محمد بودي که به محض دیدن ا

اخن در جواب بیچاره شد گفتم بگو بدانم آیا براي دیدن اما شرطی به تو تعلیم داد گفت نه گفتم آیا مردم آن دیار در 

دهند که شیخ عبدالعلی گویند و اشاعه میگویند گفت بلی جماعتی از اهل غرض او را بد میحق مرشد تو چیزي می

گویند و تا مرشد تو نماز را ترك اهل غرض نیستند و راست می کند گفتم اخوي جان ایشانعمدا نماز را ترك می

تواند امام به تو نشان بدهد اکنون از روي راستی با تو بگویم آن اما نبود که تودیدي بلکه شیطان لعین بود و نکند نیم

ن و از تو عالمتش این است که عبدالعلی تو را سفارش کردهـاست که اکنون که امام را دیدي براي کسی نقل نک

شیطان مرشد  خواهم آیا سفارش نکرده تو را که هرگز با اهل عمامه مجاست نکن گفت چرا گفتم پس بدانانصاف می

تو را فریب داده تا اینکه آن مرشد دین تباه به دستیاري مرشد خود شیطان ابواب ضاللت را بر وي تو گشاده و طرفه این 

اقرار خودتان چنیدن سال در مسند حکومت اموال مردم را به قهر و غلبه  است که شما را با این ریش تراشیده و به

و کمتر کاریک ه از شما صادر شده باشد گرفتن مالیات و جرم مقصران و الیت است مع ذلک بدون زحمت اید گرفته
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نتراش فرمد  و آن امام به تو نفرمود محمد حسن خاندیگر ریش 7ي اولیاء علی مرتضی امام را دیدي آن هم سرحلقه

سپس تو را نصیحت بسیار کردم و به او فهمانیدم که آنکه دیدي شیطان متکون است و اخبار راجع به این قسمت را براي 

او قرائت کردم تا اینکه همه صوفیان را لعن کرد و از ایشان برائت جست چون صبح شد عیال او به نزد من آمد شادان و 

فرمایشی به این محمد حسن خان فرمودید که در او تأثیر کرده و  چه امی دانم شمکرد گفت نخندان و اظهار تشکر می

کند الحق شما حق بسیار به گردن من دارید چون مرا آزاد کردید ي صوفیه برگشته و ایشان را همی لعن میاز این طریقه

کرد و بعد از صرف ع میمن جمي ها را در خانهبراي آنکه این محمد حسن هر  چند شب یک مرتبه جماعت صوفی

کرد و هرچه کردم فایده نمیو امتناع میکرد که با صورت گشاده برود ستهاي ایشان را بشوي من هر چه ابا غذا امر می

 کرد اکنون بحمداهللا از اثر نفس شما راحت شدم.کردند ثمري نیماو را مردم سرزنش و تبیخ می

العجلی روایت کرده که گفت حمزه ابن عمار را چنان  یزید بن معویـ به سند صحیح از 16ي مجلسی درج عالمهاقول 

کنم و مردم گمان گفت من آن حضرت را هر شب مالقات میامد و میعقیده بود که هر شب امام باقر به نزد او می

حضرت را را پس خبر دادم آن  7گوید پس اتفاق شد از براي من که ماالقت کردم امام صادقکردند که راست میمی

آید عرض کردم بلی بیند و به نزد او میکند که پدر مرا میگماه می }ي حمزه بن عمار حضرت فرمود حمزاز مقاله

که او رامتکون گوید به نزد اید در نزد من مگر متکون بدانکه ابلیس را شیطانی است گوید نمیفرمود واهللا دروغ می

 خواهد به صورت کوچک. خواهد اگراید به هر صورتی که میمردم می

شود مگر به صورت انبیاء و ائمه علیهم السالم که به صورت آنها و باید دانست که شیطان به هر صورتی متشکل می

ي سبزي بر سرش بگذارد و شمشیري حمایل کند بگوید من امیرالمؤمنینم آن عمامهتواند تواند مصور بشود ولی مینمی

امیرالمؤمنین را ندیده تا او را به محض دیدن بشناسد و شنیدي که محمد حسن خان به بیند کس که او را در خواب می

هاي کلفت داشت بالجمله اخبار در این باب بسیار است فاضل گفت آن که من دیدم اشبه ناس به مرشد من بود سبیل

 شاید در مکاشفه صوفیان متعرض بشویم.

 ـ حکایت مال زین العابدین یزدي16
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کرد براي حقیر حضرت مستطاب فاضل مذکور که در مجلسی بودم که در آن مجلس صحبت از صوفیان  و نیز حکایت

در بین آمد و از شیادي و عام فریبی آنها سخن در پیوست یکی از اهل مجلس گفت نه چنان است که همه دروغ و دغل 

د من گفتم فالنی مگر قرآن قرائت نکرده که نمایند فاضل فرموایم که اخبار به غیب میباشد بلکه بعضی از آنها را دیده

در  7اي که امامي این حضرات را مگر ندیدهفرماید (ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم) و روایت دربارهحق تعالی می

ي شیطان است که ربطی به دستگاه الیه ندارد فرماید هم اخوان الشیاطین پس این غیب گفتن آنها از ناحیهحق آنها می

شرف حضور در آن وقت آخوند مالعباس یزدي که در علم و ورع و تقوي در نزد اهل یزد مشهور بود در آن مجلس 

داشت فرمود مؤید فرمایش شما حکایتی دارم که دلیل واضح و برهان الئح است بر اینکه هر چه از حضرات صوفیه 

اند و در گفتهالمی بود او را مالزین العابدین میشود از جانب شیطان است و آن حکایت این است که در یزد عدیده می

خواندند و خود ایشان براي نمود و چندنفر از مقدسی با او نماز میي جماعت میي خود مسجدي داشت که اقامهمحله

دانیم و یقین داریم من حکایت کرد هنگامی که از او سئوال کردیم که جناب آخوند ما شما را صاحب ورع و تقوي می

باشید بفرمائید سبب چه بود که مدتی مسجد شما از جمعیت پر بود بعد از اینکه غالبا با ه راستگو و صادق القول میک

قلیقی باز برگشت به حال او و در آن زمان شما یک کردید و پس از زمان ي جماعت نمیچهار پنج نفر بیشتر اقامه

کردي و در و مردم را شب از خواب براي نماز شب بیدارم ي داديحاالت دیگري دشاتید گاهی از ضمایر ردم خبر می

این حرضی داشتید و اکنون همه را ترك رکده به حال اول برگشتی و مسجد شما هم از جمعیت خالی گردید علت این 

ه احوال مختلفه چه بود جواب فرمودند بدانید که خداوند متعال مرا حفظ کرد و اال اکنون در چاه ضاللت سرنگون شد

کردم آموختم و سعی بسیار میو معالم دین به ایشان میرفتیم بودم بدانید من عادتم این بد که در قریهاي اطراف یزد می

کردم و تحمل که مردم را چیزي بیاموزم و مسائل دین با آنها تعلیم دهم و براي قضاي حوائج آنها کوشش بسیار می

کردم در بین راه شخصی را مالقات کردم که مرا گفت جناب راجعت مینمودم تا انکه روزي به جانبشهر ممشقات می

اي چرا به فکر روي به گمان اینکه به مقامی رسیدهکشی و از این ده به آن ده میآخوند مال زین العابدین تا کی تعب می

ردم را به روي خود ي مکنی و چرا باب مراودهفاتی و قلب خود را از آالیش کدورات پاك نمیخود نمیاصالح نفس 

بندي و مشغول عبادت بشوي و تدارك کار خودت بنمائی که اجل تو نزدیک شده است این کارهاي بی فایده را نمی
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ترك کن و این رفتن به این قریه و آن قریه را باگذار مال زین العابدین فرمود چندان بر من خواند که من رفتن به اطراف 

کننده که بو تا نیمه شب در کردم که این موعظه ار کردم و با خود همی فکر میرا ترك کردم و گوشه عزلت اختی

همین فکر بودم یک مرتبه دیدم آوازي بهگوشم خورد که اي جناب مال زین العابدین مگر نمیدانی که وقت نماز شب 

مرا از آن حالت خوش است برخیز و مهیا شو براي نماز شب من برخاستم و نماز شب به جا اوردم و حالتی داشتم که 

دیدم مسجد مملو از جمعیت است تعجب کردم که من در صبح روز آمد چون وقت نماز صبح رسید به مسجد امدم 

ي قلیله بیش نبودند این همه جمعیت یک مرتبه بدون سابقه یعنی چه و بر شما معلوم بود که مسجد من گذشته یک عده

نمد تا اینکه امد و مرا به نماز شب تحریص و ترغیب میشخص هر شب میي مساجد خلوت تر بود بالجمله این از همه

ي حکومت و گفت از آن جمله شبی آمد و مرا گفت برخیز و برود و در خانهمطالب را براي من میشد بعضی گاه می

کرد برو امر می به ایشان بگو چرا امشب فاحشه آوردید من رفتم و ایشان را خبر دادم تعجب کردند و گاه میشد که مرا

کرد که برو مردم را براي نماز شب بیدار شد امر میدر خانه فالنی و بگو امشب فالن معصیت را چرا کردید و گاه می

کن خالصه اهل یزد در کار من حیران بودند و من از عیال و فرزندان خود عزلت گرفتم و به عبادت مشغول شدم تا 

هنگام شبی امد و شمشیري براي من آورد و گفت برخیز و این طفل که در باالي  اینکه موي سرم بسیار بلند شد در آن

بام میان گهواره خوابیده است او را به قتل رسان که اگر بزرگ شود فساد بسیار از او بروز کند من شمشیر گرفتم و روانه 

قیامت ا چرا به قتل برسانم و فرداي شدم در بین راه خداوند متعال مرا نگاهداري کرد با خود گفتم این طفل بی گناه ر

جواب خدا را چه بگویم و قانون شریعت نهی از این نموده برگشتم آن شخص گفت چرا برگشتی گفتم من این کار 

نخواهم کرد چون مخالف شرع مطهر است گفت تا به حال تو را من با مریدي امر کردم گفتم نه گفت پس چرا از این 

باشد و هر گز از من صادر نخواهد شد گفت ها خالف شرعنبود و این خالف شرع مطهر میکار استنکاف داري گفتم ان

خواهنم تو را به مقام بلندي برسانم حرف مرا بشنو گفتم ترسی مردم مطلع شوند کسی مطلع نخواهد شد من میاگر می

لکن این کار براي من مجوز او رانهایت تو محرك من بودي ودانستم خوبیگفتی من خود میان مطالی که تو من می

شرعی ندارد و در فرداي قیامت اگر سئوال کنند که چرا طفل بی گناه را کشتی جوابی براي من نباشد آن شخص چون 

خواستم تو را به مقامی برسانم معلوم شد قابلیت نداري این قابلیت براي علی از من مأیوس گردید گفت به جهنم من می
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روم و از نظر من غائب گردید و دیگر به نزد من نیامد چون صبح به مسجد آمدم ه نزد او میمحمد شیرازي است اکنون ب

دیدم مسجد از جمعیت خالی است فقط همان چند نفري که در سابق بودند هستد چون مدتی بر این گذشت از طرف 

د که خبر منتشر گردي دکه گوید طولی نکشیرضاي شیرازي غیب میشیراز خبر منتشر گردید که علی محمد پسر میرزا 

شوم پس او را علی محمد باب گوید مننائب امام زمان هستم و من بابی هستم که به سوي امام زمن باز میعلی محمد می

ي او بلند گردید پس چندي بر این مقدمه گذشت که خبر اند و آوازهاند مردم احمق اطراف او را بسیار گرفتهگفته

من آن  گوید من امام زمان هستم و همان مهدي موعود که مردم انتظار او را دارند من هستماوردند که علی محمد می

  امد شیطان بوده.وقت دانستم که آن شخص که به نزد من می

 حکایت میرزا عبدالصمد

ي آخوند مال عباس یزدي به آخر رسید حضرت مستطاب ثقه و نیز فاضل مذکور فرمودند در همان مجلس که قصه

اي دارم که در الم آقاي آقا سید علی عکبر خوئیی که شرف حضور داشت فرمودند حقیر هم در این باب قصهاالس

صحت او جاي شک و شبه نیست و مؤید و شاهد صدق فرمایش نیشابوري است که تکام کرامت حضرت صوفیه از 

» مجد االشراف«او در ابتدا مرید  و» عبدالصمد«ي شیطان است آن حکایت این است که مرا رفیقی بود به نام ناحیه

ي ذهبیه است آقاي آسید علی اکبر خوئی فرمودند من چندان کرامت شیرازي بود که متولی شاه چراغ که مرشد سلسله

ي آن اي شده بود و از جملهها را جمع کردم و نوشتم تا به قدري که کتابچهاز میرزا عبدالصمد دیدم و شنیدم و آن

ي میزرا عبدالصمد در والیت خوئی رسیدیم و رفیق من ه من و شخصی دیگر شیخ علی نام به در خانهکرامات این بود ک

خواند چون به در خانه رسیدیم آوازي از درون خانه برآمد که جناب حاجی شیخ علی در عقب در ایستاد و چیزي می

است و اسم او شیخ علی است. چون آمد از ي یس آید و مشغول قرائت سورهسید علی اکبر بفرمایید رفیق شما اآلن می

خواندم و مدتی بر این منوال حال میرزا عبدالصمد بود و کرامات بسیار از ي یس میاو سؤال کردیم گفت بلی من سوره

داشتم. از قضا یک مرتبه مفقود ها را در اوراقی جمع نمودم و آن اوراق را بسیار عزیز میشد که من آناو یده می

چندان که او را فحص کردم نیافتم چون مدتی حال میرزا عبدالصمد بر این منوال بود و بخارق عادات و گردید و 

کشف کرامات موصوف و مشهور بود چندي نگذشت که دیگر چیزي از او بروز نکرد روزي او را مالقات کردم و 
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پرسید دیدم مجد االشراف را سب و می پرسی نمودم در مجلس یکی از علماء که آمده بود و اشتباه نجاه العباداحوال

داند سبب پرسیدم گفتم ي ایمان میکند و او را خارج از دایرهکند و او را معبود خران و عابد شیطان معرفی میشتم می

اي میرزا عبدالصمد آن همه اخالص و فدایی بودن با این همه تکفیر و دشنام گفتن البته باید جهتی داشته باشد از شما 

ي خود را بیان بفرمایید میرزا عبدالصمد گفت حضرت آقا خداوند متعال بر من منت گذارد واست داریم که قضیهدرخ

که مرا از شر این خبیث نگاه داشت همانا این کافر زندیق معدن الف و گزاف یعنی مجداالشراف مرا فریب داد و بیم 

ي او شدي تم چگونه شد که تو گول خوردي و فریفتهآن بود که کافر بشوم و از دین خارج گردم پس من او را گف

فرمود براي این که من خارق عادات بسیار از او دیدم فلذا مرید او شدم. مجداالشراف بعضی او را دو اذکار به من تعلیم 

که نوشته ي ذکر خفی و جلی را به من تعلیم داد و خودم نیز در کتب ایشان سیر کردم و به اوراد و اذکاري داد و طریقه

کردم. در اثر آن حالت خضوع و خشوع و بکاء به من دست داد رقت قلبی پیدا کردم فلذا این عمل بودند عمل می

گفت فالنی از دنیا رفت بعد شد که کسی به گوش من میدیدم و گاهی میهاي بسیار خوب میافزودم تا این که خواب

شد دیدم شود چون وارد میگفت فالن کس اآلن از در وارد مییکردم همان قسم بود و گاهی به گوش من ممعلوم می

خوردم و همان قسم بود. مرا غرور گرفت و سخت مرید مجداالشراف شدم به حدي که بدون رخصت او آب نمی

شدم رفت و من پاي منبر او حاضر میدانستم تا به برکت مواعظ پدرم در همدان که منبر میکسی را بهتر از او نمی

وند متعال مرا از شر این کافر نجات بخشید. حاجی سید علی اکبر فرمودند که حقیر گفتم آشیخ عبدالصمد اکنون خدا

بفرما که چه دیدي که از این طایفه برگشتی فرمود چون مجد االشراف کثرت محبت مرا نسبت به خود دید و افعال مرا 

نائب خاص مجداالشراف بود در خوي و یکی از بزرگان که موافق مذاق او بود پسندید به نزد جناب زمان آقا که 

ي ذهبیه بود و گفت جناب آقاي عبدالصمد خیلی ترقی کرده و اثار بزرگی از او نمایان است عن قریب مولود سلسله

شود که باید او را اطاعت کند زمان آقا این مطلب را به من فرمود تا روزي در خوي مجداالشراف به قلبی او متولد می

نزد من آمد و گفت من به سرعت باید بهشیراز حرکت بنمایم و البته مراجعه من به شیراز خلی اهمیت دارد و تو را 

گویم مخالفت نکنی و نزدیک است که فرزند قلبی از تو متولد بشود باید او را اطاعت کنم که هر چه میوصیت می

دیدم و چنان گمان ها میشیراز رفت و من هر شب خواب بنمایی و تخلف از گفته او نفرمایی. این بگفت و به جانب
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بینم تا یک روز در اتاق خود بودم به ناگاه چیزي از دهان من را در خواب می 7یا امام صادق 7کردم که امام باقرمی

افتاد و به صورت انسانی در پیش روي من متمثل گردید و گفت باید اطاعت مرا بنمایی من گفتم بدون اذن 

گوید شراف اطاعت احدي نخواهم کرد در حال دیدم کان مجداالشراف پیش روي من حاضر است و میمجداال

اطاعت کن او را که این همان مولود قلبی است که تو را به او بشارت دادم و از نظر من غایب گردید. پس آن شخص 

ي عبادات از تو ساقط گردید و ت و کلیهممثل گفت میرزا عبدالصمد آقا امروز تکلیف تو تغییر کرد و از امروز واجبا

جمیع محرمات براي تو مباح است من به محض شنیدن این سخن منقلب شدم وحشتی مرا فرو گرفت متذکر موافظ 

خواند تا این که مدتی بر او بگذرد او را به ترك عبادات امر شود انسان را به عبادت میپدرم شدم که شیاطین گاه می

جیزي نگفتم و رفتم تفصیل را به جناب زمان آقا که نائب خاص مجداالشراف بود نقل کردم در  نماید. پس در ظاهر

حال مکتوبی نوشت به مجداالشراف و قصه را عنوان کرد. او فوراً تلگراف کرد به این عبارت (صحوا لمعلوم محو 

از مجلس برخاستم و به خانه رفتم شود. من مضطرب شدم و الموهوم) یعنی بعد از آشکار شدن معلوم موهوم مرتفع می

دیدم آن شخص ممثل آمد و عبارت خود را اعاده داد من گفتم بدون اذن مرشد خود مجداالشراف ترك عبادت نکنم 

کردم که او هرگز نخواهد گفت در حال دیدم در پیش کنی گفتم آري و چنان گمان میگفت اگر او بگوید قبول می

گوید اطاعت کن و از نظرم غایب گردید اضطراب من زیاده د و گفت هر چه میصورت من مجداالشراف حاضر گردی

باشم چگونه نزد من حاضر گردید. پس از جاي شد با خود گفتم مجداالشراف در شیراز است و من در خوي می

 کردم که ترك عبادت چگونه جایز باشد و حال آن که من شخصی مکلف و عاقل و مختاربرخاستم و همی فرك می

هستم و هیچ پیغمبري ترك عبادت نکرده با این که مقام قرب ایشان در نزد خداوند منان از همه کس بیشتر بوده در 

همین فکر بودم تا به نزدیکی از رفقاي خود رسیدم و قصه را به او گفتم بر من صیحه زد و گفت واي بر تو کی تو را امر 

خواهی یقین بنمایی این مرتبه کننده البته شیطان لعین است و اگر می به ترك عبادت کرده این کفر و الحاد است و امر

آید او را لعن کن. من مسرور شدم و از نزد او به منزل آمدم دیدم همان شخص ممثل آمد و مرا گفت که به نزد تو می

لعن کردم گفتم لعنه  گویم عمل بنمایی تا این سخن را گفت او رادیگر عبادت الزم نیست بجا بیاوري و باید آنچه می

اهللا علیک و لعنه اهللا علی مجداالشراف تا این بگفتم از نظرم غایب گردید و دیگر به نزد من نیامد و تا مدتی چندان 
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ي ائمه نمودند تا این که به برکت اذکار و اوراد واردهصدمه و مشقت کشیدم که مرا در خواب و بیداري اذیت می

هاي صوفیه شیطانی است و یقین کردم که هر که به خواب من انستم که تمام کرامترفع شد. در آن وقت د :اطهار

کردم این یکی از امامان است معلومم شد که او شیطان بوده که باطل را به صورت حق در آمد و چنان خیال میمی

 آورد. می

رفت و نجات در مجالس علماء میحاجی سید علی اکبر خویی فرمودند که این مرزا عبدالصمد آقا بعد از آن همیشه 

پرسید و قصه خود را از زمان دخول او در طریقت صوفیه و عرفا تا العباد به همراه داشت و اشتباهات خود را از علماء می

ي ایشان را در آن ي ذهبیه و فساد و اطوار ناپسندیدهزمانی که از ایشان بیزاري جسته همه را جمع کرده و نوشته و سلسله

ي مرحوم حاجی میرزا درج کرده و من آن کتاب را به خط خود میرزا عبدالصمد آقا بعد از وفات او در کتابخانه کتاب

 محمود خان احسن الملک دیدم. 

ها اقول این حکایت از معتبرترین حکایات است براي این که حضرت حجه االسالم آقاي آسید علی اکبر خویی را سال

ها کرده تا هنگامی که هجرت به مشهد مقدس یشان رسیدم و با حقیر اظهار مالتفتدر نجف اشرف کراراً خدمت ا

پرسیدم در تقوي و راستگویی ایشان اصالً جاي تردید نیست و رفتم خدمت ایشان مینمودند. باز هر گاه به مشهد می

اسالمیه و مدرسین خلف ارجمند ایشان آقاي آسید ابوالقاسم امروز در مجف اشرف از طراز اول علماء و حجج 

باشد و آقاي مشار الیه خودش بالواسطه از میرزا عبدالصمد قصه را حکایت فرموده و شهادت به راستگویی زبردست می

ي ذهبیه را که ي سلسلهمیرزا عبدالصمد داده است پس در قضیه اصالً جاي تردید نیست. بنابراین این حکایت ریشه

رساند که این زنادقه امر به ترك ها است این قصه همه را به درك اسفل میآنمجداالشراف یکی از اقطاب و پیران 

ها همه گویی و کرامت آنها است و معلوم شد که غیبها است و شیطان جلیس لیل و نهار آني آنعبادات جزء طریقه

و آیات قرآن شاهد از ناحیه مرشد بزرگ ایشان شیطان است و ممثل شدن شیطان به صورت انسان اخبار و احادیث 

خواهد بداند چرا ملت ایران از دول عالم عقب افتاد و ترقی صدق مدعی است فاعتبروا یا اولی االبصار پس هر که می

نکرد این است علت بزرگ که حتی حواشی دولت پابند این خرافات و زندقه و الحاد شدند و به تفکیر همدیگر و جعل 

 اند. سیاه نشستهاند تا به این روز طریقت پرداخته
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 حکایت شیخ تربتی با مرشد صوفی

فرمودند که یک نفر از فضالي تربت که اسم او را فراموش کردم براي و نیز حضرت ثقه االسالم فاضل نیشابوري می

گیر یا دعانویس شنید فالمن حکایت کرد که مرا عیالی بود در شهر تربت بسیار آرزوي فرزند داشت و هر کجا می

گویند سیدي بسیار بخشید تا این که یک روز به نزد من آمد و گفت میرفت و فایده نمیست به طلب او میآمده ا

آورد حتی آن که حکومت او را در منزل خود جلیل القدر صاحب کرامت وارد تربت شده است و حوائج مردم را برمی

دارند و او روند و دردهاي خود را به او عرضه میمیجاي داده و اعتقاد بسیار به او پیدا کرده است و مردم دسته دسته 

گویی اوصاف امام است. کند عیال خود را گفتم مگر این امام است که زنده شده است این اوصاف که تو میمعالجه می

 گویند و کرامات او متواتر است که همه دیدند گفتم چه کرامتی از او دیدند گفتدانم مردم همه میزن گفت من نمی

گوید چاي بیاورید فورًا شود بدون این که در آنجا سماوري و قوري و استکان باشد تا میهر که در مجلس او وارد می

شود. شیخ تربتی فرمود تا این بشنیدم دست بر دست گوید قلیان بیاورید فوراً حاضر میشود تا میاستکان چاي حاضر می

مشایخ صوفیه است که براي اضالل مردم به این شهر آمده است پس زدم و مطلب دستم آمد دانستم که این یکی از 

عیال خود را زجر کردم ولی او قانع نشد هر چه خواستم به او بفهمانم این حیله است کرامت نیست در مغز او فرو نرفت. 

بیدم گفتم با من بیا و رویم و گفت من دامادي داشتم قوي پنجه و پرقدرت او را هم طلاو را وعده دادم فردا به نزد او می

دهد هر گاه من دانم چیزي به همراه دارد که به واسطه او این کرامات را ارائه میگویم بشنو این مرشد من میهر چه می

ي او را بیرون بیاورم و رفع شبهه از اذهان مردم بنمایم گفتم او را بگیر تو از پشت سر او را محکم نگاه دارد تا زیر جامه

آیند و دست اند و مردم میهاي قیمتی انداختهي منزل حاکم شدیم دیدیم تاالري بسیار عالی براي او فرشوانهبالجمله ر

شناخت از من احترام کرد و مرا نزدیک خود نشانید دیدم آن مرشد بوسند. حاکم چون مرا میو پاي مرشد را می

ي مختصري بر سر بندند و دیدم مه نپوشند یا عمامهي بزرگی بر سر گذاشته به خالف سایر مرشدان که یا عماعمامه

اند حاکم مرا معرفی کرد براي مرشد او هم فوراً امر داد چاي جماعتی از عوام شهر در طرف یمین و یسار مرشد نشسته

کشم مبتلی به دردي هستم که از فکر بیرون خور نیستم گفت قلیان بیاورند گفتم قلیان هم نمیبیاورید. گفتم چاي
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کند گفتم مگر آقا طبیب هستند حاکم گفت روم حاکم گفت خاطر جمع باشید که حضرت آقا درد شما را دوا مینمی

گفت چون دیدم حاکم بسیار فدوي او است و در حق کند شیخ تربتی میبهتر از طبیب هستند ایشان کار نفس مسیحا می

با گردن کج و تحت الحنک با کمال خضوع و خشوع  او غلو دارد کار بر من مشکل شد سید هم که همان مرشد باشد

کند به حدي که صبر من به آخر رسید با مرشد گفتم شما این مقام را از کجا پیدا نشسته و تعریف از مقامات خود می

فرماید عبدي اطعنی حتی اجعلک مثلی انا اقول کن اي حدیث قدسی را که میکردید گفت اي فرزند مگر نشنیده

گویم بشو ي من اطاعت کن مرا تا این که تو را مثل خودم قرار دهم من میت تقول کن فیکن یعنی اي بندهفیکون و ان

شود. حاکم هم او را تأیید و تصدیق کرد من هم گفتم قبول دارم ولی ظهور خرق عادت شود تو هم بگویی بشود میمی

ه مرشد نفهمید ما چه گفتیم این مرشد من احتمال از جهت دیگر نیز ممکن است و من آهسته به حاکم گفتم به طوري ک

گوید حاکم دهم چیزي همراه داشته باشد حاکم صورت از من برگدانید مشرد سؤال کرد که آقاي شیخ چه میمی

گفت هیچ حضرت آقا حسد را صد قسمت کردند نود و نه قسمت آن را آخوندها برداشته و یک قسمت آن را به جمیع 

ها در علم زحمت کشیده و یک کرامت دها هم در این یک قسمت شرکت دارند جناب آخوند سالمردم دادند و آخون

بیند حسد او گل کرده و این سخنان را حاکم به عنوان مزاح با خنده از او بروز نکرده امروز کرامات بسیار از شما می

بینند حاکم باز به عنوان مزاح گفت این یاند و در ما چه عیبی مگفتهکرد مرشد گفت بفرمایید ایشان چه میبیان می

نماید شیخ تربتی گوید این آقا چیزي به همراه دارد که از اثر او این کرامات و خرق عادت از او بروز میآخوند می

فرمود تا این کالم را از حاکم شنید من فهمیدم که رنگ او تغییر کرد و انقالبی در او ایجاد شد ولی حاکم ملتفت نشد 

کنند بالجمله مرشد گفت بیایید یقین کردم که چیزي همراه دارد و شنیده بودم که این زنادقه بس مغربی را شاف میمن 

فرمود من گفتم اگر چیزي همراه شما نیست آقاي حکمران هر چه مرا مجازات کند هاي مرا بگردید شیخ تربتی میلباس

ادبی کردم و اگر چیزي پیدا کردم آقاي حکمران با شما ا بیحق دارد حتی اگر دست مرا قطع کند حق دارد که با شم

شود منکر کرامات اولیاء هستید مثل کرامات سلمان فارسی و امثال آن داند مرشد برآشفت گفت شما معلوم میخود می

ندارد کسی  کند و دوستمن گفتم منکر کرامات اولیاء نیستم اگر یکی از اولیاء کرامتی از او بروز کند آن را مخفی می

گردد نه مثل شما که در میان مردم آن را اشاعه بدهی مرشد به آن اطالع پیدا کند و اگر کسی مطلع بشود مضطرف می
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توان او را مستور کرد دید در چنگال حریفی دچار شد گفت جناب آشیخ هر گاه شمس به نصف النهار رسید دیگر نمی

هاي باشد. شما اکنون بیایید لباسوییم از باب و اما بنعمه ربک بحدث میدهیم و اگر هم بگما اشاعه کرامات خود نمی

ي سید را برداشتم باز کردم فرمود من برخاستم عمامهمرا بگردید تا معلوم شود حسد و کینه و جل شما شیخ تربتی می

حاکم کامالً کارهاي مرا ي او را بیرون آوردم تفتیش کردم بوسیدم کنار گذاشتم. سپس بوسیدم و کنار گذاشتم لباده

تحت دقت قرار داده بود چون به غیر پیرهن و زیرجامه چیزي باقی نماند اشاره به داماد خود کردم که مرد درشت قوي 

هیکلی بود چون در سابقه به او دستور داده بودم فوراً از پشت سر سید را بغل کرد من زیرجامه او را کندم دیدم نخ 

رون است او را کشیدم دیدم لوله از مس سربسته از مقعد او بیرون آمد چون سر لوله را باز کردم ابریشم از ما تحت او بی

دیدم همان یس مغربی است سپس لباس سید را به او پوشانیدم گفتم حضرت آقا فعالً من و شما تعب کشیدیم بفرمایید 

ورد حاکم کان در خواب سنگینی بود بیدار دو استکان چاي بیاورند ولی متأسفانه دیگر کسی براي شما چاي نخواهد آ

اند و چوب شد و خیره خیره به سید نگاه کرد و انگشت عبرت به دندان گرفت سپس فرمان داد تا سید را به چوب بسته

فرمود چون مدتی بر این گذشت مرا شغلی در اصفهان رخ زیادي بر او زدند و او را از شهر بیرون کردند شیخ تربتی می

دهد وارد اصفهان شدم روزي در بازار سید معبود را دیدم که با مریدان بسیار در نهایت اعزاز و اکرام عبور میداد چون 

توانم بکنم چه آن که تا من خود را پنهان کردم که مبادا از من انتقام بکشد و من دانستم که دیگر در اینجا کاري نمی

 اهم شد. ي هالك خوبخواهم مطلب را به مردم بفهمانم عرضه

 

 حکایت محمد معشوق

گوید محمد معشوق در عصر خود پیر اهل خراسان بود و عین القضاه در بعضی از رسائل جامی در نفحات االنس می

خود کفته که محمد معشوق نماز نکردي و از خواجه احمد غزالی شنیدم که در روز قیامت صدیقان همگی تمنا بنمایند 

 گذاشت. محمد معشوق قدم بر آن خاك میکه اي کاش ما خاکی بودیم که 

شناسم که در ایام حج رفت به زیارت ابوالحسین و نیز مال جامی گفته یکی از پیران متصوفه گفته که من کسی را می

خیصم و حج نکرد که زیارت او آمیخته به حج نشود. اقول فاعتبروا یا اولی االبصار من جهاله هؤالء المرده الفجار که 
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دهند غافل از این که اینان معبود خران و عابد ن گمراه و این متعصبان دین تباه را قائد و پیشواي خود قرار میاین پیرا

خواند و هزار شیخ صنعا را زنار شیطانند این شیطان است که هر روز هزار عابد بر صیصا صفت را به عبادت خود می

یطان ان الشیطان لکم عدو  مبین و این محمد معشوق از شیوخ اندازد التتبعوا خطوات الشنامسلمانی به گردن او می

 سبق ذکر یافت.  23باشد چنانچه در عدد صوفیه می

 

 بیستم حکایت صوفیان سر من رأي

ي مرحوم آیه اهللا شیرازي رحل اقامت در سنه هزار و سیصد و چهل و یک که حقیر داخل سر من راي شدم و در مدرسه

شنیدم پرسیدم ي ال اله اال اهللا و صداي طبق و دف میشنبه صداهاي خالف متعارف و صیحههاي جمعه و دوافکندم شب

ي ذکر خود متعارف اند این جماعت صوفیان از ابناء سنت است که در حلقهاین چیست و این فریادهاي کیست گفته

انی داشتم قصه را با او در میان گذاشتم و ایشان است حقیر بسیار مایل بودم که این قضیه را به رأي العین ببینم. رفیق مهرب

او عرب از اهل دجیل بود و با مردم سامراء آشنایی داشت مرا گفت اگر میل داشته باشی یک شب جمعه برویم به 

ترسم آقاي میرزا ملتفت بشود و به ما ایراد ها بنده که نهایت ممیل را داشتم چنان ارائه دادم که مایل نیستم میمجلس آن

ها ما را به مجلس خود راه ندهند گفت من همه را اید یا طالب خبر بشوند و براي ما حرف درآورند یا این که آنبفرم

ي طالب در خواب باشند و آقاي میرزا مطلع نخواهد شد و امشب جمعه رویم که همهشوم در یک وقتی میدار میعهده

م چون ایام گرما بود و رفیق من فرمود بامی است مشرف دانم مجلس ذکر در کجا است در جایی است باالي بامن می

نشینیم باالخره رفتیم چون حقیر تازه وارد بودم ها هم دارد ما در خارج حلقه میها و راه به آن مجلس ذکر آنبر آن

در خارج دانستند یکی از نفر از طالب جعفري هستم از قدوم ما مطلق شدند با این که شناخت فقط میکسی بنده را نمی

آید ناچار ها بدشان میمجلس بودیم کامالً احترام کردند قهوه آوردند من نخوردم رفیق من گفت بخورید و اال این

آشامیدم پس مشغول ذکر خود شدند اول یک نفر مقداري قرائت قرآن کرد بعد مشغول شد به اشعاري که مشتمل بر 

کردند و ن مختلفه قرائت کرد و مستمعین با گردن کج استماع میمضامین اشتیاق و عدم صبر بر فراق محبوب ود بالحا

ها دایره و آن را آهسته آهسته به دار که به اصطالح ایرانیشخصی در صدر مجلس یک دف در دست داشت حلقه
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نواخت تا مجلس از جمعیت پر شد و بیشتر پیرمردان هفتاد ساله که اصال حظی از معرفت آهنگ مغنی آن را می

کرد. بنده احدي ها را معرفی میها بود که رفیق من آنکش در میان آناند و چند نفر از این جوانان حمال و هیزمهنداشت

شناختم پس از قرائت اشعار مشغول شدند به گفتن این ذکر ال اله اال اهللا بالهمیه الجلیه و در بین ذکر ها را نمیاز آن

گفت صل علی ابی ابراهیم محمد. رفته رفته آوازها بلند شد و صداي دف هم یگاهی یک نفر به آواز بلند بسیار بلند م

گفتند ال  اله اال اهللا، دسته دیگر بلندتر گردید چون مجلس گرم شد ذکر خود را تغییر دادند دو دسته شدند یک دسته می

د رفاعی خدا را و ظاهر معنی او کفر دادند سید احمد الرفاعی شیل اهللا و معنی شیل اهللا یعنی بلند کرد سید احمجواب می

است و بعدها چندان که از ایشان معنی این عبارت را پرسیدم کسی جواب نگفت فقط یک نفر از علماي ایشان معروف 

ربط گویید به علی بن ابی طالب اسداهللا چون دیدم بیبه مالطه جواب داد گفت این کلمه مثل این است که شما می

ي او مختصراً گذشت از متعصبین و معاصر با او تکلم نکردم و این سید احمد رفاعی که ترجمه گوید دیگر باسخن می

اند فقط به سرعت و عجله سر خود را گفتهعبدالقادر گیالنی است بالجمله چون صداها بلند شد دیگر ال اله اال اهللا نمی

شد. در آن وقت ها جاري میکه کف از دهان آن اند شیل اهللا شیل اهللا شیل اهللا. چندانگفتهدادند و میحرکت می

ي کوبند و دیدهاي ایشان چون کاسهکوبیدند که گویا سندان بر آهن میسرهاي خود را به دیوار و به زمین چنان می

اند دادند که غش کردهزدند و چنان ارائه میافتادند و نفس میخون سرخ شده بود. در آن حال بعضی به روي زمین می

اند و او گرفتهاند و سر او را به دامن میگفتهآمدند و صل علی محمد میبعضی از حضار مجلس با چشم گریان میپس 

اند وصل وصل من برفیق خود آهسته گفتم وصل وصل یعنی چه فرمود یعنی این به حق دادند و همی گفتهرا مالش می

رد و معاذاهللا با حضرت حق تعالی فعالً هم آغوش است و واصل گردید و مجذوب شد و بین او و خداي دیگر حائلی ندا

ي هو هو هو اند و نعرهنواختهتر میها را به شدت هر چه تمامخواستند در آن وقت دفاز اطراف التماس دعا از او می

نید البته جنین شها میدید و این عربدهگرفت که اگر زنی حامله مسبوق به این اطوار نبود و بقته این هیئت میباال می

کوبان و رقص کنان از جاي بلند شد و چند مرتبه دور خود چرخیدن کرد. در آن وقت مرشد ایشان پايخود را سقط می

گرفت و حرکات عرضی و طولی بسیار کرد و سیخی در دست داشت از رفیق خود پرسیدم این سیخ براي چه در دست 

برد پسر آن سیخ را بر زمین گذاشت و سر دیگر را بر شکم فرو میگرفته گفت اکنون تماشا کن او را در شکم خود 
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خود متصل گردانید و چند مرتبه خود را حرکت داد پس از زیر عبا پشت سر او چیزي بلند شد رفیق من گفت این سر 

انم من دسیخ است که پشت او بیرون آمده است او را گفتم شاید از طرف پهلوي خود سر سیخ را به در کرده گفت نمی

کردم. یکی از ایشان هم هر چه دیدم همین قسم دیدم تا این که بعدها گاهی در نزد بعضی از ابناء سنت حقیر انکار می

پهلوي خود را باز کرد و ارائه داد مواضعی که سیخ در او فرو برده بودند باز حقیر یقین نکردم. بالجمله همان مرشد در 

ا از شکم خود بیرون آورد و مجلس از اضطراف آرام گرفت. بعد مقداري قهوه میان مجلس با همان حالتی که سیخ ر

تناول کردند و متفرق گردیدند و اهل سامره مجلس دیگر دارند که آن را مجلس مولودي گویند و در آن مجلس نیز 

سوره از خواند و یک زدن ندارد. فقط یک نفر اشعاري میباشد ولیکن دیگر غش کردن و چرخیدن و سیخدف می

نمایند و باشد از روي کتاب قرائت میشود بعد یک نفر خبر واقدي را که در والدت حضرت رسول میقرآن تالوت می

شود که براي بودن ابناء جعفریه دو کلمه روضه هم شوند و گاه اتفاق میدر این مجلس بعضی ابناء جعفریه حاضر می

ي طاها دارند ولی به شرط این که از ابناء سنت باشد و قصهرا دوست می ي سامره دیوانگاني صوفیهخوانند و قاطبهمی

سبق ذکر یافت بالجمله حقیر بیست و پنج و سال  52ي ابوخوده در تحت عناوین مشایخ صوفیه شیخ االفرع در ترجمه

بناء سنت معایب این در سامره ساکن بودم چون این اطوار ناپسندیده بدیدم رفته رفته در خلوات با بعضی دوستان از ا

کردیم تا این که در همسایگی حقیر مجلسی به همین اوضاع سر پا شد تا ساعت هفت عربی آن شب عمل را ذکر می

خواب از چشم حقیر پرید از جاي برخاستم آمدم در خانه نشستم از قضا یکی از اهل آن مجلس بیرون آمد حقیر را در 

دانست حقیر شناختم یک نفر عرب بود که اصالً فارسی نمیطلبیدم ولی او را نمیخانه دید سالم کرد. او را به نزد خود 

بر خالف این است در خالل تکلم  6هم به عربی لسان ایشان مسلط نبودم مع ذلک به او فهمانیدم که قانون رسول خدا

د. باالخره جماعتی جمع شدند. ها هم به نزد ما بر سر پا ایستادنحقیر با این عرب چند دیگر از مجلس بیرون آمدند آن

ي شما است چه آن که در مجلس ي ما اقوي از طریقهچون مجلس منقضی شده بود سپس آن مرد عرب گفت طریقه

توانید بکنید. حقیر گفتم من یک سیخ با آید و شما چنین کاري نمیزنیم خون بیرون نمیذکر بر شکم خود سیخ می

ي شما کنم و جمعی را هم با خود داخل طریقهنیامد من تو را متابعت می زنم اگر خوندست خود بر شکم تو می

نمایم و شهودي در این باب باید تهیه بشود که کسی با حقیر کار نداشته باشد گفت بسیار خوب فردا شب فالن جا می
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الم مرا فهم نکرده مجلس ذکر است بیا تا من سیخ بر شکم تو بزنم که خون بیرون نیاید. آن مرد عرب مثل این که ک

گذارم با بنده به کسی که در عربی و فارسی مسلط بود گفتم به او بفهمان که من کار به سیخ تو ندارم و دست به او نمی

شوم کنم اگر خون بیرون نیامد من تابع تو میخود یک جوالدوز که سوزن درشتی است فقط بر پشت دست تو فرو می

ند گفت هذا مجنون خلی و له یعنی این دیوانه است به سخن او گوش ندهید بگذارید از چون این مطلب را به او فهمانید

اند این  پسر شیخ بود که با او چنین پی کار خود برود و با خشم و غیظ برخاست و رفت جماعتی که حاضر بودند گفته

چون صبح شد این خبر  عتاب و خطاب کردي پدر او اول مرشد است چگونه جرأت کردي گفتم من او را نشناختم

گوید جماعتی هم با حقیر عداوت اند فالنی درست میمنتشر گردید جماعت بسیاري با حقیر موافقت کردند و گفته

شدید پیدا کردند در همان هفته یک نفر عسگر از حواشی دولت ولی فعال نظر ندارم که آن عسگر از اهالی سامراء بود 

این ماجراي بین حقیر و پسر مرشد سامرا اطالع پیدا کرده بود. شب جمعه در یا از جاي دیگر کیف کان عسگر از 

گوید بیاور سیخ را بر شکم من شود این عسگر به مرشد میشود چون نوبت سیخ زدن میها وارد میي ذکر آنحلقه

عنی زرد چوبیه است بزن. آن مرشد که به نام سید محمود و ملقب به مالگرگم و لفظ گرگم در نزد اهالی سامرا به م

هاي او سرخ شده و چندان رقصیده و چرخیده که از دانم باالخره مال گرگم در حالی که دیدهاش را نمیوجه تسمیه

گوید سیخ را بیاور بر شکم من بزن مال گرگم بالتأمل با قوت سیخ حال طبیعی خارج شده چون شنید که آن عسگر می

خورد بیچاره را به دوش شود مجلس بر هم میکه خون به مثل ناودان جاري میبرد را در شکم عسگر بیچاره فرو می

شود از کثرت خون که از او جاري شد صبح خبر به حکومت رسید گرفته هنوز به خانه نبرده که قبض روح می

د و دو نفر هاي او را با زنجیر محکم بسته بودناند حقیر در صحن مطهر بودم دیدم دستمالگرگم را به زنجیر بسته

ي چند شرطی مستحفظ او بودند درخواست کرده بود که بیاید در صحن مقابل عسگریین فاتحه بخواند. حقیر به فاصله

دادند و در حق او دعا آمدند دست بسته او را بوسه میقدم از او دور بودم صوفیان اهالی سامرا با حزن و اندوه می

ست سال حبس او را نوشت و او را به بغداد فرستاد مردم سامراء با آن پریشانی اند حکومت سامرا بیرفتهکردند و میمی

خریدند تا پنج سال در حبس بود بعد او را رها کردند. چون دادند و حبس او را میاند بنا کردند پول زیاد میکه داشته

ن گاهی به بقالی با فقر و پریشانی دادوارد سامراء شد دیگر از شیخ بودن ساقط شد. گاهی به داللی گاهی به بچه درس
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آید گویند خون در نمیها که مینماید بعدها حقیر با بعضی گفتم چرا این سیخ که زد خون در آمد اینامرار معاشی می

اند این عسگر چون جنب بود هالك شد به این دروغ و حیله عوام کاالنعام گفتهو این عسگر بیچاره را تلف کردند می

 دند. را فریب دا

 

 حکایت صوفیان اهالی موصل 

ها را کوچ داده در نواحی خوي و در سلطنت شاه عباس صفوي خلق کثیري از موصل که همه سنی مذهب بودند آن

ها در موصل و نواحی آن ساکن کرده و غرض او از این آذربایجان مسکن داده و خلق کثیري از شیعیان را به جاي آن

د که مردم را به سوي طریق حق جعفري بخوانند چون سلطنت صفوي خاتمه پیدا کرد و آن کارها تکثیر ابناء شیعه بو

اند و هر کجا شیعه بود در تحت تقیه دچار گردید ها کشتهاند از شیعهها افتاد چندان که توانستهمرز و بومبه دست عثمانی

علم و بالمربی د باالخره صدهزار در خانه بیها مخفی و متواري گردیدناز آن جمله نواحی موصل بود که دانشمندان آن

ها باقی بود بعضی از دراویش و سیاحان صوفی در ها و دردماغ آنگري در میان آنماندند و از مان صفویه هواي صوفی

ها درست کردند در مقابل اهل سنت و فرق صوفی شیعه با آن نواحی که عبور کردند تأسیس مجلس ذکر براي آن

اند دانستهزدند و صوفیان شیعه شارب زدن را از گناهان کبیره میهمین بود که صوفیان سنی شارب می صوفی سنی فقط

به مصداق فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات رفته رفته نماز به کلی ترك شد و جمیع محرمات 

شدند و زن و مرد به گرد ون شب جمعه جمع میها گذاردند چها حالل شد حضرات اهل سنت نام غاله بر آندر نزد آن

اند و گفتهمدتی علی علی می» خواندند پس از آها تعلیم داده بودند میاند و اورادي که مشایخ به آننشستههمدیگر می

اند چون مجلس ختم گفتهزدند و علی علی میاند و چرخ میگرفتهاند و دست بر کمر همدیگر میخاستهگاه برمی

انداخت و زن و مرد اند به نام بابا پاهاي خود را روي همدیگر میشدند و مرشدي داشتهشد مشغول شرب خمر میمی

ها را بلند ها همین بود و به قدري شارباند فقط عبادت آنرفتهدادند و میآمدند و کف پاي او را بوسه میمی

ها دانند و در میان آنها رسماً ترکی است ولی عربی هم میآن پوشید و زبانها را به کلی میاند که دهان آنگذاشتهمی

باشند و بالدي که این جماعت در داند و بسیار مردمان قوي هیکل و تنومند میشود بعضی که فارسی هم مییافت می
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و هاي موصل و کرکوت و تسعین و داقوق و شلک و طوز خرماتو و مناره اوسا کنند از آن جمله بعضی از محال

ها گذشت و هیچ باشد روزگاري بر ایندراویش و لیالن و امیرلی و علی رشت و تل اعفر و قرتبه و زوه و غیرها می

خواندند براي این که از شستند و بر او نماز میها میها را سنیعالمی به فکر این صدهزار خانواده نیفتاد مردهاي آن

اند تا هنگامی که مرحوم آیه اهللا حاجی میرزا محمد حسن دانستهمی ها پولی بگیرند و اال این جماعت را کافرآن

دانم حقیقت دارد یا خیر که خواست کسی را بفرستد کسی جرأت گویند نمیکه هجرت به سامره فرمود می 1شیرازي

محمد ي آمیرزا نکرد برود و همچنین زمان ریاست مرحوم حجت االسالم آمیرزا محمدتقی شیرازي تا این که دوره

طهرانی در سامره شد و جماعتی طالب هم جمع شدند یک نفر طلبه به نام شیخ سیف علی از اهالی آذربایجان در 

شد این جماعت ها که میمدرسه بود و جماعتی از آن نواحی براي تجارت و خرید و فروش به سامراء آمده بودند شب

ها اند و آقاي میرزا مشغول نماز جماعت بود و آننشستهکشیدند و میي حرم مطهر صف میآمدند و در طرف قبلهمی

اند ما نماز بلد نیستیم خوانید گفتهها رفت و گفت شما چرا نماز نمیکردند شیخ سیف علی به نزد آنخیره خیره نگاه می

ن به شما ها در مدرسه مجلس روضه بود شیخ سیف علی گفت امشب بیایید مدرسه پاي روضه تا ماتفاقاً آن ایام شب

ها را موعظه کردند و همه از اند و با زبان ترکی آنها آمدند شیخ سیف علی به منبر رفتهي آنتعلیم بدهم. آن شب همه

اند (یاقچی در) یعنی بسیار خوب گفتی آقاي آمیرزا محمد از این گفتهکردند میپاي منبر در چند کلمه که استماع می

فرستم و ها فهماندند که شما محتاج عالم هستید من براي شما میها را طلبیدند و به آنناند چند نفر آمجلس نتیجه گرفته

کرد و نمایم باالخره شیخ سیف علی را فرستاد و تمام مصارف او را خودش تکفل میمخارج او را هم خودم تکفل می

ز آن روز عداوت آقاي میرزا را در دل ها از این معنی عصبانی شدند و اها قبول نکند سنیسفارش کرد که چیزي از آن

ها آموخت محکم کردند ایشان اعتنایی ننمودند و شیخ سیف علی مشغول مجاهده گردید تا این که حمد و سوره به آن

اند ولی شارب خود را گرفتهاند و روزه میها کرد. جماعتی بر او گرویدند که نماز یاد گرفتهو وض گرفتن تعلیم آن

گفتند مشقت زیاد تحمل باالخره شاب خود را هم زدند. شیخ سیف علی از آن مرشد کبیر که او را بابا میزدند تا نمی

رفت نزد سی کرد و میها او را اذیت کردند و آقاي میرزا کمر همت را محکم بست سفر بغداد میکرد از یک سنی

رش شیخ سیف علی را بنویسند به حاکم کرد که به موصل سفامحمد صدر که رئیس مجلس عراق بود و درخواست می
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اش از آن همه رنج و عنا تنگی گرفت رفت نوشتند باالخره شیخ سیف علی طاقتش تاق شد و سینهموصل ایشان هم می

کند و از رفقاي ي جماعت میبه جانب آذربایجان و فعالً در تهران در خیابان مولوي باغ فردوس مسجدي دارد اقامه

آقاي میرزا از پاي ننشست و پیر مردي به نام حاجی میرزا آقا که ترکی بلد بود او را فرستاد. او هم  حقیر است. بالجمله

مدتی ماند طاقت نیاورد مراجعت به سامره کرد. باز میرزا از پاي ننشست پسر خودش آمیرزا نجم الدین را فرستاد او هم 

خ اسماعیل تبریزي را فرستاد ایشان کامالً استقامت کردند طاقت نیاورد مراجعت کرد باز میرزا از پاي ننشست آقاي آشی

اي بنا کرد اند به جهنم واصل گردید شیخ اسماعیل مسجدي بنا کرد حسینهگفتهچون آن مرشد بزرگ که او را بابا می

رسم عزاداري تأسیس کرد مساعی جمیله به تقدیم رسانید. چون این عمل پرقیمت خبرش به گوش حضرت آیه اهللا 

قاي آمیرزا حسین نائینی و آقاي آسید ابوالحسن اصفهانی و آقاي آمیرزا علی آقاي شیرازي رسید میرزا تحسین کردند آ

کردند تا این که چند نفر از تسعین و طوز خرماتو و تل اعفر براي تحصیل به نجف و در مساعدت او خودداري نمی

هاي آن بالد اند حضرات سنیه کامالً سعی در تحصیل داشتهها را دیدم کاشرف و سامراء فرستادند که حقیر همه آن

اند زندانی کردند و خدا اند و نسبت قتل را به شیخ اسماعیل دادند او را گرفتهچاره ندیدند مگر آن که یک نفر را کشته

دیگر در آن داند که آقاي آمیرزا محمد چقدر مشقت کشید تا او را بعد از مدت زیادي از حبس خارج کرد ایشان می

بالد نماندند با این که از آن عشیره عیالی گرفته و از او فرزند آورد سپس آقاي آسید ابوالحسن فاضلی به نام شیخ موسی 

ها دیدند دیگر فایده ندارد و مطلب اساسی شد و اند. حضرات سنیفرستاد و شخص دیگر به نام شیخ محمد تبلیغی رفته

یعه در آن حوالی روشن گردید هر که را تهمت بزنند و از کار بیندازند فوراً دیگري منبع و ماده پیدا کرد و چراغ ش

شود و ایام زیارتی که به ها افزوده میي آننشینی کردند فعالً روز به روز بر عدهاند و عقبآید ناچار سپر انداختمی

اند و وارد فرستهگیرند و همی صلوات مییشناسند هر کدام علمی به دست مها را میآیند همه اهل عراق آنکربال می

 ها از سعی و کوشش مرحوم آمیرزا محمد طهرانی بود چون او پایه را کوبید.شوند تمام آنحرم می

 مستوجبا ثنائی الجمیال   و هو لسبق حائذ تفضیالً 

 

 حکایت سرگین خوردن شیخ صوفی
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ازدهی با مریدان خود بیرون آمده بود به ده دیگر  گوید شیخ صوفیمی 1در کتب جواهر العقول منسوب به مجلسی

رفت در اثناي راه دیدند که مردي از باغ بیرون آمده است و در باغ را بسته و سبدي بر سر دارد شیخ صوفی با خود می

رون آمده ي ما زیاد بشود. این مرد از باغ بیتوان کرد که مردم ده بفهمند و اعتقاد ایشان دربارهگفت اینجا کرامتی می

ي او را بخوریم پس رو به مردي که از باغ بیرون آمده البد سبد او میوه دارد باید کاري کرد که سبد او را گرفته میوه

خواهید شیخ صوفی بود نمود گفت سالم علیک ایها الرئیس مرد باغبان چون نام رئیس شنید پیش امد و پرسید چه می

ا مریدان بخورند باغبان گفت اسم من رئیس نیست مرا عمو عبدل میتگویند و این گفت این سبد میوه را بر زمین بگذار ت

داد و یقین در دادن میوه گوید اگر اسم نداشت جواب نمیسبد میوه ندارد شیخ صوفی با خود گفت این مرد دروغ می

اي مرد مرا از عالم غیب  خواهد در کشف و کرامت امتحان بنماید. پس باغبان را خطاب کرد کهکند یا مرا میبخل می

خواهی به ما ندهی کنی و میاند که در این سبد میوه است و باید صرف من و مریدان من بشود و تو مضایقه میخبر داده

گویی مرا عمو عبدل نام است. باغبان قسم خورد که اي شیخ عجب است چنین کالمی نمایی و میو انکار اسم خود می

اند که آنچه داشتم شیخ صوفی گفت مرا از عالم غیب خبر دادهن سبد میوه داشت از شما دریغ نمیاز شما واهللا که اگر ای

ترسم سبب خجالت شما بشود از گویی سبد بر زمین گذار. باغبان گفت میدر سبد است نصیب ما است اگر راست می

فرمودند که در این سبد و آنچه در او  این جهت بر زمین نگذارم باز شیخ صوفی با خاطرجمع گفت در مبدأ چنین به من

کنی آن مرد ناچار سبد را بر زمین گذارد چون سبد را گشودند هر است نصیب مریدان من است و تو رد قول من می

 اند:گفتهکدام با خود می

 زندگی را وداع باید گفت  اشتهاي زیاد و نعمت مفت 

چون مدتی خبر باغبان در میان باغ چریده بود باغبان سرگین او چون نظر در میان سبد کردند دیدند سرگین االغ است 

را جمع کرده بود براي این که به خانه برد و بسوزاند چون شیخ صوفی سرگین را دید از روي خجالت به مریدان خود 

ه دانید این چگفت شروع در خوردن بنمایید و دست دراز کرد و به روي بزرگواري خود نیاورد و گفت شما نمی

ي لذیذي باشد و سرگینی برداشت و میان دهن گذاشت پس مریدان هر یک به رغم همدیگر مشغول خوردن لقمه

ام باري آن دهد دیگري گفت تا به حال حلوایی به این لذیذي نخوردهاند که بوي مشک میگفتهسرگین شدند و می
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ي صاف بخوردي باطن شما هر یک به عقیدهخران سرگین را به تقلید هم دیگر خوردند و تعریف کردند شیخ گفت 

شود چون مرد باغبان این بدید و این کالم از شیخ بشنید و حرص ایشان را در خوردن مشاهده نمود به مصداق صاف می

باشند و در خوردن این سرگین البته مصلحت بزرگی الجنس مع الجنس یمیلوا با خود گفت که این جماعت اهل اهللا می

خورند. پس من چرا خود را از او محروم بنمایم سپس با ایشان بنشست مشغول است که او را مانند نقل می در نظر ایشان

 خوردن سرگین شد. 

کنند همانا ریاضیات شاقه بکشند تا بر ي سرگین خوردن را تحمل نکنند کجا خري را مثل باغبان پاالن میاقول تا صدمه

 استري رکاب زنند. 

 بر جبه او غیر خیانت ننوشتند  اندو حیل نام نوشتهآن را که به تزویر 

این زنادقه چرخیدن و دف زدن و پاي بر زمین کوبیدن و کف بر لب آوردن و چه نشستن و اربعینات در سواخ خزیدن 

و انا الحق گفتن و سبحان ما اعظم شأنی سرودن و تغنی نمودن و ترك حیوانی کردن و خود را واصل و مجذوب 

ي افتخار و عظمت خود شمارند و به آن مباهات فرمایند با ئل به حلول و اتحاد شدن و امثال آن همه را مایهشمردن و قا

 گردن کج و چشم نمناك زهد فروشی کار فرما شوند.

 خنجر شمر لعین در آستین  مصحفی بر کف چه زین العابدین 

 باطنی برتر ز شیطان دغا  ظاهري چون بوذر و سلمان نما

 جملگی عاري از ناموس و ننگ  رخ وفور و رقص و نبکصاحبان چ

 رسمشان خداعی و شر و نفاق   ي کفر و نفاق قلبشان آلوده

 باشند در صورت چه میشگرگ می  زولیاءاهللا شمارند نفس خویش

 اندتا مریدي چند پیدا کرده   انددام تزویر حیل گسترده

 جیانهم جنید و شبلی و حال   تابع طیفوریان و کرخیان 

 کو شده شایع در این عصر زمان    از گنابادي صد داد امان

 هم بري و عاري از صدق و صفا  نعمت اللهی ز شرع مصطفی 
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 عالمی از کفرشان یک سر بسوخت  صاحب بوق و کاله تخت پوست

 مرشد و پیر و دلیل مردمان  آن یکی گوید منم قطب زمان

 کام و دین و مذهبیعاري از اح  ها قلندر مشربیاي ز آنفرقه

 شمارند نفس خویشمظهر حق می  مردمان خوانند هر دم سوي خویش

 لعن حق بر کارشان و بارشان  حد و حصر اختالف رأیشانبی

 

 حکایت بافتن درویش مندیل خیال را

شهر  فرماید در زمان سابق پادشاهی بود در خراسان و درویش بود کوچک ابدالی داشت داخل آندر کتاب مذکور می

آمد کوچک ابدال یک غزل وصف الحال خواند پادشاه را خوش آمد او را گشت از قضا پادشاه سوار بود میشده می

مبلغ دوازده تومان انعام داد کوچک ابدال آن مبلغ را آورد خدمت مرشد نهاد و حکایت را بیان کرد. درویش 

از غزل سر رشته ندارد مع ذلک پادشاه به او پرست دیگ طمع او بجوش آمد با خود گفت این کوچک ابدال شکم

اي بگویم البته انعام قابلی به من چنین صله داده پس من که از او داناتر باشم اگر براي پادشاه غزلی بسازم و قصیده

ي من خواهد تعیین کرد پس مرشد و کوچک ابدال آن زرها را چندروزي خرج خواهد داد بلکه وظیفه براي سالیانه

کرد که ناگاه پادشاه نمایان گردید. درویش پیش ها گردش میون زرها خالص شد درویش آمد در کوچهکردند چ

رفت و شروع به خواندن اشعار خود کرد از قضا آن روز پادشاه بسیار متغیر و غضب آلوده بود فوراً فرمان کرد این 

اي قتل برسانند درویش با خود گفت که باید حیله اند تا او را بهدرویش را گردن بزنند فراشان بازوي درویش را گرفته

به کار برم شاید خود را نجات دهم پس گفت اي پادشاه مرا مکش که صنعتی دارم که هیچکس ندارد سلطان گفت چه 

آید و آن را زاده میبافم که چشم روزگار آن را ندیده و به چشم حاللصنعت داري درویش گفت مندیل خیال می

آید. پادشاه چون این بشنید فرمان داد دست از درویش بردارند و او بیند و به چشم او نمیزاده آن را نمیامبیند و حرمی

بافی و مخارج او را به بارگاه برند تا سلطان مراجعت کند چون پادشاه مراجعت کرد گفت این مندیل خیال را چگونه می

مان براي چیزهاي دیگر و یک اتاقی که کسی به نزد من آمد چیست گفت اکنون بیست تومان براي گالبتون و بیست تو
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خواهد به او بدهید و چیزي از او مضایقه نکنید. درویش آنچه خواست و رفت ننماید پادشاه گفت درویش هر چه می

گالبتون براي او مهیا کردند گفت تا چهل روز کسی به نزد من نیاید  چون زرها را گرفت به بازار رفته مقداري ابریشم و 

خریده و منزلی اختیار کرده و با خود گفت اکنون تا چهل روز در امانم تا بعد چه شود. سپس درویش همه روز در آن 

 دانم درویش مندیل خیال را بافتهآمد چون مدتی بر این گذشت پادشاه وزیر را گفت نمیرفت و بیرون میاتاق می

ي فرستم تا درویش را بیاورد شاطر در خانهگفت اکنون شاطري میاست یا نه خوب است خبري از او بگیري. وزیر 

درویش آمده حلقه بر در زد درویش بیرون آمد. شاطرقصه را باز گفت درویش برآشفت مگر من گلیم باف یا کرباس 

صنعتی آورم. اکنون ایی شاطر تو بیا و تماشا کن که چه بافم هر وقت تمام شد به خدمت میبافم من مندیل خیال می

ام شاطر داخل شد و هر چه نظر ام تا این مندیل خیال را بافتهها کشیدهام و چه زحمتام و چه خون جگري خوردهکرده

بینم ولکن از ام که مندیل خیال را نمیزادهکرد چیزي ندید لب به دندان گزید و با خود گفت وا اسفاه که من حرام

ا به درویش گفتن و از آنجا آمد به نزد وزیر و گفت درویش قیامت کرده ترس رسوایی بنا کرد تعریف کردن و مرحب

مندیلی بافته که چشم روزگار مثل آن را ندیده وزیر گفت فردا باید به دیدن او برویم چون روز دیگر شد وزیر براي 

خود را امتحان ي درویش آمد و با خود گفت خوب است پیش از وقت من تماشاي مندیل خیال سوار شد و به در خانه

زاده هستم یا نه چه آن که شاید چون مندیل خیال را به مجلس بیاورند چیزي واقع شود که مردم از من بنمایم که حالل

آید دنیا در نظرش ي درویش گردید هر چه نظر کرد دید چیزي به چشم او نمیبدگمان شوند. پس وارد در کارخانه

گزید و با خود گفت افسوس شاطر من یعنی رد برکشید و همی لب به دندان میتیره و تار گردید و آه سرد از دل پرد

زاده ولی از ترس رسوایی خود را جمع کرد و بناي توصیف و تعریف زاده است و من حرامخدمت من حاللپیش

ه گفت و درویش هم بسیار خوشحال گردید که مکر او تیرش بآفرین و احسن احسن میگذارده و درویش را همی

نشان آمد و این خدعه در ایشان به کار رفت القصه وزیر به نزد سلطان آمد و او را خبر داد که درویش قیامت کرده و 

هاي رنگ و وارنگ در هم چیده که عقل انسان مندیل خیالی بافته که چشم روزگار ندیده و چندان از گل و بته و نقش

آورد وزیر گفت سه ه عاشق گردید گفت این مندیل خیال را کی میماند چندان تعریف کرد که پادشاه ندیدحیران می

اي را زیر بغل گرفت وارد بارگاه سلطان گردید دعا و ثناي پادشاه روز دیگر مهلت گرفت پس از سه روز درویش بقچه
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را بجا آورده بقچه را بر زمین انداخت و عرض کرد اي پادشاه مدت چهل روز است که خون جگر خوردم و چه 

ي بینوا برسید پس ي این فقیر را داشته باشید و به کار بندهام شما مالحظهام تا این مندیل خیال را بافتها کشیدهزحمت

دید دود از کاخ دماغ او بیرون آمد و دنیا در نظرش تاریک درویش بقچه را باز کرد پادشاه هر چه نگاه کرد چیزي نمی

بینم در نزد امراء و وزراء و ارکان ف نکرد با خود گفت اگر بگویم من نمیشد ولکن خود را ضبط نمود و اظهار تأس

زاده گویند بهتر این است که توصیف این مندیل خیال بنمایم. پس دولت به کلی رسوا و مفتضح خواهم شدو مرا حرام

ر سلطان هم تأثیر اي درویش دید مکر او دپادشاه گفت مرحبا دست مریزاد عجب مندیل خوبی از کارخانه بدرآورده

گفت شما کدام داد و میتمام کرده خوشحال گردید و همی در اطراف مجلس میتگردید و دست خالی خود را ارائه می

کردند و به ها کدام بهتر است و هر یک از حضار مجلس رنگی را توصیف میطرح نقشه را پسندیدید و این بته گل

گردانید یعنی اکنون مندیل خیال را ند و درویش دست خود را در هم مینمودرغم همدیگر تعریف از مندیل خیال می

پیچم پس او را پیچیده و در میان بقچه گذارده پادشاه بقچه را به اندرون برده و خلعت بسیاري به درویش داد و به می

گفت بگو پادشاه  خواهد که راست مطلب را بگوییپرسم دلم میسرعت نزد مادر خود دوید و گفت اي مادر چیزي می

گویی مگر اي که چنین کالمی میاي مادر پادشاه برآشفت گفت اي پسر مگر دیوانه شدهي پدرم بودهگفت در خانه

ي پدر تو آمدم و تا به حال نامحرمی مرا مس نکرده و هرگز دانی که من دختر پادشاه بودم و در حال بکر به خانهنمی

ي خود را با من بگو پادشاه با مادر تند شد گفت این قصه را باور ندارم به جهت صهخیانتی از من سر نزده واي بر تو ق

زاده آن را بیند و حاللزاده نمیآن که درویشی مندیل خیال بافته و در بارگاه من آورده و آن مندیل خیال را حرام

ردم ندیدم و این دلیل است که از تو خیانتی اند و من هر چه نگاه کبیند و امراء و وزراء حتی شاطر و نوکر آن را دیدهمی

اي اگر نگویی تو را هالك خواهم کرد. مادرش قسم یاد کرد که دانی که چه کردهسرزده باشد اي مادر تو بهتر می

خواهی صدق این معنی بر تو معلوم شود اندرون حرم را خلوت کن و آن دست نامحرمی به دامن من نرسیده اگر می

ت بطلب و او را نوازش بسیار کن و انعام نیکو بده و اگر ابا کرد او را تهدید بنما تا واقع مطلب بر تو قلند را در خلو

ي مادر عمل کرد قلندر را طلبید گاهی به وعد و گاهی به وعید با او سخن کرد و گفت کشف بشود سلطان به فرموده

کنم اگر و جلیس خود قرار دهم مطلبی سؤال میاي درویش سخن تو در دل من اثر کرده و تو را دوست دارم انیس 
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خواهم از تو بپرسم نمایم و اگر دروغ گفتی البته تو را به قتل خواهم رسانید میراست بگفتی به وعده خود وفا می

ي مندیل خیال چیست درویش دید جز راستی راه دیگر ندارد گفت اي پادشاه من چهل سال است که دریا و قصه

ام مرا کوچک ابدالی بود که به هزار زحمت ام و با همه گروهی نشستهکنم و سرد و گرم دنیا چشیدهصحرا را سیر می

کرد اي به وي تعلیم کردم یک روز براي قدم زدن به بازار آمد از قضا پادشاه در آن روز از بازار عبور میقصیده

زر را برداشته به نزد ما آمد و چند روزي خرج  را براي پادشاه خواند دوازده تومان انعام گرفت کوچک ابدالقصیده

ي خوبی براي او بخوانم وظیفه و کردیم چون تمام شد حقیر با خود گفتم پادشاه صاحب کرم است اگر من قصیده

تعیین خواهد فرمود قضا را در سر سواري به خدمت پادشاه رسیدم شروع بخواندن قصیده کردم امر به مقرري براي من 

اند و براي اي بکار ببرم تا جان خود را خالص بنمایم چون مرا گرفتهدید در آن وقت با خود گفتم باید حیلهقتل من فرمو

بافم و این صنعت خوبی است که من دارم پس من را من مندیل خیال میوزیر حاضر ساختند او را گفتم کشتن در نزد 

آید و چون دروغ که هیچ کاري از دست این حقیر بر نمینکشید تا مندیل خیال براي شما ببافم اي پادشاه با وجودي 

بیند و این مکر براي این بود که هر کس زاده میبیند و حاللزاده نمیگفتم ترسیدم رسوا شوم این مندیل خیال را حرام

کند و اال نه زاده ناچار مدعی خواهد شد که من آن را دیدم و العالج آن را تعریف میاز ترس اینکه به او نگویند حرام

خواهی من مندیل بافم و نه سر رشته از او دارم اي پادشاه این حقیقت مطلب بود که از براي شما شرح دادم اکنون می

ي درویش و خوشحال گردید درویش را نوازش کرده گفت خواهی ببخش پادشاه تعجبها کرد از مکر و حیلهمی بکش

خواهم به وزیرخود گویم این مندیل خیال را میا خود بیاوري من به تو میاي بخواهم فردا به مجلس بیائی و بقچهمی

را بپیچ و بر سر وزیر بگذار درویش قبول کرد در وقتی که امراء و وزراء و » انعام کنم تو از جا برخیز و به دست خود آ

د تا آن را بپیچد و بر سر پادشاه درویش را گفت تا بقچه مندیل را آوردند و فرمان دارجال دولت همه حاضر شدند 

وزیر گذارد و گفت من این مندیل خیال را به وزیر خود بخشیدم پس درویش در میان مجلس بر خواست و دست بر سر 

بندد پس مندیل وزیر را از سر او برداشت و مندیل خیال را بر سر او پیچید یعنی عمامه میکرد و میزد و تعریف میمی

وزیر بنا کرد تی در آن هواي سرد نشسته بود چون زمانی گذشت سر وزیر چائید و سرما خورد گذارد وزیر سر برهنه مد

کند و از این معنی اطالع دارد یا نه و چون دانست که پادشاه براي چه خنده میخندید و وزیر نمیلرزیدن پادشاه می
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ین شرح داد و وزیر را از وزارت معزول تاب گردید پادشاه قصه را براي حاضرسرما بر وزیر شدید شد و از تحمل بی

 کرد و درویش را وزیر خود گردانید.

 

 ـ حکایت عبدالسالم بصري24

ه نویسد که عبدالسالم چندان عظمت پیدا کرده بود که نام او را بدر کتاب لئالی االخبار شیخ عبدالنبی توسرگانی می

گفت چخ چخ از او پرسیدند که براي چه این کلمه را در اند براي نصرت و ظفر روزي در بصره نماز نوشتهعلم ها می

ي کعبه گردید برخود واجب دیدم که به زودي او را بیرون نماز گفتی جواب داد که نظر کردم دیدم سک وارد خانه

ت و ي مکه چخ کردم که بیرون برود مردم احمق افتادند دسبنمایم فلذا فرصت نکردم نماز را تمام بنمایم او را از خانه

پاي او را بوسیدند یکی از مریدان شب که به خانه آمد این کرامت را به عیال خود گفت آن زن دانشمند بود و مانند 

ي او را اختیار کنم شوهر خوشحال گردید زن گوئی واجب است من هم طریقهشوهرش احمق نبود گفت اینکه تو می 

شوم آن مرد ي شما داخل بن کنی تا من در حضور آنها در طریقهگفت باید او را با چند نفر مریدان برجسته او میهما

قبول کرد پس اراینکه همه را بر سر خان طعام حاضر کرد آن زن سر هر بشقاب روي پلو آنها یک ران مرغ گذارد و از 

ئوال کردند اند عبدالسالم دست به غذا دراز نکرد سعبدالسالم را زیر برنج ها پنهان کرد چون براي صرف طعام نشسته

ها ران مرغ است مگر بشقاب من، زن براي اینکه روي همه بشقابگفت صاحب خانه غرضش هتک و اهانت من است 

زیر چند دانه برنج که از عقب سر دست دراز کرد و ران مرغ را از میان بشقاب بیرون کشید گفت اي شیخ ران مرغ را 

 ي کعبه دیدي شیخ عبدالسالم منفعل و شرمسار گردید .ر خانهبینی چگونه از بصره سک را دروي او را گرفته نمی

و نیز در آن کتاب است که یک نفر بحرینی وارد بصره شد با رفیق خود گفت بیا برویم مدر نزد عبدالسالم گفت مرا با 

دانم مردي کذاب و بی دین است ولکن و کاري نیست او مردي کذاب و بی دین است بحرینی گفت من هم می

خواهم پولی از او در بیاورم رفیقش گفت آن قضیه کدام است گفت عبدالسالم به مرض اي اتفاق افتاده که میهقضی

تواند شود که نمیکه مریدان اطرفا او نشسته بودند به یک مرتبه بول او باز میحبس البول دچار شده بود در وقتی

گوید الحمدهللا که آنها را نجات دادم مریدان بدالسالم میشود این وقت عخودداري بنماید بول زیادي از او خارج می
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گوید بلی االن آن کشتی در خلیج فارس به گرداب افتاد مالح او اهل گویند شما مگر کسی را نجات دادي میمی

کشتی متول به من شدند من هم رفتم آنها را نجات دادم ترشحات آن الی لباس مرا تر کرد مریدان به محض شنیدن 

دهم بیا از کردند رفیق بحرانی گفت تو را به خدا قسم میاند و آن بول را بر سر و صورت و بدن خود مسح میاستهبرخ

پی کار خودبرویم کسی که چنین االغ ها و حیواناتی فدوي باشند انسان مأمون نیست چیزي از ما استماع کنند بر سما 

ته باش و اصال سخن مگو فقط همراه من بیا باالخره بر عبدالسالم بریزند و ما را هالك کنند بحرینی گفت تو کار نداش

کشید و بر بدن خود مسح وارد شدند بحرینی دست و پاي عبدالسالم را بوسیده و همی سدت بر بدن عبدالسالم می

کشتی  نمود چند مرتبه چنین کرد بعد گفت اي سید و آقاي من در فالنه روز کشتی ما به گرداب افتاد ناخدا گفتمی

باید سبک بشود تا ما خالص بشویم مردي از آن میانه گفت ایها الناس هر چه دارید در آب بریزید که دریا همه را 

سالما تسلیم عبدالسالم خواهد کرد . چون به بصره رفتید عبدالسالم همه را تسلیم شما خواهد کرد ما اساسیه خود را در 

ار دنیار زر سرخ بود انداختم در دریا بهناگاه از طرف بصره نوري نمایان ان که در میان او هزآب ریختیم من یک همی

آید به یک مرتبه با تمام اند این نور عبدالسالم است االن کشتی از گرداب بیرون میشد مردم صلوات فرستادند گفته

کند ه شما خیانت نمیدانم دریا بام که پول خود مرا به من مرحمت نمائی میآسانی کشتی به راه افتاد من آمده

همیان تو چه رنگ بوده بحرینی یک رنگی را تعیین کرد عبدالسالم همیان بهمان وصف تهیه کرد و  عبدالسالم به بینم

 هزار دینار در میان او نهاده تسلیم مرد بحرینی نمود.

بعضی این داستان را به حبیب اقول در لئالی االخبار به این تفصیل مذکور نیست نویسنده شاید از جاي دیگر برداشته و 

دهند که او هم یکی از مشایخ صوفیه بوده لعنم اهللا فی الدارین چقدر این پیران گمراه و این مرشدان کهمري نسبت می

ها را قلب سیاه این عوام کاالنعام را افسار کرده و این حیوان دو پا همانند همج الرعاء بگرد ایشان در آیند و این احمق

بگویند و التماس دعا و شفاي مرضی از ایشان جویند و قضاي حاجت خود را منوط به نفس مرشد پندارند و سر  ءاهللاولیا

بافند تا آنها را به درك اسفل جهنم ي ضالل مندیل خیال براي ایشان میدر قدم آنها سپارند خبر ندارند که این ائمه

برادران ایمانی از مکر و غدر و خدعه حضرات صوفیه و این  هاي خود را از طعام ایشان پر سازند واندازند و شکم
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اند خوب است دانند که چه قبائی براي تن آنها بریدند و چه گلی براي ایشان به آب گرفتهمشایخ ایشان غافلند و نمی

 اندکی بیدار و هوشیار باشند تا به دام ایشان نیفتند.

 به کی بیدار شوخواب غفلت تا     هان و هان هوشیار شواي برادر

 زانکه در پشت راهی سخت سخت    جهد کن اي تیره حال تیره بخت

 تا به کلی نگذرد ایام کشت    هان مگو فردا که فردا هم گذشت

 پیش از آن کز تو بر آرد مرگ دود    هان چراغ خویش روغن ساز زود

 اي از عقل و هوشکو ندارند بهره    الحذر زین صوفیان پشم پوش

 همچه شخم حنظل و شیر و شکر    ر نزد صوفی سر به سرمعرفت د

 کی شناسد درو مرجان را فرس    ي داود کی داند جرسنغمه

 از خرد باشی یقین بسیار دور    وصف شمس از پرسی خفاش کور

 کی شود سیراب عطشان از سراب   کی شود حاصل ز خارو خس گالب

 عالمت بهر دوست کی خدا کرده    در کاله شاخ و بوق و تخت پوست

 کی شده شرط دعا آخر بگو   رقص و تصفیق و شهیق و هاي و هو 

 در کجا وارد شده اي دین طلب    ذکر گفتن تا که کف آید به لب

 سامري گو انچه کرد احیا کنن    مجلسی کو صوفیان بر پا کنند

 یابد برندتا به یغما آنچه می    امردان در مجلس ذکر آورند

 در طرب آیند هر گوش و کنار    اي طبل و تاراز تغنی و صد

 کنند آوازها چون خر بلندمی     جهند از جا بمانند سپندمی

 بر در و دیوار هر دم سر زنند    زنندچرخ گاهی مثل انتر می

 تا فتد از کارشان بازو و دست    در تکاپو هر طرف چون فیل مست

 شارب از ظهارکو نداده فرق     بوالعجب کز مرشدان مویدار
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 العجب صد العجب کل العجب    خیر و خوبی راکنی زأنها طلب

 چشم امیدي تو از ایشان مدار    جان من خود را از ایشان دور دار

 

 ـ حکایت بول کردن مردي به صورت صوفیان25

ی که حقیر االسالم المجتهد االعظم صاحب کتاب نورالعلم آقاي آشیخ اسماعیل محالتی هنگام مرحوم حضرت حجـ

در نجف اشرف بودم در منزل ایشان این حکایت را از دو لب مبارك ایشان استماع کردم فرمود شخصی حکایت کرد 

ي ي صوفیان داخل بشوم به امید اینکه شاید به رتبه و مقامی برسم و کفارهکه مرا هواي این بر سر افتاد که در زمره

سر ایشان به درجات عالیه فایض گرد و به عقل محال و خیال باطل خود ام بشود و از تصدق گناهان بسیاري که کرده

تازه بخشید و از دست خضر اب  }ي مرا حیوپنداشتم که دم مرشد کار نفس عیسی خواهد کرد و دل مردههمچه می

ود را ي ذکر ایشان داخل شده پس از فراغ به نزد مرشد نشستم و مقصود خخواهم نوشید پس رفتم و در حلقه  }حیو

بیان کردم مرشد گفت اي فرزند مدتی باید ریاضت بکشی و نفس خود را بکشی تا اینکه به مقام اولیه برسی گفتم هر 

شود بیا به نزد ي ذکر بر پا میچه بفرمائی به جان منت دارم و انگشت قبول بر دیده نهاده مرشد گفت شب چون حلقه

زد مرشد شتافتم دیدم مجلسی مملو ید چون شب بر سر دست آمد به نگومن تا تکلیف تو را معین بنمایم آن شخص می

اند مرشد چون نظرش بر من افتاد گفت آمد هاي دراز بر گرد هم نشستههاي بلند و شارباز قلندارن مو دار با گیسوان

ي از جبهه گفتم آثار بزرگی به چه وجهیگوید من با خودکسی که آثار بزرگی از جبین او نمایان است آن شخص می

من نمایان است با این همه فسق و فجور که از من بروز کرده همانا این مرشد یا عالم به علم لدنی است که به آن علم 

چنان دانسته که عاقبت من بخیر خواهد شد یا از در مکر و خدعه می خواهد مرا صید بنماید پس خوب است که اول 

و دیانت این حضرات را به عیار عقل بسنجم القصه در نزد مرشد بنشستم و  را امتحان بنمایم و عقل و رانشمن ایشان

نماید به ناگاه دیدم یکون صاحب جمالی را آوردند در میان مجلس منتظر بودم که مرشد چه تکلیفی براي من معین می

مرشد مرا گفت  و او را مقابل روي من نشانیدند چون نظر به صورت او کردم دیدم در جمال عدیم النظیر است پس

خود را کنار بگذاري ولی فکرهائیکه ت شویم تو باید نظر از صورت این زن بر ندارید و خیاالچون ما مشغول ذکر می
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مهیج شهوت است بنمائی تا آتش شهوت تو زبانه زدن گیرد و زنبور شهوت بر تو نیش بزند  اما نباد دست طرف این زن 

دانم کدام است ه من با خود گفتم اگر چه مردي فاسق باشم اما شریعت میدراز بنمائی تا صبح آن شخص می گفت ک

در شریعت هرگز وارد نشده است که سالک مرتکب امر حرام بشود و اکنون نظر من به سوي این زن اجنبیه حرام است 

ه را در زن اجنبی و این دلیل است که این حضرات صوفیه یا جاهل به مسائل شریعت باشند یا دین و مذهب ندارند و اال

اند القصه من با خود گفتم اکنون اطاعت گذاشتهالحقیقه نمی }نشانیدند و اسم او را المجاز قنطرمقابل مرد اجنبی نمی

حال شدند و بی کنم تا بعد چه شود پس حضرات صوفیه مشغول ذکر گردیدند و بگفتن یاهو عربده کشیدند تا بی می

گویند کنم بینم صبح اینها چه میآن وقت برخاستم گفتمامشب با این زن جماع می هوش به روي زمین افتادند من در

معلوم بود کار اولش نبوده چون صبح شد و یکی یکی بر  برخواستم دیدم آن زن هم با کمال میل و رغبت مهیا شد

د که با گردن کج نشستم صرف چایی شدند و همی نظر به من داشته انخواسته اند واحدي از آنها نماز بجا نیاورد سپس 

مرشد گفت فرزند جان می دادند  لو چنان پنداشته اند که از جاي خود حرکت نکردم هر یک مرا بشارت به مقام وصو

آثار سعادت در جبهه ي تو پیدا شده است و نور حقیقت در قلب تو تابشی کرده من با خود گفتم از آن زناي دیشب 

اصال مقید به دیانت و مذهبی نیستند ولکن ت از آن وقت دانستم که این خضرات اساین آثار سعادت در من پیدا شده 

می آوردند و به نزد من مرا آتش عشق آن پري رخسار بی طاقت کرده بود فلذا چند شب دیگر نیز رفتم و همان زن را 

خود را از او می گرفتم  آنها چون گرم ذکر می شدند و از خود می رفته اند من هم با آن زن مشغول می شدم و کام دل

تا اینکه از این کار منزجر شدم و با خود گفتم خاك دو عالم بر سر من اکنون به مقام وصول رسیدم و راه طریقت و 

درجات عالیه نائل گردیدم اي کاش مادر مرا نمیزاد آیا آمده ام که هر شب زنا کنم و  حقیقت را طی کردم و به منتهی 

ه مرحبا بغیرت و حمیت من اگر می خواستم بسر آورم به ب }ر مجلس یک دسته تارك الصلوبا یک قحبه اي تا صبح د

هر شب با زنی زانیه به سر برم براي من ممکن بود محتاج به آمدن چنین مجلس کثیفی نبود چون مقداري حدیث نفس 

ي زمین افتاده من ذکر خود کردم آتش غضبم مشتعل گردید از جاي برخاستم در وقتیکه قلندران هر کدام بیهوش بر و

را به دست گرفتم و به صورت همه آنها بول کردم از قضا یکی  از ایشان بیدار بود چون بول به صورت او رسد دست 

دراز کرد و به همه صورت خود مالید و گفت به به رشحات عالم غیب است من از ترس اینکه مبادا رسوي شوم خود را 
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این بود که حلوائی درست می کردند ي من در صینی حلوا واقع گردید چون قاعده ایشان کشیدم به ناگاه پادر تاریکی 

که هر گاه بیدار شوند از آن تناول به نمایند پس من بر گشتم و به جاي خود کما فی السابق نشستم تا اینکه آفتاب بلند 

دیدند فریاد ایشان بلند شدند البشاره البشاره شد و قلندران برخواسته اند و بر صینی حلوا آمدند جاي پاي آدمی را در او 

و همی همدیگر را خبر می کردند که بیائید و تماشا کنید که دیشب خضر پیغمبر به مجلس ماآمده و پاي خود را در 

آن روز دانستم که این میان این حلوا نهاده پس از ان حلوا خوردند و براي سایر صوفیان براي تبرك فرستادند و من 

بدترین مردمان معبود خران و عابد شیطان می باشند پس من از مجلس ایشان بیرون آمدم و این قصه را در  حضرات

 مجالس نقل می کردم و بر ایشان لعنت می فرستام تا مردم فریب آنها را نخوردند.

 

 حکایت حالج باسک -26

نویسد که حسین بن منصور حالج از شیخ عطار در تذکره االولیاء که درحقیقت جنک الخرافات است از جلمه می 

کرده بود و از براي او جندین نام کرد کرده اند که در هر والیتی او را به  بیضاي فارس بود که در شهر واسط پرورش

نامی میخواندند و نقل کرده که شیخ عبداهللا و عیدي روزي با اصحاب خود نشسته بود بر سر سفره مشغول غذا خوردن 

از طرف کشمیر حالج پیدا شد و قباي سیاهی در برداشت و دو سک سیاه با وي بودند شیخ عبداهللا  بودند که بنا گاه

جوانی آید به این وصف او را استقبال کنید که امر او عظیم است اصحاب او رفته اند دیدند اصحاب خود را گفت که 

بر شیخ عبداهللا و عیدي گردید با هر دو  که آدمی می آید و دو سگ سیاه به همراه او می باشد پس حالج آمد و وارد

سگ خود بر سر سفره نشست و با ایشان طعام خورد و آن دو سگ هم با او طعام خوردند و رفته اند شیخ عبداهللا او را 

این مرد را به جاي خود نشانیدي و مشایعت کرد چون برگشت اصحاب او گفته اند که اي شیخنا این چه حالت بود که 

سگ تقبال او فرستادي و دو سگ را بر سفره جادادي و سفره ما را نجس کردي شیخ در جواب گفت که آن ما را به اس

 نفس او بود که از عقب او می دوید از بیرون و سگ نفس ما در اندرون است و ما از عقبا و می رویم.

بیان گردید و مرام حالج حالجی اقول کفر و عناد و زندقه و الحاد حالج در تراجم مشیاخ صوفیه از این پیش مفصال 

بعد از این تفصیل این خدعه شیخ عبداهللا و عیدي بر وعید او افزاید و گرهی از کار نگشاید و سگ نجس  العین شد پس 
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بعد از اینکه بی مهابا بر سر سفره طعام حضر کرده و غذا را نجس کرده میخواهد به این حیله رفع این منقصت از خود و 

اثبات کشفی  براي خود بفرماید که من باطن او را دیدم این سگ نفس او بود که منقاد او شده بود و به  حالج بنماید و

این قدر هم قناعت نکرده نسبت دیدن را به ایشان هم داده که شما هم دیدید که حالج به این مقام رسیده که سگ نفس 

تف برامتی که اسم انسان به این االغ هم غذا می خورد  خود را مطیع خود کرده به اعتقاد این قلندر معلوم شد سگ نفس

 ها اطالغ بنمایند و از این قصه قیمت شیخ عطار هم معلوم شد.

 

 حکایت افتادن شیطان از هوا -27

م بودم در جمعیت باطنی و و نیز در تذکره االولیاء شیخ عطار است که گفت یکی از اولیاء اکابر گفت من در رو

ابلیس از هوي در افتاد گفتم اي لعین این چه حالت است و تو را چه رسیده است گفت در نیشابور حضوري ناگاه دیدم 

 محمدبن مسلم در متوضاء تنحنح کرد و من از ترس خود را از هوا انداختم و نزدیک بود که از پاي در آیم

 اقول بخوانید و بخندید این شیخ عطار است که مالي رومی درباره ي او می گوید.

 ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم  فت شهر عشق را عطار گشته

االولیاء نهاده که  که چنین اراجیف و مزخرفاتی را در کتاب خود گرد کرده و نام آن را در تذکرهاین کمال او است 

و  سر تا پاي این کتاب یک مطلب که براي جامعه مفید باشد ندارد و حتما از کتب ضالل ات مثل نفحات االنس جامی

کشف المحجوب ابوالقاسم قشیري و نور وحد خواجه حورا و فصوص الحکم ابن العربی و رجم الشیاطنین مال علی 

و ریاض العین و حکایات الصالحین یافعی و امثال کنابدي و طرائق الحائق معصوم علی شاه و بستان السیاحه ي شیروانی 

را به وادي ضاللت انداختند و ایجاد اختالف نمودند تا اینکه ملت  آن که عوام بیچاره را سرگرم کردند و رفته رفته آنها

را به جان همدیگر انداختند و به لعن و تکفیر همدیگر پرداخته اند تا اینکه ذلیل و زبون غربی ها شدند چقدر خوب 

 در محرم  1357اسنه گفته شیخ کبیر عبدالحسین محالتی المتوفی فی محالت المدفون به

 از حقیقت دور گرم عالم سفال ست   چرا نشأه فردا ستیاي دال غافل 

  خوبفربت کرده اي مشتاي گلخانها ستی   شاه باز عالم قدسی چرا از جاهلی
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 از چه چون زاغ و زغن دور از گل حمراستی  عندلیب آسا طلب بنما هواي مشکبار

 االبیات)آشیان اصلی تو جنت الماء واستی (  بال همت باز چون شهباز کن بشکن قفس 

 و له ایضا

 در چه طبیعت چند سرنگون و حیرانی  ایکه گشته اي غافل روز و شب ز نادانی

 گرم خاك بازي چند دائما چه طفالنی  از حضیض حیوانی حالیا صعودي کن

 کل من علیها فان از کالم سبحانی  گوش کن به گوش دل گر تو را خرد باشد

 ا دلت شود روشن همچه باغ رضوانیت   خلوت دل از اغنیار پاك با صفا بنما

 

 حکایت خواجه علی سیر جانی -28

و نیز در تذکره االولیاء گفته خواجه علی سیرجانی  پیش تربت شاه شجاع کرمانی که از عمده ي مشایخ صوفیه است در 

ناگاه سگی از  مسجد نشسته بود و سفره نانی در پیش گذاشته گفت خدایا میهمانی به من فرست تا طعام با هم بخوریم

وي زد و او را زجر کرد هاتفی  از خاك شاه شجاع آواز داد که میهمان خواهی  در مسجد در آمد خواجه علی بنک بر

ون این آواز بشنید برخواست بطلب سگ از مسجد بیرون آمد و از عقب سگ چون فرستادم بازگردانی خواجه علی چ

وي دست گذاشته و خوابیده ما حضري که داشت در پیش سگ نهاد  در صحرا می گردید تا او را پیدا کرد که سر بر

خجل شده دستار از سر اد سگ اعتنائی نکرد و التفاتی به آن طعام ننموند و بخسبید خواجه در مقام استغفار بایست

 برداشت و گفت توبه کردم سگ او را گفت احسنت اي خواجه علی سیرجانی میهمان خواهی چون بیامد برانی تو را

چشم بباید و اگر بسبب شاه شجاع نبودي می دیدي آنچه بباید بینی و بدانی که در این راه نظر بصورت نیست شاید از غ 

 یب الغیب در صورت دیگري براي اعتبار نقد اخالص تو فرستند.

کایت نهم به موافق با مذهب تناسخ است و جماعتی از صوفیان را عقیده همین است چنانچه در حاقول ظاهر این عبارت 

است قومی را که این خرافات و مزخرفات و ترهات و خزعبالت بر هم ببندند و نام آن را آن اشاره شد چه حیا و آزرم 
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کرامت گذارند و به این لودگیهاي مجنونانه و هرزگیهاي بی مهابانه عوامی را فریب دهند و مرید از براي خود جمع 

 رمه اندازند.ند و ایشان را به ریاضات شاقه ي محکن

چنانچه از بایزید نقل است که عریان شود و پارچه بالسی به خود پیچد و چهارضرب بزند و توبره اي پر از گردو نماید 

و به کوچه هائی رود که اطفال آنجا باشند و به کودکان گوید کههر کس به من یک پس گردنی بزند یک گردو به او 

 گردنی به او بزنند تا گردو ها تمام شود.ها پس که تمام بچه »می دهم هکذا تا ا

و بعضی ریاضت دیگر از جنید بغدادي اقتباس کرده اند و آن این است که طالب حقیقت در کوچه ها بگردد و کبریت 

فروشی کند و گدائی نماید چناچه جنید شبلی را امر کرد که یک سال کبریت فروشی کند و بعد از آن چهار سال 

چهار سال خدمت درویشان بنماید و بعضی دیگر گفته اند که چند سال خوك چرانی که این  متوالی گدائی کند و

احمق ها این هرزه کاري ها را مقدمه سلوك الی اهللا قرار دهند و امثال این اغلوطها رانشاه ي یقین و دلیل دین قرار دهند 

فریفته ایشان  ند و مردم عوام بدخت چنانو پس از چندي انبان الف و گزاف را باز کنند و مشغول اضالل مردم گرد

بشوند که این احمق ها را به دختران دوشیزه خود امین گردانند و پسران امرد خود را به دست ایشان سپارند و بر سر 

زانوي آنها نشانند در آن وقت آن مرشد دین تباه دست بر سر و صورت آن سیمین عذاران خورشید لقا که محل لذت 

به آن پیدا کرده است کشند و دمی از آه درون پر درد محبت دنیا که دست رسی کم کم به آن کم کم  ایشان است می

رخساران بدمد و او را نفس مرتضی علی نام گذارد و حال آنکه اگر این  به صورت هوا در آورد و بر بنا گوش آن پري

اد آن نباشد و شبها اگر جذبه ي بنک و چرس او بر استرداحمق اگر مگسی به قدر قوه ي خود چیزي از او بر باید قادر 

را مدهوش نکند در دست کک و پشه عاجز بماند و همیشه خود را به گوشه عزلت می کشد که مبادا از کثرت مشاهده 

خود را به اشعه ي جمال ظلمانی به مردم ناس خللی در کار او پیدا شود و در خیال خود می گذارند که هفته یک مرتبه 

سازد تا اینکه مریدهاي احمق خاك پاي او را به عوض توتیاي سلیمانی به چشم خود بکشند و به عوض تربت  جلوه گر

پاك حسینی سالم اهللا علیه به حلق مرضاي خود بریزند و چندان تجلیل این مرشدان بنمایند که گویا روح ایشان به دست 

ی از علم و احکام شرع و دیانت باشند و به محض بعضی جماعت عاري از ناموس و ننگ و خالآنها غافل از اینکه این 

مریدان را مغرور می کنند ولکن نمی دانند که از ظواهر اخبار که به مریدان می خوانند به اینکه علی دارم چه غم دارم 
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نه) یعنی قران کریم احق به اتباع و سزوارتر است که قبول بنماید شخص عاقل حیث قال (من ذا الذي یشفع عنده اال باذ

) و نان کسی که بتواند شفاعت کند مگر به اذن خداي تعالی و نیز می فرماید (الیشفعون اال لمن ارتضیکیست آنچ

نفهمیدند معنی قول خداي تعالی را که می فرماید (الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون و لقد فتنا 

 صدقو ا و لیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء یحکمون) لمن اهللا الذین الذین من قبلهم فلیع

حاصل مضمون ترجمه آیه شریفه این استکه یا محمد آیا گمان می کردند که ما ایشان را وا می گذاریم و امتحان کرده 

ه می شوند و حال آنکه امتحان کردیم ردیم و چنان پندارند به همین وا گذاشتنمی شوند به اینکه می گویند ما ایمان او

می شناسد و می داند کسانی را که از پس البته خداي متعال صادق را از کاذب آنچنان کسانی که قبل بر ایشان بودند 

راستی ایمان اوردند و آنهائی را که از در مکر و دروغ ایمان اوردند آیا گمان می کنند آنچنان کسانی که عمل بد می 

ینه پیشی می گیرند بر ما همانا بد حکمی است حکم ایشان حاصل آنکه خداوند متعال جزاي هر کس را نمایند هرآ

من خردل اتینا بها و کفی بنا  ت خیر اگر شر است شر چنانچه می فرماید (و ان کان مثقال حبـخواهد داد اگر خیر اس

زیر پرده نگاه می دارند وهمی مناقب و خود را  حاسبین) بااینکه این حضرات صوفیه چندان که بتوانند کفریات مشایخ

کرامات بر فتراك ایشان می بندند اما صد حیف که پشت پرده نمی ماند و عاقبت از پرده بیرون می افتد منقول از کتاب 

مجالس العشاق است که مالي رومی در مرض موت می گفت که از رفتن من غم ناك مشوید که روح حالج بعد از 

ل به روح شیخ عطار تجلی کرد و مرشد او شد پس در هر حالتی با من هستید و یاد من بکنید که من با شما صدوپنجاه سا

 هستم انتهی

 هرگاه عقیده اکابر مشایخ صوفیه و مراشد ایشان این باشد از عقاید مریدین چه می پرسی

 

 حکایت سید حسن اصهانی  -29

براي حقیر نقل فرمودند در نجف اي حقیر بود که خود ایشان آقاي آسید حسن اصفهانی از فضالي نجف و از رفق

اشرف می فرمود منزل مادر عماره بود و روزگار به سختی می گذراندیم در آن ایام قلندري با کمال تبختر و تکبر در 

من چون  نجف پیدا شد که بعضی خفیه به نزد او می رفته اند و در بقعه هود و صالح در وادي السالم منزل گرفته بود
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دعاوي او را شنیدم با خود گفتم بروم در نزد او شاید بواسطه نفس او فرجی براي من بشود چون به نزد او رسیدم و به 

ه امیدي به سادگی خود امید فرج از دست آن درویش داشتم پس با تمام رجا و امیدواري به او گفتم جناب مرشد من ب

ن فقیر بنمائید شاید از تأثیر نفس شما گره از کار من گشوده شود خدمت شما آمدم بشود نظر مرحمتی در حق ای

درویش بعد از تأمل به صورت من ابتداء به ناخن مالمت سینه مرا خراشید که روزگار خود را در نزد علماء ظاهر به سر 

تو آثار ترقی  بردي سپس باب لطف و مرحمت و مهربانی بر وي من باز کرده بعد از اینکه به من گفت من در پیشانی

نمی بینم و در ماده تو قابلیت نیست من گفتم هرچه قابل نباشم بفرمایش شما اما امیدوارم که از اثر نفس جناب مرشد در 

من قابلیت پیدا شود درویش گفت البته اگر مرید مرشد را حقیر نشمارد و از گفته ي او قدم بیرون نگذارد مثل گیاهی 

قابلیت در مرید تولید می شود باالخره پس از اینکه مرا مأیوس کرده بود به لطایف انجیل  سبز می شود که از اثر باران

دوباره امیدوارم گردانید تااینکه گفت فعال برخیز و برو مقداري قند و چایی و تریاك براي من تهیه کن بیاور من با خود 

که بود تهیه کردم و با کمال امید واري به سوي هم نداشتم بههر نحوي گفتم میخواهد مرا امتحان کند در آن وقت پول 

درویش شتافتم و در هر قدم تخم امیدواري در مزرعه دل می کاشتم چون به نزد درویش رسیدم از من تشکر کرد و مرا 

امیدوار گردانید و بعضی سخنان ذو وجهین به من گفت تا روز دوم و سوم من قند و چایی و تریاك را براي درویش 

چون  کردم و می بردم روز چهارم او را گفتم آقاي مرشد خر نظر مرحمتی به من نفرمودي دیدم دو میل به قدرتهیه می 

کبریت از بغل خود بیرون آورد پس سرمه دانی بیرون آورد و این دو چوب را در میان او فرو برد و به من داد گفت هر 

گوید چون از وادي باال آمدم میل ها را به چشم خود  کدام را به چشم خود بکش و به سوي خانه ي خود برو سیدحسن

کشیدم یک مرتبه عالم در نظر من دگر گون شد گاهی گویا در میان دریا افتاده ام و شنا می کنم گاهی کان پرواز می 

چون به در خانه رسیدم خبر از غیب کنم عالم در نظر من سبز و سرخ و بنفش و رنگ هاي مختلف جلوه داده می شد 

دادم مثل اینکه مادرم مشغول نماز بود گفتم سه رکعت نماز تو صحیح است در رکعت چهارم شک کردي مادرم  می

قسم یاد کرد که چنین بود و یکی دستمال انار دست او بود گفتم شش دانه انار در میان این دستمال است و سه دانه 

ر دست چیزي گرفت گفتم در میان دست تو فالن شکسته و سه دانه درست است چون باز کرد همان مقدار بود یکی د

عرق بر بدن من آمد به حدي که عرق از من می چیز است اهل خانه ي ما گفته اند فالنی جنی شده است در آن حال 
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ریخت و حال من منقلب گردید گویا می خواستم پرواز کنم اهل خانه ما گفته اند سید حسن را سحر کردد یا جنی شده 

ل که من در محله ي عماره بودم درویش را که در وادي السالم منزل داشت می دیدم مرا گفت آب است در آن حا

گرم بخور و میل را به چشم خود باز بکش چون درباره میل را به چشم خود کشیدم دیگر چیزي نمی دیدم باز درویش 

یدم و لحاف برخود کشیدم پس هر را از وادي السالم میدیدم که اشاره کرد به خواب و لحاف برخود بکش من خواب

کس دست خود را روي لحاف می گذارد من می گفتم دست کیست و آنها در کار من متعجب شدند و من درویش را 

هر ساعت می دیدم که به من اشاره کرد مبادا خود را گم کنی و وحشت بنمائی پس سئوال کردند که این حالت از 

گفتمهر چه بود از این دو چوب کبریت بود پس یکی از حاضرین ر سر تو آمد من کجا پیدا کردي و این ماجرا از کجا ب

یک چون آن را برداشت و بر چشم کشید اندکی حال او تغییر کرد چون از آن دوا چیزي بر او باقی نمانده بود سپس 

رد چون بشنیدند به گفته اند این دو چوب کبریت رااز کجا آوردي گفتم از یک درویشی که در وادي السالم منزل دا

جانب او دویدند درویش خبردار شده بود فرار کرد و دیگر کسی او را در نجف ندید) در سابق گذشت که اثر بعضی 

 ادویها چنین است.

 حکایت کور کردن قلندر رفیق خود را -30

درویش است خدا شخصی حکایت کرد که من مرد نابینائی را دیدم که همیشه اوقات می گوید خدا لعنت کند هر چه 

و رد زبان خود کرده اي لعنت کند هر چه قلندر است سبب سئوال کردند مگر دراویش با تو چه کردند که لعنت آنها را 

گفت من در سفري با سه نفر قلندر رفیق شدم فصل بهار در صحراها و کوه ها تفریح می کردیم و این سه نفر قلندر مثل 

رسیدند به یک گیاه بلندي که مانند نی ادي به آن وادي از این دره با آن دره تا کسی که چیزي را گم کرده از این و

بلند بود قلندران گفته اند همین است سپس اسباب خود را در مکان دور از درخت گذاشته اند و مرا گفته اند برو در 

فت سر آن گیاه را برید و در فالن مکان بایست من رفتم و تماشا می کردم دیدم یکی از قلندران گفت همین است و ر

اندن اوراد شد روغنی بر بدن خود ملید چون مقداري اوراد نزدیکی آن درخت خطی به دور خود کشید و مشغول خو

قرائت کرد ماري از میان آن نی بیرون آمد وهمی به درویش نگاه می کرد بناگاه خود را پرانید و بر مژگان چشم او 

و به جانب خود برگشت قلندر ثانی بر خواست ناگه کردید آن دوا را به مژگان خود نیشی فرو کرد فروا قندر مرد 
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به مژگان خود هم مالید و در خط نشست چون مقداري اوراد خواند دوباره مارازنی بیرون آمد نمالیده بود او از آن دوا 

رد و به جاي خود بر گشت قلندر و بقلندر نگاه می کرد بناگاه پرید و تخم چشم قلندر را نیش زد او را هم هالك ک

د هم مالید و در میان خط نشست سوم آمد نگاه کرد دید از این دوا به تخم چشم خود نمالیده بود او به تخم چشم خو

آمد و خیره خیره بر قلندر نگاه می کرد یک مرتبه از باالي آن گیاه افتاد چون مقداري اوراد قرائت کرد مارازنی بیرون 

ندر فورا از جا برخواست مقداري از سرودم آن مار را انداخت و بقیه را برداشت و چند نخود با او در میان بر وي زمین قل

لندر را دیگ ریخت و در همان مکان آن را طبخ کرد می گفت من از کردار وحشیانه این قلندران در حیرت شدم این ق

ر بخوري و بسیار او را توبیخ و سرزنش کردم گفت بیا عتاب کردم که دو نفر را به کشتن دادي براي اینکه آبگوشت ما

با من بخور تا فایده او را بدانی گفتم من حاجت به فایده آن ندارم وجودم قبول نمی کند یک دانه نخود آن را به من داد 

ش که صحرا گلها و اللهاي رنگ رنگ بنظر من می آید درویگفت این ضرر ندارد من آن را که خوردم طولی نکشید 

گفت چه می بینی قصه را گفتم گفت اگر گوشت آن را خورده بودي خاصیت این گیاه ها را هم می دانستی سپس با 

من گفت مرا سرمه اي است که اگر آن را به چشم خود بکشی بهتر از این گیاه ها را خواهی دید سپس یک میل از آن 

نم ممکن نشد و از هر دو چشم نابینا شدم و درویش سرمه در چشم من کشید دیگر هر چه خواستم چشم خود را باز ک

 فرار کرد اکنون حق دارم که این زنادقه را لعنت و نفرین کنم

 

 حکایت آدم کشی -31

یکی از طالب نجف اشرف براي این حقیر حکایت کرد که اطمینان به قول او دارم می فرمود شخصی از رفقایمن براي 

یما بودم در دامنه صحرا قلندري به من رسید و نگاه طوالنی در صورت من کرد و من نقل کرد که من سوار اسب بادیه پ

از من گذشت مرا از او وحشتی پیدا شد چون به منزل رسیدیم خبر منتشر گردید که در فالن وادي شخصی کشته افتاده 

باشد چه آنچه شنیده  حدثی زدم که باید کار این درویشو هر دو گوش و دماغ و چشم هاي او را بیرون آوردند من 

بودم که این قلنردان دوائی دست می کنند که یک جزأ او گوش و دماغ و چشم آدمی که چند صفت در او می باشد از 

سرا گردید و همی نظر به اطراف کاروان سرا می قضا درویشی که در بیابان نظر طوالنی به من کرد دیدم وارد کاروان 
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نب من متوجه گردید آمد تا به نزد من نشست و اظهار مرحمت کرد گفتم بروم کرد چون نظرش بر من افتاد به جا

مقداري هیزم بگیرم درویش گفت بنده این خدمت بجا می آورم پس رفت و هیزم گرفت آورد گفتم برخیزم اسب 

نظر بچشم که میخواستم فوران انجام می داد ولکن هرگاه خود را کاه و جو بدهم گفت بنده حاضرم شاطروار هر کاري 

هاي او می کردم می دانستم از دست او فرار کنم نمی شود تا آنکه شب وقت خوابیدن رسید و در کاروان سرا بسته اند 

دیدم درویش در بیرون حجره باالي تخت پوست خود خوابید و من در میان حجره همی فکر می کردم با خود که آیا 

و بندي ندارد که در را ببندم راحت بخوابم و اگر برخیزم فرار این درویش چه فکري براي من دارد حجره هم چفت 

 کنم در کاروان سرا و حجره خالی هم که دیگر نیست 

باالخره فکرم به اینجا رسید که حیله اي به کار برم پس در میان حجره خورجین خود را به شکل آدمی خوابانیدم و 

ري پنهان شده و شش لولی داشتم باخود برداشتم وهمی چشم به عباي خود را باالي او کشیدم خودم رفتم در میان بخا

از شب گذشت و مردم بخواب رفته اند بناگاه دیدم درویش از جاي خود حرکت درویش داشتم دیدم چون مقداري 

کرد و سنگی به جانب حجره پرتاب کرد ببیند من بیدارم یاخواب هستم ان سنگ به در حجره آمد  و صدائی کرد من 

در و خنجري در دست دارد به یک مرتبه ودم و یقین کردم که درویش قصد من دارد پس درویش آمد عقب خموش ب

خود را به روي خورجین انداخت به گمان اینکه من هستم و خنجر را همی خواست که بکار برد من هم بدون مهلت 

ویدند چون درویش را کشته دیدند ششلو را در شکم او خالی کردم و فریاد کشیدم مردم کاروان سرا از هر طرف د

واقعه را از اول تا به آخر بیان کردم همه تصدیق نمودند پس یکی از آن میانه گفت آن مرد که در فالن وادي کشته 

شده است چنان گمان می رود که این درویش او را کشته باشد دیگري گفت اگر درویش او را کشته باشد دو گوش و 

ید در نزد این درویش باشد پس آمدند بساط او را گشته اند از میان مخالط او کیسه ي در دو چشم و دماغ آن مرد با

آوردند که در میان کیسه پر بود از گوش و چشم و دماغ ادمی پس همه یقین کردند که قاتل آن مرد همین درویش بود 

 یخ صوفیه است.و به قتل او خوشحال شدند البته این جنایات و تعلیمات سرچشمه اش از همان مشا

 

 حکایت فجور مرشد -32
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کتاب یارقلی و جمعی از اهل علم شرف که صاحب  مجلسیو سادات شوشتر حکایت می کرد در  یک نفر از اجالء

حضور داشته اند حقیر هم در آن مجلس در نجف اشرف حاضر بودم می فرمود یک نفر از معروفین خوزستان که مدتی 

درویش و به لطایف الحیل آنها را به چنگ می آورد و هالك یار حریص بود به قتل هواز به دست او بود بسحکومت ا

می کرد و خلق بسیاري از ایشان راکشت که دیگر در خوزستان درویش وجود نداشت بعد از اینکه از همه جا قلندران و 

نه اند تا اینکه بعد از فوت او کار او تعجب می کردند و سر آن را نمی دانستدراویش در خوزستان بیشتر بود و مردم در 

یکی از ندماي او قصه را بیان کرد که آقاي رئیس را من همی مالمت می کردم او را بر قتل این دراویش مرا گفت آنچه 

نیست که این مردم بی گناه فقیر بیچاره را که از شهر و دیار من می دانم تو نمی دانی عرض کردم هر چه باشد سزاوار 

براي لقمه نانی آمدند آنها را تلف کنی آقاي رئیس گفت هیهات به خدا قسم تا بتوانم یک نفر از این خود به گدائی 

حضرات را زنده نگذارم آن شخص می گوید من خلقم تنگ شد گفتم شما زورتان به غیر اینها به کسی دیگر نمی رسد 

ه تا من زنده هستم در نزد کسی اظهار نکنی با تو می گویم به شرط ان ک گفت اکنون که خلق شما تنگ شد این قصه را

و بعد از مرگ من اگر زنده ماندي خود میدانی و من اکنون براي تو می گویم که چرا در قتل دراویش حریص هستم 

من ابتدا تاجر زاده بودم و جوانی خوش لباس و خوش صورت در ایام عید نورز من باجماعت رفقا آمدیم در ناصري به 

م که بائیم در بصره براي اینکه بعضی اشیاء خریداري بنمائیم براي تجارت در بین راه شبی رفیق من کشتی سوار شدی

نیم من رون قدم بزگفت اکنون که کشتی امشب از اینجا حرکت نمی کند شب مهتاب شبی است مقداري کنار شط کا

گوش ما مر سید گفتیم مبادا دزدان در اینجا رختان خرما هاي هوئی به اینکه در میان د دم تامقبول کردم به همراهی او ا

دزد هیاهو نمی کند البته اینجا یا کشتی غرق شده و اهل او در اینجا ماندند یا غافله منزل کمین کرده باشند رفیق م گفت 

کردند بهتر این است که برویم و تحقیق حال بنمائیم چون نزدیک رسیدیم دیدیم بیست نفر درویش حلقه زدند و چیزي 

شدند مرشد رو را کرد به سایرین که امشب  میخوانند و سرهاي خود حرکت می دهند ما در انجا نشستیم چون فارغ

گفت ما معنی کالم ایشان را نفهمیدیم که مراد  جوجه دارید یکی از آنها گفت امشب بهترین جوجه به پاي خود آمده

مله من با رفیق خود در زیر درختی نشسته بودیم که به از جوجه چیست تا بعد معلوم شد که بچه خوشگل می باشد بالج

ناگاه دو قلندر امدند و بازوي مرا گرفتها ند و به نزد مرشد بردند فورا شلوار از پاي من به در آودرند مرشد چون االغ نر 
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می شود به به جان من افتاد من چندان که توانائی داشتم خود را درهم کشیدم و جمع کردم مرشد دید مقصود حاصل ن

یک نفر از اصحاب خود گفت راه طریقت بر من مسدود شده برو من تشاي خود را بیاور چون آورد او را به قوت تمام 

و مرشد تا چند مرتبه مقصود خود را حاصر کرد و من همانند  روي مهرهاي کمر من فشار داد که توانائی از من رفت

ار از من سلب گردید تا هنگام سحر که بخواب رفته اند من صیدي که درچنگال صیادي دچار است به کلی اختی

ندارد به هر نحوي که بود برخاستم دیدم رفیق من در چنگال نوزده نفر قلندر چار بوده و من افتاده و دیگر قوه حرکت 

را  خداوند از آنجا خود را بر سر کشتی رساندیم و این قصه را مستور داشتیم و از آن روز با خود عهد کردم که اگر م

 براندازم.متعال قدرتی بدهد دمار از روزگار این زنادقه برآورم و نام و نشان ایشان را از صفحه روزگار 

اقول قاطبه ي مشیخ صوفیه به این مرض مبتلی هستند تا جوانند اگر پولدار هستند فاعلند تا هنگام پیري مفعول می شوند 

لند لعهنم اهللا چنانچه اکابر و بزرگان بابیه هم همین تور هستند (مال حسین واگر بی پول هستند در ایام جوانی هم مفعو

علی) که یکی از ائمه و بزگان بهائیه می باشد شخصی خودش تعریف می کرد که من در ایام جوانی مکرر خدمت مال 

اکا افتاد دیدم دستگاه  رفت انفاقا گذار من به حسین علی می رسیدم و کام دل از او می گرفتم چون او مام شد و دراك 

سلطنتی دارد روزي به مجلس او وارد شدم به ناگاه نظرش بر من افتاد دیدم نظر طوالنی در من نمود من از آمدن پشیمان 

و به خاطر آورده است معالمه مرا با خودش پس دیدم مردم دست  شدم گفتم همانا اکنون مالحسین علی امام شده است

یمخورده او را برا استشفا می برند چون هنگام غروب افتاب شد و مردم را اذان انصراف  داده و پاي او را می بوسند ون

من برخواستم بروم دیدم اشاره کرد بنشین من چاره نداشتم و چنان پنداشتم که میخواهد از من انتقام بکشد چون مجلس 

جوانی در شما هست از طرف من مانعی خلوت شد در را بست و گفت اخوي جان من و تو برادریم اگر همان اقتضاي 

نیست و من همان شخص که بودم هستم می گفت چون این سخن را از او شنیدم در بحر تفکر فرو رفتم و همی تعجب 

می کردم که این دعوي امامت می کند و اکنون براي لواط دادن حاضر است من سر در پیش انداختم در فکر فرو رفتم 

اه دیدم زیر جامعه اخود بیرون کرد و به نزد من امد و پشت خود را بر من نمود گفت مشغول و جواب او را نگفتم بناگ

پس از فراغ مرا داللت کرد که اکنون شیر آب و عمل جوانی را تجدید کردم کار خود بشوید من هم از جاي برخاستم 

د) و مردمی که به مذهب بهائیه می در فالن مکان است برو خود را بشوي سپس مبلغی پول به من داد و مرا روانه کر
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را اختیار می نمایند که بنانی برسند یا به جهت شهورت رانی چون مذهبی قه گروند یا به جهت فقر و پریشانی این طری

که پابند به مذهبی نیستند می منکرات در او هست این است که مردم ال ابالی است که ترخیص در همه ي فحشاء و 

 یا صوفیه را اختیار میکنند براي شهوت رانی فقط...روند طریقه بهائیه 

 

 حکایت متمثل شدن شیطان -33

اصفهانی است راجع به این موضع چند حکایت و قصه گذشت در کتاب مشکوه االوالیه تالیف حاجی سید ابوالقاسم 

ی اعلی اهللا مقلمه که می نویسد که براي من حکایت کرد فیه متبحر آشیخ محمدحسین اصفهانی اخوي مرحوم آقا نجف

صاحب فضل و علم بود و  بود از طالب نجف اشرف و از شاگردان مرحوم شیخ مرتضی انصاري و بسیارکه شیخی 

دائما مشغول تدریس و تعلیم فقه و اصول بود پس بغته ترك تدریس و تحصیل کرده و در گوشه انزوي مشغول عبادت 

معاشرت نمی نمود تااینکه بعد از مدتی طویل بازه مشغول درس  گردید و مهره ي سکوت بر لب خود زد اصال با کسی

و بحث گردید آشیخ محمد حسین اصفهانی می فرمود من از او سبب سئوال کردم گفت خدا بر من تفضل کرد و از 

دست شیطان نجات داد فرمود پس بیان کن قصه خود را که چگونه بوده شیخ گفت شبی مردي به نزد من آمد به 

روز از عمر تو بیشتر باقی نمانده تهیه ي زاد خود بکن و به سوي خدا از ی با کاله و مرا گفت اي شیخ سه صورت شخص

گناهان خود توبه بنما قبل از اینکه اجل تو را فرا یگرد من از کالم او وحشتی پیدا کردم و باخود گفتم اکنون چه ضرر 

م و در بر وي خود بستم و به عبادت پرداختم و همی منتظر دارد که تهیه کار خود بنمایم پس در گوشه ي خانه نشست

مرگ بودم تا روز سوم دیدم باز آن مرد کالي پیدا شد و گفت اي شیخ چون توبه و انابه کردي خداوند متعال اجل تو 

هرچه  همین حال بوده باش دست از عبادت باز مکش ولکن برو مردم را خبر کن که از منرا به تاخیر انداخت اکنون به 

و بدون تامل اتیان کردم و جاي فتوي گرفته اید همه باطل بوده دیگر به آنها عمل ننمائید من در این کار فکري نکردم 

خلوتی براي خود مهیا نمودم و به عبادت پرداختم تااینکه روزي بچه ها مرا اذیت می کردند وهمی از عبادت باز می 

هی کردم مرا گفت ایشان را بزن و دشنام بگو ضرر ندارد من بگفته او عمل داشته اند شکایت ایشان را به آن مرد کال

که یک روز به نزد من آمد و اشاره کرد به طفلی خورد سال که برخیز و این طفل را در اینجا بیاور و او را کردم تا این 
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م سبحان اهللا طفل بی گناه را به قتل برسان که اگر این طفل بزرگ شود فساد بسیار در زمین خواهد کرد من با خود گفت

بچه وجه شرعی او را به قتل برسانم آن شخص را گفتم من این کار نکنم و خون بی گناه نریزم مرد کالهی گفت خدا 

امر به اینکار کرده چنانچه حضرت خضر پیغمبر را امر کرد به قتل آن غالم و او را کشت و اگر این طفل را نکشی تو را 

چه فساد از این طفل بروز کند گناه آن در گردن تو خواهد بود برخیز این طفل را بیاور در  معذب خواهی شد و هر

براي تو که مخالفت امر من بنمائی چه آنکه هر چه اینجا او را بکش که صالح تو در این است و هرگز جائز نیست 

خداي تعالی مرا توفیق عنایت  صالح تو است من به تو می گویم منفعت تو می جویم چون این سخنان از او شنیدم

فرمود و زبان مرا گویا گردانید فلذا او را گفتم می ترسم تو شیطان بوده باشی و میخواهی مرا اغوا کنی خدا تو را لعنت 

او را ندیدم پس یقین کردم که او شیطان دید و دیگر کند چون او را لعنت کردم صیحه اي کشید و از نظرم غائب گر

 بود

ین قصه در حکایت مال زین العابدین گذشت و متمثل شدن شیطان به صورت هر انسانی قرآن و اخبار به آن اقول نظیر ا

ناطق است و قصه بر صیصاي عابد را که او را باالخره کافر کرد و به سجده خود وادار نمود و قصه عابد دیگر که 

و حضرت  7شت و آمدن شیطان به نزد نوح پیغمبر خواست از راه عبادت او را گمراه کند و خداي متعال او را نگاه دا

ابراهیم خلیل و حضرت اسماعیل و آمدن او به نزد ها جر و حضرت یحیی و عیسی و آمدن او به نزد قوم لوط . .. حنظله 

بن صفون و صدها امثال آن که اخبرا و قصص انبیاء به آن ناطق است و آمدن او در عروسی هاشم بن عبد مناف که 

روسی را بر هم بزند و رفتن او به نزد سلمی زوجه ي هاشم و به صورت شیخ نجدي در دار الندوه براي خواست ع

بن  مشورت دادن به جهت قتل رسول خدا و آمدن او در مسجد رسول خدا و بیعت کردن او با ابی بکر و به شکل سراقـ

نکه شیطان متمثل می شود جاي تردید نیست مالک در غزوه بدر که قرآن به آن ناطق است باالخره در تصدیق به ای

 اعاذنااهللا من شهر (ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم)

شیخ علی سبط شهید ثانی قدس اهللا سر هما در کتاب (السهام المارقه) من اغراض الزنادقه می فرماید بعدي ندارد که 

بگوید من خداي شما هستم مرا سجده کنید من امام شیطان به صورت هاي مختلفه خود را به آنها ارائه بدهد و به آنها 

شما هستم مرا اطاعت بنمائید و حاضر شدن جن و شیاطین در نزد اهل ریاضت شایع و مشهور است و اخبار زیادي به آن 
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ناطق است بعد می فرماید در بالد ما جماعتی نقل کردند از مردي که در همین اعصار خبرهاي غیب می داد و حوادث 

ي دور دست را خبر می داد و نام اهی به هر جا که می فرستاد در کمتر وقتی جواب او می امد و مردم از کار او شهرها

متعجب بودند تا اینکه از دنیا رفت پسرش حکایت کرد که بعد از وقات پدرم شخص سیاه چهره طویل القامه به در خانه 

خادم تو می شوم با همان شرطی که با پدرت کردم با تومی ما آمد و گفت من خادم پدر تو بودم اکنون اگر بخواهی 

کنم گفتم آن شرط کدام است گفت مرا سجده بنمائی و ترك عبادت کنی من او را لعن کردم از نظرم مفقود شد و 

 دیگر به نزد من نیامد.

ید روساي هر طبقه از می فرما 247آسید حبیب اهللا خوئی در جلد ششم شرح نهج البالغه ص  عالمه خیبر سید نا االجل

صوفیان چه شیعه و چه سنی مدعی کشف و شهود هستند و اینکه خدا را می بینند و خدا در آنها تجلی کرده با اینکه 

بعض ایشان شیعی و بعض ایشان سنی بعض ایشان ناصبی و بعض ایشان ملحد و علی اختالف مذاهبهم کلما دخلت امۀ 

ري از طریقه دیگر می نماید و هر سلسله اي سلسله دیگر را باطل می داند و بی لعنت اختها و هر طریقه و مشربی بیزا

س اگر این کرامات و مکاشفات صحیح باشد باید همه این فرق متباینه بر حق باشند و فرقه ناجیه ÷حصل می شمارد 

رسول خدا صلی  منحصر به یک فرقه نخواهد بود و این خالف نص صریح حدیث مجمع علیه بین شیعه و سنی است که

اهللا علیه و اله فرمود امت موسی هفتاد و یک فرقه شدند یکی از ایشان ناجی است و بقیه در آتش اند و امت عیسی هفتاد 

و دو فرقه شدند یکی ناجی است و بقیه در آتش است و به زودي امت منهم هفتاد و سه فرقه می شوند یک فرقه ناجی 

ی شود که دعوي کرامات و خارق عادات همه تدلیس است و آثار تحمل مشقت ها است و بقیه ر اتش اند پس معلوم م

و ریاضت ها و نشستن در خانه تاریک اربعنیات و التزام به ترك خوردن گوشت حیوانات و کشیدن و خوردن بنج و 

شوند خذالن و  حشیشات و استعمال عقاقیر و ادیه جات و منترها و طلسمات است تا اینکه از صراط مستقیم منحرف می

ضاللت آنها فرو می گیرد و شیطان در نظر آنها مجسم می شود و با انها تکلم می کند و مالطفت می نماید تا انها را بر 

 ضالل خود ثابت بنماید.

می فرماید فتحصل من جمیع ما ذکرنا ان ظهور العجائب و الغرائب تارة یکون مستندا الی  273و نیز در جلد ششم ص 

یح و اخري الی مقدمات فاسده و ان المدار فی الکرامات علی صحۀ االعتقاد و مواظبۀ الریاضیات الشرعیه و اسباب صح
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علی ذلک فاذا رایت من احد امورا خارجۀ للعادات او اخبارا عن المغیبات او استجابۀ للدعات فالتحکم بمجرد رویه 

ذلک من فضل اهللا علیه بل انظر الی عقیدته وو عمله فان کان ذلک من انه من اهل الزهد و الصالح و الفوز و الفالح و ان 

موافقا لالصول الشرعیه والقواعد المذهبیۀ الحقۀ االمامیه فاعلم ان ما ظهر من کرامۀ و تفضل من اهللا الکریم الیه و لطف 

کان کافرا او مسلما او ربانی فی حقه و ذلک فضل اهللا یوتیه من یشاء و اهللا ذوالفضل العظیم و ان لم یکن کذالک سواء 

سنیا اوو امامامیا آخذا فی سلوك طریق العبودیه غیر قرره صاحب الشریعه فلیس ما یظهر منه بکرامۀ و انما هو وزر و وبال 

معقب لویل و نکال الستناده اما الی مقدمات فاسده و اسباب محرمه او الی ضالل شیطانی او الی استدراج رحمانی کما 

 حسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر النفسهم انما نملی لهم لیزدوا انما و لهم عذاب مهین)قال تعالی (وال ی

 

 قصه هاي ابراهیم بن ادهم -34

در باب مشایخ نامی از او برده شده عطار در تذکرة االولیاء شش ورق در مناقب ابراهیم برهم بافته و هیچ یک از آنها 

ذکر کرده معاصر با ابوحنیفه بوده در مجلس او آمد و رفت داشته و یک مرتبه نقل سند ندارد همه را به لسان نقل است 

نشده است که با امام صادق علیه السالم روبرو شده باشد یا قدم در منزل او گذاشته باشد وو قصه هائی را که قطار کرده 

 ها را متعرض می شویم.بر فرض صدق هیچ یک از آنها مطابق با قانون شریعت نیست براي عبرت بعضی از آن

ما اعظم ابو حنیفه صحبت داشته و شیخ العراق جنید رحمۀ اهللا علیه گفته مفاتیح العلوم می گوید ابراهیم بن ادهم با ا

ابراهیم بن ادهم یعنی کلید همه علم هاي علماي این طائفه ابراهیم بن ادهم است یک روز پیش امام اعظم ابو حنیفه آمد 

قارت بر ابراهیم نگریسته اند ابوحنیفه گفت سید ماابراهیم بن ادهم اصحاب گفته اند او این اصحاب او به چشم ح

سیادت بچه یافت گفت براي آنکه دائم به خدمت خداوند مشغول است و ما به کارهاي دیگر و گفته اند او پادشاه بلخ 

آشنا هستم شتري گم کردم می طلبم بود شبی در بام خفته بود نیمه شبی دید سقف می جنبد آواز داد کیست گفت 

گفت شتر بر بام چگوه بود گفت اي غافل تو خدا را در جامه ي اطلس و بر تخت زرین می طلبی این از شتر به بام 

جستن عجب تر باشد اتش در درون ابراهیم افتاد مردي به دو در آمد گفت در این رباط چه میکنی گفت این رباط 

این رباط نیست چگونه یکی می آید و یکی می رود ابراهیم گفت تو کیستی گفت من نیست سراي من است گفت اگر 
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خضر علیه السالم می باشم آتشی در جان ابراهیم افتاد اسب را زین کرد با سواران به شکار رفت هاتفی آواز داد بیدار 

تو را براي کار دیگر آفریدند شو تاچهار مرتبه این آواز شنید اهوئی به نظرش آمد او را خواست صید کند آهو گفت 

غاشیه ي زین هم تکلم کرد مثل آهو سخن کرد ابراهیم دست از صید برداشت چوپانی بدید نمدي پوشیده و کاله 

نمدي بر سر دارد ابراهیم لباس هاي ملوکانه از بر بیفکند و نمد و کاله چوپان بپوشید و در غاري برفت و نه سال در آن 

ي او امدند شبی در آن غار سرمائی سخت بود یخ بشکست و غسل کرد و تا به سحر به نماز  بود جمله ملکوت بنظاره

باید فراهم نمود به ناگاه دید پوستینی بر پشت او افتاد دید او را گرم کرد چون صبح شد ایستاد در خاطرش آمد آتشی 

ظم آموخت میان او و خضر بسیار سخن رفت دید پوستین ننبود اژدها بود که پشت او را گرم کرده ي بود الیاس او را اع

و پیر او خضر بود که او را در این کار کشید تا اینکه گوید چهارده ساله با دیه طی کرد تا به مکه رسید پیران حرم خبر 

ودند از شدند به استقبال شتافته اند ابراهیم خود را در پیش غافله انداخت تا او رانشناسند خادمانی که پیش از پیران امده ب

ابراهیم پرسیدند که ابراهیم بن ادهم نزدیک است ابراهیم گفت چه می خواهید از این زندیق او را سیلی زدند که تو 

چنین می گوئی در حق ابراهیم زندیق توئی گفت من همان زندیقم باالخره در مکه ابراهمی به هیزم کشی روزگار می 

بود پسري آورد چون بزرگ شد سراغ پدر گرفت حال پدرش رابیان کرد گذرانید چون از بلخ بیرون آمد عیالش حامله 

و گفت می گویند در مکه است پسر با مادر به مکه آمد چون مالقات حاصل شد دعا کرد پسر به مرد او را گفته اند این 

و غیر ما را  چه بود گفت چون او را دیدم مهرش در دلم افتاد در حال ندا آمد که ابراهیم ادعاي محبت ما می کنی

دوست داري چون این بشنیدم دعا کردم یا جان او بردارد یا جان من بستاند دعا در حق او مستجاب شد ابراهیم روزي 

هیچ طعام نیافت گفت الهی شکرانه را چهارصد رکعت نماز بگذارم شب دیگر هم هیچ نیافت چهار صد رکعت نماز 

گی بر کوهی بود و سخن می گفت آن بزرگ سئوال کرد که نشان کمال کرد تا هفت شب تا اینکه گوید ابراهیم با بزر

مرد چیست ابراهیم گفت آنکه اگر کوه را گوید که برو برفتن آید در حالکوه به راه افتاد ابراهیم گفت اي کوه تو را 

ي مخالف نمی گویم برو ولی بر تو مثل می زنم در حال کوه ساکن شد بزرگی گفت با ابراهیم در کشتی بودم باد

برخواست چنانچه بیم غرق بو آوازي آمد از هواکه از غرق شدن مترسید که ابراهیم ادهم باشماست است در ساعت باد 

ساکن شد بزرگی گفت ابراهیم خواست به کشتی نشیند پول نداشت دیناري میخواسته اند دو رکعت نماز کرد گفت 
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شد مشتی برداشت و بدهی شان داد نقل است که روزي بر لب  الهی از من چیزي می خواهند در حال ریگ دریا همه زر

دجله نشسته بود و پاره خرقه می دوخت شخصی بیامد و گفت در گذاشتن ملک بلخ چه یافتی سوزن در دجله نداخت 

هزار ماهی آمدند هر یک سوزنی زرین در دهن گرفته ابراهیم گفت آن سوزن خود می خواهم اشارت کرد به دجله 

فی بیامد و سوزن را در دهان گرفته پیش او آورد و بنهاد ابراهیم گفت کمترین چیزي که یافتن بگذاشتن ماهی ضعی

 ملک بلخ همین بود.

اقول از این اکاذیب و اراجیف شش ورق را پر کرده است که همه رااز قوطی عطاري خود در آودره و الحق یکی از 

هیم بن ادهم بسته اند تا مقابل بساط آل پیغمبر علیه السالم نشود قدرت آنها راستنیست این جعلیاتی را کردند و به ابرا

ندارد گرهی را باز کند فضال از این گونه کرامات و کوچکترین دلیلی ولو بسیار ضعیف دیده و شنیده نشده است که 

بشتابد به در خانه ال  ابراهیم بن ادهم داراي محبت اهل بیت بوده باشد پس از این که توبه کرد تکلیف او این بود که

پیغمبر و کسب تکلیف بنماید نه آنکه لباس چوپانی بپوشد و نه سال در غار رهبانیت منسوخه را احیا کند و اگر چیزي از 

موعظه و حکمت از او نقل کرده اند از کلمات اهل بیت دزدیده اند و بر فتراك ابن ادهم بسته اند مثل اینکه مردي او را 

او مخور تا آخر حدیث که این از ي تا امام خود سازم ابراهیم گفت چون معصیت کنی روزي گفت مرا سخنی گو

کلمات امام زین العابدین علیه السالم است که آن را تغییر داده به ابن ادهم بسته اند شیخ عطار چندان بی حیائی را کار 

کرامت برهم بافته که در مدت دراز نقل نتوان  فرماشده که آنقدر در ترجمه ابو حنیفه و سفیان ثوري و بایزید بسطامی

 کرد.

در ترجمه احمد خصرویه گوید وي را هزار مرید بود که هر هزار  به روي آب می رفته اند و در هوا می پریدند همه 

صاحب کرامات بودند تااینکه گوید احمد خضرویه به زیارت بایزید رفته اند با زوجه خود زوجه اش چون با یزدي را 

ید نقاب از رخ برداشت و بایزدي با وي گستاخ وار در سخن آمد احمد از آن متغیر شد و غیرتش در درون مستولی بد

گشت گفت اي زن این چه گستاخی بود که با بایزید کردي عیالش گفت از این که تو محرم طبیعت منی و او محرم 

 طریقت من از تو به هواي رسم و از او به خداي الخ.
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ست شیادي و عام فریبی شیخ عطار است کسی نگفت که این هزار مرید که بر وي آب می رفته اند و به هوي اقول این ا

می پریدند آیا از جنس بشر بودند که هنوز در عالم وجود قدم نگذاشته اند یا از اجنه بودند یا متولد شدند ولی به چشم 

دند تاریخ آنها را ضبط کرده بود چه آنکه کسانی که داراي حالل زاده نمی آیند چه آنکه اگر یک نفر آنها را دیده بو

چنین قدرت فوق العاده اي هستند در تاریخ ضبط می نمایند ولی متاسفانه نامی و نشانی از این هزار مرید نیست و هنوز 

خضرویه  از مادر متولد نشده اند چه حیا و آزرم است که چنین مزخرفی را در کتاب خود ضبط بنماید که زوچه احمد

نقاب از صورت بر گیرد و مرد اجنبی که با یزدي بوده چون پیر طریقت است محرم است شایا در جمیع قانون شریعت 

چنین حکمی را کسی سراغ دارد سیاه باد روي جهالت بالجمله حکایات رسوائی حضرات صوفیه اندازه و حدي ندارد 

مده در دروغ پردازي و خرافت بافی شرکت دارند و آن چهل این چند حکایت نمونه از خروار خرافات ایشان بدست آ

و سه فرقهاز این قرار است شریکی که دعویه عشاقیه نوریه و اصلیه نظریه مشاهدیه حلوالیه اتحادیه وحدتیه نوریه 

حوریه واقفیه  بسطامیه حالجیه جندیه معروفیه شبلیه ادهمیه حبیبیه والتیه مشارکتیه افضلیه شمراخیه مباحیه مالمتیه حالیه

تسلمیه کاملیه الهامیه باطنیه جویریه زراقیه جمهوریه صلحیه بکتاشیه نقشبندیه نوربخشیه نعمت اللهیه خاکساریه ذهبیه 

چهل و سه فرقه در پاره از خرافات با هم یکی هستند و در پاره اي از کردار و گفتار معصومیه گنابدیه و هر یک از این 

ه بسیاري از انها را در حدیقۀ الشیعه و تبصرة العوام و انوار نعانیه متعرض اند و تمام این چهل کامال مخالف می باشنند ک

 و سه فرقه بال علماء دین دشمنند.

 

 پاره اي از اصطالحات صوفیه

حضرات صوفیه گویند چون اصطالحات ما را نمی فهمید ما را تکفیر کنید و ما هم سر خود را به کسی نگوئیم و براي 

 شعرهائی بافته انداز آن جمله گویند. این

 که از این باده کرده باشد نوش   آن شناسد حدیث این دل مست

 پنهان کنیم سر را پیش افکنیم سر را اعدا که در کمینند در قصه همینند

 ما نیز مردمانیم نی کم ز سنگ کانیم  چون بشنوند چیزي گویند یکدیگر را
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 بی زخم هاي مسحا پیدا نکرده زر را   هم  زان روي ماو یاران کردیم  عهد با

اکنن حقیر اصطالحات ایشان را که در نفایس الفنون و رساله شیخ حسین و رساله علی بن عثمان جالبی و رساله قشیري 

و نفحات جامی و دیگر کتب مسطور است آن را مخترصر و ملخص کرده ي در اینجا مینگاریم تا ببنیم کدام یک از 

ان معلوم ما نشده است و بپرسیم که کدام کس ایشان را رخصت داده که این اصطالحات را جعل و اصطالحات ایش

 وضع بنمایند و براي هر یک هر یک معنائی بتراشند که فقط خود صوفیان به ان معنا راه ببرند

 گویند صوفی صاده و اوه وفا فائه فنا

ز است که در مقابل بگوئیم بر حسب آنچه از کردار و گفتار و ما میپرسیم کی به شما تعلیم کرد این اشارت را آیا جائ

به رأي العین دیده ایم از حسن بصري تا به امروز که نه صفائی نه وفائی از شماها نه دیده شده و نه رفتار مشایخ شما 

اده شنیده شده و نه در کتاب عالمی نقل شده پس صوفی صاده صوت المغنی صاده صورت پرستی صاده صمه دین ص

در امر مرشد فائه فتنه در صداع واوه وبه واوه ویل واوه ورود در فحشاء واوه ورود در ورد شیطانی فائه فناء دین فائه فناء 

 دین آیا به این اراجیف می توان حسن یاقبحی را ثابت کرد

 است مثنوي گوید (وقت) مراد از وقت حالتی است که در زمان حاضر بر ان حال باشد و می گویند صوفی ابن الوقت

 نیست فردا گفتن از شرط طریق  باشد ابن الوقت صوفی اي رفیق

حقیر در ترجمه مالي رومی شرح دادم که مالي رومی ابن الوقت به این معنی است که با سنی سنی بااشعري اشعري با 

 تند ال غیر.معتزلی معتزلی با شیعی شیعی با صوفی صوفی و اکثر فرق صوفیه ابن الوقت به این معنی هس

(مقام)مراد از مقام منزلی که سالک بدان قائم است و منازل مختلف است اون منازل ایشان به اوامر و نواهی و آخر 

 معرفت عیوب نفس است.

کماهی و تنقیه ي نفس از عیوب طلبا لمرضات اهللا و عیوب نفس بسیار است اما اعظم ان عیوب فریفته شدن است به 

 طاعت خویش

 بسته شود راه رو حجاب وي استبه هر چه 

 تو خواه مصحف و سجاده گیر خواه نماز



 284 

 

 حقیر گوید این اوصاف اولیاء حقانی و علماء ربانی است ربطی به این مشایخ مذکورین ندارد البته

(حال) به تشدید الم و مراد از حال هر وردي ست که در دل نزول کند نمی دانم غرض از این لفظ چیست ان چه در دل 

 صوفیه نزول میکند غیر از صورت مرشد چیز دیگري نیست

(قبض و بسط) و این دو صفت مشابه خوف و رجا است و حقیقت قبض و ورود چیزي است در دل سالک از باري 

تعالی از براي تأدیب بر تقصیر و استخفاف او و بسط ورود چیزي است که در وي اشارت باشد بر لطف و ترغیب) این 

 التی است مخصوص مؤمنین با طریق تصوف سازگارنیست.دو صفت بعد حا

(هیبت و انس)و هیبت مشا به قبض است ولیکن شدت و تهدید در هیبت زیاد است و انس مشابه بسط است ولکن 

 تلطف در او اکثر است 

 (تواجد و وجود و وجد) و تواجد اظهار وجد است و وجد ثرمه اوراد است و وجود عبارت است از ثبوت سلطان

 حقیقت) لفظ می گویم معنی ز خدا می طلبیم وجد همان به رقص آمدن صوفیان است در مجلس ذکر .

(جمع و تفرقه) معنی جمع رسیدن توفیق و لطف است از قبیل  حق و عطاي فهم معنی از او و فرق آن است که قبل عبد 

عبد اشاره است به فرق و ایاك نستعین اشاره باشد از اداي عبودیت و بنده را از فرق و جمع چاره نیست و گویند ایاك ن

است به جمع هر گاه که بنده به لسان محوي مخاطبه حق کند از روي سئوال یا دعا یا ثنا یا شکر یا تضرع قایم بود در 

محل فرق و هر گاه که گوش بخطاب حق دهد از انچه وارد شود از امر و نهی در مقام جمع باشد) حقیر نفهمیدم چه 

 د بگویند معنی مناسب همین است که عن قریب ذکر می شود.میخواهن

 (جمع الجمع) آن است که غیر باري تعالی چیز دیگر نبیند.

حقیر نمی دانم که این لفاظی ها یعنی چه و مقصود از این اصطالحات دورو چیست طاهرا این هم یک خدعه و نیرنگ 

اصطالحات این معانی و مقاصد است و در نزد کسانی که سر  صوفیان است که در نزد متشرعه بگویند مقصود ما از این

سپرده و زبان کشیده در نزد آنها و از مریدین خاص الخاص است به انها بگویند مراد از حال حلول کردن خدا در ایشان 

گفته شدن تعال اهللا عن ذلک و مراد از قبض صورت درهم کشیدن عند لقاء االئمۀ و العلماء و مردا از بسط و خندان ش
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در نزد مرشد و مردا از هیبت گل بنک بستن مقابل مرشد و حرکت نکردن و شارب را بلند گذاردن و مراد از انس به 

اجزه مرشد نشستن در مجلس ذکر است و مراد از تواجد و وجد رقصیدن و پا بر زمین کوبیدن و عربده کشیدن و مراد 

جمع اجتماع در مجلس ذکر است و مراد از تفرقه متفرق شدن در بالد از وجود مرشد را از نظر محو نکردن و مراد از 

براي اضالل و گرماه کردن مردم و مراد از جمع الجمع رشد با مرید چنان سینه به سینه ي هم بگذارند در زیر خرقه که 

 ها.هرکه ذز خارج بنگد یکی پندارند این معانی که ما کردیم شاهد صدق آن موجود است بخالف معانی ان

(فنا و بقا) فنا و ال خصال ذمیمه است از سالک و بقا ثبوت خصال حمیده است  و سالکان در طریق بقا و فنا متفاوتند 

بعضی از خواهش هاي نفس و مشتهیات دنیا فانی شوند الجرم نیست و اخالص ایشان در عبودیت باقی ماند و بعضی 

غیر آن پس باقی شوند به فتوت و تواضع و صدق و خصال ذمیمه  فانی از اخالق ذمیمه شوند چون حسد و کبر و بغض و

 و محموده ضد یکدیگرند هر گاه که سالک از کیی فانی شد به یکی باقی گردد.

 (غیبت وحضور) غیبت غائب شدن است از احوال دنیا و حضور حاضر گشتن به احوا آخرت

  حقیر گوید در این مقام این شعر را باید براي صوفیان بخوانی

 اي مگس عرصه سیمرغ نه جوالن که تو است

 عرض خود می بري و زحمت ما می داري

 مگس پرا به عبت بر متاز و پر مگشا

 هواي پرس عنقا کجا ز باب کند

این اوصاف ائمه هدي علیهم السالم است که فانی فی اهللا بودند و منزه و مبري از خصال ذمیمه و مزین و متحلی و 

که خداوند خصال حمیده وسرچشمه ي صفات پسندیده بودند وکسانی که در مدرسه امیر متصف به خصل جمیله بل

المومنین درس خواندند و به آن درس عمل کردند نه شما که در مدرسه حسن بصري و جنید بغدادي و محی الدین 

یر را در حال نماز از پاي عربی و بایزدي بسطامی درس خوانده اید غائب شدن از احوال دنیا کار امیر المومنین است که ت

او بیرون اوردند و خبر نشداین کار امام زین العابدین است که طفل او در چاه افتاد چند انکه او را اواز دادند از حال نماز 

منصرف نشد آتش در خانه افتاد چند انکه او را صدا کرند منحرف از عبادت خود نگردید و سر از سجده برنداشت و 
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تش نگماشت چون از نماز خود فراغت پیدا کرد پرسیدند در چنین حالتی سر برنداشتی فرمود مرا یاد همت بر اطفاء آ

آن اتش بزرگ از این آتش کوچک بی خبر ساخت این است معنی غائب شدن از احوال نیا وحاضر شدن به احوال 

 اخرت.

ز من به سر دویدن و بقا روح مرشد را باقی اما فناء در نزد صوفیه فانی شدن در نزد مرشد و بگوید تو به یک اشاره ا

بداند که چون می رود مرشد بعد از چند روز به صورت بهتري بر می گردد و مراد از غیبت از مردم غائب شدن و چله 

نشستن در گوشه خانقاه و احیاء رهبانیت منسوخه کردن و مراد از حضور حاضر شدن در مجلس میمون بازي براي 

 و اواز خوانی نمودن و تار و طنبور نواختن است.رقصیدن و کف زدن 

(سکر و صحو) سکر خاصه اصحاب وجد است و صحو رجوع از سکر است هرگاه مکاشفه جمال بود سکر حاصل کرد 

 در طلب آید و قلب هایم گردد.دو روح 

ید این اصطالح سکر (ذوق و شراب) این طایفه ثرمات تجلی و نتایج کشف ها را به ذوث و شراب تعبیر کنند حقیر گو

و صحو ممدوح اصطالح شارع نیست اگر ممدوح بود ائمه را می گفته اند در حال غشوه سکران شده اند شخصی که 

مست شراب شد او را سکران می گویند گذشته از این ها حصل شدن سکر عند المکاشفه یعنی صورت خوشگل دیدن 

زیر خرقه بکشد و مقصود خود حاصل بنماید حالت بر او تاري بشود  که در آن وقت قلب او هاتم بشود تااینکه او را به

یعنی بهوش می آید و اما ذوق و شراب همان معنی تحت اللفظی آن مراد صوفیان است که از باده وصال گمرخان 

د سرمست بشوند ذوق کنند به وجد آیند رقاصی کنند کف زنند دف زنند حکایت قاضی مالمیه رااز ابن خلکان که شاه

 صدق مدعی است از این بیش یاد کردیم.

(محو و اثبات) محو رفع اوصاف و عادات و اثبات اقامت احکام عبادات و محو منقسم می شوند به محو ذلت و محو 

غلفت و محو علت محو ذلت اثبات معامالت است محو غفلت اثبات منازالت است محو علت اثبات مواصالت و 

آن را ستر و نفی بنماید و اثبات این است که آن را اظهار و ابدا کند و حق تعالی از حاصل آنکه محو ان است که حق 

 قلوب عارفین ذکر غیرحق را محو می کند و ذکر خود را در دل ایشان اثبات می فرماید.
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 (محاضره و مکاشفه و مشاهده و تلوین و تمکین (و قرب و بعد)

 

قایق است در قلب مشاهده شهور حقایق است در قلب بدن تکلف محاضره حضور قلب است مکاشفه حضور معانی و ح

اقامه برهان تلوین صفت ارباب احوال و تمکین صفت اهل حقایق و مادام که قید در طریقت باقی است سالک از اهل 

تلوین است چه او را هنوز ارتقا است از حالی به حالی و چون سالک و اصل به مقصد شد از اهل تمکین بود و قرب 

 نزدیکی بنده است به خدا و بعددوري بنده است از اایش و مخالفت حضرت عزت)

این بود اصطالحات صوفیه که اختراع و ابداع کردند به مصداق خالف تفرف این الفاظ را در السنه ي مردم انداخته اند 

معانی که براي این الفاظ  و معنی موافق شرع براي او وضع کردند که متشرعه از او استیحاش نکنند شکی نیست که این

کردند اصال مراد نیست و این رموزاتی است بین خود صوفیه و اسراري است که فقط انها می دانند ولی متاسفانه از پشت 

مراد از محو دست از کار و معامالت کشیدن و پرده آهنین رفته رفته این اسراري توسط افعال انها آشکار گردید پس 

 کردن و قطع روابط از ارحام و بستگان خود نمودن و اثبات صورت مرشد را در ذهن نمودن.غفلت از اطاعت مرشد ن

 و مراد از محاضره حاضر بودن براي مرشد در هر حال 

و مکاشفه مشاهده ي شیطان و به خدمت او رسیدن و تعالیم از او گرفتن و مشاهده شیطان را به رأي العین دیدن و نعوذ 

 تن و مراد از تلوین هر ساعت نعوذ باهللا خدا را به شکلی دیدن.باهللا آن را امام دانس

 و تمکین در نزد خواهش مرشد بدون معطلی نبد زیر جامه گشودن و معنی قرب و بعد از شعر ایشان ظاهر است.

 هنوز سرو روانم ز چشم ناشده دور

 دل از تصور دوري چه بید لرزانی ست

 

اخرین این جماعت کردیم بغیر این صفات مذکوره چیز دیگر از این حضرات  ما آنچخه را که تتبع در تاریخ اولین و

ندیدم این جماعت مصداق آیه مبارکه ( و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین) می باشند یعنی هر 

ر کسی حب غیر خدا کس از یاد خدا غافل بشود می گماریم بر او شیطان را که انیس و جلیس او باشد و فی الحقیقه اگ
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را از دل به در کرده باشد باید تابع طریقه و فرمایشات ائمه هدي سالم اهللا علیهم باشد و از قوالی و غزل سرائی و وضع 

اصطالحاتی که ذو معانی است دست بزادارد اطاعت حق احتیاج به این اصطالحات ندارد بلکه همه اینها بدعت است 

ی مقدار متتبع خبیر آخوند مال محمد طاهر قمی که عبارت او را نقل کردیم سابقا که چنانچه عالمه شهیر و فقیه عال

ایشان همه را بدعت می داند و تکلم به پوشیدن خرقه و تصوف و چله نشینی و عزلت سماع صوت حسن و تلفظ بلفظ 

یه جز شیادي و زراقی و عشق و طریقت و حقیقت و مکاشفات عرفانیه همه را تکفیر می کند پس بدان که کار این صوف

عام فریبی چیز دیگر نیست چنانچه اگر یک عامی اشعار گلشن را خوب بخواند و مرید ایشان باشد در اطراف عالم پر 

می کننند که فالنی اعلم العلما است و از اکابر متقدمین اجازه دارد و هر گاه در فالن شهر داخل شود جمیع علماء از او 

جمیع مشکالت باشد و در هر بابی از علوم تصنیفی دارد و کرامات بسیار نیز از او دیده شده است دیدن بنمایند و حالل 

 و هکذا این گونه خداعی ها و مکاري ها بسیار دارند.

 

 نصیحۀ کافیۀ

پس سزاوار است که برادران ایمان چشم خود بمالند که در دام تزویر این حضرات مبتلی نشوند چه آنکه هر چه این 

 .ت مدعی باشند همانند سراب است تشنه را سیراب نخوهد کردحضرا

 دور است و سراب است در این بادیه هوشدار

 تاغول بیابان نفریبد به سرایت

 همانا مطیع این پیران گرماه شدن وزیر خرقه این مرشدان دین تباه رفتن از بدبختی است و بی عقلی

 نرخ زر سرخ می خرند سنگ سینه به  یاقوتی را مقابل خر مهره می خرند

اي برادر عزیز و اي صاحب عقل و تمیز نقد عمر را صرف این ناقصان خام و این جاهالن کاالنعام و استران بی لجام 

نفرما دست از متابعت شریعت مطهره ي مصطفویه و طریقه ي حقه ي مرتضویه بر مدار تا تو را به منزل جاوید برساند و 

 کشاند.کشتی تو را به ساحل مقصود ب

 هر رهکه در طریقت اهل سلوك نیست
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 غیر از طریق مرتضوي نیست جز ضالل

شخص عاقل و دانشمند باید دست به دامن یکی از علماي ارجمند بزند و رأسا چشم از تمام سلسله ي صوفیه بپوشد چه 

راي ایشان به رغم آنکه بر فرض محال اگر طریقه حق هم داشته بشد تمیز ان براي این طالب مشکل است چنانچه شع

 همدیگر می گویند و گفته اند

 نارفته ره صدق صفا گاهی چند  پوشیده مقعند اي خامی چند

 بد نام کننده نکو نامی چند بگرفته ز تامات الف المی چند

 اي بسا خرقه که مستوجب آتش باشد نقد صوفی نه همین باده ي بیغش باشد

 روي بود هر که در او غش باشدتا سیه   خوشبود گر محک تجربه آید به میان

 

 دیگر گوید

 

 اگر چه طاعت این شیخکان سالوسی است

 که جوش و ولوله در گوش انس جان انداخت

 ولی به کعبه که گر جبرئیل طاعتشان

 ب منجنیق تواند به اسمان انداخت

 

ام شربت ایشان که پس عاقل ان است که پایمال این جهل نشود و در گرداب غدر و مرك ایشان غرق نشود و از ج

 مخلوط بسم قاتل و زهر هالهل است ننوشد تاسالم بماند.

 

 وصیت مجلسی در احتراز از مطلق صوفیه
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عالمه مجلی در کتاب االعتقادات والسلوك چنین می فرماید و طائفه من اهل دهرنا اتخذوا البدح دینا یعبدون اهللا به و 

ان النبی ص قد نهی عنها و امر بالتزویج و معاشرة الخلق و الحصور فی فاتخذوا الرهبانیۀ عبادة مع  یسمونهم بالتصوف

الجماعات و االجتماع مع المومنین فی مجالسهم هدایۀ بعضهم بعضا و تعلم احکام اهللا تعالی و تعلیمها و عیادة المرضی و 

نکر و اقامۀ حدود  اهللا و نشر تشییع الجنائز و زیارة المؤمنین و السعی فی حوائجهم واالمر بالمعروف و النهی عن الم

احکام اهللا والرهبانیۀ التی ابتدء و هایستلزم ترك جمیع تلک الفرائض و السنن ثم انهم فی تلک الرهبانیۀ احدثوا عبادات 

 مخترعه

فمنها الذکر الخفی الذي هو عمل خاص مع هئیۀ خاصۀ لم یرد به نص و ال خبر و لم یوجد فی کتاب و ال اثر و مثل هذا 

 عۀ محرمۀ بالشکر والریب قال رسول اهللا ص کل بدعۀ ضاللۀ و کل ضاللۀ سبلها الی الناربد

و منها الذکر الجلی الذي یتغنون فیه باالشعار و یشهقون شهیق الحمار و یعبدون اهللا تعالی بالمکاء و التصدیه و یزعمون ان 

و النوافل و یقنعون من الصلوة الفرضیۀ بنقر کنقر لیس هللا عبادة سوي هذین الذکرین المبتدعین و یترکون جمیع السنن 

الغراب و لوال الخوف من العلماء لکانوا یترکونها رأسا ثم انهم لعنهم اهللا ال یقنعون بتلک البدع بل یحرفون اصول الدین و 

بالجبر وسوقط یقولون بوحدة الوجود و المعنی المشهور ي هذا لزمان المسموع من مشایخهم کفر باهللا العظیم و یقولون 

العادات و غیر ها من االصول الفاسدة السخیفه فاحفظوا یا اخوانی ایمانکم و ادیانکم و وساوس هؤالء  الشیاطین و 

 تسویالتهم و ایاکم ان تخدعو من اطوارهم المتصنعه التی تعلقت بقلوب الجاهلین انتهی کالمه رفع فی الخلد مقامه

این عصر ما یک طائفه به نام تصوف بدعت هاي  چه می بینی می فرماید در این کالم بالغت نظام علمه مجلی چنان

اختراع کردند که به آن خدا را عبادت می کنند  ثل رهبانیت منسوخه در شرع اسالم که این رهبانیت مستلزم است ترك 

ردن هم دیگر و یاد جمله اي از فرائض و مستحبات را مثل تزویج و حضور در جماعات و اجتماع با مومنین و هدایت ک

و زیارت مؤمنین و سعی در حوائج آنها و امر به دادن و یاد گرفتن احکام شریعت و عبادت مرضی و تشییع جنائز 

 معروف و نهی از منکر و اقامه حدود اهللا و نشر احکام اهللا.

الشک و ریب ان بدعت از او نیست و بو بدعت دیگر آنها اختراع ذکر خفی با یک شرائطی که اصال در شریعت اثاري 

 فرمود هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش بطرف جهنم است .  9محرمه است که رسول خدا 
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و بدعت دیگر آنها ذکر جلی که با نعره و عربده و تغنی به اشعار بجا می آوردند آن را عبادت می نمایند و گمان می 

و این مال عین به همین بدعت ها قناعت نکرند قائل به  کنند  عبادت خدا منحصر به همین ذکر جلی و خفی است

وحدت وجود شدند و اصول دین را بر هم زدند که معناي وحدت وجود مشهور بین مشایخ آنها کفر است و قائل به 

عبادات و غیر این بدعت ها که در دین نهادند پس باید از این جماعت اجتناب بنمائید و دین و ایمان خود جبر و سقوط 

این شیاطین انسی و بپرهیزید که خدفه آنها در شما تأثیر کند و از مکرهاي خود قلوب  سه هايورا حفظ بفرمائید از وس

 شما را بر بایند.

 

 پاره اي از بدعت ها و اختراعات صوفیه

ء فرمود که از جمله بدعت هاي حضرات صوفیه احیا(صوفی و رهبانیت) در چند سطر پیش شنیدي که عالمه مجلسی 

ره منسوخ است و جماعت صوفیه بعض طوائف ایشان ترك تزویج بنمایند بدعت رهبانیت است که در این شریعت مطه

و از خلق کناره گیرند و صومعه اي بنا کنند چون رهبانان نصاري و نام آن را خانقاه گذارند و اربعیات در آنجا بذکر 

یوضات باز مانند بلکه اعتقاد نباید کرد که در فصل زمستان اختراعی مشغول شوند و از جمیع تحصیل کماالت و درك ف

آیند اگر نماز خوان و مسلمان باشد و اگر حلیف شیطان و تارك عبادات حق تعالی از خانقاه براي غسل یا وضو بیرون 

 باشد که دیگر حساب او پاك است و اخبار در مذمت رهبانیت بسیار است.

یت) روایت می فرماید از انس که پسري از عثمان باب النهی عن الرهبانم بحار (منها مجلسی قدس سره در جلد پانزده

بن مظعون فوت شد و فوت او بسیار بر عثمان دشوار آمد به حدي که در خانه ي خود محلی براي عبادت اختیار کرد و 

خداوند تبارك و تعالی رسید حضرت به عثمان فرمود  9مشغول عبادت گردید و بیرون نمی امد این خبر به رسول خدا 

هاد در راه خداوند متعال است رهبانیت او اي عثمان از براي بهشت هشت در امت من قرار نداده رهانیت را امت من ج

در می باشد ایا تو را مسرور نمی کند که به هر دري که وارد بشوي پسر خود بنگري که درکنار تو دامن تو را گرفته 

آنچه براي ابن مظعون اعت بنماید براي تو عثمان بن مظعون عرش کرد بلی یا رسول اهللا  باشد و در نزد خدا تو را شف

فرمودید براي ما هم خواهد بود حضرت فرمودند بلی اگر صبر بنمائید پس اي عثمان آن کس که نماز صبح را به 
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جنت فردوس هفتاد درجه که  جماعت بخواند و بعد از نماز مشغول ذکر بشود تا آفتاب طلوع بنماید از براي اوست در

بد ما بین هر درجه تا درجه ي دیگر مقدار دویدن اسب عربی است هفتاد سال و هر که نماز ظهر را به جماعت به جا 

دیگر مقدار دویدن اسب عربی است پنجاه سال آورد براي اوست در جنت فردوس پنجاه درجه که مسافت هر درجه ي 

جا آورد براي اوست ثواب آزاد کردن هشت نفر از اوالد  اسماعیل و هر که نماز و هر که نماز عصر را به جماعت ب

مغرب را به جماعت به جا آورد از براي اویست ثواب حجه ي مبروره وعمره مقبوله و هر که نماز عشا را بجا آورد به 

 جماعت براي اوست ثواب احیا گرفتن شب قدر.

بیفتد نمی روند آن را بردارند چه جاي اینکه به جماعت حاضر بشوند  اقول حضرات صوفیه اگر کاله آن ها در مسجد

 چون همه ي علماء متشرعه را قشر می دانند و مذمت آنها می نمایند.)

و فیه ایضا سند به علی بن جعفر می رساند که فرمود من از برادرم موسی بن جعفر علیهما السالم سئوال کردم که آیا از 

هست که به سیاحت خود را مشغول کند یا رهبانیت اختیار کند در خانه اي بنشیند و یرون نیاید براي مرد مسلمان صالح 

 فرمود صالح نیست.

منها در تفسیر علی بن ابراهیم قمی است که در ذیل این آیه شریفه (یا ایها الذین آمنوا ال تحرموا طیبات ما احل اهللا لکم) 

منین و عثمان بن مظعون و بالل نازل گردید چونکه امیر المؤمنین علیه السالم روایت می کند که این آیه در حق امیرالمؤ

قسم یاد کرده بود که شب را نخوابد بالل قسم یاد کرده بود که روز را افطار نکند عثمان بن مظعون قسم یاد کرده بود 

بود بر عایشه وارد گردید که با عیال خود نزدیکی نکند اتفاقا روزي زوجه عثمان بن مظعون که زنی صاحب جمال 

مومین گرم زوجه ابن مظعون گفت براي کی من خودم را زینت و آرایش بنمایم که شوهر عایشه گفت چرا تراژولیده 

وارد  9من که از من عزلت اختیار کرده لباس خشن پوشیده و رهبانیت اختیار کرده در این سخن بود که رسول خدا 

خدا رسانید ان حضرت چون این بشنید فورا به جانب مسجد رهسپار شد منادي  گردید عایشه ماجرا را ب عرض رسول

 ندا کرد.

الصلوه جامعه مردم چون مع شدند آن حضرت بر منبر بر آمد فرمود چه روي داده که چند نفر از اصحاب من طیبات 

زنان را نکاح میکنم می کنم و  دنیا را بر خود حرام کردند مگر نمی بینید من مقداري شب را می خوابم و در روز افطار
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آن کس که از سنت من روي بگرداند از من نیست سپس بالل عرض کرد یا رسول اهللا ما قسم خوردیم این وقت این 

آیه ناز ل گردید (الیؤاخذکم اهللا باللغوفی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم االیمان فکافارته اطعام عشره مساکین من 

لم یجد فصیام ثلثه ایام ذلک کفاره ایمانکم اذا حلفتم االیه) یعنی م او کسوتهم او تحریر رقبۀ فمن اوس ما تعلمون اهلیک

خداي متعال شما را مؤاخده نمی کند به این قسمی که بر زبان جاري کردید بلکه مؤاخذه براي آن عقد قلبی است و 

تناول میکنید یا ده مسکین را بپوشانی یا یک بنده  کفاره او این است که ده مسکین را طعام بدهی از طعامی که خود شما

 آزاد بنمائی اگر تمکن ندارید سه روز روزه بگیرید)

زیاد حارثی رفته اند عال عرض کرد یا امیرالمؤمنین برادر منها در نهج البالغه است که امیرالمؤمنین به عیادت عالء بن 

ده و ترك عیال خود گفته حضرت او را احضار نمود و به او من عاصم بن زیاد رهبانیت اختیار کرده لباس خشن پوشی

فرمود اي عدو نفسک آیا رحم نردي تو به عیال و فرزندان خود همانا شیطان بر تو غالب گردیده که چنین کرده اي ایا 

ن طیبات را نمی دانی که خداوند متعال طیبات را بر تو حالل کرده چنان پنداري که خداوند متعال کراهت دارد که تو ای

تناول بنمائی تو از آن خوارتر باشی عاصم گفت یا امیرالمؤمنین پس چرا شما چنین لباس خشن و طعام درشت تناول می 

نمائی و دست از طیبات برداشتی حضرت فرمودند واي بر تو اي  عاصم مگر نمی دانی که ائمه حق باید مثل یک نفر از 

نباشد مگر قرائت قرآن نکرده اي که می فرماید (یخرج منهم اللؤالؤ والمرجان) در فقطران باشد تا فقر بر آن فقیر دشوار 

سوره نحل می فرماید ( هو الذي سخرالبحر لیأکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلیه تلبسونها) و به خدا قسم بذل 

ی نقل نعمت خدا را بنمائی و نیز می نعمت را به فعل یعنی آن را استعمال کنی در نزد خدا مجبوب تر است از گفتار یعن

فرماید (و ما بنعمه ربک فحدث) و نیز می فرماید( قل من حرم زنیته اهللا التی اخرج لعیادهوالطیبات من الرزق) و خداوند 

تبارك و تعالی مؤمنین را مخالطب قرار داده چنانچه انبیا را خطاب می کد می فرماید (یا ایها الذین آمنوا کلوا من 

بالجمله اخبار و آیت در این باب بسیار است  9ت ما رزقنا کم) و نیز می فرماید (کلو من الطیبات و اعلموا صالحاطیبا

 ... شریعت مطهرهکه حضرات صویه همه را نادیده گرفته و نشنیده گرفته اند عناد او جهال یا تجاهال 

تألیفات مرحوم فیض که در کتابخانه مدرسه مرحوم فیض در معنی الفت می فرماید حقیر آن را در رساله خطی از 

 و تمام آن را نسخه کردم. 1371قوچان یافتم سنه 
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 انیس جان غم فرسوده ي بیمار هم باشیم   بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم

 شود چون روز زور دست و پاي همدیگر باشیم  شب آمد شمع هم گردیم به هر یک دیگر سوزیم

 دل هم جان هم جانان هم دلدار هم باشیم   براي هم فداي همدواي هم شفاي هم 

 سري در کار هم آریم و دوش یار هم باشیم  به هم یک تن و ي دل و یک رنگ و یک پیشه

 بهم آریم سر بر گرد هم بر کار هم باشیم   جدالی را نباشد زهره اي تا در میا آید

 دان به هم گه خسته و افکار هم باشیمگهی خن  یکدیگر می ریمحیوه یک دیگیر باشیم به هر 

 چه وقت مستی آید ساغر سرشار هم باشیم   به وقت هوشیاري عقل هم گردیم به هر هم 

 اگر غلفت کند آهنگ ما هوشیار هم بایم    به جمعیت پناه اریم از یاد پریشانی

 اشیمز بهر پاسبانی دیده ي بیدار هم ب   براي دیده بانی خواب را بر یکدیگر بندیم

 قبا و جبه و پیراهن و دستار هم باشیم   جمال یکدیگر گردیم عیب یکیدیگر جوئیم

 بالي یکدیگر را چاره و ناچار هم گردیم   هم دنیاي هم باشیمغم هم شادي هم دین و 

 شده قربان هم از جان و منت دار هم باشیم  بال گردان هم گردیده گرد یک دیگر گردیم

 زبان و دست و پا یک کرده خدمت کار هم باشیم  در گفتار و در اخالق یک یگردیم هم در کار رو

 بیا دمساز هم گنجینه ي اسرار هم باشیم  نمی بینم به جز تو هم دیمی اي فیض در عالم

یألفون و یؤلفون  یعنی رسول اکرم ه احسنکم اخالقا الموطئون اکتافا الذین اقربکم منی مجلسا یوم القیم 9قال النبی 

در روز قیامت نزدیکترین شما به من انکس باشد که خلقش نیکو تر است و در مجالس در صف دوستان می  فرمود

نشیند شانه به شانه آنها می زند یعنی زانو به زانوي آنها می گیرد و با دوستان الفت می گیرد و دوستان با او الفت می 

 گیرند.

 المؤمن الفت مألوف و ال خیر فیمن ال یألف  9قال 

 من اراده اهللا به خیر ارزقه اهللا خلیال ان نسی دکره و ان دکره اعانه  9و قال 

 من آخا اخا فی اهللا رفع اهللا درجه له فی الجنه ال ینالها بشیئی من عمله 9و قال 
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 ه ایامال تباغضوا و ال تحاسدوا و ال تباعدوا و کونا عباد اهللا اخوانا و ال یحل لمسم ان یهجر اخاه فوق ثالث 9و قال 

خ علی سخره  استناخ) حاصل ترجمه اي نچند روایت این المؤمن هینون لینون کالجمل الدنف ان قید قادان انی 9و قال 

فرمود مؤمن با دوستان مأنوس عالقه مند است و مورد الفت دیگران است و فرمود هر گاه  9رسول خدا است که 

ت رفیقی نصیب او می نماید که اگر مطلبی را فراموش کند بیاد او خیري را اراده کرده اسخداوند متعال براي بنده اي 

می آورد و چون او را یادآوري کند وي را مساعدت و یاري بنماید و نیز فرمود هر کس فقط براي خوشنودي خداوند 

و کسی که با متعال برادري اتخاذ کند در بهشت چندان درجه ي او را بلند بنماید که ثواب هیچ عملی به آن درجه نرسد 

مردم مأنوس نشود و مردم با او مأنوس نشوند خیري در او نیست و نیز فرمود دوستی و محبت من براي کسانی که ب 

جهت خاطر من با همدیگر دوستی می نمایند واجب است و همچنین براي کسانی که براي خاطر م به زیارت همدیگر 

سد نورزید و از همدیگر دوري نکنید و با همدیگر برادر باشید و می روند و همدیگر بغض و عداوت نداشته باشید و ح

آرام و حالل نیست براي مسلمانی که بیش از سه روز از برادر مسلمان خود دوري بنماید و نیز فرمود جماعت مؤمنین 

اه مهار وي را نرم باشند در کردار و گفتار یعنی خشن و غلیظ القلب یستند مانند شتر مریضی را مانند که او را هر گ

 بکشند با مال سهولت اطاعت کند و منقاد گردد و اگر بخواهند او ا روي سنگی بخوابانند میخوابد.

علیه السالم اعجز الناس من عجز عن اکتساب اخوان و اعجز منه من ضیع من ظفر به) یعنی عاجز ترین  و قال امیرالمؤمنین

بنماید و عاجز تر از او کسی باشد که ون دوست خوبی پیدا کرد  مردم کسی باشد که نتواند دوستی براي خود تحضیل

 او را از دست بدهد.

کمال هر چیزي در ظهور خاصیت او است وچون انس طبیعی از خواص انسان است پس کمال انسان در حکما گفته اند 

مقتضی تألف و تمدن  ظهور این خاصیت باشد با ابناء نوع خود و این خاصیت مبدأ نووع محبت است که آن محبت به

حاصل شود و این محبت با وجود اینکه در نزد عقل مستحسن است و پسنیده ي شرع مطهر است در این باب مبالغه تمام 

 دارد)

 سپس مرحوم فیض بذکر اسرار عبادات پرداخته

 پراکند گیرا به یک سوي نه  بجمعیت دوستان روي نه
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 یمت شمارجمال عزیزان غن گر آسایشی خواهی از روزگار 

 

 صوفی و مکاشفه

 

از حیل و مکائد این حضرات دعوي کشف و شهود است و به این تزویر عوام را صید بنمایند و قصص و حکایات و 

به این مقام سبق ذکر یافت که می گویند ملک بر ما نازل می شود و ما را از مفیبات خبر می دهد غافل از اخبار متعلق 

 ت و اخبار وارده در این باب بسیار است.اینکه آن ملک نیست شیطان اس

از آنجمله شیخ کشی در رجال خود و مجلسی در پانزدهم بحار و تاج المحققین میرزاي قمی در اواخر جامع الشتات از 

بودم خدمت حضرت صادق در ةآن حال مردي عرض کرد فداي تو  حفص بن عمر روایت می کند که او گفت نشسته

منصور مرا خبر داد که او را باال بردند نزد پروردگار او و خدا دست بر سر او مالید و گفت به  شوم یابن رسول اهللا ابو

که فرمود ابلیس از  9زبان فارسی بایست پس حضرت صادق علیه اسالم فرمود که خبر داد مرا پدرم از جدم رسول خدا 

یه قرار داده است به عدد مالئکه پس هرگاه در میان زمین و آسمان نصب می کند و از براي خود زبانبراي خود تختی 

دعوت کرد مردي را اجابت کند و پاشنه ي پا بر زمین ذارد و گامها به جانب او بردارد پس شیطان به نظر او می آید و 

او را بلند کن به جانب خود و ابو منصور رسول ابلیس بود خدا او را لعنت کند تا سه مرتبه) و در حکایت پانزدهم 

 که شاهد ما نحن فیه است سبق ذکر یافت. حدیثی

مردي از و نیز در رجال کشی و بحار و غیر اینها به سند صحیح از یونس بن عبد الرحمن روایت کرده که فرمود شنیدم 

غالت که خبر می داد حضرت رضا علیه السالم را و می گفت که شنیدم از یونس بن ظبیان که گفت من در بعض از 

ودم پس ناگاه ندائی از باالي سرخود شنیدم که انی انا هللا ال اله اال انا فاعبدنی فاقم الصلوه لذکري شب ها در طواف ب

ون حضرت رضا این بشنید در غضبناك گردید به حدي که نتوانست خود داري پس سر برداشتم دیدم جبرئیل است چ

لعنت کند کسی را که این خبر را به تو داد بر  نماید پس فرمود به آن مرد بیرون رو از نزد من خدا تو را لعنت کند و

تا برساند او را به قعر جهنم شهادت می دهم که ندا یونس بن ظبیان هزار لعنت باد که از پی او بیاید هزار لعنت دیگر 
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 نکرد  او را مگر شیطان پس فرمود بدان و آگاه باش که یونس با ابوالخطاب در اشد عذاب قرینند و اصحاب ایاشن به

شیطان و فرعون و آل فرعون در اشد عذابند قرینند واصحاب ایشان با شیطان و فرعون و آل فرعون در اشد عذابند پس 

قدر ده گام دور نشده بود که افتاد و یونس بن عبدالرحمن فرمود که آن مرد بیرون رفت از نزد آن حضرت هنوز به 

ود ملکی آمد و عمودي بر فرق او زد که شانه ي او را غش کرد و نجاست او از حلق او بیرون آمد پس حضرت فرم

واژگونه گردانید تاقی کرد نجاست خود را و روح او را بهاویه رسانید و او را به یونس بن ظبیان ملحق کرد و دید آن 

 شیطان را که از براي او نمودار شد.

 

 (صوفی و استحضار صورت مرشد)

است و ترجمه او گذشت در شقاوت نامه ي خود که به عقل محال و خیال  خرین صوفیهمال حسین گنابدي از مشایخ متأ

باطل خود آن را سعادت نامه اسم نهاده و جامع السعاده هم گفته بیانی در فصل دوازدهم دارد که حاصل او این است که 

 صورت مرشد را در جمیع حاالت باید در نظر داشته باشد)

رفتن از تفاقیات صوفیه است فنقول مستعینا باهللا ذکر در لعنت به معنی یاد کرد و نیز گفته که صورت مرشد را در نظر گ

است و گاهی به معنی آوازده و ثناهم می آید و ذکر خالف نسیان است و از کلمات اهل لغت ظاهر می شود که معنی 

ه اسم مسبب یه ي سبب بحقیقی همان یاد کردن است و اما اینکه الفاظ را ذك می گویند مجاز است و یا از باب تسم

است از این جا است که در نزد اهل تحقیق افضل افراد ذکر همان ذکر فعلی است و ذکر لسانی اسفل افراد ذکر است و 

ذکر قلبی حد وسط است و توضیح این مطلب آن که هرگاه الفاظ و کلمات موضوعه از براي یاد آوري گفته شود و 

خبر باشد آن را ذکر لسانی می گویند و هر گاه زبان جاري شود بلفظ و بعد از آن  عقد قلبی به آن نشود و دل از آن بی

دل ترجمه کند و مذکر مقصود آن شود آن را ذکر قلبی گویند و این مرتبه ي صلحا است و اگر زبان ترجمان دل شود 

قلبی است و مراد از آن این و قلب پیش از لسان متوجه مقصود شود  این مرتبه ابرار و مقبولین است و فقو همه ذکر 

است که در جمیع افعال بنده به یاد خدا بوده باشد و هر چه بر او وارد آید رضاي خدا را در او لحاظ نماید بر فعل و 

 .ترك و آیه شریفه (ولذکراهللا االکبر) به این تفسیر شده 
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در روایت کرده  9مشهور نبی اکرم چنانچه در مجمع البیان از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده و هم حدیث 

وصیت خود بجانب امیرالمؤمنین فرمود یا علی سه چیز بسیار مهم است مواسات برادران در مال خود و انصاف با مردم و 

ذکر خداوند در همه حال و لیس هو سبحان اهللا و الحمد هللا و ال اله اال اهللا واهللا اکبر ولکن اذا ورد علی ما یحرم علیه 

که ذکر حقیقی و مقصد اصلی یاد خدا بودن است  عزوجل عنده و ترکه) از این روایت و امثال آن معلوم است خاف اهللا

در همه حال و تذکر رضا و سخت اراده و کراهت آن جناب می بشد در قلب سیما در حال خطاب که می گوئی ایاك 

این از امور اضافیه و نسبیه است که بدون تحقق نعبد و ایکا نستعین زیرا که خطاب توجیه کالم است به جانب غیر و 

متضافین و متسبین صورت نمی گیرد پس معلوم شد که ذکر خدا یاد آوري او است در قلب و قطعا این دو در ظرف 

واحد و در آن واحد مانعه الجمع است پس کسی که استحضار صورت مرشد حال ذکر می نماید اصال به یاد خدا 

ه به شیخ دارد و مشغول بت پرستیدن است قال اهللا تبارك و تعالی (ما جعل اهللا لرجل من قلبین فی نخواهد بود بلکه توج

 جوفه) 

و نیز مؤید انچه بیان شد فرمایش تاج المحققین میرزاي قمی در اواخر جامع الشتات بعد از آنکه از ایشان سئوال می 

م فرمودند استحضار صورت شیخ در صلوه مانع از کمال کننند که آیا استحضار صورت شیخ در صلوه مباح است یا حرا

ذکر و ضد او است و ترك ضد از جمله ي مقدمات عقیلیه است و مطلوب است پس ترك استحضار صورت شیخ 

استحضار صورت شیخ مطلوب است (تا اینکه می فرماید) استحضار دو شئی موقوف علیه مطلوب است پس ترك 

واحد باشد اگر امکان عتلی داشته باشد امکان عادي ندارد و چنانکه قاري در لوح متغابر هر چند ذات و وصف شخص 

ممکن نیست که تلفظ کند به حرفی اال بعد انعدام حرف قبل که ان از قبیل معدات است و از امور سیاله است نه قاره و 

نوشته می خواند و شئیا فشیئا همچنین قوه ذاکره که شبیه بقاري است که گویا آنچه را که کاتب خیال در لوح حفظ 

متعدده ممکن نیست اال بعد انمحاي شئی سابق پس هر گاه قوه ذکره مذکر مذکر می شود پس تذکر هر یک از اشیاء 

صورت شیخ شد و خواهد که متذکر جناب اقدس الهی بشود نیز ان ممکن نیست اال به انمحاي صورت شیخ و بالعکس 

اب اقدس الهی بشود و متذکر صورت شیخ هم بشود آن ممکن نیست اال به انمحاي یعنی هر گاه قوه ذاکره متذکر جن

تذکرجناب اقدس الهی پس تذکر صورت منقوشه در لوح حافظه ممکن نیست اال علی سبیل التدریج  االستبدال و از 
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اي او این معنی ي الهی است که ال یشغله سمع عن سمع وال شأن من شاأ اما سالک در بدو سلوك برجمله صفات خاصه 

میسر نشود و شاهد این مقال کالم صادق ذي الجالل که فرمودند (ما جعل اهللا لرجل من قلبین فی جوفه) و چون نکره در 

متعلقا فی صلوته سیاق نفی افاده عموم میکند ابطال آن دعوي را هم می کند و در حدیث می فرماید (فمن کان قلبه 

 لشئی بعید عن حقیقت ما اراد منه فی صلوته سپس ایه مذکوره را قرائت کرد.بشئی دون اهللا فهو قریب من ذلک ا

و مؤید این است اخبار بسیار که متضمن نهی از شواغل است مثل عکس در بیت مصلی و در سجاده که نماز در آن 

جی در قلب و کراهت دارد پس هر گاه امور خارجه از قلب باعث شاغل بودن بما سوي اهللا می شود پس دخول امر خار

 رسوخ آن به طریق اولی شاغل است از توجه و حضور قلب الی اهللا 

و مؤید این مطلب است حکایت تنبیه گنجشک ماده حضرت سلیمان را که با نر خو دمکافحه و نزاع داشت و اطاعت او 

عت او نمی کنی و نمی کرد گنجشک نر مدعی محبت او بود بعد از اینکه سلیمان از گنجشک ماده پرسید که چرا اطا

حال اینکه تو را دوست دار دگفت یا نبی اهللا دروغ می گوید به جهت اینکه او یم ماده ي دیگر دارد او را دوست می 

به هر حال اگر غرض مرشد تأدیب نفس مستر شده است به جهت تحصیل حضور قلب پس آنچه مناسب مقم است دارد 

خود را بر هم گذار تا مشغول دیگري نشوي نه اینکه صورت شیخ را  این است که بگوید برو در خلوت بنشین و چشم

 در ذهن حاضر بفرمائی و خدا را هم در نظر داشته باشی این نمی شود خود دروایش می گویند

 خانه ي تنگ است و دل جاي یکی بیش نیست  جز الف وحدش در دل درویش نیست

دارد ( تا اینکه می مراد مرشد فقط معبودیت خود را در نظر  چه آنکه دو تا هر گز یکی نشود پس معلوم میش ود که

مراد این مشایخ بنا بر مذهب فاسد ایشان به وحدت وجود یا موجود یا موجود یا حلول همین است که آن فقیر فرماید) 

ی بیجاره را از دین خارج بنمایند چه آنکه بدهی است استحضار صورت مرشد در ذهن غرض یا تصویر صورت فقط م

ابشد یا مراقبه ي آن صورت و تدبر در حاالت معنویه او یا کیفیات صوریه او بنابر اول کفر محض است و بنابر ثانی مانع 

الجمع است به جهت انکه مراقبه آن صورت ممکن نیست مگر در مخزن خیال که حافظ مدرکات حس مشترك است 

 الهی و مراقبه حضرت ذوالجاللی. و تذکرات صورت بقوه ي ذاکره جمع نمی شود با ذکر و تذکر
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و بنابر ثالث ایضا کفر است چه آنکه از اول ذکر باید مذکر کیفیات صورت مرشد باشد و درمقام گفتن یا حی و یا قیو 

شیخ را مخاطب قرار بدهد نمی داند کدام دلیل مسلمان را وا می دارد که دانسته تقلید کفر بکند تا حقیقت اسالم را بیابد 

یک از علماء آمرین بالمعروف و ناهین از منکر رخصت می دهند به این مطلب اگر فرض مرشد و شیخ این و کدام 

است که چون شیخ واسطه ي در فیض است مراقبه ي او می باید نمود جواب این استکه پس الزم است در حال ذکر 

که کسی با بزرگی مخاطبه کند و دلش متوجه مرید یا شیخ یاشیخ بگوید نه یا حی و یا قیوم و قبیعح است در نزد عقالء 

غیر او باشد و کسی که دلش متوجه شیخ باشد چگونه دلش متوجه خداوند متعال است و توجه به صورت محسوسی 

چگونه سب توجه به حضرت حق می شود همانا این طریقه ي اهل وحدت باشد که می گویند اگر بت پرستی و گوساله 

رستیده باشی چنانچه محی الدین و مالي روم به آن قائلند انتهی مخلصا) پس بحمداهللا معلوم بنمائی خدا را پهم پرستش 

شد به تصریح این عالم ربانی که کسانی که استحضار صورت مرشد را در نماز یا در همه حال خائن می دانند بلکه آن 

 نادقه اند.را در نماز شرط قرار داده اند به کلی از درجه اسالم خارجند و داخل در ز

 

 (صوفی و ترك لذت)

از جمله بدعت هاي شنیعه این زنادقه این استکه به مرید بیچاره می گویند که اگر میخواهید و اصل به حق بشوید و 

در یک شب مشرق صاحب کشف و کرامت گردید و به خدمت امامان رسید و بهشت و جهنم را در دار دنیا بنگرید و 

فروش بروید و علم کیمیا حاصل کنید و مردم را از هر چه در خانه هاي خود به جا می  و مغرب عالم را بگردید و به

کنی و فالن آورند در شب تار آنها را مطلع گردانید و سائر  اخبار غیبیه را بدانید باید هل شبانه روز خود را ازمردم پنهان 

تا اینکه شبانه روز به یک مغز به ادم برسد و با  ذکر را به قدري که من می گویم بخوانی و طعام خوردن را ترك بنمائی

احدي تکلم نکنی این عوام بیچاره بول می کند و وعده هاي او را تصدیق می نماید و به این ریاضت مشغول می شود 

مقداري برنج با بعضی ادویه ي تا اینکه مغز سر او خراب می شود و مالخولیا در سراو پیدا می گردد بعد از آن مرشد 

رهم دیگر می کند و به خورد آن مرید می دهد در اثره ي آن دو او ذکرائیکه متضمن کفر و الحاد است شیطان بر او د

ظاهر می شود و بعضی اخبار به او می گوید پس از آن او را در ارتکاب معاصی و ترك عبادات رخصت می دهد تا 
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می نماید این ثمره ترك لذت و تحمل این گونه مشقت و  اینکه رفته رفته او را سرنگون در چاه کفر و زندقه و الحاد

ریاضات حضرات صوفیه است فلذا اخبار بسیار وارد شده است در منع ترك لذت و تحمل این گونه مشقت حتی در 

 رهبانیت بیان شد.عبادت چنانچه تحت عنوان صوفیه و 

 

 صوفی و ترك لحومات

ه تا چند اربعین به مقداري که مرشد معین بنماید با خوردن گوشت از جمله ي قواعد و بدع حضرات صوفیه این است ک

را ترك بنماید حتی آنکه در دیگی که گوشت در او طبخ شده غذا طبخ نمی نمایند چنانچه حقیر در محالت آن را 

 مشاهده کردم با اینکه سنت نبویه بر خالف این وارد شده است.

و غیر او به سند هاي معتبر روایت می کند از رسول خدا که فرممود سید عالمه مجلسی در عین الحیوث از کافی کلینی 

 طعام هاي گوشت است در دنیا و اخرت.

که  9عرض نمود که روایت می نماید از رسول خدا  7 و به سند معتبر از عبداالعلی منقول است که به حضرت صادق

یند حضرت مذمت گوشت نفرموده بلکه آن حضرت خانه پر گوشت را دشمن می داشت حضرت فرموددروغ می گو

و بسیار  مذمت خانه اي فرموده که در آنجا گوشت مردم را به غیبت میخوراند و پدرم گوشت را دوست می داشت

تناول می فرمود و روزي که فوت شد در آتین ام ولدش سی درهم بود که براي گوشت خرریدن به او مرحمت کرده 

 بود.

منقول است که گوشت خودردن گوشت در بدن می رویاند و کسی که چهل روز  7ق و به سند صحیح از حضرت صاد

 کند کج خلق می شود باید اذان در گوش او گفتترك کند گوشت را 

فرمود که هر که چهل روز او را میسر نشد که گوشت بخرد قرض کند و  9و در حدیث دیگر فرمود که رسول خدا 

 می نماید.را ادا بخورد که خداوند متعال قرضش 

و منقول است پیغمبري از پیغمبران بخدا از ضعف شکایت کرد خداوند متعال به او وحی کرد که گوشت با شیر یا 

 ماست تناول بنماید) پس التزام به ترك بدعت محرمه است.
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 صوفی و طول شارب

مند و معلوم نیست از کجا ي صوفیه ترك شارب زدن است که اکثر فرق صوفیه به آن ملتزمله ي بدعت هاي شنیعه از ج

سرچشمه گرفته این مرشدان گمراه به مریدان احمق می گویند موال علی بن ابی طالب آب سر ناف رسول خدا را 

 شارب خود را نگرفت ما هم اقتدا به موال کردیم)هنگامی که او را غسل می داد آشامید و دیگر 

ادت شارب خود را می گرفت واعظی در منبر می گفت حتما و جزما این نسبت دروغ است آن حضرت تا هنگام شه

صوفیان چنین می گویند بالفرض علی آب ناف رسول خدا را آشامیده شارب خود را معاذاهللا نمی گرفت تو آب ناف 

کدام کس را خوردي که شارب خود را نمی گیري شاید آب زیر ناف مرا خورده اي که شارب خود را نمی گیري 

شد خالصه بعضی از طوائف صوفیه شارب خود را می گیرند اما صوفیان اهل سنت همه شارب  خندهمجلس یک پارچه 

می گیرند و اما تا به امروز هنوز در نواحی موصل اگر صوفی پیدا بشود شارب گرفتن در نزد آنها از هر گناهی عظیم 

جوابی نداشت بگوید گفت  تراست حقیر در محالت با شیخ ذوالریاستین در موضوع شارب سخن در میان آمد چون

ببین من که شاربهاي خود را گرفته ام گفتم تو چرا امر به معروف نمی کنی شما که قائد قوم هستید چرا امر نمی کنید 

که مریدان شما شاربهاي خود را بزنند یکی از مریدان به نصرت مرشد خود به سخن امد گفت شما هم سرمه کشیدن را 

هرگز ملتزم به ترك نیستیم گاهی سرمه می کشیم گاهی هم اتفاقا ترك می کنیم مضافا بر ترك کرده اید جواب فتم ما

اینکه براي ترك سرمه کشیدن تهدید نرسیده بخالف ترك شارب گرفتن که وعید و تهدید شده است اکنون عده اي 

 از آن اخبار را نقل می کنیم تا معلوم شود که تا بچه درجه با شریعت عناد دارند .

قال  9در وسائل در باب طهارت از علی بن ابراهیم روایت کرده است به سند خود از رسول خدا شیخ حر عاملی  اول

 رسو اهللا الیطولن احدکم شاربه فان الشیطان یتخذه مخبأ)

 یعنی نباید شار ب را البته بگذارید بلند شود براي اینکه شیطان محل سترو جایگاه خود قرار می دهد.

 ت دیگر سئوال کردند که آیا شارب گرفتن سنت است فرمودند بلی سنت استـ و در روای2

 علیه السالم را دیدم شارب خود را از ته گرفته بود.ـ و در خبر دیگر راوي گفت امام صادق 3
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 فرمود از سنت من است گرفتن شارب را از بن یعنی از ته. 9ـ و در خبر دیگر رسول خدا 4

نی نکنید شارب را و نه موي زیر بغل را و نه موي عانه ي را براي اینکه شیطان جاي خود ـ و در خبر دیگر فرمود طوال5

 قرار دهد و در او ساکن شود.

 ـ و در خبر دیگر فرمود شارب را بگیرید و ریش را بگذارید و خود را شبیه به مجوس نکنید.6

که فرمودند کسی که  7میکند از امام صادق  ـ و در خبر دیگر که در آداب یوم الجمعه از صلوه کتاب وسائل روایت7

 شارب خود بیگرد و ناخن بچیند و سر خود با خطمی بشوید مثل کسی است که بنده اي آزاد کرده باشد.

ـ و در خبر دیگر فرمودند شارب گرفتن و سر با خطمی شستن و ناخن چیدن در روز جمعه فقر را زائل کند و رزق را  8

 زیاد کند.

 از ناخوشی جذام و برص و جنون است.دیگر فرماید که شارب گرفن از جمعه تا جمعه ي دیگر امان ـ و در خبر 9

 9ـ و در خبر دیگر می فرماید چون مأموران خرو پرویز با ریش هاي تراشیده و شاربهاي بلند به نزد رسول خدا 10

هاي خود بتراشید و شارب هاي خود  د بعد فرمود شما را که امر کرده که ریشآمدند حضرت صورت از ایشان گردانی

بگذارید گفتند پروردگار ما خسرو پرویز حضرت فرمودند که پروردگار من مرا ارمر کرده است که ریش را بگذارم و 

 شارب را بگیرم) تمام این اخبار در وسائل الشیعه با سند وجود است مضافا بر اینکه در صحاح شیعه نیز موجود است.

فرمودند از ما نیست کسی که شارب خود را  9تاب حلیه المتقین روایت کرده که رسول خدا یازدهم مجلسی در ک

 نگیرد.

که فرمود کسی  9ـ خبر دیگر که سید جلیل محمد بن قاسم عنائی در کتاب اثنی عشریه روایت کرده از رسول خدا 12

من به او نمی رسد دوم از حوض  شارب خود را در چهار موطن عذاب کرده خواهد شد اول شفاعتاز بگذارد که در

 کوثر نیاشامد سوم در قبر عذاب کرده خواهد شد چهارم مالقات کند منکر و نکیر را در حالتی به او غضبناك باشد.

فرمود حفوا  9ـ و خبر دیگر در معانی االخبرا به سند خود از امام زین العابدین روایت می کند که رسول خدا 13

 یهود.ال تشبهو بال الشوارب و اعفوا للحی و
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ـ و در خبر دیگر می فرماید خود را شبیه به مجوس نکنید براي اینکه آنها ریش خود را می چی نند و شارب هاي 14

خود را بلند می گذارند ولیکن ما ریش خود را وا می گذاریم و شارب خود را می چینیم یعنی مقراض می کنیم چون 

 فطرت بر همین است.

از علی بن ابراهیم روایت کرده که ده چیز از  9مجمع البیان در ذیل آیه (انی جاعلک للناس اماما و خبر دیگر که در

سنت حنفیه ي ابراهیم خلیل است و آن اخذ شارب و باقی گذاردن محاسن و الخالل والمسواك و ختان و ناخن گرفتن 

 الی آخر تا اینکه می فرماید این ده چیز تا قیامت منسوخ نمی شود.

ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات اهللا علیهما و در خبر دیگر کافی کلینی به سند خود از علی بن جعفر از برادرش  ـ16

فرمود (من السنه انت اخذ من الشارب حتی یبلغ  9که رسول خدا  %روایت کرده و همچنین از سکونی از امام صادق 

ت لب باال را مقراض کند بالاخره یعنی شارب را کوتاه کند االطار) و اطار آن لب باال را می گویند یعنی تا روي گوش

در حکم ریش و شارب این شانزده روایت که در اینجا از باب نمونه ذکر شد و حقیر کتابی به نام (مطلوب الراغب) 

شد که تألیف کرده ام و در آنجا تفصیل داده ام و اخبار شیعه و سنی را جمع کرده ام باالخره از این روایات معلوم 

 حضرات صوفیه در مقابل شریعت مطهره بدعت محرمه اي را ملتزم گردیدند یا عناد یا جهال.

 

 صوفی  چله نشستن

از این پیش اشاره شد که از بدعت هاي این جماعت صوفی این است که به امر مرشد باید تا یک اربعین در خانه 

 بنماید.تاریک بنشیند و ترك خوردن 

 جزائري در انوار نعمانیه می فرماید که در این چهل روز تا بتواند تقلیل در غذا می نماید و هرچه و موالنا سید نعمت اهللا

 شارع مقدس حالل فرموده حرام نماید و نهایت ریاضت را تحمل کند و گویند براي تحصیل صفاي قلب چینین کنیم.

ل خود قرار دادند یکی آنکه از رسول خدا و الیخفی که حضرات صوفیه دو حدیث که مربوط به مقصود آنها نیست دلی

روایت است که هر که عمل خود را چهل روز خالص بنماید براي خدا چشم هاي حکمت در دلش جاري شود و از  9

 دلش بر زبانش جاري شود .
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چهل  و  حدیث دیگر از رسول خدا که فرمود هر که ایمان را هل روز براي خدا خالص بنماید یا هر که نیت خود را تا

 ص بنماید حضرت حق تعالی او را درد نیازاهد گرداند و او را به درد و دواي دنیا بینا سازد .روز براي خدا خال

البته این دو حدیث با مقاصد صوفیه متباین است چه آنکه حالل خوردن و عمل را براي خدا خالص گرداندن محتاج 

 ل نشود.بنشستن در سوراخ تاریکی نیست و به آن صفاي قلب حاص

 بلی صفاي قلب ایشان این است که شیطان خود را به ایشان ارائه دهد و به ترك عبادت امر نماید.

 

 صوفی و حلقه ذکر

حضرات اهل سنت در هفته دو مرتبه حلقه ي ذکر دارند شب دوشنبه و شب جمعه حضرات صوفیان شیعه شب دوشنبه 

کایت بیستم مفصال گذشت و صوفیان شیعه فقط شب جمعه حضرات اهل سنت در حرا  اسقاط کردند و حلقه ي ذکر 

جمع می شوند و مقداري مثنوي می خوانند و سري حرکت می دهند و بعضی ادعیه هم می خوانند این عمل محترمین 

آنها است اما قلندران را وقتی ندارند حلقه ي ذکر انها شبها بگردهم جمع می شوند نهایت در شب جمعه بیشتر اهمتی 

نمایند و بیشتر سر برهنه  برهنه هاند باالخره چون از کشیدن بافور و نقل کرامات خود سرها برهنه نمایند و بیشتر سرمید ه

هستند اند و شروع به ذکر اختراعی می کنند و اشعار می خواند و به غنا و ترنم مجلس را گرم کنند و نعره هاي پیاپی از 

کف کند و هر که کوچک ابدال خوشگلی دارد هنگامی که دو ثلث از شب جگر بر کشند و هو هو کنند تا دهان آنها 

می رود وقت آن می شود که کام دل از او بگیرد و بیهوش بر وي زمین می افتد تا آفتاب که بلند می شود یک یک از 

ریه می جاي خود بلند شوند این است عبادت این حضرات و نام آن را ذکر جلی می گذارند و به آن ماباهات و فخ

تحت عنوان تألیفات علما درمذمت صوفیه  34 نمایند و کلمات مرحوم فیض در مذمت حلقه ي ذکر آنها در عدد

 گذشت که همه بدعت و زندقه و الحاد است.

 

 صوفی و اذن در ذکر
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ود و نخواهد باز جمله ي بدعت هاي حضرات صوفیه آن که با مردیان می گویند ذکر باید به اذن مرشد باشد تا اثر 

باطل است چه آنکه بسیاري از اخیار و ابرار ختوماتی گرفته اند و اذن هم از کسی نگرفته اند مع بالضروره این حرف 

ذلک اثر کامل هم دیده اند و دیگر آنکه اذن در ذکر بدعت است و اصال روایتی و سندي که قابل قبول بشد در این 

متعال شرط بداند بدعت در دین است و این همه کتب ادعیه که از خداوند باب نرسده است و هر که اذن را در ذکر 

اذن در آنها نیست تمام شروط دعا خوندن را ذکر کرده اند و علماي امامیه فعال در دست ماست اصال نامی و نشانی از 

ی و مجلد ادعیه الفالح شیخ بهائاصال نامی از اذان نبرده اند مثل کتاب مصباح شیخ طوسی و مصباح شیخ کفعی و مفتاح 

الدعوات و جمال االسبوع و جنت الواقیه و محاسنه بحار االنوار کتب متعدده ادعیه ي سید بن طوس مثل اقبال و مهج 

 النفس و غیها و مفاتیح الجنان محدث قمی قدس اهللا ارواحهم.

صه و غیر مختصه به وقتی عالمه مجلسی در ورق آخر کتاب عین الحیوه بعد از اینکه از اذکار مختصه به اوقات مخصو

اعمال و عبادت آنقدر هست که از عهده ي صد از اوقات می فرماید به برکت اهل بیت رسالت اذکار ادعیه و اوراد و 

آمد پس چه حاجت است به مرتکب شدن از اعمال بدعت که از مشایخ صوفیه و اهل هزار یک آن به در نمی تواند 

این فقیر در این کتب بر سبیل اجمال از هراز یکی و از یراث رسیده است و آنچه سنت ببعضی از جاهالن بی خردان به م

بسیار اندکی ذکر کرده ام اگر کسی به انها عمل نماید وقت او را فرا می گیرد  مجمال طریقه ي اهل بیت علیه السالم 

 محفوظ و مضبوط است و کسی که راه اطاعت ایشان را بخواهد واضح و ظاهر است انتهی.

گوید حضرات صوفیه به این اذکار اختراعیه قناعت نکنند بدعت دیگر به او اضافه کرده اند و آن این است که حقیر 

چون احمقی را به دام آرند از او سئوال کنند که چند مرتبه موال علی بن ابی طالب را در خواب دیده اي آن مرد عوام 

و کجا در خواب خدمتش رسیدم پس مرشد گوید دل خوش  ساده لوح گوید خاك بر سر من کجا آن جناب را دیدم

دار که  خدمت او خواهی رسید از آن روز تا به حال چون راه را گم راه بودي و عمر خود را به خدمت علماء قشر به 

ز این جهت از طریقت دور افتادي بودي اکنون  که اهل طریقت شدي به زدي به مقصود خود برسی در سر بده بودي ا

چاره فلک زده به گریه در آید و بگوید جناب مرشد اگر به برکت شما ما آدم بشویم پس مرشد ت آن احمق بیآن وق

یک ذکري را که در هیچ کتاب دعائی نیست به این خصوصیات به آن تازه مرید تعلیم می دهد و به او می گوید که در 
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ی که چیزي گم کرده باشد همی به اطراف خود حال ذکر صورت مرشد را به نظر بیاورد مانند کسی باید بوده باش

متوجه باش و با سر خود اشاره به طرف یمین و یسار خود بنما و تافالن عدد مخصوص بگو ال اله اال انا چون آن تازه 

متکون که در سابق شنیدي بنظر او بیاید مرید به این ذکر اختراعی اشتغال پیدا می نماید بت پرست شوود. پس شیطان 

لتی که عمامه سبزي بر سر داشته باشد او را بگوید من همان هستم که او را طلب می کردي یعنی معاذاهللا در حا

که امام را ندیده و اوصاف او امیرالمؤمنین می باشم شیطن که نمی تواند به صورت پیغمبر یا امام بشود ولی این بیچاره 

شیري هم بر کمر می بندد می گوید من امیرالمؤمنین هستم را نفهمیده شخصی را می بیند عمامه سبزي بر سر دارد شم

بلکه  این بیچاره هم قبول می کند در آن وقت وجد و نشاطی براي او حاصل می شود و از شوق گریه بسیاري می کند

ان شب را تا به صبح مشغول نماز شب گردد ون خدمت مرشد برسد و واقعه را عرض کند مرشد بگوید این از اسرار 

جائی اظهار نکن تا رفت هرفته او را فرمان  می دهد که دیگر تو از واصلین شدي و عبادت از تو ساقط گردید این است 

و ریاضت آنها مغرور نشوید و اهللا این است خدعه و مکر این حضرات اهللا اهللا که فریب این قلندران نخورید و به ذکر 

دلهاي ایاشن از صفات رذیله گندیده آنی خضوع وخشوع  قوم قلوبشان لذت ایمان نچشیده و حالوت طاعت ندیده

 ندیده بلکه ظلمت کده است که اصال نور اسالم در او نتابید.

 

 صوفی و کمند وحدت

از جمله بدعت هاي حضرات صوفیه این است که چون کسی را به دم آرند باید در ابتداء امر که به خدمت مرشد می 

که آن ریسمان را کمند وحدت گویند ریسمانی به گردن این تازه مرید ببندد رسد مردي که او را دلیل پیر گویند 

ریسمانی به گردن این تازه مرید ببندد که ان ریسمان را کمند وحدت گویند پس سر ریسمان را دلیل پیر می کشد به 

و بندهاي لباس  طرف مرشد مثل خري که می خواهند به زیر بار بکشند چون به نزدیک مرشد بر سد باید جمیع دگمه

خود را باز کند و پیراهن خود باال کشد و مشد نیز هچنین کند پس این تازه مرید دست به گردن مرشد در آورد و مرشد 

نیز چنین کند پس این تازه مرید دست به گردن مرشد در آورد و مرشد نیز چنین کند و باید ناف این تازه مرید بناف 

فرزند مبتدي ناد و اگر کسی بپرسد که عقب کردن لباس و باز کردن تکمها براي مرشد بجسبد این وقت مرشد او را 
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طریق وصول مممکن نشود و سالک در سلوك چیست جواب گویند بین طالب و مطلوب حائلی نباشد و با بودن حائل 

 )خود طریق صواب نپوید (حقیقت بر رییش این احمق ها باید خندید

 

 صوفی و سپردن سر

هاي این حضرات این است که چون جاهلی یا سفیهی را به دام آورد با تمام نرمی و شکستگی و خضوع از جمله بدعت 

و خشوع با او تکلم کنند تا اینکه دل او را می بایند چون از او مطمئن شوند که دیگر سخن را از مرشد قبول می کند 

ء قشر او را دارا هستند و دیگر علم باطنی که پس به او می گویند اي فرند علم دو علم است یکی علم ظاهري که علما

 ان مخصوص عرفا است و آن درسی نیست بلکه از سینه به سینه می رسد

 خوب است کتاب خانه در سینه بود  درسی نبود هر آنچه در سینه بود

 و مالي رویم در این باب گفته

 جلد او پشت خران بگذاشتیم   ما ز قران مغز او برداشتیم

د گوید بدان این فرزند که اهل ظاهر از این علم محروم باشند و طریقی به آن ندارند و چون ما اهل سپس آن مرش

طریقت باشیم اي نعلم در نزد ما موجود است پس آن تازه مرید گوید اي کاش مرا از ان بهره حاصل می شد مرشد 

 گوید اي فرزند اگر طالب باشی به آن می رسی مرشد ما مالي رومی فرموده

 تا بجوشد آبت از باال و پست  آب کم جو تشنگی اورد

اکنون که طالب هستی باید فالن عمل و فالن ریاضت را به جا بیاوري چون فارق شوي با تو خواهم گفت آنچه باید 

مدت زیادي به نحوي که ذکر شده سینه برهنه خود را به سینه برهنه مرشد بچسباند اي نوقت بگویم چون مرید بعد از 

 و این است که شیطان او را از مغیبات خبر می دهد.ار الهوتی ااسر

آورده اند که سالکی در نزد مرشد چندي خدمت کرد به امید اینکه مرشد از اسراري به او سپارد چون سینه ي آن 

 سالک تنگ شد به مرشد شکایت کرد که تا چند مرا از فیض خوئد محروم مینمائی مرشد گفت میخواهی اسرار به تو

بیاموزم گفت بلی پس دست آن سالک را گرفت و در حجره ي مخصوص  خود بردي بادي سهمناك سرداده سالک 
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او را ضبط کن سالک چون این بدید دنیا در نظرش تیره و تار گردید دود از کاخ دماغ او بیرون  را گفت این سر است

ر مجالس و محافل این قصه را نقل مجلس قرار ده زبان ب هسب و شتم بر گشاد و د»آمد غضب آلود از حجره بیرون ا

چون خبر به مرشد رسید او را طلبید و گفت اي فرزند نگفتم که تو هنوز قابل نیستی که من سري به تو سپارم چه داد 

آنکه یک گوز را نتوانستی به کسی نگوئی من چگونه اسرار الهوتیه را به تو سپارم و مخفیات عالم جبروت را در اختیار 

آن جاهل  بنمائی بگذارم تا اینکه در نزد هر جاهل آن را بگوئی و سبب هالك تو بشود و اسرار اولیاء خدا را ضایع  تو

سفیه بگفته هاي مرشد دل از دست داده و ثانیا به دست او توبه کرده و به اعتقاد باطل خود برگشته و از مرشد معذرت 

 ماید)طلبیده وعهد نمود که دیگر کشف اسرار ایشان نن

 

 مجلس نیاز صوفیان 

از مجلس نیاز صوفیان نقل می کند که ملخص بعضی عباراتش  134شیخ عباس علی کیوان قزوین در کتاب استوار ص 

علی اللهی خیلی گفته می شود و روز جمعه هر مرید که می آید باید هدیه براي قطب این است (که لفظ نیاز در نزد 

محسوب می شود که دیگر در آن هفته ي آینده نماز بر آن آوردنده الزم نیست تبدیل ببرد و آن به جاي نماز یک هفته 

به بهتر شده پس نیاز در مقابل نماز می افتد و گاهی از همدیگر می پرسند که نماز میخوانی او جواب می دهد نه اما نیاز 

ن بر غیر صوفی حرام است همانند که ان رئیس دیگ جوش کند و آمی دهم و غالبا آن نیاز یک گوسفند قربانی است 

 مائده اسمانی او را دانند و گویند.

 اگر نیاز دهی پس نماز بیهود ست  اگر نیاز نباشد نماز بی سواد ست

 

 مجلس دیگ جوشان صوفیان 

بسیار می دهد که خالصه آن این است اعمال مختصه ي به صوفیان که مسلمانان دیگر ندارند دو تفضیلی  139در ص 

ت یکی انفرادي و آن ذکر و فکر است که دائم است نه موقت و مطلق است نه مشروط دوم اجتماعی که نیاز و قسم اس

دیگ جوش است یعنی شرطش اجتماع است و باید به جماعت ادا شود و موقت به وقتی است که قطب معین کند و از 
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باید مدعویین الیق باشند اهل فرموش خانه را اما  پنج نفر کمتر نباشد و هر که را قطب وعده بگیرد مرید اختیار ندارد و

تمیز لیاقت و اندازه اش بنظر آن قطب است (و صورت آن مجلس را مفصل نقل می فرماید که عیاري و عام فریبی و 

 یاه باد روي جهالت )شیادي است س

 

 مجلس نبائی صوفیان

اول مقدمات تا آخر تعقیبات ( پس حواله به کتاب ونیز در آن کتاب گوید این مجلس چهل مسئله را تشکیل می دهد از 

به همین می نماید) فقط در این جا می گوید چون وارد می شوند باید حلقه وار بنشینند و تکیه به جائی ننمایند و هر 

دست مال نبات خود را در دست داشته باشد و این کار در شب جمعه باید باشد سپس دستمال هاي نبات را به دلیل کس 

ی دهند آن دلیل دستمال نبات را به سینه می چسباند و بر میخیزد پس پس می رود و نگاهی به شیخ می کند و تعظیم م

می نماید تا شیخ به سر اشاره کند که بیا پس دلیل با گردن کج می آید و در وسط مجلس به سجده می افتد و سجده 

دهد و همین قسم دستمال هر یک را گرفته به این کیفیت به  می آید و دستمال نبات را به شیخ میمی کند و برخواسته 

شیخ می دهد و خود دلیل و شیخ هر یک دستمال نباتی را دارند که به نزد آن دستمال ها می گذارند پس نبات ها را بر 

ا به وي هم می ریزند و مخلوط می کنند و چهارگوشه سفره روي نبات می اندازند مثل دیگی که دم کنند یعنی آن ر

همه به سجده باید بروند تا پنج مرته و سجده پنجم آخر عالم غیب فرستادند تا برکت مادي و معنوي بیابد در آن وقت 

اعمال است و در سجده ي او ودوم و چهارم دعاهائی دارد که باید خود شیخ آهسته بخواند و کسی نشنوئد و سائرین 

پس به ترتیب بر خیزند و بروند  و هر کس دستمال خود را بر  در سجده باید ساکت باشند و حرف زدن حرام است 

کرده با تضرع زمین را ببوسد و هر دو طرف صورت بر زمین بساید سپس به طریق قههرا پس پس دارد و رو به شیخ 

 برود بجاي خود بنشیند تا آنکه زیر دست اوست بیاید به همین تفصیل دستمال خود را بردارد و بعد از سجده پنجم

حرف زدن جایز می شود ولی تا شیخ سخن نگوید کسیتکلم نکند پس شیخ نگاه به دلیل می کند و می گوید یا علی و 

بر می دارد و به دلیل می دهد که به شخص اول طرف دست آهسته گوشه سفره ي نبات را باز میکند و یک مشت 
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یک حبه نبات دردستمال می گذارد و دلیل  راست بدهد همین قسم تقسیم می شود تا دور خالص شود و گاه می شود

 را از دیگران بیشتر میدهد.

 

 شرائط دیگ جوش

دست خود را هر حیوانی حالل گوشتی کافی است از مرغ تاشتر مرید خودش آن را ذبح یا نحر کند یا نائب بگیرد و 

به امر قطب ذبح کند و نائب  روي شست نائب بگذارد و اگر مرد است حیوان نر و اگر زن است حیوان ماده ذبح کند و

له و پاها با پوست کنده شود و آن را اجرت بسیار بدهد و پوست آن را به طوري بکند که مهر باشد یعنی تا پوست ک

گوشت را قطعه قطعه کنند و اول باید خود قطب زیر دیگ را روشن کند پس از آن نائب بگیرد تامواظب باشد که از 

ر دیگ را بر میدارد که بخار اول او به صورت قطب بنشیند و وقت برداشتن در دیگ جوش نیفتد پس قطب می آید د

قطب دعائی می خواند سپس گوشت ها را در طشتی می ریزد و کاسه کاسه قسمت می کند براي میهمانان چون سفره 

می خیزد در آن وقت  چیده می شود یک فاتحه و سه قل هو اهللا قرائت می شود و وقتی خواننده به نام قطب می رسد بر

همه ي میهمانان بلند می شوند خواه قطب حاضر باشد یا نباشد و هرکه دیگ جوش بر او واجب می شود هر ساله قربانی 

 کند و هر که دیگ جوش نداد قابل نیست که قطب بشود.

 

 صوفی شدن زن و معانی بعضی از اصطالحات صوفیه 

اطن همه محرمند چون همه کنیز قطب ند یک  عصائی یا یک تسبیحی را زنی که نامحرم به قطب است به ظاهر لی در ب

در میانه می گذارند که یک سر آن به دست زن باشد و یک سر آن به دست قطب تا وصل جسم مرید به قطب صدق 

بی به کند سپس آیه یبایعنک را می خواند پس قطب سه بار توبه و استغفار می کند و پنج شرط از او می گیرد و ذکر قل

می  214حاال تو خواهر دینی صوفیان شدي این است بیعت زنان نامرحم و در کتاب استوار ص او می دهد و می گوید 

گوید صوفی گوید مراد خدا از لفظ نعمت در قرآن تصوف است و آیه ولتسئلن یومئذ عن النعیم یعنی عن التصوف و 

س هر که تشرف پیدا نکرد به تصوف او را منافق گویند و هر گاه مراد خدا در هر آیه از کافر و منافق غیر صوفی است پ
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پیدا کرد او را مشرف می نامند و نام همیشگی او فقیر مشرف و اگر معاشرت با صوفیان کند او را سالک گویند  تشرف

ازه تبلیغ و دل و صاحب خلسه و مراقب اکر ترقی کرد و اجو اگر خیلی به دلخواه صوفیان باشد چند اسم دارد یکی اهل 

دعوت به او داده شد او را (پیر صحبت نامند) و گاهی او را پیر دلیل می نامند اگر دلیلواقع شد و اگر اجازه دست گیري 

از قطب گرفت او راشیخ گویند و شیخ درجاتی دارد شیخ سیار که در شهرها بگردد براي ارشاد و شیخ مشروط که 

و شیخ موقت که در سفر معین مثل سفر حج او باید به فرمان قطب باشد مختص یک شهري است از قبل قطب و ارشاد 

باید بار شاد پردازد به دستور قطب و این اقسام همه شیخ خاص باشد و آنکه مقید به هیچ یک از اینها نیست شیخ 

او است و اگر المشایخ است مثل شاهنشاه و اگر شیخ منحصر باشد او را ولی عهد گویند و تجهیز جنازه قطب به عهده 

گویند و  سالک زود زود ترقی نمود او را مجذوب می گویند و کسی که باالي دست او کسی نیست او را قطب ي

دیوانگان را مجذوب می نامند و اگر آن را دیواانگان یک نف را زخم بزنند و دشنام بگویند آن را مایه ي فخر خود می 

نه کسی را بکشد بازماندگانش فخریه و مباهات می نمایند و او را شهید دانند و به آن تبرك می جویند و اگر آن دیوا

و گر مقتول غیر صوفی بوده بعد از کشته  مجذوب گویند و مقبره ي عالیه براي او می سازند و تا ابد زیارتگاه می شود

ي و توفیق جبري گویند و شدن نام صوفی به او می گذارند و مقام کریمی در آخر براي او معتقدند و این را عاقبت بخیر

 سعادت پس از مرگ براي او معتقدند)

ا این ود خران و عابد شیطان که سر تا پا همه بدعت و زندقه و الحاد است که بقل این است اقوال و کردار این معبا

و جان جهات و نادانی خود را مکمل نفوس تما بشر می داند و می گوید ز من همه ناقص وگمراهند و باید همه مال 

 خود را به من سپارند و نام غیر مرا نبرند و مهر غیر مرا نداشته باشند .

گفته صوفی می گوید اتخاذ پیر و مرشد کافی است و بی پیر هر چه عمل کند بی  474حتی اینکه در کیوان نامه ص 

دیگر مجال تحقیق نمی  ثمر است و لفظ بی پیر را فحش بزرگ می دانند و چون پیر گرفتن را بر همه الزم می دانند

می نمایند و چند نفري یابند و به هر کس به اسانی سر می سپارند و مرشدهاي هوسناك نیز به اندك بهانه دعوي پیري 

 که بر خود گرد آورند قطب مسلم می شوند و سلسله از خود جاري می نمایند انتهی)
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 طریق صوفی شدن مردان

بیانات مفصلی کرده است راجع به تشرف مرید به نزد مرشد که  115شیخ عباس علی مذکور در کتاب استوا ص 

خالصه او این است (که قطب معین می کند ساعتی را برایت شرف غالبا صبح جمعه است پس خودش یا دلیل از جانب 

وز و یک انگشتر و یک سکه و یک قواره کفنی پارچه ي سفید و قدري نبات به او به مرید امر می کند که یک ج

حاجت زیارت دري همت حاضر کن که بدهی در ازاء اسم اعظم و پنج بار غسل کن به یک غسل به پنج نیت توبه ق

بدون تقدیم و تأخیر در آن ساعت این پنج چیز را بیاورد همین که آورد اسالم جمعه و باید به همین ترتیب نیت بنمائی 

ت را بر روي غیر او هر که باشد می بندند اگر چه ولی قطب با دلیل حاضر خلوت شده و مرید را می طلبند و در خلو

بر وزن هرمز بزي است قرمز رنگ موي پیچیده بلندي دارد) و باید عهد قطب رو به قبله می نشیند بر روي پوشت مرعز (

آن پوست تمام مهر باشد یعنی پوست سر و گوش و دم همه بر جاي خود باشد سپس به مرید می گوید در دست چپ 

بایست درجانب قبله و آن پنج چیز را که آورده در جلو خود گذارد پس قطب به دلیل اشاره میکند که شروع به دلیل 

کن پس دلیل به مرید  امر می ند که پا برهنه و سر برهنه و دوش برهنه شود و شال کمر تو را بگشا و هر بند و اداء وظیفه 

ن است و خود دلیل هم تمام تخلیه می شود و عبا یا احرامی هر گره که در لباس هست باز کن که معنی تمام تخلی ای

 چه دارند از دوش می اندازند با جوراب و کاله و شال و همه ر اهمانجا می گذارند تا بر گردند و برداند.

پس دلیل خم می شود آن پنج چیز را به دست راستش می گیرد و با دست چپ بند دست مرید را می گیرد بطوریکه 

است او آویخته باشد و هر دو آرام به راه می فاتند پس از طی مسافت که به قطب نزدیک می شوند به سجده دست ر

می افتند و پشت هر دو دست خود را به زمین می گذارند و کف دست به طرف آسمان باید باشد پس برخواسته ایستاده 

ان قطب بودن خود را نقل می کند تا اینکه گوید) پس داستان زم یک نگاهی به قطب نموده دوباره به سجده می افتد (

پس برخواسته می آیند به جلو قطب می نشینند و دلیل با دست راست قطب را گرفته می بوسد و آن را پنج چیز را می 

گذارد به دست قطب پس قطب آن پینچ چیز را گرفته به زمین می گذارد و دست به آنها می کشد پس دست مرید را از 

ل خالص می کند و با ناله سه بار استغفار میک ند و دلیل و مرد هم متابعت می نمایند و صیغه ي توبه و دست دلی

که این است صورت بیعت می فرماید استغفار را می خوانند با گریه پس قطب روبه مرید کرده اشاره به عقد صفا نموده 
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جانب خدا از تو بیعت می گیرم که پنج چیز را به ذمه  الهیه که همه انبیا بیعت می گرفته اند براي خدا اینک من از

 بگیري.

اول تعظیم همین کار بیعت و معاهده که این را بزرگتر از همه چیز و از همه کارها بدانی و علت غائیه خلقت قرار دهی 

حرام و  و به آخر برسانی و به لوازم این بعیت عمل کنی تا دم مرگ یعنی هر چه حکم دینی از واجب و مندوب و

 مکروه به تو بگویم الزم العمل بدانی و حاضر باشی براي عمل کردن ه شریعتی احکام بدنی و چه طریقتی احکام قلبی.

 دوم شفقت به همه مردم گرچه کافر و دشمن باشند.

 این امر یعنی هرچ حاال به تو گفتم به کسی نگوئی سوم پنهان داشتن 

 نی من باشی در هر کار دنیوي که به تو امر می کنمچهارم از حاال تادوازده سال خادم مجا

پنجم آنکه دیگ جوش هر وقت خواستم بدهی و آدابش را ان وقت به تو خواهم گفت و من در عوض این پنج مطلب 

به تو اجازه می دهم که بر دل خو د به چشم دل نگاه کنی و همیشه آن را ببینی تا اینکه گوید انیجا بیعت تمام شد که 

ملتزم به پنج چیز شد دیگر قطب چیزي بدهکار نیست و مرید تا جان دارد بدهکار است پس قطب بند اخر داخلی مرید 

سد و پشت دست او را روي چشم راست خود گذارده فشار محکم می دهد و به مرید هم امر می سبابه ي مرید را می بو

 کند که چینین کند.

تو است باید همیشه در نماز باشی پس قطب حبه از آن نبات خودش  پس به مرید می گوید این ذکر و فکر نماز دل

میخورد بعد به دلیل می دهد بعد به مرید می دهد و می گوید تبرك است و در وقت دادن نبات باید دست همدیگر را 

 ببوسند

که بیرون بود می پس می گوید برخیزید و بروید شال و کاله و عبا و جوراب خود به پوشید و در را باز کنید پس هر 

 آید و از این نبات می گیرد و دست قطب را می بوسند و تبریک به مرید می گویند.

داستان مفصلی در آداب و رفتار قطب با مرید می نویسد که  119و نیز شیخ عباس علی مذکور در کتاب استوار ص 

می حرکت می دهد و بساید به دست ملخص آن این است (قطب با مرید نو رسیده تا اواسط ارادت دست خود به آرا

مرید و مرید سر به زانوي قطب گذارد و مکرر بمالد و عقب عقب به قهقري برود و دم در بایستد تا قطب او را اجازه 
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مرخصی بدهد و چون اجازه حاصل کرد خم شود آستانه را ببوسد و دو طرف صورت و پیشانی را بر خاك یا بر چوبه 

 ال باشد سپس برخاسته برود.در نهاده دمی به همان ح

گفته که مرید هر سال در عید فطر فطره ي خود و عیاالت خود را به قطب بدهد و  هر چه ربح به  127و در صفحه 

دست او می آید از کسب و اجاره امالك و حقوق دیوانی و حق الجماله و گدائی وارث و هدایا از جزئی و کلی حتی 

هد تا بقیه بر او حالل باشد و االحرا م است زیرا مرید مالک هیچ چیز نیست بنده قابل القطه ده یک آن را باید قطب بد

تملیک نماید و اگر مریدان بسیار باشند و با ثروت مهم باشند از راه فطر و مالکیت نیست مگر آنچه را که قطب به او 

 را آشکارا معین نماید.عشر و نذر آنها مال بسیاري براي قطب پیدا می شود و باید قطب مصارف آنها 

و غالبا اقطاب در این مورد روسی می شوند و اکثر مریدان ترك آنها را نموده آنها را در دو کاله بردار نامیدند زیرا 

 براي خود  امالك بسیار خریدند انتهی 

ق را افسار کرده اقول این است حال این معبود خران و عابد شیطان که اینهمه بدعت در دین می گذارند و مردمان احم

 پاالن پشت آنها گذارده سواري از آنها می گیرند اعاذنااهللا من شرورهم)

 

 عقیده صوفی در امانت نوعیه

مطالبی نقل کرده که خالصه ي آن این است گوید (اتباع  565حاجی مال عباس علی قزوینی در کیوان نامه ص 

عنوانی بزرگ و کم کم لذت نفسانی از این شهرت و احترام ابوهاشم کوفی طائفه ي جداگانه شدند مسمی به صوفیه با 

دماغ آنها جا گرفت که به جاي لذائذ طبیعیه که نداشته اند لذت نفسانی حکم فرما شد تا جمعی که زاهد نبودند در 

اسالم را از  عمدا اظهار زهد نمودند و پشمینه پوشیدند عصا ور کوه به دست گرفته اند به بیابان ها افتادند و آداب ظاهره

اقول و فعل کامال اظهار می نمودند بلکه سوزناك تر از زاهد اصلی و به این شعبده و دام تزویر نام پاکان را هم آلوده 

می کردند در یک قرن حال به دین منوال گذشت کم کم حرف معارف بر زبان زاهدان افتاد اول عنوان محبت که ما 

 عشق او بر خود می خریم و بر وصول به او ترك همه می گوییم. محبوب غیبی داریم و این شدائد را به
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کیست و صفاتش چیست و هر کس به قدر قوه خود بعد عنوان معرفت و اسرار گوئی پیدا شد که آن محبوب ازلی 

راي دقت کرد که مطلب را باریک تر کند و الفاظ را غلیظ تر و از فهم دورتر به معما نزدیک تر بوده باشد و مریدانش ب

 الفاظ  او معانی و تأویالت ساخته اند و اگر هم دروغ بود دروغ را پرداخته اند و خیمه رقابت و ریاست را افراخته اند.

پس هر کس که از این الفاظ و بهتر و معما تر گفت او بزرگ و محترم تر شد چنانکه این الفاظ معراف نما از عمل زهد 

ید گفت (التوحید غریم ال یقضی دینه) و این جمله چنان مرغوب شد که او را ثال شیخ جنید در باب توحباالتر گشت م

شیخ الطائفه گفته اند و مسلم سالسل نامیدند و صوفیه از شیعه گویند که در زمان جنید غیبت کبري واقع شد و امام 

زمان هر کس به راستی  غائب در باطن جنید را به نحو غیر مستقیم نائب معین کند تا زمان ظهور برسد و گویند این

 سلسله ي اجازه اش به جنید برسد او حکم امام دارد در همه کارهاي دین و دنیا.

و بعضی دیگر از صوفیه باالتر رفته اند گویند که اصل امامت منتقل شد به جنید و از او به نوابش تا قیامت و عنوان 

دد معین ندارد به شماره ي عصرها باید امام یعنی نائب امامت که تا دوازده نفر شخصی بود بعد از آنها نوعی شد و ع

 جنید باشد در هر عصري و اما حقیقی همان شخص است نه آنکه نائب باشد)

اقول در سابق ترجمه ي جنید بغدادي را ذکر کردیم که به اتفاق از اهل سنت است و احدي احتمال تشبع درباره او 

 از کجا سرچشمه گرفته) است نمی دانم این خرافات و اراجیفنداده 

بالجمله عطف به عبارت سابقه می گوید چنانکه نگارنده مبتال به این طائفه بود تا چند سال حضرات صوفیه از اول اظهار 

این ادعا نمی کنند تا وقتی که مرید محرم اسرار شود چنانچه براي نگارنده واقع شده بود و آنها پنداشته اند که نگارنده 

ده آنها باقی خواهم ماند لذا اسرار خود را بروز دادند و از همانچا من استدالل بر کذب و بطالن آنها کردم تا آخر بر عقی

واطن و حقائق باشد نه آنکه چیزي را پندارد و مانند ظاهر بر پندار زیرا از باطن من بی خبر بودند و امام باید عالم بی 

 شیمان شود.خود آثار حقیقت بار کند بعد انکشاف خالف شده پ

چنانکه آن طائفه حاال هزار افسوس می خورند وپشیمانی دارند که چرا راز خود را به من مکشوف کردند و مرا ثابت 

قدم نامیدند و به خط خود نوشته و سند به من دادند که فالنی متجلی به شئون حقیقت شته نفس خود را گشته و ثانی ما 

و در همه ي احکام دینیه حق رأي و از رحیق مختوم بهشتی سیراب شده است  و مختار درهمه اسرار و کارهاي ما است
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دادن دارد و آراء او الزم االجرا است و حاال به حدي پشیمانند از این نوشته ي خود که راضی اند به هزاران بها آن سند 

 را از من پس بگیرند ذلک مبغلهم من العلم و من التدین انتهی.

 

 صوفی و سر سپردن

وارد بشود بر حسب آنچه را طالح این فرقه ضاله وظیفه ي متبدئین است و سالک در ابتدا که می خواهد بر مرشد باص

که حقیر در محالت دیدم و شنیدم و سپس در کتاب براهین الجلیه ي فاضل دانشمند آقاي آشیخ علی گنابدي قرائت 

دانه به همراه خود بردارد و آن را تسلیم مرشد بنماید یک  کردم از این قرار است که این مرید مبتدي  اول باید پنج چیز

ت و قریب به همین آنفا گذشت و گردو و کنایه دانه گردو و پنچ قران پول یک انگشتر عقیق یک شاخه نبادستمال ده 

از گذشتن  از دادن سر می باشد که آن را در  نزد مرشد می سپارد و پنج قران کنایه از گذشتن مال است و دستمال کنایه

لباس و وارد شدن در کمند وحدت و نبات تحالوت تشرف به خدمت مرشد است و انگشتر کنایه از حلقه غالمی به 

گوش کردن است سپس آن تازه مرید را امر می کنند که پنج غسل بنماید غسل اسالم غسل ایمان، غسل توبه، غسل 

د بگذارد سپس پیر دلیل آن دستمال را در گردن تازه مرشتشرف، غسل زیارت سپس آن پنج چیز را بیاورد و خدمت 

مرید می اندازد و به طرف مرشد می آورد پیر دلیل حکم می کند تا سه مرتبه سجده کند قبل از اینکه به مرشد برسد 

چون رسید دو زانو و سرشانه ي مرشد را به بوسد سپس تمام شال کمر و بندهاي لباس خود را باز کند و همچنین مرشد 

و ناف بر ناف مرشد و سینه به سینه او بگذارد و هیچ گرهی در بین نباشد حتی گره بند زیر جامه په مرد باشد و چه زن 

اورادي تعلیم می نماید آخر آن صلوات بر مرشد است و به او می گوید تو را پیوند حقیقت زدیم تو در سپس او را 

روکوع و سجود هستی چون حقیقت عبادت ذکر قلبی است و در بیداري یا خواب باشی همیشه در ذکري و در نماز و 

وقت گفتن آن قلب در حرکت است و بر حسب استعداد این تازه مرید هر چه باید بگویند می گویند این است عبادت 

 و خداپرستی این زنادقه که این همه بدعت و بت پرستی و گمراهی را در میان جامعه ي مسلمین اشاعه می دهند و عوام

 بیچاره را گراه می کنند لعنهم اهللا فی الدارین.
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 صوفی و ترك عبادت 

اب اعتقادات و دیگران تصریح دارند که مذهب تصوف ترك عبادت و ارتکب برحسب آنچه که شیخ صدوق در کت

محرمات است نهایت بعضی فرق صوفیه صورت عبادتی بجا می آورند که آن هم عین معصیت و مخالف با قانون 

است به جهت آنکه قاطبه ي صوفیان اگر عبادتی بنمایند تقلید از علماء نمینمایند و عمل بدون تقلید به اجماع  شریعت

از براي غیر مجتهدین و جماعت خاکساریه از فرق صوفیه اصال نماز نمی خوانند و فرق صوفیه که االن علماء باطل است 

مایند و مرتکب جمیع محرمات هستند و مع ذلک خود را در اطراف موصل و کرکوت هستند ترك جمیع عبادات می ن

 شیعه و از اولیاءاهللا و اهل طریقت و باطن شمارند و فعل محرمات را از صوفیان اهل سنت اخذ کردند.

ابوالقاسم قشیري در کتاب کشف المحجوب در آداب اقامه گفته که چون م سافر بر تو وارد شود شب چون مسافر سر 

باید مقیم دستی بر پاي وي نهد و اگر نذارد و گوید عادت ندارم اندر وي نیاویزد تا وي گران بار نگردد  به بالین باز نهد

 انتهیء

حقیر این عبارت را به بعضی فضال ارائه دادم گفتم غرض از این عبارت که می گوید دست در پاي وي نهد چیست 

ین جاري است که هرگاه مسافري از صوفیان بر ایشان فرمود غرض او واضح است مراد این است که عادت صوفیان بر ا

وارد می شود شب باید صاحب منزل نفس خود را یا پسر یا دختر یا عیال خود را بر آن مسافر عرضه دهد که با هر که 

 میخواهد زنا و لواط بنماید و اگر گفت عدات ندارم یعنی اکنون میل ندارم.

ومی وشمس تبریزي است که در ترجمه ي وي سبق ذکر یافت و باید و ال یخفی که اي نقصه شاهد صدق مالي ر

دانست که بعضی از مخربین دین از متقدمین صوفیه این ترك عبادات را به این حضرات صوفیه تعلیم داده اند و دلیل از 

چون ما را  فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین) وقرآن آورده اند و می گویند در قرآن است که خداي تعالی می فرماید (

مرتبه یقین حاصل است دیگر کلیه عبادات از ما ساقط است و این مخرب دین که این هرزه را به قالب زده است البته 

جاهل بوده یا تجاهل کرده و غرض او بر هم زدن قانون اسالم است و اال بطالن این حرف را هر طفل ابجد خوانی می 

آورد جمیع تفاسیر شیعه و سنی همه یقین را به معنی مرگ گرفته اند یعنی بعدت داند که آیات قرآن را باید از تفسیر در 

کن پروردگار خود را تا رسیدن مرگ سبحان اهللا پس بنابر تقسر صوفیان باید رسول خدا و علی مرتضی و سائر ائمه 
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ساعی در عبادت و بندگی هدي ترك عبادت بنمایند چون یقین  احدي به یقین  آنها نمی رسد با اینکه تا حال احتضار 

 بودند قاتلهم اهللا انی یؤفکون و این یذهبون اللهم ال تدع علی الرض منهم احدا

 

 صوفی و زبان کشیدن

این اصطالح مختص صوفیان از ابناء عجم است و مراد از زبان کشیدن این است که سالک چون به بنزد مرشد سر می 

خنی بدون اذن مرشد از دهان او بیرون نیاید و تا یک مدتی که مرشد و مرشدبه او می سپارد باید که دیگر سسپارد 

تعیین بنماید اصال نباید تکلم بنماید حتی در اممور ضروریه بلکه صوم صمت که در این شریعت منسوخ است به مریدان 

و تا چند روز او را  تعلیم کنند و حقیر به نزد یکی از این حضرات رسیدم و چندان که با او تکلم کردم اصال جواب نداد

به همین حالت می دیدم چون تحقیق کردم معلوم شد که مرشد او ر اجازه تکلم نداده و از فضائل صوفی یکی این است 

 که تا فالن مدت تلکم نکرده .

نشمند و این جهت او پیداست این تازه مرید اگر در تکلم آزاد باشد بسا  باشد که اسرار مرشد را افشا بنمایند و مردم دا

بسا باشد او را نصیحت کنند و از طریق باطل برگردانند فلذا او را امر به صوم صمت می نمایند که در این شریعت از 

بدعت هاي محرمه است تا مبادا کسی او را از طریق  باطل باز دارد تا هنگامی که کالما تصوف در عروق او ریشه دوانید 

 آن وقت او را رخصت تکلم می دهند.)

 

 فی و گل بنک بستنصو

و مراد از گل نبک بستن این است که مرید در مقابل مرشد باید با کمال خضوع بایستند و پنج انگشت دست چپ را در 

مقابل گوش راست خود نگاه دارد در حالتی که انگشتان از هم دیگر باز باشد و ابهام پاي راست را باالي ابهام پاي چپ 

کل اهللا درست شود و بنده حقیر این مطلب را شینده بودم ولکن تصور نمی کردم آن را بگذارد و گویند از این هئیت ش

تا اینکه اتفاقا در کربال معلی روزي به جناب میرزا محمد هفشجانی که با حقیر هم مباحثه بود در فرائد شیخ مرتضی 

شی با لباسهاي فاخر نمودار شد که مرحوم در بازار حضرت عباس علیه السالم راه می رفتیم با همدیگر به ناگاه دروی
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جماعتی از قلندران سر برهنه با او هستند چون نظرش به میرزا محمد هفشجانی افتاد او را در آغوش کشید و معانقه و 

روان شدند ایشان به مصافحه گرمی با هم کردند پس او را در منزل دعوت نمود و ایشان اجابت کردند و به همراه ایشان 

ا هم بیائید حقیر هم از  عقب سر ایشان آهسته آهسته می رفتم و نرم نرم از میرزا محمد خصوصیات من فرمود شم

درویش را تحقیق می کردم ایشان فرمودند این یکی از اقطاب است و در بلد ما هفشجان و اصفهان و نواحی آن به او 

اه و با حقیر آشنا باشد و در کربال نیز مرید عقیده تمام دارند و او را امالك فراوان است معروف است به سیف علی ش

بسیار دارد سپس حقیر آرام آرام از عقب می رفتم و می دیدم که بعضی از اهل بازار به تمام قامت براي او تعظیم می 

نمایند که اگر حضرت حجه السالم ایت اهللا فی االنام میرزا محمد تقی شیرازي قدس سره که در آن وقت فقیه عصر 

د از آنجا  عبود می کرد اصال از جاي خود حرکت نمی کردند بلکه سالم هم نمی کردند بالجمله چون به منزل خود بو

درویش که در طرف شرق خیمگاه نزدیکی قبر ابن فهد علیه الرحمه بود رسیدیم چون وارد خانه شدیم دستگاه ملوکانه 

ب کردن و ظرف شستن چون داخل ججره شدم مشغول جارومشاهده کردیم دراویش بسیار در آن خانه بود بعضی 

حجره تمام مفروش بقالی گران قیمت که معلوم بود از خود درویش است در آن وقت هنگام عصر بود بعد از صرف 

چائی احوال حقیر را پرسیده آنچه مناسب آن مجلس بود بیان کردم سپس گفت من مدتی در محالت بودم و یک یک 

آن را می شناختم و ایشان را بسیار تمجید کرده چون نزدیک غروب  نام برد که حقیر معروفین از صوفیان محالت را

آفتاب شد دیم قلندري وارد شد و کشکول خود را که در کوچه و بازر گدائی کرده بود آور و با دو دست خود نزد آن 

نهاد رفته در کناري درویش گذاشت او هم چیزي به او گفت که معنی تمجید و تحسین را داشت سپس کشکول را گ

طولی نکشید که قلندر مهیبی گردن کلف چار شانه سر برهنه شاربهاي او دهان او را پوشیده گیسوان او تا سینه او ریخته 

الله اي روشن کرده در دست دارد آمد در حجره ایستاد الله را به دست راست گرفت و پنج انگشت چپ را مقابل 

حالتی که ان از همدیگر باز بود گرفت دست راست را برد طرف گوش چپ در گوش راست خود در حالتی که انگشت

الله مقابل گوش او بود دیگر ملتفت پاي او نبودم چون از پس پاشنه ي در حجره نمایان نبود بالجمله آن روز معنی گل 

و بود جمع شدند نبک را فهمیدم این وقت آنچه درویش در آن خانه پشت سر این درویش که الله ي چراغ در دست ا
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ي نورالسماوات و االرض را تا به آخر و تمام گل نبک بسته اند و به صورت مردشد نظر می کردند این وقت مرشد آیه 

 قرائت کرد با چیزهاي دیگر که فعال فراموش کردم چون آیه را خاتمه داد این شعر بگفت

 از براي فناثی گفتیم هو  هر که دشمن بود به درویشان

ل تمام آن دراویش چنان صدا را به هو بلند کردند که خوفی در حقیر ایجاد شد سپس الله را مقابل  مرشد بر در آن حا

زمین گذاشته اند بنده گفتم جناب مرشد قرائت آیه نور هنگام آوردن چراغ با این کیفیات مخصوصه آیا منصوص است 

ه بود که میرزا محمد رفیق حقیر از جا بلند شد گفت و روایتی در این باب وارد شده است هنوز کالم حقیر تمام نشد

فعال وقت نماز جماعت است وقت دیگر خدمت شما می رسیم چون بیرون آمدیم عرض کردم چرا نگذاشتید با او 

مناظره بنمائیم فرمود من این درویش را می شناسم تکلم با او فایده ندارد چون ملتفت شدم که می خواهید با او صحبت 

لذا از جا برخاستم این درویش ریاست مهمی دارد گوش به حرف کسی نمی دهد و در ظاهر تمجید علما می ك نید ف

میرزا محمد تقی دیده ام سپس گفتم این هئیت دروایش به شکل مخصوص چه بود دیدم  ند و من او را در نماز مرحوم

 ایشان هم فرمودند این را گل نبک می گویند.

مهلکه صوفیه است و این تعظیم چراغ را جماعت صوفیه از طائفه مجوس اخذ کردند و اگر این هم یکی از بدعت هاي 

کسی بگوید آیه نور هنگام روشن کردن چراغ مستحب است بدعت در دین گذاشته چون نصی نه عموما و نه خصوصا 

 در این باب وارد نشده است.

 

 صوفی و کرسی نامه

یکی این کرسی نامه است و آن عبارت از این است که هر گاه مرید به از مکائد و حیل صوفیه و بدعت هاي ایشان 

درجه وصول رسید و به عقیده ي ایشان انسان کامل گردید مرشد یک پاره کاغذ را گرفته و در او می نویسد که من 

ید که هر چه به شما که او پیر دلیل شماست و از قول او تجاوز نکنفالن را نائب و پیر دلیل قرار دادم سخن او را بشنوید 

بگوید واجب است عمل کنید پس او را در بالد می فرستد که مردم را به سوي او دعوت بنماید و این کرسی نامه به 

 منزله ي اجازه است که علماي حقه به طالب علوم دینیه می دهند و این زنادقه ظلمت را به نور تشبیه کرده اند.
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 صوفی و غنا

ره بین اکثر طوائف صوفیه از ابناء شیعه و از ابناء سنت حالل دانستن غنا است و تغنی زینت از جمله بدعت هاي مشهو

مجلس آنها است و در مجالس ذکر آنها البته با ید آواز خوانی باشد و اال حال وجد و طرب حاصل نشود و حال آنکه 

انصاري قدس سره در کتاب متاجر در حرمت غنا مجمع علیه بین شیعه و سنی است . شیخ الطائفه مرحوم شیخ مرتضی 

مشبع در این باب ایراد نموده و دعوي اجماع بر حرمت غنا فرموده و از ایضاح فخر باب مکاسب محرمه فصلی 

المحققین انقل تواتر اخبار در حرمت غنا کرده و نیز ایه ي فاجتنبوا قول الزور) به غنا تفسیر شده و ایضا مفهوم قول 

که مدح مؤمنین منطوق آیه است و حیث قال (ال یشهدون قول الزور) که قول زور را تفسیر به غنا خداي تبارك و تعالی 

 فرمودند یعنی مؤمنین در مجلس غنا حاضر نمی شوند مفهوم آیه حرمت غنا است.

ده اند تبکریر و اکثر علماء و لغویین غنا را تفسیر کردند به ترجیع آواز که شنونده را به طرب آورد و ترجیع را تفسیر کر

طرب را گفته اند که آن حصول خفتی است در  انسان وپیدا شدن حالتی است که آدمی و حرکت دادن آواز در گلو و 

را از کثرت خوشحالی اندوه حاصل شود و بعضی از لغویین و علماء به ممحض ترجیع اکتفا کرده اند و طرب را در 

نی سرود خواندن و جمیع خوانند گیرا سرود گویند و کیف کان هر قسم تعریف اخذ نکرده اند و غنا به لسان فارسی یع

 غنا تعریف شده ابشد تغنی متصوفه آن فردا ظهر و قدر مسلم او می باشد.

 

 اخبار حرمت غنا

اخبار حرمت غنا متواتر است و در تمام کتب فارسی و عربی که راجع به اخالق است آن را شرح دادند در اینجا به قلیلی 

 ا می شود.اکتف

عالمه مجلسی در عین الحیوه می فرماید بدانکه در حرمت غنا در میان علماء شیعه خالفی نیست و شیخ طوسی و عالمه 

معلوم بوده است و درمین سنیان ابن ادریس همه نقل اجماع کرده اند بر حرمت غنا و حرمت آن همیشه از مذهب شیعه 

 عضی از صوفیه ایشان حالل دانسته اند و احادیث در حرمت آن بسیار است.خالف است و اکثر ایشان حرام می دانند و ب
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اول کلینی به سند صحیح و حسن از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده در  تفسیر این آیه ( ال یشهدون قول الزور)  

 است. که حق تعالی مدح می فرماید جماعتی را که حاضر نمی شوند نزد قول زور و فرمود که مراد غنا

ـ به سند حسن از امام محد باقر علیه السالم منقول است که نا از جمله گناهانی است که خداوند متعال به آنها وعید 2

آتش فرمود و بعد از آن این آیه را تالوت فرمودند(و من الناس من یشري لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهللا بغیر علم و 

احادیث دیگر وارد شده است که گناه کبیره آن است که خدا وعید آتش بر  لهم غذاب مهین)و در یتخذها هزوا اولئک

 آن کرده باشد پس معلوم میشود که غنا از گناهان کبیره است.

 صادق علیه السالم غنا داخل است در  انچه خدا فرموده و من یشري لهو الحدیث االیهـ به سند معتبر از حضرت 3

السالم منوقل است که خانه اي که در او غنا می کنند ایمن نیست آن خانه از ـ به سند صحیح از حضرت صادق علیه 4

 نزول  بالها دردناك و دعا در او متسجاب نمی شود و ملک داخل آن خانه نمی گردد.

ویست از ریان بن صلت که فرمود پرسیدم از حضرت رضا علیه السالم که هشام بن ابراهیم از شما ـ به سند صحیح مر5

ند که شما رخصت فرموده اید در شنیدن غناحضرت فرمود دروغ می گوید آن زندیق او از من پرسید من به نقل می ک

محمد باقر علیه السالم سئوال نمود از غنا حضرت فرمود که اگر حق و باطل متمایز او گفتم که شخصی از حضرات امام 

 ود که درست حکم کردي شود غنا در کدام طرف خواهد بود آن شخص گفت که در طرف باطل فرم

ـ به سند معتبر از امام صادق علیه السالم منقول است که فرمود مجلس غنا مجلسی باشد که خدا نظر رحمت به سوي 6

 اهل آن مجلس نمی کند و غنا داخل است در این آیه (و من الناس من یشري لهو الحدیث لیضل عن سبیل اهللا )

ول است که در خدمت حضرت صادق علیه السالم بودم شخصی عرض نمود ـ به سند صحیح از مسعده بن زیاد منق7

پرد و مادرم فداي تو باد داخل بیت الخال می شوم و همسایان دارم ایشان کنیزان دارند که غنا میخوانند و عود می نوازند 

ص گفت که من به و بسیار طول می دهم نشستن را از براي استماع آواز ایشان، حضرت فرمودند که چنین مکن آن شخ

به گوش خو دمی شونم حضرت فرمود که توبه کن مگر این آیه را پاي خود براي آن نمی روم همین استماع است که 

از قران قرائت نکردي که می فرماید (ان السلمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئوال) یعنی گوش و چشم و دل 

گفت واهللا که گویا هرگز این آیه را نه از عربی و نه از عجمی شنیده بودم پس  از همه ایشان سئوال خواهند کرد آن مرد
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توبه کردم که دیگر به آن عمل عود ننمایم سپس حضرت فرمود استغفار کن و برخیز غسل بنما و نماز به جاي آور که 

ه موفق به توبه شدي و از خدا در کار عظیم مقیم بودي په بسیار بد بود اگر بر آن حال می مردي اکنون خدا شکر بنما ک

بطلب تا توبه تو را قبول بنماید و بعد از این جمیع بدیها دوري کن و آنها را به اهلش و اگذار که هر فعلی را اهلی سات 

 و خداوند متعال بدیها را قبیح شمرده و از آن نهی فرمود.

لزور که آن حضرت فرمود مراد به قول زور غنا حضرت در تفسیر فاجتنبوا الرجس من االوئان فاجتنبوا قول اـ و آن 8

 است.

 ـ و نیز آن حضرت فرمود غنا آشیانه نفاق است9
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عذابی   مردم را مشغول کرده است که بازار آنی از این صداها خاموش نیست فالی اهللا المستکی باید منتظر بالء عظیم و

 دردناك باشیم که خانمان ما را ویران و روزگار ما را پریشان بنماید.

 

 صوفی و ترك المعیشه

عالمه شهیر حجه السالم میرزا باقر بیرجندي در کتاب اکفاء المکائد می فرماید که طائفه از این صوفیه را کالشیه گویند 

مایند و تکدي و احتیاج به خلق را شعار خود سازند و و آنها پس ترین طوائف صوفیه باشند که ترك کسب و کار بن

کسب را منافی با توکل پندراند و در این باب رساله ها نوشته اند و مجی الدین عربی در آخر جزأ فتوحات که در وصایا 

ل است است از ابی مدین که یکی از مراشد این قوم است نقل کرده است که آدمی در این دار دنیا میهمان خداوند متعا

 و قبیح است که میهمان براي مخارج خود کار بکند)

و جامی در نفخات االنس همین هرزه را به غالب زده اگرچه این سخن قابل تأویل است و می توان گفت مراد این 

ف استکه مال را مال خدا می دانم و دلبستگی به او ندارم و در هر موردي که خداوند متعال امر فرموده صرف بنمایم صر

می کنم و این طریقه صلحا و اولیا خداست ولکن از دأب و دیدن و سیره ي خبیثه ي این حضرات این معنی بعید است 

ترك کسب و کار کرده و هرزه گر چه آنکه با لعیان مشاهد و محسوس است که عده اي از این قلندران بی عار 

دیگ آشی است اي نحضرا فراشند سجع مهر بعضی از درکوچه و بازار و سیاحت کرد در هر شهر و دیار گشته هر کجا 

آنها این است (اکلها دائم) و دیگر (آتنا غدائنا) و دیگري (التبقی و ال تذر) و بعضی از صوفیه شجره ي ملغونه را به 

کسی  کرده اند که بعد از طعام براي میهمان می آورند و تفسیر کرده اند آیه (االخسرین اعماال) به اینکهخالل تفسیر 

کاسه ي آبگوشت را ترید کند و دیگري آن را بخورد و بعضی گفته اند عیش در دنیا بین دو چوب است چون اول خان 

و لگن را ابتداء طعام تعبیر به مبشر و به بشیر می نمایند و بعد از طعام به طعام چوب دوم خالل و بعضی از آنها آفتابه 

 نکیر و منکر.
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کنی و االلقاب در ترجمه ي ابن صابر ابو یوسف یعقوب بن صابر ابن ابو البرکات و مرحوم شیخ عباس قمی درال

البغدادي می فرماید این ابن صابر شاعري معروف و صاحب منزلتی بود در نزد الناصر باهللا خلیفه ي عباسی و از اشعار او 

 همه را خورده بودند.هر چه در خال طعام بود است در حق جماعت صوفیه که آنها را میهمان کرده بود و 

 ابان عن لفضل و  علیاء   موالي یا شیخ الرباط الذي

 با تو ضیوفی و او الدائی   الیک اشکو جور صوفیه

 و بت نشکو الجوع احشائی   اتیتهم بالزارد مستاء ثرا

 الزهادان یمشوا الی الماء   مشوا الی الخبز و من عاده

 لوائیلهم بخبز او بح  و هم الی االن ضیوفی وجد

 یحن فی مثلهم رائی   اوال فخذهم و اکفینهم فما

 

 و له

 

 مشایخ العصر لشرب العصیر  تدلبموا الصوف لترك الصفا

 شطر طویل تحت ذیل قصیر   الرقص و الشاهد من شأنهم

ه کند مله این جماعت صوفیه هم به اسم کالشیه معروفند هم به اسم تسلیمیه که براي مرشدان حاضراند که تا اشاربالج

خود را براي او حاضر کند که مرشد کام دل از او بگیرد و آنها را کاملیه نیز گویند چون خدمت پیر کامل را واجب 

شمارند و بیکاري و بی عاري روزگار به سر برند و خود را زاهد و تارك دنیا جلوه دهند و از همه کس بیشتر در طلب 

 نا ترك آنها را کرده .دنیا جان به لب رسانند نهایت این است که دی

 

 و صوفی و ذکر خفی
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از بدعت هاي شنیعه این حضرات ذکر خفی است که تحت عنوان استحضار صورت مرشد اشاره اجمالیه نمودیم در 

میان حضرا صوفیه دو نوع ذکر می باشد یکی ذکر جلی و دیگر ذکر خفی و این از مسلمات قاطبه فرق صوفی است و بر 

 دو قسمت بدعت است.

در میان صوفیه است از این پیش بیان شد که بگرد هم می نشینند و یا هو می کشند و عربده و ما ذکر ذکر جلی که ا

فریاد صیحه می زنند و سر بر زمین و دیوار می کوبند با اینکه قرآن به خالف این ناطق است چنانچه میفرماید (ادعوا 

موده است ( واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه دون الجهر من ربکم تضرعا و خفیه انه ال یحب المعتدین) و نیز فر

القول بالفدو و اآلصال و ال ت کن من الغافلین) یعنی یاد کن پروردگار خود را از روي زاري و ترس آهسته کن صداي 

 خود را و بخوان خداي خود را در طرف صبح و شام و مباش از جمله غافالن )

ه در باین ذکر خدا و یاد حضرت احدیت می فرماید که جمعی از اصحاب حرت و مجلسی قدس سره در عین الحیو

ایشان را منع به بلیغ نمود فرمود مگر ندا می  9رسول صلی اهللا علیه و آله فریاد بر آوردند به تکبیر و تهلیل رسول خدا 

 کنید کسی را که نشنود یا دور باشد.

علیه السالم مقول است که حضرت موسی علیه السالم از خداوند و در حدیث دیگر به اسانید صحیحه از امام صادق 

خود سئوال نمود که اي پرودرگار من تو نزدیکی به من تا به روش نزدیکان با تو را از گویم یا دوري که تو را هر گاه 

 می خوانم بلند بخوانم خطاب رسید که من همنشین کسی هستم که مرا یاد کند یعنی فریاد درکار نیست.

در حدیث دیگر به سند معتبر از امام صادق علیه السالم منقول است که شیعه ما جماعتی هستد که یاد خدا در پنهانی و

 بنمایند.

و در حدیث دیگر به سند معتبر از آن حضرت منقول است که حق تعالی می فرماید که مرا آهسته یاد بنماید در پنهانی 

 خواهم کرد من او را در عالنیه یاري 

در حدیث دیر به سند معتبر از حضرت امیر المؤمنین علیه السالم منقل استکه هر که خدا را در پنهانی اید کند پس و 

خدا را بسیار یاد کرده است به درستی که منافقان خدا را آشکار یاد می کنند و در پنهانی یاد خدا نکنند پس خداوند 

 متعال وصف ایشان نموده و آنها را مذمت کرده
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ر حدیث دیگر از امام محمد باقر علیه السالم منقول است که فرمود آدمی ذکري که در خاطر خود بنماید ثواب آن و د

 را جز خدا کس نداند.

پس مجلسی بعد از ذکر این اخبار می فرماید از این احادیث معلوم شد که فریاد کردن در ذکر پسند شارع نیست علی 

به نغمه ي و ترانه بالحان ملحدانه می خوانند آن منضم می کنند و اشعار عاشقانه  الخصوص تغنی و سرود و تصنیف ها بر

و این به اجماع علماء حرام است چنانچه آنفا ذکر شد پس واي بر آن وقتی که قص و تصفیق و انگشت درهم شکستن 

 نیز بر او منضم شود و دف و طنبور ز نیت مجلس گردد اي نحال ذکر جلی حضرات صوفیه است.

 

 صوفی و ذکر خفی

 اما ذکر خفی آن اشنع وجها و اطهر بدعت می باشد و بطالن ظان به وجوهی ذکر می شود.

اوال این ذکر خفی تلقی از شارع نشده است به این کیفیت چنانچه در سابق به آن اشاره کردیم پس این بدعت است و 

 هر بدعتی ضالت است پس این ذکر خفی ضاللت است.

حضرات سنیه که این ذکر خفی را معروف کرخی روایت کرده باطل است چه آنکه این هئیت را در و ثانیا ادعاي 

نیز غیر داود طائی از متعصمین عامه است مضافا بر اینکه معروف کرخی نیز غیر معروف  تذکره ي داود طائی دیده اند و

 معروف است.

د ولکن سندي که به اعتقاد صوفیه به ایشان منتهی می و ثالثا بر فرض محال که معروف کرخی و داود طائی سالم باشن

شود در سلسله او جماعتی باشند که قوادح و ذمایم ایشان دفاتر طوال را محتاج است مثل سید محمد نرو بخش که 

دعوي کرد من ممهدي صاحب الزمانم و گفت اتفاق اهل دل بر این شده است و جماعتی دیگر که در جهالت و تعصب 

 هور و معروف بودند.و بدعت مش

و رابعا آنکه در میان مشایخ صوفیه این ذکر خفی اختالف بسیار دارد و هر طائفه از پیران خود یک نوع ذکر خفی اخذ 

 کرده اند پس اگر منقول باشد یکی از انها منقول ست و اگر یکی منقول بود نیز مفید فایده نباشد کما عرفت.
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ساکت نشستن است با اذن مرشد براي این کار و ه استحضار صورت مرشد و و معنی ذکر خفی در نزد حضرات صوفی

اعما دیگري که باید بجا باورد و به اختالف مشارب فرق صوفیه اختالفات بسیار دارد همین ذکر خفی است ك 

 هشخص منصف قطع پیدا میک ند به اینکه بدعت است با آنچه را این حضرات بجا می اورند

ی که در نزد حضرات صوفیه از نمازشان او بیشتر است و آیه (ولذکراهللا االکبر) به آن تعبیر کردند و خامسا این ذکر خف

چرا ائمه آن را ضبط ننمودند و به علماء اصحاب خود نفرمودند و در کتاب هیچ یک از محدثین و فقهاء و مجتهدین 

 نبودند پس شما چرا به هر لري تعلیم می دهید.بگوید دیگران قابل دیده نشده پس به معروف کخی تعلیم داده اند اگر 

و سادسا هر گاه چنین سري را معروف قابل بود و سلمان و ابوذر قابل نبودند پس باید معروف از ایشان فاضل و بهتر 

باشد و فضائلی که در شأن سلمان و ابوذر رسیده بایستی به اضعاف مضاعف در شأن معروف وارد شده باشد ولکن صد 

 یک حدیث در شأن معروف وارد شده باشد ولکن صد حیف که یک حدیث در شأن معروف نرسیده و یکحیف که 

نفر از علماء او را توثیق و تمجید نکرده و احدي او را از خواص حضرت رضا علیه السالم نشمرده ( و هر گاه به دست 

 و اصحاب سر بوده باشد. آن حضرت مسمالن شده باشد بر فرض صدق الزمه ي ندارد که از خواص آن حضرت

و سابعا تقدیري که این وارد شده ابشد به یک حدیث مجعولی خواهد بود و شرط دین داري این نیست که عملی چند 

که متواتر باشد از ائمه ي هدي ترك بنمایند و مرتب عملی شود که مجهولی چند روایت کرده باشند) این است حال 

 محرمه است. ذکر خفی در نزد وصفیه که همه بدعت

 

 (اقسام ذکر عند اهل الحق)

 حقیت ذکر یعنی یاد خدا بودن و یاد خدا کردن و آن چند صورت دارد.

اول یاد خدا بودن هنگام معصیتی که می خواهد مرتکب بشود پس براي خدا ترك آن معصیت می نماید طلبا  لمرضات 

 اهللا

 بر او آسان شود.مشقت طاعت  دوم یاد خداست در وقت طاعات که خدا را یاد می آورد پس
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هیت و ذکر در این حال این است که وفور او را از یاد خدا به در نبرد و شکر آن سوم یاد خداست در حال نعمت و رفا

 بجا آورد.

ع نماید در آن محنت صبر کند چهارم یاد خدا است در هنگام بالد و محنت که در آن حالت به سوي خدا تضر

 وشکایت ننماید.

ذکر الهی است به دل که تفکر در صفات کمالیه الهی  بنماید و آالء و نعماء او را تفکر و اینکه دین حق کدام پنجم 

السالم بنماید این است ذکر خفی در نزد و فضایل اهل بیت علیهم  9است و تفکر در معانی قرآن و احادیث رسول خدا 

 اهل ایمان.

ه از شرع مقدس رسیده است و غیر آنچه ذکر شد اگر کسی مرتکب بشود و اما ذکر جلی مداومت به اذکار و اورادي ک

 تماما بدعت و ضالت است.

 

 صوفی و بدعت 

تما اعمال صوفی بدعت و ضاللت است و در موارد متعدده اشاره شده است باز به مزید توضیح می گوئیم که حضرات 

م من االبتداع کالرفعه من االرتفاع ثم غلب سنت بدعت را پنج قسمت کرده اند و می گویند پ ( البدعه اس اهل

 استعمالها فیما هو نقص فی الدین او زیاده کذا ذکره فی المصباح

قال المجلسی الدعه ما حدث فی الشرع بعد رسول اهللا و لم یرد فیه نص علی الخصوص و ال یکون له اصل فی بعض 

ه مادخل فی العمومات مثل بناء المدارس و امثالها الداخله العمومات او ورد النبی عنه خصوصا او عموما فال نشتمل البدع

و کا نشأ بعض کتب العلمیه و اتصانیف التی لها مدخل فی العلوم الشرعیه فی عمومات ایواء المؤمنین و اسکانهم اعانتهم 

د فیها نهی) حقیقت و کالبه التی لم تکن فی عهد رسول اهللا و الطعمه المدثه فانها داخله فی العمومات الحلیه و لم یر

شریعت یا کم کردن از شریعت که نه عموما و نه خصوصا این زیاده و نقیصه سابقه نداشته بدعت ایجاد کردن امري در 

 است.

 زمانهاي بعد واجب است.بدعت واجب مثل نوشتن احکام شرعیه هنگامی که خوف تلف بدهد براي اینکه تبلیغ 
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 و پل ها و کاروان سراها براي نزول زوار و حجاج و بدعت مستحب مثل بناء مساجد و مدارس

 و بدعت مباح مثل آرد را منخل ردن چون خرودن نان آردي که منخل شده باشد مباح است.

 که ادله کراهت او را شامل بشود مثل زیاد کردن در تسبیح حضرت زهرا سالم اهللا علیها.و بدعت مکروه آن است 

ت شامل او بشود مثل مقدم داشتن غیر معصوم را بر معصوم و هزارها امثال آن و و بدعت حرام آن است که ادله ي حرم

 فقط در بدعت محرمه است و لو لغت شامل می شود آن ها را.باید دانست که اطالع بدعت اصطالحا 

ود باید آورد و به عقل ناقص خدر کتاب عین الحیوه می فرماید درهر شرعی هر چه صاحب آن شرع قرار داد بجا می 

اختراع بدعت ها و بدعت ها نمی باید کرد که آن موجب ضاللت و گرماهی است و گول شیطان را نمی باید خورد به 

اینکه بگوید این عبادت به این نحو مرا خوش تر می آید و این روش عمل کردن مرا بیشتر به خدا نزدیک می نماید زیرا 

ل ناقصه ي ما  آن را نمی تواند درك بنماید و حقیقت آن را که قرب به خدا و بعد از او یک معنائی است که عقو

بفهمد چنانچه کشیش نصرانی این همه ریاضت می کشد که قرب به خدا پیدا کند و حال آنکه هرچه ریاضت بشتر 

 بکشد از خدا دور تر می شود و کفر و عناد او بیتشر می گردد پس عقول انبیاء و اوصیاء درك آن را می نمایند که به

 فرمان خدا طریقه ي قرب به او را به مردم تعلیم می دهند بعد می فرماید

و بدانکه بدعت عبارت از این است که یک امري را در دین حالل کنند که خدا آن را حالل نکرده باشد یا حرام کنند 

ستحب یا مکروه قرار ا حرام نکرده باشد یا واجب نمایند یا مستحب یا مکروه که خدا آن را واجب یا مکه خدا آن ر

نداده اگر چه به اعتبار یک خصوصیتی باشد مثل اینکه در وقت غروب آفتاب بگوید در این وقت این دو رکعت نماز 

قرار مثال مستحب است و به جا بیاورد بدعت و حرام است اما اگر بگوید خداوند متعال نماز را در همه وقت مستحب 

اگر بجا بیاورد باکی نداد و نماز او مستحب است و موجب باشد به این عنوان  داده و این وقت یکی از آن اوقات می

اجر و ثواب خواهد بود یا آنکه گفتن ال اله اال اهللا در همه وقت مستحب است پس در هر وقت هر قدر که بگوید ضرر 

شده باشد بدعت و حرام ندراد اما اگر بگوید بعد از نماز صبح فالن عدد مستحب است و این تعیین از جانب شارع ن

خواهد بود و هکذا تا اینکه می فرماید بدعت در دین بدترین معاصی است و امتیاز شیعه از سنی همیشه به این بوده که 
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شیعه همیشه به فرموده ائمه ي خود عمل می نمودند و سنیان چون دست از متابعت اهل بیت بداشته اند به عقل هاي 

 دند و به آن عمل نمودند و ائمه ایشان را به این عمل مدذمت می فرمودند.بدعت ها در دین کرخفیف خود 

 

 اخبار مذمت بدعت

کلینی قدس سره در کافی به سند هاي متواتره از رسول خدا و ائمه هدي علیهم السالم روایت کردند که هر بدعتی 

 ضاللت است وهر ضاللتی راهش به سوي آتش است.

عتبر از یونس روایت کرده که از موسی بن جعفر علیه السالم پرسیدم که بچه چیز خدا را و در خبر دیگر کلینی به سند م

بیگانگی بپرستیم فرمود که اي یونس بدعت در دین مکن و صاحب بدعت مباش که هر که براي خود دینی اختراع کند 

 ود.هالك می شود و هر که اهل بیت پیغبر را و فرموده ي ایشان را ترك کند گمراه  می ش

و در خبر دیگر از امام محمد باقر علیه السالم روایت کرده که هر که فتی دهد مردم را به رأي خود با خداي خود 

 مضاده کرده است.

و در خبر دیگر از امیر المؤمنین منقول است که فرمود هرگاه بدعت ها زیاد می شود باید عالم علم خود را ظاهر کند و 

نت الهی و فرمود که هر که برود به نزد صاحب بدعت و او را تعظیم کند سعی کرده است در اگر نه او ملعون است به لع

فرمود زیرا که در دل او محبت آن خرابی اسالم و فمود که خدا توبه صاحب بدعت را قبول نمی کند عرض کردند چرا 

 بدعت جا کرده است و هرگز به در نمی رود.

صادق  علیه السالم منقول است که شخصی در زمان سابق طلب دینا از حالل و در خبر دیگر به سند صحیح از حضرت 

کرد که میخواهی  کرد وي را میسر نشد از حرام طلب کرد ایضا چیزي نیافت پس شیطان به نزد او آمد و او را وسوسه 

آري شیطان گفت  تو را داللت کنم به چیزي که اگر آن بکنی دنیاي تو معمور شود و جمع کثیري تابع تو شوند گفت

دینی اختراع کن و مردم را به سوي آن بخوان پس چینی کرد خلق بسیاري او را متابعت کردند و مال بسیار مهمی بهم 

رسانید بعد از مدتی نادم گردید و پشیمان شد که این چکاري بود من کردم و در دین بدعت احداث کردم پس به نزد 

این دین باطل است و من آن را احداث کرده او را گفته اند تو مرتد شده اي  مردم آمد  و به هر که می رسید می گفت
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و دي دین خود شک کرده اي بلکه دین حق همین است و هیچ کس به گفته ي او از آن دین باطل نگشته اند پس رفت 

نکند از این زنجیر  زنجیري بگردن خود بست و سر آن را به میخی استوار نمود و با خود گفت تا خدا توبه ي مرا قبول

خود را باز نکنم پس وحی به پیمبر آن زمان شد که برو صاحب بدعت را بگو که اگر مرا چندان بخوانی که بندهاي 

بدن تو از هم جداشود دعاي تو را مستجاب نکنم تا اینکه کسانی که به این دین مرده اند ایشان را زنده گردانی  و از این 

 دین برگردانی.

بار در مذمت بدعت بسیار است که اگر متعرض همه ي آنها بشویم باعت طول مقام می شود پس حضرات بالجمله اخ

 مشایخ صوفی که این همه بدعت را احداث می نمایند حال ایشان چه خواهد بود.

 

 صوفی و خرقه

لمرید للشیخ فی نفسه و در معصوم علی شاه در طرائق الحقایق گفته والمراد هو ارتباط بین الشیخ و بین المرید و تحکیم ا

 اصطالح صوفیان گاهی خرقه را به ارادت تعبیر کنند انتهی

مرید به حکم شیخ باشد پس این سلسله ها که  شیخ و مرید و محکوم بودن اقول معنی خرقه اگر ارادت یا ارتباط بین

اعی و عبدالقادر جیالنی و منتهی به نواصب لئم و خوارج طغام می گردد مثل حسن بصري و سفیان ثوري و احمد رف

ایشان یعنی معتقد به عقاید فاسده ي ناصبیان بایستی بود البته بطالن قاطبه امثال ایشان و این مریدین باید محکوم به حکم 

ي مذاهب صوفیه بال کلفت ثابت و ظاهر و هویداست چهَ آنکه خرقه و تاج جمیع فرق صوفیه به یکی از این نواصب 

 بعضی از مجاهیل غیر معروف منتهی می شود منتهی می شود یا ب

 مثل اینکه سلسله شاه نعمت اهللا به عبد اهللا یافعی صاحب مرآت الجنان منتهی می شود که اول ناصبی است

 و سلسله طیفوریه که به بایزید بسطامی منتهی می شود

 و سلسله ي کرخیه که به معروف کرخی منتهی می شود

 ن سلسله ها گاهی به حسن بصري منتهی می شود مضافا بر اینکه وسائط همه از مجاهیلند.و در طرائق تصریح کرده که ای
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در طرائق گوید خرقه ي ابراهیم ادهم رسید به حذیفه ي مرعشی و از وي به شیخ هبیره ي بصري و از وي به شیخ علوي 

چشتیه پ (چشت بر وزن خشت  اسحاق شامی و از وي به خواجه احمد ابدال چشتی و سلسلهدینوري و از وي به شیخ 

 نام قریه اي است از قراي هرات و سلسله چشتیه که جامی در نفخات گفته ایشانند) بوي انتساب دارد .

و زین العابدین شیروانی در بستان السیاحه گفته که شیخ عزالدین احمد دانیالی استماع او از قطب الدین عبدالهللا دانیالی 

از شیخ محمد بن اسماعیل دانیالی و او از شیخ امین الدین عبدالسالم تا می رساند به شقیق از ابو دلف دانیالی و و او 

بلخی و بر متتبع خبیر واضح و روشن است که این جماعت از مجاهیلد بال شک که شخص ایشان شناخته نشده تا برسد 

 و بیشتر آنها همه از عامه می باشد.به ثقه بودن و صاحب علم و فضل بودن 

 شا در این جاست که می گوید سلسله ي معروفکرخی از ام السالسل است با اینکه خرابی او از همه بیشتر است.تما

 

 فساد ام السالسل صوفیه

 چنانچه گوید در طرائق سلسله ي معروف کرخی ام السالسل است و به چهارده شعبه منقسم می شود 

 یاءالدین عبدالقاهر سهرورديـ سلسله سهرودیه که منسوب است به شیخ ابو النجیب ض1

 ـ سلسله مولویه که منسوب است به مالي رومی صاحب مثنوي2

 ـ سلسله نوربخشیه که منسوب است به سید محمد نور بخش3

 ـ سلسله صفویه که منسوب است به سید صفی الدین اسحاق اردبیلی 4

 ـ سلسله نعمت اللهیه که منسوب است به شاه نعمت اهللا ولی5

 مشهديهبیه اغتشاشیه که منسوب است به سید عبداهللا ـ سلسله ذ6

 ـ سلسله ذهبیه کبرویه که منسوب است به نجم الدین کبراي خوارزمی7

 ـ سلسله بکتاشیه که منسوب است به سید محمد رضوي معروف به حاجی بکتاش8

 ـ سلسله رفاعیت که منسوب است به سید رفاعی9
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 پیشواي قافلهگشته شیخ و   و از دمش جاري شده این سلسله

 مست و عشیار آفرین بر هر ملوك  بعض ایشان گفشته حمال سلوك

 و اند گر رند و قلندر مشربی  آن یکی رند و خراباتی صفت

 گر رند و قلندر مشربی و اند  آن یکی را سیرتی و مذهبی

 واند گر را میکده شد جایگاه  آن یکی در مسجد و آن خانقاه

 هر یکی را نشانی و مذهبی  و اندیگر صوفی و صاحب مشربی

 نعمت اله هست اي صاحب نظر   جامع آن نشاها و ان سیر

از این اشعار کثرت اختالف مذاهب و ال ابالی گري آنها آشکار است و انی تقی غیر تقی کرمانی همه را مقرون به 

 صدق و صواب و خالی از شک و ارتیاب دانسته و لعمري انه لشئی عجاب 

متلخص بغانی در کتاب دبستان المذاهب کثرت اختالف سلله هاي صوفیه را به آن تصریح نماید از  و ایضامیرزا محسن

آنجمله در تعلیم در نظر 
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مقدس اسالم بازیچه ي و گوي چوگان هر ال حقیقت براي اسالم باید خون گریه کرد عوض اشک که چگونه دین 

و علی مرتضی و امام مجتبی علهیم   9مذهب بی سرو پایی شده است که حسن بصري ناصبی را ردیف رسول خدا 

 السالم قرار می دهند.

نظم کشیده و معایب هر یک ذکر شد پس  که مراشید خود را به رشته  تعمت اهللا سبق ذکر یافبالجمله  در ترجمه شاه ن

اگر معنی خقه این باشد یعنی ربط و  اراده معلوم شد که مشایخ صوفیه ربطی و ارادتی به اهل بیت نداشته اند و خود را 

ریقت آل محمد صلوات اهللا علیهم می باشد و نقطه مقابل می دانسته اند و شریعت و طریقت ایشان مخالف با شریعت و ط

اگر مراد از خرقه پوشانیدن شیخ مرید را به پاره لباسی از خرقه یا جبه است که تا آن خرقه را نپوشد قابل ارشاد کردن و 

 مرشد شدن ندارد این بدعت محرمه است که احتراز از آن واجب است

 

 صوفی و تقسیم کردن علماء

ئق رقص الجملی روي کار آورده براي فریب دادن عوام اصحاب ائمه ي و علما را دو قسمت معصوم علی شاه در طرا

حکم و زراره و شیخ مفید و سید کرده یک قسمت را حامل علوم ظاهري معرفی کرده که از جمله ي آنها هشام بن 

از علماء ظاهر گرفته و معروف  مرتضی و کلینی و علی بن بابویه و محمدبن علی بن بابویه و شیخ طوسی و ابن قولویه را

کرخی و شقیق بلخی و بایزید بسطامی و امثال او را حامالن اسرار و علم باطنی دانسته چنانچه گوید اصحاب ائمه بر دو 

نوع بودند طائفه اي اصحاب ظاهر بودند که جز احکام  قالب و اعمال صورت را طالب نبودند و آنها تکالیف عمومی را 

 کردند و به شیعیان رسانیدند و آنها اصحاب روایت و حافظین شریعت بودند. از آن حضرت اخذ

ت و قالب قابل افاضه ي معنی و اخذ احکام قلبی بودند و و طائفه ي دیگر اصحاب باطن بودند که بعد از پیروي صور

گوید که بعض آن ایشان اصحاب طریقت و حاملین اسرار حقیقتند و بعد از چندجلمه دیگر اشعاري در این باب می 

 اشعار ذیل است

 اصل و فرع از  علم شان دارد نظام   بعض دیگر جامع فقه و کالم 

 چون مفید مرتضی خیر العلم   چون زراره چون هشام بن حکم
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 شیخ طوسی و دیگر بن قولویه   چون کلین و دو سبط بابویه 

 رحمث اهللا علیهم اجمعین    کانوا حافظین انهم للشرع

 گشته اهل سر ز اصحاب رسول    طریقت را حمول همچنین علم

 خاندانحامل اسرار دین از    شیعیان خاص اندر هر زمان

 صعب مستصعب حدیث خاندان    حامل آن مؤمن با امتحان

 حامل تأویل قرآن طور طور    شیعیان مؤتمن در دور دور

 جانشان حمال سر مستتر   مؤمن با امتحان اصحاب سر

 تا اینکه گوید 

 شیخ دین معروف سلطان شفیق    پیر بسطام شه بلخی شقیق

 عارفان حمال سر قاهري    اویان حمال علم ظاهري

 عارفان در حفظ اسرار درون انتهی   راویان در حفظ احکام برون

اء از این اشعار معلوم میش ود که معروف غیر معروف و با یزید و شقیق بلخی که تراجم آنها را شنیدي بر اعالم علم

امامیه مقدم انداخته قدر بی حیائی و بی شرمی است ایا باور کردنی است که معروف کرخی و شقیق بلخی و بایزید 

بسطامی علومی در نزد آنها بوده که در نزد زراره و هشام بن حکم و مفید و علم الهدي و شیخ طوسی و امثال آنها نبوده 

حکم و زراره و امثال آنها از اهل بیت حکمت و رسالت علیهم السالم  بنپس چرا این همه فضائل و مناقب درباره هشام 

رسیده و درباره شقیق بلخی یک حدیث نرسیده بلکه در ترجمه او بیان شد که تا زمان طوالنی اصال موسی بن جعفر را 

زاده نمی آید  نمی نشاخت و کدام روایت درباره بایزید یا معروف کرخی رسیده شاید روایاتی باشد که به چشم حالل

این چه سري است و چه  علم باطنی است که این اعاظم و اجالء دست آنها از او کوتاه است و شما قلندران بی درد و 

 عار دست به آن پیدا گردید و به هر کرد و لري آن را هم تعلیم می دهید حیا کنید دست از این حیله بازي ها بردارید.

 

 و دف صوفی
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از جمله بدعت هاي مشهوره ي دف الذي یلعب به بضم الدال و فتحه ها و االجمع دفوف) پ (قال فی المجمع ال

حضرات صوفیه مسئله دف که جمیع فرق صوفیه از ابناء شیعه و ابناء سنت به آن عادت دارند و مجلس سماع خود باید 

 مه بر حرمت او متواتر است.باشد و در میان ابناء سنت اشتهار آن بیشتر است با اینکه اخبار از طرق خاصه و عا

روایت کرده که  9منها روایتی است که علی متقی در اواخر جلد هفتم کتاب کنزل العمال در حرف الم از رسول خدا 

 فرمود آن حضرت فرمود من مأمور شدم که طبل و مزمار را باطل کنم.

اشد و بازي کردن با صنج ( الصنج مدور و فیه ایضا روایت کرده که فرمود آن حضرت نهی کرد از زدن دف که دایره ب

 ها باطل است من از باطل نیستم و باطل از من نیست. یضرب احدهما باآلخر شیئی یتخذ من صفر) و زدن مزمار این

عرض ك رد یا رسول اهللا روزگار بر من سخت و  9و فیه ایضا روایت می کند که عمرو بن قره خدمت حضرت رسول 

ت من بدبختی است رزق من منحصر است به اینکه دف بزنم  و طریق دیگري از براي معیشت دشوار افتاده کان سرنوش

من نیست معاش من از دف زدن می گذرد اکنون می خواهم مرا از این کار رخصت فرمائی تا به این دف تغی کنم 

گز تو را اذن ندهم و تو از من صادر بشود چون رسول خدا این سخن بشنید بر آشفت و فرمود هربدون اینکه فاحشه اي 

را کرامتی نیست و دیده بر وي تو روشن مباد ایدشمن خدا و اي بر تو دروغ می گوئی که رزق من از همین است چه 

آنکه خداوند متعال رزق تو را حالل قرار داده و تو آن را  گگذاشته و حرام را اختیار کرده اي به جاي آن که خداوند 

ت اکنون از نزد من برخیز و به سوي خدا توبه کن و از حالل بر خود و فرزندان خود وسعت متعال بر تو حالل کرده اس

با صلحاي از تجارت کنندگان باشد اگر بشنوم که بده که آن به منزله ي جهاد  در راه خداست و نصرت خداوند متعال 

عنی کتک بسیار بر تو بزنند و امر میدهم دیگر باره به این عمل عود کرده اي فرمان دهم تا تو را ضرب ممولم بنمایند ی

سر تو را مثله کنند و تو را از بلد بیرون بنمایند وامموال تو را به غارت ببرند و به دان اي غره بن عمرو که این جماعت 

هر گناه کار فرداي قیامت اگر بی توبه بمیرند برهنه محشور خواهد شد در حالتی که مخنش باند چناچه در دنیا بودند و 

 گاه بلند شوند بر وي زمین افتند.

که فرمود جماعتی از امت من مسخ می شوند به صورت بوزینه و  9و فیق ایضا روایت از علی علیه السالم از رسول خدا 

جماعت دیگر به صورت خنزیر مسخ شوند و جمعی بر زمین فرو روند و بر آنها بوزد بادي که از رحمت خالی باشد که 
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ند از جهت ارتکاب ایشان به شرب خمرو نگاه داشتن زنان مغنیه که براي ایشان تغنی نماید و ضرب آنها را هالك ک

 دفوف یعنی زدن دایره و امثال آنکه در میان ارباب لهو و لعب و صوفیان معروف است .

ماید بپرهیز از اك و الضرب فی الحوائج فان الشیطابرکض معک و المائکه تنفر عنک) می فرو در مجمع البحرین پ ( ای

زدن صنج که دو قطعه برنج مدور است به هم می زنند صدا میکند حضرت می فرماید از زدن آن پرهیز کنید که هنگام 

 پرهیز می کنند و از نزد شما فرار می نمایند.زدن شیطان با شما می دود و مالئکه از شما 

لسالم روایت می نماید که فرمود من بقی فی بیته طنبور الجنان علمامه قزوینی از امام صادق علیه او در کتاب ابواب 

 اربعین صباحا فقط باء بغضب من اهللا عزوجل.

روایت می کند که آن حضرت فرمود در روز  9و در روضات الجنات در ترجمه امیر غیاث الدین منصور از رسول خدا 

است از آتش و باالي سر او هفتاد هزار قیامت صاحب طنبور با صورت سیاه محشور خواهد شد و به دست او طنبوري 

مالئکه به دست هر ملکی عمودي از آتش است که بر سر و صورت او می زنند و صاحب دف محشور می شود در 

حالتی که کور و الل و کر باشد کما اینکه زانی و صاحب مزمار پ (مزامیر جمع مزمار و هو بالکسر قصبه یزمر بها و 

 فرده عرف و هو الدف و قیل آالت اللهو) ایضا همین قسم محشور می شود.تمسی الشهابه والمعازف م

 و از حضرت رضا علیه السالم منقول است که فرمود استماع او تار از کبائر است.

که فرمود اول کسی که نوحه کرد ابلیس بود و اول کسی  9و عن العیاشی عن جابر بن عبداهللا االنصاري از رسول خدا 

و تغنی کرد ابلیس بود و اول کسی که حدي خواند ابلیس بد چون او را از بهشت بیرون کردند نوحه  که آوازه خوانی

منقول ست کرد چون  آدم از شجره ت ناول کرد تغنی کرد چون به زمین هبوط نمود حدي خواند و از (امالی) صدوق 

به درستی که خداوند متعال مرا رحمه که رسول خدا فرمود من نهی می کنم از طبل و طنبور و از نی زدن و فرمود 

للعالمین مبعوث گردانید به جهت اینکه آالت لهو و لعب را به تمام ها و جمیع اقسامها که از امور جاهلیت است محو و 

 نابود بگردانم



 342 

ب م رالمؤمنین منقول است که بر شش طائفه سالم نکنید یهود، نصاري ، اصحاب نرد، شطرنچ و جماعتی که شراو از امی

یخورند و جماعتی که به زدن تار و بر بط و طنبور و سائر آالت معازف و مزامبر اشتغال دارند و کسانی که سب مادران 

 بنمایند.

جمیع آالت نوازندگی حرام است خواه طبل یا شیپور یا نی یا قره نی یا تار یا دهل یا کمانچه و صنج و سرنا و بالجمله 

طبل از براي تجهیز لشگر اسالم و این آالت از هر جنسی و فلزي و ترکیبی که بوده باشد  امثال آنها همه حرام است مگر

استعمال آنها حرام است بیع و شراء آنها حرام است استماع آنها چه حاضر مجلس باشد چه رادیو بوده باشد همه حرام 

 است.

 

 صوفی و جعل حدیث

ن خود باشد رقه ضاله جعل حدیث مطابق عادات و دأب و دیداز جمله دام هاي این حضرات صوفیه و خدعه هاي این ف

و اگر متمکن شوند آن احادیث مجعوله را در کتب معتبره داخل می نمایند مثل اتباع معاویه بن ابی سفیان که در اهم و 

ث جعل دنانیر معاویه به آنها بذل می کرد که جعل احادیث بنمایند در خوبی و صالحیت مشایخ ثالثه و هزارها حدی

کردند حتی آنکه براي پیشرفت مقاصد خود جعل حدیث را جائز شمارند حضرات صوفیه شیعه کاسه لیس صوفیان 

 سنی مذهب شدند و احادیث مجعوله آنها را به سمع جان اصغا کردند رفته رفته خود آنها هم یاد گرفته اند.

ی عندي شراب الولیائی اذاا شربو اسکروا و اذا منها حدیث مجعولی که در حدیث قدسی داخل کردند (یقول اهللا تعال

طربوا طلبوا و اذا طلبوا وجدوا و اذا وجدوا طابوا و اذا طابوا ذابوا و اذا ذابوا خلصوا و اذا خلصوا وصلوا سکرو اطربوا و اذا 

 و اذا وصلوا اتصلوا و اذا اتصلوا ال فرق بین و بینهم)

ثانی اسرار العقاید می فرماید که من از استاد خود خاتم المحدثین  حاجی میرزا ابوطالب شیرازي قدس سره در جلد

سئوال کردم از سند اي نحدیث فرمود این از احادیث مجعوله است که صوفیان و  حاجی میرزا حسین نوري قدس سره

 کسانی که مائل به طریقه آنها می باشند این را وضع کردند و اشتهار دادند و از براي او اصلی نباشد.
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منها حدیث من عشقنی حاجی مال احمد کوزه کنانی درهدایه الموحدین می فرماید از جمله اخبار مجعوله این است 

 (من احبنی عرفنی و من عرفنی عشقنی و من عشقنی فقتله و من قتله فعلی دیته فانا دیته)

ه شیعه یافت نشده ست و ائمه حدیث اهل بیت ظاهر است که این کلمات در صحاح معتبریبر ناقلین آثار و متتبعین اخبار 

آن را نقل نکرده اند مضافا بر اینکه لفظ عشق مصطلح اهل بیت عصمت نبوده و به لسان مدح او را استماع نکرده اند و 

اینکه گفته اذا سکروا طربوا الخ مراد از طرب همان وجدي است که براي صوفیان حاصل می شود هنگام سماع و به 

ات عرضی و طولی می نمایند پس اگر شراب اولیاء این است و اثر او چنین  است بایستی که رقص می آیند و حرک

از اولیاء خداوند قبار نباشند به جهت اینکه حالت وجد و طرب و رقصیدن از ایشان  رسول مختار و ائمه اطهار معاذ اهللا

 این کلمات خارج از سبک ایشان است.اصال نقل نشده است کسانی که انس به کلمات اهل بیت دارند می دانند که 

منها حدیثی است که عالمه شهیر آقا محد  علی کرمانشاهی در رساله خیراتیه می فرماید که صوفیان از عایشه روایت می 

روایت کرده که آن حضرت فرموده (من عشق و کتم و مات مات شهیدا) یعنی آن کس که  9کنند که از رسول خدا 

د یعنی مستور دارد و بپوشاند عشق خود را و بمیرد شهید مرده است بعد می فرماید هر صوفی عاشق بشود و کتمان کن

 بمیرد از عشق او را شهید گویند.

چنانچه حکایت از شرح المیه ي صفدي شده است که گفت دیدم بعضی از علماء را که می گفته اند نورالدین شهید را 

به هم رسانید و عفت ورزید پس غم و الم عشق او را کاهانید تا مرد  شهید می گویند به سبب آن که محبت غالمی را

بلکه شهید عشق را از جمله شهدا شمرده اند و غسل ندهند بلکه بعضی شرط کتمان عفاف هم نکردند این است حال این 

 مبدعین ضالین

بعض الکتب الذي  منها حدیث سري سقطی است که ابوالقاسم قشیري در کشف المحجوب خود می گوید مکتوب فی

انزلها اهللا تعالی اذا کان الغالب علی عبدي ذکري عشقنی و عشقته) این حدیث را از زبان سري سقطی که از  اقطاب 

صوفیه است نقل کرده سري هم احاله به مجهول کرده نگفته در کدام کتاب آسمانی چنین نازل شده که خداي تعالی 

 بشود عاشق من می شود من هم عاشق او می شوم.بفرماید هرگاه ذکر من بر عبد من غالب 
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منها حدیث الشریعه اقوالی شیخ عزیز نسفی شافعی سوفی در کتاب مقصد اقصی که نسخه ي آن را در نظر این قاصر 

 موجود است مرسال از رسول خدا روایت کرده که آن حضرت فرمود (اشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه حالی) 

با زیادي به این ت الجنات در ترجمه  حسین بن منصور حالج از کتاب غوالی اللئالی ابن ابی جمهور احسائی و در روضا

عبارت نقل کرده (الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی والحقیقه حالی و المعرفه رأس مالی و العقل اصل دینی و الحب 

ل زادي و القناعه کنزي والخوف زمتی و الصدق منزلی اساسی و الشرف مرکبی والعلم سالحی و الحلم حاجبی و التوک

 و مأواي و الفقر فخري و به افتخر علی سائر االنبیاء)

و حاصل معنی این است که شریعت  9و در کتاب بشارت المصطف نیز مرسال این حدیث منقول است از رسول خدا 

است و شناسائی سرمایه ي من است و  من گفتار من است و طریقت کردار من است و حقیقت حاالت عارضه بر من

عقل  اصل دین من است و محبت پایه و اساس من است و بزرگواري و شرافت مرکب سواري من است و علم سالح 

من است و حلم و بردباري و دربان است و توکل توشه من است و قناعت گنج من است و ترس از خدا امان من است و 

 ایر انبیاء افتخار می نمایم)ه من است و فخر من به فقر است که به او برسراستی جایگاه من است و فقر خان

حضرات صوفیه که خود را اهل طریقت می دانند به این حدیث استدلال مینمایند و العن شعور به آن فخر و مباهات می 

ن حضرات صوفیه در فرمایند که ما اهل طریقت هستیم با اینکه معنی آن را نمی دانند که طریقت یعنی چه کیف کا

نسفی کرده است حضرات صوفیه نه اهل شریعت  اند نه اهل معنی این حدیث سرگردانند و برحسب معنائیکه شیخ عزیز 

 طریقت و نه حقیقت

اوال شیخ عزیز نسفی در مقصد اقصی گفته (بدان اي درویش اعزك اهللا فی الدارین که شریعت گفت پیغمبر است و 

بکند بجاي حقیقت دید پیغمبر است و سالک باید  اول از علم شریعت آنچه ما البد منه است  طریقت کرد پیغمبر است و

آورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش بوي روي نماید اي درویش هر که قبول می کند آنچه پیغمبر کرده است 

ر که هر سه دارد هر سه دارد و هر که از اهل طریقت است و هر که می بیند آنچه پیغمبر می دید از اهل حقیقت است ه

هیچ ندارد هیچ ندارد اي درویش آن طائفه هر دو دارد هر دو دارد و هر که یک یدارد یکی دارد و هر که از سه چیز 

که هر سه دارند کامالنند و ایناشنند که پیشواي خلقند و آن طایفه که از این هر سه هیچ ندارند ناقصانند و ایشانند که در 
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ب بهائم اند بلکه از بهائم فرو ترند قال اهللا تعالی (ولقد زرأنا لجهنم کثیرا من الجن و االنس لهم قلوب ال یفقهون بها حسا

و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم آذان ال یسمعون بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون) اي درویش 

 د هر دو اعتبار باشد انتهی)صورت را اعتبار نیست اگر صورت با معنی باش

از این افاده سدیده ي شیخ عزیز نسفی حضرات صوفیه که خود شیخ عزیز  یکی از ایشان است من الباب الی المحراب 

هیچ یک از شریعت و طریقت و حقیقت را حتما و جزما ندارند و عبث دم از طریقت می زنند و براي اینکه صریح معنی 

گفت پیغمبر است قبول کند. وحضرات صوفیه گفته هاي پیغمبر را تمام پس معرکه  شیخ عزیز این است که ه چه

 بدعت هاي احداث کردند که همه شرم آور است کما عرفت مفصال. 9انداخته اند و دور مقابل فرمایشات رسول اکرم 

گذشت از آنکه در  و ثانیا این روایت مرسل است و حدیث مرسل مانند شتر بی مهار می ماند و قابل احتجاج نیست

صحاح شیعه مثل کافی کلینی و تهذیب و استبصار و من الیحضره الفقیه این حدیث وجود ندارد و چنان معلوم می شود 

 که اصال او از کتب عامه است.

و ثالثا سلمنا این حدیث صحیح باشد و معتبر باشد و متواتر و مشهور و مدون در صحاح شیعه هم باشد لکن معنی مراد را 

باید فهمید این معانی که شیخ عزیز نسفی کرده تسویلی بیش نیست که براي اینکه اگر گفته هاي پیغمبر را قبول کند و 

عمل نداشته باشد او را از متشرعه نگویند و اگر عمل داشته باشد اهل طریقت است چون اعمال عبادیه همه کردار پیغمبر 

فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی نماز بخوانید چنانکه 9ن چه رسول خدا است این هم کردار پیغمبر را اتیان کرده چنا

می بنیید من نماز می خوانم و فرممود خذوا عنی المناس از من یاد بگیرید اعمال حج خود را یعنی نظر کنید من چگونه 

 احرام می بندم و تلبیه می گویم و طواف می نمایم الخ

طریقت همان شریعت و اگر مراد از طریقت کیفیت افعال آن حضرت پس معلوم شد شریعت همان طریقت است و 

است بالضروره حتما وجز ما آنحضرت استحضار صورت مرشد در نماز نداشت بخالف صوفیه آن حضرت شارب می 

ه خالف صوفیه آن حضرت گوشت تناول می فرمود به خالف صوفیه آن حضر گوش به مزامیر و دف نمی داد به زد ب

می کشند آن آن حضرت در حال ذکر آهسته خدا را میخواند به خالف صوفیه که مانند خران عربده خالف صوفیه 
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به ضد حضرت رهبانیت را دشمن می داشت به خالف صوفیه و غیر ذلک از اخالق کریمه ي آن حضرت که صوفیان 

 او عمل می کردند و می کنند .

ست که هیچ گاه از عشق خدا به رقص نمی آمد و سر بر زمین و اما عبادت فی الحقیقه حالی حاالت آن حضرت معلوم ا

نمی زد و با شعار تغنی نمی نمود بلکه از کثرت عبادت قدم هاي مبار کش ورم کرده بود و در نهایت خصوع و خوف و 

خشیت می بود و در حال صلوت بدنش چون شاخه ریحان که از نسیم صبح گاهان بلرزد مرتعش بود پس معلوم شد که 

 رات صوفیه نه اهل شریعتند و نه اهل طریقت و نه اهل حقیقت بلکهه اهل گمراهی و بدعت و ضاللتند.حض

 

 صوفی و عشق

حضرات صوفی خود را عاشق خدا معرفی کنند اکنون الزم است اول معنی عشق را بیان بنمائیم بعد به ادعاي ایشان 

المجمع العشق تجاوز الحد فی المحه و فی القاموس العشق و فی پردازیم ببینیم راست می گویند یا دروغ می گویند پ ( 

المعشق کمقعد عجب المحب لمحبوبه او افراط الحب و یکون فی عفاف او فی عمامیه علی الحس عن ادراك عیوبه او 

 یجره الی نفسه بتسلیط فکره علی استحسان بعض الصورمرض وسواسی 

قوه غریزه متولده من وساوس الطمع و اشباح اتخیل للهیکل الطبیعی  و فی الکشکول للشیخ البهائی قال افالطون اعشق

 انسان عکس طباعهئحدث للشجا جبنا و للجبان شجاعه و یکسو کل 

و قال الشیخ ابو علی ابن سینا بعد ان صنف کتابا فی العشق و اطنب فی المقال و ذکر فیه ان العشق ال یختص به نوع 

لمقال و ذکر فیه ان العشق ال یختص به نوع  االنسان بل هو سار فی جمیع الموجودات االنسان بل هو سار فی جمیع فیه ا

 صریات و الموالید التلث المعد نبات والنباتات و الحیواناتمن الفلکیات و المن

ا و قال االخر اعشق انجذاب القلوب علی مقناطیس الحسن و کیفیه هذا النجذاب ال مطمع فی االطالع علی حقیقتها و انم

وز معنی مجمع البحرین تجا) عشق بنابر یعبر عنا بعبرت تریدها الخفا کالحسن فی انه ام یدرك و ال یمکن التعبیر عنه 

کردن محبت از اندازه ي خودو بنا بر معنی صاحب قاموس حیران شدن و تعجب کردن محب مر محبوب خود را یا 

د و این گونه محبت در پرهیز کاري و در شقاوت و نا عبارت است از نهایت محبت که از حد معتاد خارج شده باش
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بکاري حجاصل شود یا عشق عبارت از کوري حسن است از ادراك عیوب محبوب یا عشق عبارت از مرض وسواسی 

است که می کشاند محبوب را به سوي خود به سبب مسلط کردن اندیشه خود بر نیکوئی شمردن بعضی صور و شیخ 

طون نقل می کند که او گفته عشق یک قوه غریزه اي است که زائیده می شود از وساوس طمع بهائی در کشکول از افال

لیه او نقش می بندد بر او هیکل طبیعی که در اثره ارتسام آن صور شخص شجاع را کردن صورت هاییی که در قوه متخ

ده این عشق ضد او را در انسان خائف می کند و شخص ترسو را شجاع میکند و هر چیزي که طبع انسانی از او خمیر ش

 ایجاد می نماید ) از این عبارت افالطون چیزي مفهوم نمی شود.

و بنابر تفسیر ابوعلی سینا بعد از اینکه کنتابی در عشق تصنیف کرده و در ان اطاله کالم نموده است گفته عشق 

 عنصریات و معادن و نباتات وحیوانات  اختصاص به نوع انسان ندارد بلکه جاري است در تمام موجودات از فلکیات و

و بنابر تفسیر بعضی دیگر این است که عشق یک قوه جذابه است که حکم مقناطیس دارد که آن چه را دوست دارد به 

خود جذب می نماید ولی کیفیت آن جذاب او شناخته نشود و هر چه در تعریف او سخن گفته شود خفاي او زیادتر 

 ه یدرك و ال یوصف خواهد شد همانند حسن ک

و بنابر تعریف جالینوس حکیم این است که می فراید عشق عبارت از فعل نفس است که آن مستور است در قلب و کبد 

 و دماغ و در دماغ سه مکان باشد که هر یک ظرف شیئی باشد

 مکان اول مقدمه دماغ است که ظرف تخیل است

 مکان دوم وسط دماغ است که آن ظرف تفکر است

ن سوم آخر دماغ است که آن ظرف تذکر است و نمی شود کسی را عاشق گفت مگر آن که خیال و فکر و ذکر او مکا

توجه به معشوق داشته باشد و عالمتش این است که عاشق از طعام خوردن باز ماند به جهت اشتغال قلب و کبد و ایضا از 

و خیال محبوب هر گاه این حالت براي او روي داد او  خواب کردن باز ماند به جهت مشغول بودند دماغ به فکر و ذکر

 عاشق است

اقول از جمیع تعریف هائی که براي عشق کردند دروغ فرقه ي ضاله ي صوفیه کالنار علی المنار گردید و روشن شد که 

 جمیع دعاوي آنها تماما خدعه و مرك و حیله و عام فریبی است.
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آثار دارد از ان جمله کثرت عبادت و تضرع و توبه و ناله و زاري است عالئم و اوال کثرت محبت به حضرت احدیت 

چنانچه سره ي انبیاء عظام و ائمه انام و سائر پرهیز کاران و اال مقام بوده چنان چه کتب تواریخ از سیر و اخبار ایشان 

و است بلکه عبادت مشحون است ولکن مشایخ صوفیه می گویند ما چون به مرتبه ي وصوف رسیدیم سعی درعبادت لغ

کار مبتدأ این است براي رسیدن به مرتیه ي وصول و جمعی دیگر ایشان اگر عبادتی به جا آرند یا عبادت بدعتی است 

مثل ذکر خفی و جلی و استحضار صورت مرشد در حال ذکر آن یا عبادت عامی بازاري است بلکه پس تربا این 

 آلودگی ها خود را از عاشقین می شمارند.

قدسه و تکونوا اعز اولیاءه  ر کلمات امیرالمؤمنین علیه السالم است که می فمراید ( افبهذا تریدون ان تجاور واهللا دارو ا

عنده هیهات هیهات ان اهللا الیخدع عن جنه و ال  تنال مرضاته اال بطاعه) یعنی آیا با این الودگی هاي گوناگون می 

بعید است و و عل اساکن شوند و عزیزترین اولیاء او باشید چقدر  خواهند در فردوس اعلی در جواب حضرت حق جل

طوالنی است آرزوي شما همانا ذات باري تعالی فریب نمی خورد که مردمن آلوده را در بهشت منزل بدهد و به رضاي 

 خدا نائل نمی شود کسی مگر به طاعت او) 

علی مرتضی و فاطمه زهرا و سائر ائمه هدي سالم اهللا و به عقیده ي باطل این حضرات صوفیه بایستی مثل رسول خدا و 

 علیهم از مبتدئین باشند که از کثرت ناله و گریه غش می کردند.

و ثانیا کثرت محبت به حضرت احدیت از جمله عالم این است که دوست بدارد آنچه را که حبیبش دوست دارد و 

رمودند دوست دارم محبوبم و دوست دارم هر که محبوب دشمن داشته باشد آن چه را که حبیبش دشمن دارد چنانچه ف

مرا دوست داشته باشد و دشمن می دارم دشمن او را و دشمن می دارم دوست دشمن او را اما عالمت محبت حضرات 

به حسن بصري و سري سقطی و حبیب عجمی و معروف کرخی و بایزید صوفیه این است که خرقه و تاج خود را 

دي و شیخ شبلی و امثال ایاشن می رسانند با اینکه سنی بودن هر کی و فساد عقیده ي آنها کالنار بسطامی و جنید بغدا

علی المنار است و عدم اعتناي ایشان به ائمه هدي محتاج به ذکر نیشت از جهت غایت ظهور و دشمنی مشایخ این دوره 

 است نسبت به علماي دین و عصر اخیر مشاهد و محسوس 
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بت به خالق الزمه ندارد که انسان خود را عاشق بنمد چه آنکه این لفظ کان مرضی باري تعالی نیست و و ثالثا کثرت مح

در قرآن کریم اصال لفظ عشق وجود ندارد و در قضیه زلیخا تعبیر (قد شغفها حبا) می فرماید با اینکه زلیخا اعال مرتبیه 

السالم از لفظ عشق خالی است و کمتر دیده شده  و محبت را نسبت به یوسف داشت و اخبار اهل بیت علیهمعشق 

 است.

در روضات الجنات در ترجمه ي ابوالهذیل عالف محمدبن هزیل روایتی هست ولی صحت او معلوم نیست و در اسرار 

سئوال کردند از عشق آن حضرت فرمود (قلوب خلت العقاید میرزا ابوطالب شیرازي است که از امام صادق علیه السالم 

کر اهللا) و محبه اهللا فابتاله اهللا تعالی بمحبه الغیر) و نکته اینجاست که از مام به لفظ عشق سئوال می نمایند و ایاشن عن (ذ

 جواب به لفظ محبت فرماید و لفظ عشق بر لسان مبارك جاري نفرماید.

ض قلبه و خرقت الشهوات وامیرالمؤمنین علی علیه السالم در مقام مذمت می فرماید (من عشق شیئا اغشی بصره و امر

 نفسه و اماتت الدنیا قلبه و هو ینظر بعین غیر بصره و بسمع به اذن غیر سمیعه الخ

یعنی عشق شیئی است که دیده را کور و چشم را بی نور می گرداند و قلب را مریض و بیمار می گرداند و شهوتی است 

الل است همان مضمون ی بیند کور است و با اینکه می شنود که عقل را پراکنده و نابود می گرداند این وقت با اینکه م

آیه شریفه است که (و لقد زأرنا جهنم کثیرا من الجن واالنس لهم قلوب الیفقهون بها و لهم اعین ال یبصرون بها و لهم 

فیه استعمال آذان ال یسمعون بها اولئک کالانعام بلهم اضل اولئک هم الغافلون ( پس این الفاظ که حضرات شعرا و صو

می کنند اگر مرجوح بلکه ممنوع نباشد البته راجح نخواهد بود مانند لفظ عشق و عاشقی و ذلف و خط و خال و می و 

مردان و بت و زنار و تر سابچه کوچک ابدال و زنخ و چشم جادو و کمان ابرو و سر و قد و قامت شمشاد و همه تشبیب ا

ی شود می گویند بت یعنی قرآن زنار یعنی رشته محبت می یعنی شراب محبت دوشیزگان می باشد چون به آنها ایراد م

معشوق یعنی حضرت حق عشق یعنی جذبه ي الهی عاشق یعنی سالک زلف و خط و خال و امثال آن یعین مراتب 

رسول  تجلیات و هرگز شارع رخصت نداده است که اي نالفاظر را در این معانی استعمال کنند این همه القاب از براي

 عخدا و ائمه هدي سالم اهللا علیهم می باشد لقب عاشق در هیچ یک از آنها وجود نارد و کذا سائر ائمه 
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و رابعا سلمنا که ما نزاع د رعشق نداشته باشیم با اینکه در کتاب و سنت نیست الکن بنابر تعریف قاموس و افالطون و 

و نباتات  حیوانات هم حاصل می شود و به واسطه ي صورت  شیخ الرئیس ربطی به دستگاه الهی ندارد و در جمادات

و فکر و تخیالت اینها بعضی حاالت به ایشان دست می دهد که آن را عشق می هاي خوشگل و دیدن این گونه شمایل 

ام گویند و حضرات صوفیه چون به امراض قلبیه مبتلی هستند و عشق بازي با امردان را نصب  العین خود قرار دادند و ن

المجاز قنظره الحقیقه بر او گذاشته اند در این صورت البته سر دسته عاشقان به این معنی ایشانند ولکن در آنها آثاري از 

عشق حقیقی به اصطالح ایشان یافت نشود چه آنکه بدیهی است که به نظم هاي قیاسی و فکرها وسواسی و فعلهاي 

ي متوالیه و انفتاح ابواب اسرار بارقه متتالیه بر سوید س اشعه انوار شارقه خناسی نتوان به مقام قرب رسید چه آنکه انعکا

اشد از مشتهیات دنیاي دنیه کرده بهوا و تهذیب اخالق و اعراض اي قلب کسی نتابد مگر آنکه تعدیل قوي و رفض 

انکه است  اشتداد پذیرد و چندتابیدن یقیین هوتیه از دریچه دل به در و دیوار قلب چون چنین کرد انوار جبروتیه اسرار ال

طاعت و بندگی نماید باز خود را مقصر بیند و به مقام رضا و تسلیم از خود بگذرد در آن وقتبه اصطالح صوفیان او را ا

عاشق گویند و به اصطالح متشرعه او را از صدقین شمارند و این مرتبیه علیه هرگز براي کسی حاصل نشود تا منقطع 

اتشان باشد و  واگر در عصر پیغمبري یا امامی باشد باید مالزم خدمت ایشان و منقاد و مطیع فرمایششود از ما سوي اهللا

اگر در زمان غیبت صغري است این مرتبه براي کسی ممکن نشود تا مطیع و منقاد نائب خاص امام زمان که با او معاصر 

اط یا به تقلید باید عمل بنماید و معلوم است از قوانین است نشود و اگر در زمان غیبت کبریاست یا به اجتهاد یا به احتی

کسی مجتهد نباشد و تقلید هم نکند قادر بر عمل به احتیاط هم نباشد اگر زمین را به آسمان دوزد مذهب جعفري که اگر

 که عشق حقیقی براي او هرگز حاصل نشود و به مقام ادنی معرفت حضرت باري عز اسمه نائل نگردد فقط فضال از

مراتب عالیه و هر چه در نظر او داده شود همه شیطانی است و وساوس خناسی است و حضرات صوفیه مطلقا تقلید نکنند 

ودشمن علما باشند و مرید پیران گمراه خود هستند که اصال از مسائل ضروریه مذهب جعفري باخبر نیستند و از قوانین 

ه مقام وصول و قرب می نمایند و خود را عاشقان حضرت حق شرع مطهر اطالعی ندارند مع ذلک دعوي نائل شدن ب

 ظنا من شرورهم تعالی پندارند فاعتبروا یا اولی االبصار من جهاله هوالء الضالین المضلین  اللهم احف
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 صوفی و گرامت

ایشان که  مخفی نماند که اقوادام این حضرات صوفیه که مردم بی مایه را به دام در کشد و محکم ترین طناب و زنجیر

عوام را به آن پاالن و افسار نمایند و او را لجام کنند مسئله اظهار کرامت است مثل اینکه گاهی آن مرشد مرید را در 

و بیت المقدس و نجف و کربال و کاظمین و سر من راي و مشهد یک شب به او چنان ارائه می دهد که او را به مکه 

ماکن را به او نشان داده و گاهی چنان ارائه می دهد که به عرض می رود و مثل خراسان و مدینه مشرف گردانیده و این ا

مرغ پرواز می کند و گاهی از مطالب خانگی مرید و مطالب شخصی مرید که کسی به آن اطالع ندارد خبر می دهد و 

اهی اگر چیزي میان گاهی در مجلس یا صحرا طعام و قلیان و چایی حاضر می کند بدون اینکه کسی در آنجا باشد و گ

دست پنهان کنی می گوید که چه چیز است میان دست تو و امثال این اشیاء بسیار به صوفیان نسبت می دهند و آن را 

 دلیل حقانیت طریقه ي خود پندارند و دیگر احتمال خالف آن را ندهند فنقول متعینا باهللا.

را بر باطل می دانید و جریان کرامت را به دست اهل باطل وال صوفیان ابناء شیعه عرض می کنم که شما حضرات سنیان 

که شما براي مشایخ خودنقل کرده اید ایشان به اضعاف مضاعف براي مشایخ محال می شمارید با اینکه این کرامات 

عی خودکرامت ذکر کرده اند بلکه معجزه هائیکه صدور آن از هچی پیغمبري نقل نشده به عبد القادر جیالنی واحمد رفا

و امثال ایشان نسبت کرده اند و اگر باورت نیست کتاب نوراالبصار شبلنجی و حکایت الصالحین عبداهللا یافعی و طبقات 

جامی و کشف المحجوب ابولقاسم قشیري و تذکره االولیاء شیخ عطار و امثال او را بر کبراي شعرانی ونفخات االنس 

اند و بر فتراك مشایخ خود بر بسته اند پس شما هر  جوابی براي آنها تهیه مطالعه بنمایا بدانی چه خرافات بر بافته دار 

 کرده اي همان جواب شماست

و ثانیا به صوفیان ابناء شیعه و ایناء سنت هر دو عرض می کنم که هر دو طائفه کفره ي خنود از دهریین و وثنبین و 

مخلد در نار شمارید مگر بعضی از طوائف شما صوفیه که صائبین به اصنافهم و انواعهم همه را کافر و نجس می دانند و 

ت ایشان را صلح کل گویند که هیچ فرقه را متسوجب عذاب و مقصر نشمارند بالجمله این کفره هنود بواسطه این ریاضا

 شاقه از مغیبات خبر می دهند و در میان آتش می روند چنانچه در خالل نقل حکاالت به آن اشاره شد
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پاره اي از اعمال عجیبه ایشان را نقل کرده و افعال حضرات هنود که خارق عادات است ستان المذاهب و در کتبا دب

مخفی و متسور نیست که احتیاج به ذکر و عنوان داشته ابشد و هر که در حدود هندوستان سیاحت کرده اطالع بر آنها 

 ماست به ایشان.مان جواب پیدا کرده اس پس حضرات سینه هر جوابی که از کفره هنود می دهند ه

و ثالثا خارق عادت می شود از اولیاء قانی ظاهر شود و می شود از کفار و مشرکین به منصه ي بروز و ظهور برسد 

چنانچه سحره ي فرعون در مرآ و مسمع فرعونیان و اسرائیلیان ظاهر کردند پس این امر مشترك را دلیل حقانیت گرفتن 

 کمال جهالت و نادانی است 

فعال در نظرم نیست در کدام کتاب دیدم قطا از مقروات است نه مسموعات ه زندیقی خدمت حضرت صادق علیه 

و به قدرت امامت و والیت یک دانه تخم کبوتر یا مرغ دیگر صحرائی السالم رسید حضرت دست مبارك دراز کرد 

مرد سر زیر خرقه ي خود برده سپس  برداشت و در میان دست گرفت و به زندیق فرمود در میان دست من چیست آن

بیرون آورد گفت در صحراها و بیشه ها و کوه ها و معمورها نظر انداختم همه را به جاي خود دیدم مگر در فالن جزیره 

که دو دانه تخم بود فعال یکی است باید آن دیگري در میان دست شما باشد حضرت دست خود را بازد کرد سپس 

قام رسیدي گفت از خالف نفس حضرت فرمودند نفس تو اسالم را میل دارد گفت خیر میل فرمود از کجا به این م

ندارد حضرت فرمود خالف نفس بفرما آن مرد خالف نفس خودکرد مسلمان شد حضرت چیزي در دست گرفت و از 

حال  او سئوال کرد که این چیست در دست من هر چه فکر کرد نتوانست جواب بگوید گفت عجب است که من در

کفر چنین علمی را داشتم و اکنون که مسلمان شدم چیزي ندارنم حضرت فرمود که شأن اسالم باالتر از این است که 

 جزاي او همین امر جزئی باشد اکنون که تو مسلمان شدي جزاي عمل تو در آخرت است.

ندارد و شعبده و چشم بندي محض و رابعا این اعمال صادره ي از مشایخ صوفیه غالبا خدعا و فریب است و اصا اصلی 

 است چنانچه در باب حکایات به پاره ي از آنها اشاره کردیم

و خامسا این اعمال صادره مشایخ صوفیه ممکن است از اثر بعضی ادویه و عقاقیر بوده باشد و بعضی قرص ها درست می 

غلط است که ما آن را کرامت نام  دین می دهند که اثراتی بر آن مترتب می شود در این صورتکنند و بخورد مری

 بگذاریم.
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و سادسا ممکن است اثر بعضی طلسمات و تعویذات و اذکار و ریاضیات بوده باشد که آن اعمال را هر که به جا آورد 

 به مقصود رسد سواء کان شیعیا او سنیا او کافرا 

ختن در مزبله و هتک پس مغربی به انواع سابعا ممکن است اثر بعضی اعمال شنیعه بوده باشد مثل احراق قرآن و اندا

مخصوصه و لعن پدر و مادر کردن و سجده مرشد نمودن که هر گاه معاذاهللا این اعمال را با خصوصیاتی که آن مشایخ 

 ضاله کفره تعلیم می دهند به جا آورد شیطان خود را به او رائه می دهد و خارق عادات از او سر می زند

گذشته بگوئیم نه سحر است نه شعبده است نه اثر اعمال قبیحه و نه تسخیر و نه تعویذ و نه طلسمات و و ثامنا از همه اینها 

( فلما نه ریاضات و نه شیطان خود را به آنها ارائه می دهد با اینکه قرآن به آن ناطق است در غزوه ي بدر حیث قال 

ال ترون) قوله تعالی هل انبئکم من تنزل الشیاطنین بلکه قرائت الفئتان نکص علی عقبیه قال ان برئیی منکم انی اري ما 

 شما همان کرامت واقعی است مع ذلک منع نمی کنیم که این خارق عادات نشانه ي خذالن ایشان باشد.

چنانچه میرزاي قمی در کتاب جامع الشتات می فرماید ممکن ست که خداوند متعال اخابر به غیب را به صوفی بدهد از 

داله بر این در وقتی که او از آخرت بالمره دست کشیده باشد و از خدا همی نرا خوهد و آیات و احادیث راه خذالن 

بسیار است چنانچه در سوره حمعسق می فرماید ( من کان یرید حرث الدنیا نوأته منها و ماله فی اآلخرت من نصیب) 

لکن در فرداي قیامت نصیبی نخواهد بود و نیز می یعنی هر که منفعت عمل خود را در دنیا طلبد ما به او می دهیم و

مالهم فیها و هم فیها الیبخسون اولئک الذین لیس لهم فی فرماید ( من کان یرید الحیوه الدینا و زینتها نوف الهیم اع

 اآلخره اال النار و حبط ما صنعوا فیها)

اعمال ایشان به آنها می دهیم در حالتی که یعنی کسی که طالب دنیا و زینت و عزت و ریاست بوده باشد ما به جزاي 

براي ایشان در آخرت نصیبی نخواهد بود مگر آتش دوزخ و آنچه ر اکه در دنیا عمل کردند بی ثمر و باطل خواهد بود 

 لنا له جهنم یصالو ایضا در سوره ي بنی اسرائیل می فرماید ( من کان یرید الماجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جع

 مذموما مدحورا )

یعنی هر کس جزاي عمل خود  در دنیا طلب کند و تمناي مکافات او را در دنیا داشت هباشد ما هم آنچه میخواهیم 

 واراده ما به آن تعلق گیرد به او می دهیم و در آخرت مذموم  و مطرود است و از براي او است عذاب جهنم 
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مستجاب می کند به جهت کراهت او از به خالف  ي کافر را زودتر و در احادیث وارد است که خداوند متعال دعا

 مؤمن که دوست دارد صوت مناجات او را.

و ایضا در امر ثالث ذکر شد قصه ي زندیق که در  اثر خالف نفس به کجا رسیده بود و متضمن قصه فرعون از خدا 

 خواستن که رود نیل زیاد بشود و زیاد شدن رود نیل معروف است 

به دیدن او رفته اند با جماعتی هر چه در ذهن می گرفته اند  9گردید رسول خدا ضا قصه دجال هنگامی که متولد و ای

دجال خبر می داد و هنگام ظهور را از یک طرف و بهشت را از طرف دیگر به مردم ارائه می کند هرگاه خرق عادت 

حر و شعبده با کرامت و معجزه براي عوام مشکل باشد با امر مشترك بین اولیاء حقانی و اهل باطل باشد و تمیز بین س

بگوید این دلیل است بر اینکه این این حال چگونه می توان آن را دلیل دین و نشانه ي یقیین گرفت و چگونه می تواند 

 9 طریقه مقرون به صدق و صواب و خالی از شک و ارتیاب است فلذا دانشمندان هر ملتی هر گاه به خدمت رسول خدا

یا باقی ائمه علیهم  السالم می رسیدند ایشان را ابتداء به علم و سئوال از غوامض مسائل اختبار می کردند و حق را می 

 فهمیدند.

در رد متصوفین مارقه آیات و اخبار که عالمت عاشقان حقیقی به اصطالح بالجمه حقیر در کتاب (السیوف البارقه) 

و جماعت مؤمنان و صدیقان است مفصال نوشته ام فقط در این جا خبري که صوفیان و به اصطالح شریعت و قرآن 

 مطابق با صوفسان است می نویسیم.

 

 عالم دروغی حیله گر

قال امیرالمؤمنین علی علیه السالم و عبد آخر قد تسمی عالما و لیس به قاقتبس جهایل من جهال و اضالیلل من ضالل و 

ول زور قد حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی اهوائه یؤمن من العظائم و نصب للناس شرکا من حبائل غروره و ق

یهون کبیر الجرائم یقول اقتف عند الشبهات و فیها وقع و اعتزل البدع و بینها اضطجع فالصوره صوره انسان و القلب قلب 

 حیوان ال یعرف باب الهدي فیتبعه و ال باب العمی فیصد عنه فذلک میت بین االحیاء
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بر تاریخ و تراجم حضرات صوفیه مطلقا بنگریم ایشان را به این اوصاف متصف بینیم که دعوي عالمیت و چون 

مرشدیت دارد و خود را از اکابر دین پندارند با اینکه از نواصب لئام و جهل وظلمه ي انام اصطالحی چند اقتباس کرده 

به رأي فاسد خود تاب خدا را عوامی چند را افسار نموده و ک و آن را دام فریب قرار داده و به کذب و افتري وب هتان

گرمی بازار خود مردم را ارتکاب  تفسیر کرده و حق را چندان تأویل کرده تا مطابق رأي فاسد خود ساخته و براي

 معاصی کبیره رخصت میدهد و آنها را سبک می شمارد و مأمورن می باشد که مردم در ارتکاب امور عظیمه که اصال

صالحیت آن ندارد و به عقل محال و خیال باطل چنان پندارد که در شبهات وقوف دارد و نم یداند که در آنها واقع 

است و همچه گمان کند که از بدعت احتراز کرده غافل از اینکه در چاه بدعت سر نگون است صورت او صورت 

ن مرغ کور وابسته ي به آب شور چشمش از حقایق انسان و قلب او قلب حیوان تمیز بین حق و باطل نمی گذارد و چو

بی نور و به ریاست چهار روزه ي دنیا مغرور و در لجه ي ضاللت مغمور نه قلبشان لذت و حالوت ایمان چشیده قانع 

اال انهم هم المفسدون ولکن ال یشعرون) این است حال این بلمعات سراب و گم گشته در وادي هاي شک و ارتیاب (

 ین مضلین صوفیه که به شیادي و عام فیبی خود را می خواهند در سلسله اولیاء داخل بنمایند.خداعین ضال

 واقعفند از کار بار هر کسی   خورده بینانند در عالم بسی

 

 عالمت اولیاء حقانی

ین قسمت انفا عرض کردم که در کتاب نامبرده اینعالئم  را مفصل نوشته ام ولی نخواستم این نسخه به کلی خالی از ا

باشد به مصداق ختامه مسلک یک خطبه از حضرات امیر علیه السالم در عالمت اولیاء حقیقی زینت این کتاب می 

 نماییم و سخن را خاتمه می دهیم.

بب الخوف فزهر مصباح الهدي (قال علیه السالم عباداهللا ان من احب عباداهللا عبد اعانه اهللا علی نفسه فستشعرالحزن تجل

اعد القري لیومه النازل به فقرب علی نفسه البعید و هون الشدید فنظر فابصر و ذکر فاستکثر و ارتوي من  عذب  فی قلبه و

 فرات سهلت له موارده فشرب نهال و سلک سبیال جددا)
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ه و یعنی اي بندگان خدا بدانید که محبوبترینبندگان در نزد خداتعالی بنده اي است که خداوند متعال او را اعانت فرمود

شعار و خوف را جلباب خود قرار داده یعنی همیشه خود را مقصر می شمارد از وفاي به قدرت داده تا اینکه حزن را 

واجبات و طاعات فذا محزون است و ترسان و این بنده چراغ هدایت در قلب او روشن است و همتش مصروف تهیه زاد 

عت را آسان داند نظر او عبرت باد و چون یاد خدا کند در آخرت می باشد موت را قریب شمارد و صبر و مشقت در طا

 عمل بیفزاید و از چشمه صافی محبت چندان نوشیده است که راه سخت و دشوار بر او آسان است)

قرد خلع سرابیل الشهوات و تخلی من الهموم اال هما و احدا انفرد به فخرج من صفه العمی و مشارکه اهل الهوي و صار (

بواب الهدي و مغالیق ابواب الردي قد ابصر طریقه و سلک سبیله و عرف مناره و قطع غماره استمسک من من مفاتیح ا

 العري به اوئتا و من الحبال به امتنها فهو من الیقین علی مثل ضوء الشمس)

ساخته و فقط  (یعنی اولیاء خدا کسانی باشند که لباس شهوت رانی را از خود خلقع کردند و از هموم دنیا خود را خالی

ادي مردم به هم آخرت پرداخته و خود را از طائفه کوران و هوا پسرتان خراج نموده و از کلیدهاي هدایت گشته یعنی ه

و داعی الی الحق شده و بازدارنده مردم از طریق ضاللت گشته راه حق را شناخته و طی آن نموده از روي بصارت و 

ساحل نجات رسیده و به حبل المتین و ریسمان محکم دست زده تا آنکه از شدت بینائی و از دیاي بی پایان مهالک به 

 یقین حقایق در نزد او چون آفتاب تابان گشته)

ه هللا سبحانه فی ارفع االمور من اصدار کل وارد علیه و تصییر کل فرع الی اصله مصباح ظلمات کشاف (قد نصب نفس

قول فیفهم و یسکت فیسلم قد  اخلص هللا فاستخلصه فهو من معادن عشوات مفتاح مبهمات دفاع معضالت دلیل فوات ی

 دینه و اوتاد ارضه

یعنی نفس خود را چندان برا ي طاعت مهیا کرده است که هر امري بر او وارد بشود آن را در بهترین موعقی صادر می 

د بفرماید چراغ تاریکها و دواي نماید و به بهترین وجهی اتیان آن بنماید و به احسن وجه هر فرعی را به اصل خود ر

چشم هاي رمد کشیدها و کلید مبهمات و دافع مشکالت یعنی هر مطلب سختی و مشکلی از اطراف بر آنها رو آورد به 

صبر و تحمل و بصارت و علم و حلم در مجاري خود آن را چاره کنند و به احسن وجه آن مبهمات و مشکالت را 

ن را دلیل باشند و در مقام ارشاد و تعلیم مردم از او استفاضه بنمایند و مطالب او را مکشوف و منحل فرمایند و گمراها
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می فهمند و اهل مراء و جدال نباشند و هنگام مراء ساکت و سلم باشند چون عل را براي خدا خالص گردانیده اند و 

ونت و آرامی و قرار زمین به سبب چنین کسی از گنج هاي دین پروردگار است و از اوتاد ارض بشمار می رود یعنی یک

 وجود آنها است.

(قد الزم نفسه العدل فکان اول عدله نفی الهوي عن نفسه یصف الحق و یعمل به ال یدع للخیر غایه اال امها و ال مظنه اال 

 قصدها قد امکن الکتاب من زمامه قهو قائده و امامه یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزل)

آن نفرماید و در اول مرتبه ي عدل هواهاي که عدل را بر خود واجب کرده است که تجاوز از حدود  یعنی به تحقیق

نفسانی را از سر به در کرده است بیان ره حق می نماید و خود به آن عمل می نماید تا به حدي که هیچ خبري از او 

ر کجا مظنه ي خیري باشد از پاي ننشیند تا فوت نشود و به طرف او قصد کند و همت نماید تا به منتهی او برسد و ه

پیشوا قرار دهد و حبل طاعت او را درگردن اندازد هر کجا قرآن برا او اینکه او را به دست آورد و کتاب خدا را قائد و 

 با او فرود می آید کان مرکب قرآن استرا بر زمین گذارد همراهی کند و هر کجا نازل شود 

م بالغت نظام ولی ملک عالم است که کافی در مقصود است که اولیاء خدا بایستی اقول این خالصه مضمون کال

صوفیه که دعوي عشق ودوستی خدا می نمایند و خود را از اولیاء خدا متصف به این اوصاف بوده باشند و حضرات 

ض مزمنه ي قلبیه معروفند پندارند از این صفات مطلقا بري و عاري باشند بلکه به ضد این صفات موصوفند و به هزار امرا

 مالهم خر علیهم السقف و اتاهم العذاب من حیث ال یشعرون

اکنون اي برادر عزیز و اي صاحب شعور و تمیز اندي فکر بنما و به حال خود ترحم فرما گول این گرگان صورت میش 

 که به نام شیخ و درویش خود را جلوه میدهند مخور و از مجالس آنها بپرهیز

ه ي کتاب زاد السالک مرحوم فییض بیاناتی دارد که مناسب مقام است حقیر پاره ي از آن باینات شریفه را د رتعلیق

امور دنیا و دین ملخصا زینت این کتاب می کنم و سخن را به او خاتمه  می دهم می فرماید ( بدانکه هر امري هست از 

اده و نقصان و توسط و شکی نیست که افراط و تفریط از براي او سه مرتبه است افراط و تفریط و عدل به معنی زی

مذموند و قبیحند عقال و شرعا هر دو حرامند در امور دینیه و احکام شرعیه و همچنین است در امور دنیا از جهت اینکه 

از براي امور دنیا احکام شرعیه هست پس هر گاه حاصل بشود مخالفت شرع حاصل می شود تحریم و توسط و عدل 
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است شرعا محمد است عقال بلکه واجب و خیر االمور اوسطها و شواهد بر این بسیار است چون این مطلب را  ممدوح

دانستی بدانکه صوفیه از طریق عدل و استوي بیرون رفته اند در ذکر گاهی چنان  صوت خود را بلند می کنند و مبالغه 

نمایند در نفس هاي خود بر وجهی که از شرع نرسیده بلکه صول بعد غنا و یکبار چندان اخفا می در علو می نمایند به ا

آن مخترع و مبتدع است چنانچه مشاهده و محسوس است که حرکت می دهند سرهاي خود را و بدن هاي خود را 

ه تعب می اندازند نفس هاي خود را در آن و این گونه اعمال موافق شرع نیست و این عبادت شیطانی حرکتی عنیف و ب

ه از شوائب طبیعت و وساوس عادات و متابعت غوالن آدمی پیکر ظوهر پیدا می کند و به این حرکات بدنی می باشد 

 چنان پندارد به جائی می رسد.

 در بندگی نفس و هوي پیر شدم  آزادي هر دو کون می خوسات دلم

و چیزي از معارف یاد عبادت نفس  هوي می کند و ترك معرفت به مبدأ و معاد نموده به مطالب خسیسه پرداخته 

 نگرفته اعراض از آن نموده و به غیر صورت پرستی کاري دیگر پیش نگرفته اند

 که گر به عالم معنی رسد صور باشد   پنان به عالم صورت دلش بر آشفت

نه و قول خداوند متعال که می فرماید ( فاذکراهللا فاذکرونی اذکرکم و اذکر ربک ونظائر آن مراد معرفت و علم است 

مجرد حرف و صورت و ذکر به زبان و آواز کشیدن که عادت متصوفه است و ایشان فی الحقیقه از ناسیان حقند نه از 

رك صحبت ایشان را واجب گردانیده بر خصان خود آنجا که فرموده ذاکران و از آن جماعتند که پروردگار عالم ت

 ذلک مبلغم من العلم(فاعرض عمن تولی عن ذکرنا و لم یرد اال الحیوه الدنیا 

 وز تو نرمید صحبت آب و گلت  با هر که نشستی و نشد جمع دلت

 ورنه نکند جان عزیزان به حلت  زنهار به گرد صحبتش هیچ مگرد

و اکثر علماء و جمهور فالسفه چنان تقریر کرده اند که جوهر آدمی در تمام یکی است بی تفاوت و این نزد ارباب 

ي آدمیان که به نفس حیوانی زنده اند و هنوز به مقام دل نرسیدند چه جاي مقام روح و بصیرت صحیح نیست اي بسا

مافوق او از اسفل سافلین تا اعال علیین درجات و مقامات افراد بشر متفاوت می باشد (لهم درجات  عند رهبم ) و این 

شور بود کس باشد که مقامش (ان درجات بعضی را بالقوه و بعضی را بالفعل می باشد در بعی مطوي و در بعضی من
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الذین یبایعونک انما یبایعون اهللا) و من یطع الرسول فقد اطاع اهللا) باشد و این آخرین ماقامت آدمی است و از اینجا است 

فرمود (من رآنی فقد راي الحق) و کس باشد که مقامش انزل از حیوانات باشد (اولئک کاالنعام بل  9که رسول اکرم 

را سرنگون در سجن جحیم خواهد  ک الذین خسروا انفسهم) این جماعت باشند که مالک دوزن ويهم اضل اولئ

 انداخت و به چندین اغالل و سالسل مقید و محبوس خواهد ساخت پس از نعیم ابد محروم و مأیوس خواهد گشت

 در سراي تن اسیر و بند زندان داشتن  شرم نیاد مر تو را شه زاده ي ملک بقا

 کی روا باشد به عالم شاه عریان داشتن  ز حله ي خلق حسن کردي عريروح را ا

 دیو لعین بحیضه و جمشید ناشتا  روح از درون بفاقه و تن از برون بعیش

شهوات و مرادات نفس و  و هر که آئینه دل را که قابل عکس انوار معرفت الهی و پرتو نور توحید برد در زنگ

رو برده و بر آینه خمیر خاك جهالت و بدبختی بیخته و پاشیده و جام جهانماي کدورات معاصی و عشاوه ي طبیعت ف

روح را در ظلمات بدن و لجن دنیا غوطه داده کی روح فالح و نجاح خواهد دید خدمت شیخ و مرشد کردن غرق در 

 لجن زار خواهی شد

 کی تواند که شود هستی بخش  شذات نایافته از هستی بخ

 

 یف الحکمت و بیان مراتب التوحیدخاتمه الکتاب فی تعر

المشهور فی تعریف الحکمه انها هی العلم باحوال عیان الموجودات علی ما هی علیه فی نفس االمر بحسب الطاقه البشریه 

و تلک االعیان اما داخل تحت قدرتنا و اختیارنا و اماال فالعلم باالول حکمت عملیه و العلم بالثانی حکمت نظریه و کل 

 ثه اقساملی ثالمنهما ع

اما العملیه فتهذیب اخالق ان کانت باحثه عن المصالح الشخصیه من حیث التخلیه و التجلیه و التحله و تدبر منزل ان 

لعامه من حیث  تعلقت بمصالح جماعت مشترکه فی المنزل کالوالد والولد و نحوهما و اال فان کانت راجعه الی الجهه

 حیث النبوه و الشریه فنوامیشالریاسه و السلطنه فسیاسی و من 
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و اما الحکمت النظریۀ فهو العلم االعلی و العم االلهی والفاسقه االولی ان کانت باحثه فیها عن شیئی ال یحتاج الی الماده 

 فریاضی و العلم االوسط و اللیها فی الخارج دون الذهن مطلقاوان احتیاج الیها مطلقا فطبیعی و العلم االدنی و ان احتاج ا

عکس کما یخفی و العلم االلهی موضوعه الوجود فیقال ان ما یتعقل ان کان نسبته الی الوجود و العدم متساویه فممکن و 

 ان کان ضرور الوجود فواجب والممکن جوهر ان کان قائما بذاته و عرض ان کان قائما بغیره

الثالثه ان جوهرا فجواهر و ان عرضا فاعراض و ان  والمحموالت الثابته فی العلم اللهی اما ناظر الی قسم خاص من االقسام

واجبا فالهی بمعنی االخص او لیس بناظر فامور عامه فهذه االربعه هی ابواب الحکمه و اما الریاضی فموضوعه الکم ان 

 ك ان متصال فهندسه و هیئه و ان کان منفصال فحساب و موسیقی کل من جهه فیها

بیعی و المحموالت فی مسائلها ان کان ثابته له من حیث هو هو فامور عامه طبیعیه و و اما الطبیعی فموضوعه الجسم الط

 سمع الکیان فان کانت ثابت من حیث کونه فلکیا ففلکیات و من حیث کونه عنصریا فعنصریات

لکیان و االول و بعبارت اخري المحموالت الثابته للجسم الطبیعی اما ناظر الی جهه من جهاته و اما ال الثانی کتاب سمع ا

کتاب السماء و العالم ان کان ناظرا الی کونه بسیطا مطلقا و کتاب الکون و الفساد ان کان ناظرا الی انه یقع فیه االنقالب و 

االستحاله و کتاب اآلثار العلویه ان کان البحث من حیث کونه مرکبا غیر تام و ان کان البحث من حیث انه مرکب تام بال 

دن او معه بال ادراك فکتاب الثبات او معه بال تعقل فکتاب الحیوان او معه فکتاب النفس فهذا رؤس نمو فکتاب المعا

 المباحث الطبیعی 

 هذا بعض فوائد مشایخ االجله

این رؤس مسائل حکمت نظریه را فهرستا تذکر دادم که بدانی طی کردن او بسیار طوالنی و خطرناك است اگر 

ق از تخلیه و تجلیه و تحلیه کامل نکرده باشی و اگر کامل کرده باشی بسیار آسان و حکمت عملیه را که تهذیب اخال

نزدیک است پس نظر کن ببین کسانی که حکمت عملیه را پس معرکه انداخته اند و براي قرب به سلطان و منصب 

زیادي صفات بر  تحصیل کردن چگونه چشم آنان کور و دیده ایشان بی نور گردید که اثبات کثرت و نفی قدرت و

ذات خداوند کائنات و اثبات خال وانکار عقل و تجرد آن و قول به قدم عالم  بقاي زمان و قائل شدن به معقولیت جزأ 

تا یتجزي وو منکر معاد جسمانی و نفی عالم روحانی و تجویز رؤیت باري و منکر معراج جسمانی وهزارها امثال آن که 
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ند اگر قبول داشته باشند تا موافق مذاق خود بگردانند این است که امیرالمومنین علیه اخبار و آیات را چندان تأویل کن

السالم در وصف امام زمان عجل اهللا فرجه می فرماید ( یعطف الرأي الی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأي و یعطف 

 الهوي الی الهدي اذا اعطفوا الهدي الی الهوي)

« شود آراء مفسرین که قرآن را به رأي فاسد خود تفسیر کردند همه را بر می گرداند به قرآیعنی امام زمان هرگاه ظاهر 

یعنی همه را باطل میکند هنگامی که مرد قرآن به رأي خود بر می گردانند و خواهش ها و هواهاي نفسانی ایشان را بر 

ذارند به هواي خودسخن می رانند این می گرداند به هدایت و معرفت و خدا پرستی هنگامی که مردم هدایت را می گ

وقت به مصداق ( و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو قرین ) و قوله تعالی ( و من اعرض عن ذکري فان له 

 معشیه ضنکا) این وقت کور و کر و الل شود چنانچه شاعر گوید.

 ه حق بنددد دريچون توانم من گشودن چونک  چون صماخت را خدا از حق شنودن کرد مهر

 همچه شاگرد و سن تابان رود بر قهقري  قهر حق چون در به بندد بر کسی از پیش روي

 

 اما مراتب توحید

 آن برچهار قسم است

عبارت است از اینکه واجب الوجود بالذات که عین ذات مقدس خداوند است آن را منحصر « اول توحید در ذات و آ

کی از براي او در مرتبه ي ذات مقدس او قرار ندهی و به زبان اقرار و به قلب اعتقاد بدانی در خداوند واحد یکتا و شری

 داشته باشی که واجب الوجود به غیر آن ذات مقدس نیست و نخواهد بود

عبارت از این است که منزه بدانی ذات مقدس خداوندي را که از ترکیب عقلی و خارجی و « دوم توحید در صفات و آ

 مائی حق جل و عال را از اینکه صفات کمالیه او زائد بر ذات باشد بلکه آنها را عین ذات باید بدانیآنکه تنزیه بن

سوم توحید در افعال و آن عبارت است از اینکه مؤثر در وجود را منحصر بدانی به پروردگار عالمیان و از براي او 

ر ندانسته باشی و همه آنها را منتب به واجب الوجود شریکی در  افعال قرار ندهی و هیچ چیز را ر عالم امکان منشأ اث

بدانی  و اینکه منحصر بدانی به خداي جلیل مصادر امور را و اینکه اوست مبدأ هر موجود و منشأ هر فعلی از خلق و 
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رزق و عطا و منع و فقر و غنا و صحت و مرض و عزت و ذلت و  حیات و ممات و غیر ما که خارج از اختیار نفس 

است و نیز منزه بدانی افعال او را از قبیح و نقص و عیب و عبث بلکه معتقد باشی که جمیع افعال واجب الوجود  مکلف

از روي حکمت و مصلحت است و منزه است فعل حق تعالی از لغو و عبث و مفسده و از براي این قسم مراتب اربعهه 

 است کما ستعرف

از اینکه شریکی براي خدا قرار ندهد در عبادت و معبودي غیراز  چهارم توحید درعبادات است پس آن عبارت است

خدا اخذ ننماید و ریاء در عبادت از آن جمله می باشد که آن را شرك خفی گویند پس باید از ریا اجتناب نماید تا 

 داخل شرك خفی نشود.

 

 اما توحید در افعال

 بر چهار درجه است 

این است که آدمی به زبان اقرار دارد که ال مؤثر فی الوجود اال اهللا ولکن  درجه اولی قشر قشر است وو آن عبارت از

قلب او منکر است و همچه شخصی داخل است در منافقین و این اقرار فایده به حال او ندارد مگر آنکه صاحب او در 

 دنیا محفوظ خواهد بود از شمشیر شریعت و در آخرت ملحق به منافقین و مشرکین است.

نیه قشر است و آن عبارت از این است که آدمی به زبان و قلب مقر و معترف و معتقد باشد که ال مؤثر فی درچه ثا

الوجود اال اهللا تعالی و تکذیب نکند این معنا را نه به لسان و نه به قلب چنانچه حال اکثر عوام مسلمین چنین است و این 

د ولیکن صاحب خود را از عذاب آ[رت محافظت نماید قدر از توحید اگر چه باعث صفاي قلب و شرح صدر نگرد

 هرگاه معاصی موجب ضعف اعتقاد او نشود.

درجه ي ثالثه لب است و آن عبارت از این است که آدمی بواسطه ي مواظبت به طاعات و عبادات وظائف شرعیه و 

ا از رزائل نوري از جانب حق کثرت تفکر او در آیات و شواهد ربوبیه از خلق انفس و آفاق با تخلیه نمودن نفس ر

سبحانه و تعالی بر او تجلی کند که بواسطه ي آن نور منکشف گردد و ظاهر شود بر او حقیقت این قسم از توحید پس 

همچه شخصی اگر چه در عالم چیزهاي بسیار مشاهده کند از آسمان ها و زمین ها و اسباب و ادوات ولکن همه را 
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کل را مستند به واحد حق تعالی مالحظه می کند این قسم از توحید مرتبه مقربین و اولیاء صادر از ایک مصدر می بیند و 

 حقانی می باشد اما در مرتبه کلملین نیستند.

درجه ي رابعه لب لب است که آن مرتبه ي کلملین از اولیاء اهللا و عرفاي حقانی و فقهاي ربانی از شیعیان علی عمرانی 

مؤمنین و متقین و صدیقین مینمایند که همه در این مقام یک معنی دارد و این مرتبه عبارت از است که از آنها تعبیر به 

این است که آدمی غیر از حق سبحانه و تعالی چیزي را نمی بیند و جمیع اشیا را در نزد وجود باري تعالی عدم صرف 

ست بفناء فی اهللا و فناء فی التوحید نیز می می بیند و نابود مطلق می داند و این قسم از توحید در نزد بعضی مسمی ا

گویند و وصول به این مرتبه ي از توحید با تکثر موجودات امري است ممکن و غیر بعید زیرا که هر گاه براي قلب 

شدت استغراق در لجه ي عظمت و جاللت و کبریائی و اجد حق تعالی حاصل شد و اشعه اشراقات نو الهی در وجود او 

نحوبی که آتش محبت او را افروخته نمود پس سایر موجودات ضعیفه در نظر حق بین چنین کسی غایب تابش نمود ب

خواهد بود و بالمره از غیر واحد حق تعالی تغافل خواهد نمود مانند وجود ستارگان در جبن نور خورشید که ضعیف و 

د آفتاب و مؤید این معنا است آنچه وارد مضمحل است و در نظر ناظرین مخفی و مستور است که بنظر نمی آید با وجو

شده است از حضرت صادق علیه السالم بنا بر نقل عالمه خبیر سید عقیلی در کفایه الموحدین که فرمودند المعارف 

شخصه مع الخلق و قلبه مع اهللا لوسهی قلبه من اهللا طرفه عین لمات شوقا الیه و المعارف امین و دایع اهللا و کنز اسراره و 

المرد  والدنیا فال مونس له  دن نوره و دلیل رحمته علی خلقه و معلمه علوم و میزان فضله و عدله قد غنی عن الخلق ومع

سوي اهللا و ال نطق و الاشاره و ال نفس اال باهللا و اهللا و من اهللا و مع اله فهو فی ریاض قدسه و مؤید این است حاالت 

مره در حال عبادت التفاتی به این نشأه نداشته اند چنانچه تیر از پاي امیرالمؤمنین عبادت ائمه هدي سالم اهللا علیهم که بال

بیرون آوردند در حال صالت و ملتفت نگردید و در روایت ابو درداء که میگوید  آنحضرت را حرکت دادم دیدم 

کعبه بعد از اینکه  همانند چوب خشک از خشیت باري تعالی روي زمین افتاده و در روایت طاوس که گفت در خانه

دید مناجات امام زین العابدین خاموش شد آمد سر او را به دامن گرفت او را به هوش آورد فرمود من اشغلنی عن ربی 

و همچنین سائل ائمه علیهم السالم این قسمت از اولیاء اهللا را در حق آنها فرمودند با بدانهم فرشیون و بقلوبهم عرشیون 

ق محمد و اله الطاهرین صلوات اهللا علیهم اجمعین امیرالمؤمنین علیه السالم در خطبه ایکه براي اللهم احشرنا معهم بح
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همام بن شریح می خواند و عالمات متقین را براي او تعداد می کند صیحه اي می زند و از دنیا می رود که استماع 

 اوصاف اولیاء حقانیر می شنود.

ر این اوراق جمع آوري بنمایم و آن را ملخص کردم از کتاب السیوف البارقه پایان یافت آنچه مقصود حقیر بود که د

که در سنه 
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