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 ياداشت مترجم
ا نام و نشاني از صوفي و افكار و مرام  ومسلك صوفي گري در عصر رسول اكرم )ص( نه تنه   

بر رياضت كشي و   3وجود نداشته بلكه آن حضرت با شعار ))ال ر هبانية في االسالم((

انزواگري، خط بطالن كشيده و اسالم را را دين جهاد و تالش و مسئوليت مهرفي نموده است. 

از نور واليت و انحراف مسير خالفت،  پس از رحلت آن بزرگوار به دليل محروم شدن مروم

كه اين خود سبب  رفته رفته افكار و انديشه هاي نادرست و غير اسالمي ميان مسلمانان راه يافت

پديد آمدن عده اي زاهد نما شد كه در زهد و ترك دنيا و گريز از اجتماع به افراط و زياده 

نموده و به تدريج آداب و رسومي روي كشيده شدند و در اوائل قرن دوم هجري ابراز وجود 

براي خود ايجاد و نام صوفي بر خويش نهادند و به عبارتي روشن تر، راه خود را به گونه اي از 

 سلير مسلمانان جدا كردند.

زهد و بي رغبتي به دنيا كه درآيات و روايات بر آن تاكيد فراوان شده در اثر بي توجهي و عدم 

افراط و زياده روي انجاميده و به صورت رياضت هاي  شناخت صحيح آن، مي توانست به

نامطلوبي جلوه گر شود چنانكه نمونه هايي از ان را در زمان حيات نبي اكرم )ص( و امير 

عثمان بن مظعون و عاصم بن زياد سراغ داريم كه افراد ياد مومنان)ع( در سرگذشت معروف 

 ر گرفته و خرقه رياضت افكندند.شده به شدت مورد نكوهش و اعتراض اين بزرگوارن قرا



با نگاهي گذرا به حاالت صوفيان اوليّه نظير: حسن بصري، ف ضيل بن عياض، محمد بن واسع، 

مالك بن دينار، حتي س فيان ثوري كه رسماً صوفي شناخته شده و صوفيان سند  خرقه به آنان مي 

ي بينيم صوفيان اوليّه سخن از االولياء و طبقات شعراني و...(( م حليةدر كتبي چون )) رسانند

بهشت و جهنم بر زبان مر راندند و از فكر و انديشه به صوفي عايي چون بايزيد و حالّج و ش بلي 

         و مولوي و ... شباهتي نداشته اند با اين كه بنا به روايت منقول    

 

 . گوشه نشيني و انزوا در اسالم جايي ندارد.3

 

((33)) 

 

)ع( ابوهاشم كوفي نخستين كسي است كه نام صوفي بر خود نهاد ولي صوفي  از امام صادق

حلول و اتّحاد و جذبه و سقوط تكليف و دم گري به معناي رايج آن با طرح موضوعاتي چون))

زدن از عشق...(( از دوران ذوالنون مصري و سپس بايزيد بسطامي آغاز شد. رموز و اسرار 

ي فراوانيتبيين شده كه مي توان از الهي نامه و ديگر سروده طريقت تصوّف در كتب و نوشتارها

هاي عطّار نيشابوري، آثار ثنايي، نوشته هاي عين القضاة همداني، احمد و محمد غزالي به ويژه 

كتاب ))احياء العلوم(( آثار نجم الدين كبري، كتب خواجه عبداهلل انصاري، تاليفات سهرورد، 

ها مرشد و پير و صوفي ديگر، افزون بر نوشته هاي محي الدين روزبهان شيرازي، ق شيري و ده 

 مكتب صوفيان نام برد.عربي كه خود را خاتم االولياء دانسته، يه عنوان فرهنگ 

حمايت سياسي فرمانروايان و موقوفات و كمك هاي مالي صاحبان قدرت و ثروت، تصوّف را 

خي از سران صوفي نظير شيخ به صورت قطب هاي قدرت و ثروت درآورد تا آن جا كه بر

شهاب الدين سهروردي شيخ المشايخ صوفّيه به عنوان واسطه و سفير از سوي خليفة وقت به 

دربار پادشاهان سلجوقي آمد و شد داشتند و پادشاهان به دليل ميدان دادن به صوفيان و جلب 

زه تشيع از رخنه حمايت آنان، خود نيز خرقه مي پوشيدند و در اين توفان صوفي گري تنها حو

 تصوّف، در امان مانده بوده.



علماي شيعه در جهت حراست و حفاظت از حوزه تشيه و مكتب اهل بيت در برابر تصوّف، 

تالش هاي خستگي ناپذيري انجام    داده اند و با وجود تبليغات گسترده صوفيان، شيعيان تا قرن 

يي نيز چنين گرايشي ديده نشده است. تا هفتم در اين وادي پر ماجرا وارد نشده بودند و در جا

مه حلّي))ره(( در كتاب ))نهج الحق(( موضوع حلول و اتّحاد و جذبة صوفيّه را از آن جا كه عالّ

مذهب اهل سنّت شمرده و سيد حيدر آملي از عرفان قرن هشتم در آغاز قرن كتاب ))جامع 

 ست.االسرار((، تصوّف را تا قرن هفتم، نشانه تسنّن دانسته ا

خرقه پوشي كه امروزه به شعار صوفيان تبديل و ميان آن ها رايج است در جمع هندوها، عالمت 

فقر اختياري و انزواگري و رياضت كشي بوده كه به ارث صوفيان رسيده و پشمينه پوشي را به 

 عنوان شعارشان از رهبانيّت گرفته اند و الفاظي چون قطب و پير و

 

((34)) 

 

از اصطالحات ساختگي صوفيّه است. صوفيان در ستايش و بزرگ جلوه دادن  مرشد و امثال آن

بيش از حد زياده روي مي كنند و با گستاخي و جسارت خاصي اوصافي فراتر از سران خود 

تصور، براي آنان مي تراشد. آن ها پيرو مرشد  وقطب خود را خداي مجسم مي بينند و هر گاه 

ين((را بر زبان مي آورند، قطب و مرشد خود را ذز نظر مي جمله ))ايّاك نعبد و ايّاك نستع

آورند و از او چنان به عظمت ياد مي كنند كه مريد و سالك بايد خود را نظير مرده اي كه 

تسليم غسّال مي شود، تسليم وي نمايد و دستور مرشد را هر چند گناه و معصيت باشد بي چون 

 حق هيچگونه اعتراضي نداشته باشد. و چرا وبا كمال رضا و رغبت انجام داده و

بنا به عقيده بسياري از صوفيّه، سالك پس از گذراندن منازل و مقامات و از بين بردن تشخّص و 

تا انجا كه در حق، فاني مي شود، تعيّن فردي، در نام ها و صفات الهي فاني و مستغرق ميگردد

ي گشته و ديگر او، او نيست بلكه سپس خدا در او تجلّي مي كند به گونه اي كه از خود فان

 ))نعوذ باهلل((يكپارچه خداست.



در پاسخ به اين ياوه گويي ها انديشمندان بزگ و برجسته جهان تشيّع نظير شيخ مفيد، شيخ 

طوسي، عالّمه حلّي، مقدّس اردبيلي، شيخ بهايي محقق صاحب قوانين، مجلسي، محدث قمي و 

امهم(( دست به تأليف كتب ارزنده اي زده اند. از جمله ديگر اوتاد و بزرگان ))اعلي اهلل مق

چهره هاي بارز و درخشاني كه در اين زمينه داد سخن داده عالّمه بزرگ محمد بن حسن حرّ 

عاملي قدس سره از مفاخر تشيّع و صاحب كتاب گران سنگ ))وسائل الشيعه(( است. وي در 

(( كه ترجمه آن را با عنوان ))نقدي جامع بر علي الصوفيّهكتاب ))رسالة االثني عشريه في الرد 

تصوّف(( پيش رو داريد بر آموزه هاي واهي اين مرام و مسلك ساختگي خط بطالن كشيده و با 

براهين دندان شكن عقلي و نقلي آن را از پايه و اساس مردود دانسته است كه شما خوانندگتن 

به نياز جامعه اسالمي و لزوم شناخت گرامي را دراين خصوص به داوري مي طلبيم. با عنايت 

مسلك هاي جداي از خط اهل بيت ))ع(( ترجمه اين كتاب شريف از سوي انتشارات انصاريان 

به اين جانب محوّل شد اميد است صاحبان قلم و انديشه، كاستي ها را با ديده اغماض نگريسته و 

 با رهنمود هاي خويش، مترجم را مرهون الطاف خويش نمايند.

عباس جاللي -قم  

3134اول بهمن   

 

((31)) 

 

 مقدمة مؤلّف

كه ما را در مسير تمسّك به ريسمان محكم خود موفق گرداند و در انجام اعمال  سپاس خدايي

نيك و ماندني تر و رهايي بخش تر از عذاب دردناكش، تشويق و ترغيب و به پيمودن راه 

بر ما فزوني بخشيد و در سلك  شيعيان،  شيهيان راستين رهنمون گشت و هدايت ها و عناياتش را

تنها گروه رها يافته از هالكت كه خداي سبحان از برترين انديشه و خ رد برخوردارشان ساخته 

است، در آمديم. آنان كه با پيروي از سنّت اهل بيت نبوّت و مشعل هاي روشنايي بخش تاريكي 

. و   3از نابودي رهايي يافتها، سوار بر كشتي نوح شدند كه هر كس بر آن سوار گشت 



و خاندان بزرگوارش باد كه حجّت  صلوات و درود بر پيامبر اكرم حضرت محمد بن عبداهلل

هاي الهي بر مردمند، هم آنان كه به تشريح احكام  اسالم و بيان حالل و حرام خدا پرداخته و 

ه رسيدن به سعادت را به ما دستورات دين الهي را از ناحيه خداي متعال، به اجرا در آوردند و را

تا تسليم دستور خدا بوده و از او پيروي كنيم و از لجاجت و بدعت ارائه نموده و فرمان دادند 

گذاري و اختراع احكام، باز داشتند از اين رو، آنان كه عنايات الهي شامل حالشان گرديد، از 

رين خواسته ها و برترين اهداف ورطه سقوط رهايي يافته و با پيروي از آن بزرگواران، به فرات

خويش رسيدند و از پيروي دشمنان شان پرهيز نموده و با خواسته ها و آراء آنها به مخالفت 

 برخاستند.

هان! اين بنده نيازمند خدا، محمد بن حسن ح رّ عامليبه امبد عنابات و الطاف نهاني خداب بي 

از راه روش پيشوايان دين و سائل ديني خود، نياز، مشاهده نمودم بسياري از شيعيان نا آگاه در م

بزرگان پيشين خود منحرف شده و راه رسم آن دسته از دشمنان كينه توز خويش را پيموده اند 

كه در احكام دين به دستورات پيشوايان اهل بيت، تن در ندادند و با اختراع نامي ديني لراي 

و ائمة معصومين)ع( بهترين انسان هاي خويشتن، صوفي نام گرفتند و از دستورات نبّي اكرم 

  روي زمين، سر باز زدند و الزمة عمل اين دسته از

 

:))مثل اهل بيت كسفينة نوح، اشاره به حديث مستفيضي كه شيعه و سني آن را نقل كرده اند. 3 

 من ركبها نجي و من تخلف عنها غرق.

 

((31)) 

 

 

با دشمنان شقاوتمندي بود كه با اظهار پارساييو مردم نا آگاه، همسويي آنان در عقيده و رفتار، 

خود را فراتر از ائمة )ع( تلقّص كرده و بدين سان، به فريب مردم پرداختند و  بي رغبتي به دنيا،

همين عمل خود، در تباهي و بطالن پيمودن چنين راه هايي بسنده است برخي از دوساتن ازمن 



زيرا موضوع ياد شده از  0ندن صدا در گلو ( شدند)گردا 3خواستار بيان حديثي در مورد ترجيع

جمله شباهتي بود كه اين گونه افراد بدان متوسل مي شدند. من نيز، در اين بارة به تأليف رساله 

اي همت گماردم كه راه گشاي حل اين مشكالت باشد و برخي رهنمود ها را در آن ارائه دادم 

بدان اتكا نموده و آن را باور داشتند، خط بطالن و بعضي از حقه بازيهايي كه افراد ياد شده 

كشيدم. دوستان با اطالع از اين ماجرا، در خواست نمودند در اين زمينه به تأيف رساله اي 

پرده بردارد و بر امر محالي كه ساخته و پرداخته اند، خط  بافي هاالياين خبپردازم تا از بيشتر 

ــار نامبردگان به اين گونه    بدعت ها ، اميدي به بطـالن بكشد، هر چند به سبب عالقه سرش

دست برداشتن بيشتر آن ها نيست و بازگشت و خود داري آن ها از اين قبيل كارها باور كردني 

نمي باشد، ولي به جهت روشن شدن اين موضوع براي برخي از هوادارانشان و جلوگيري از فرو 

د كه خداوند آنان را از پيروي اين گونه افراد، محافظت افتدن ساير شيعيان در اين دام، به اين امي

نمايد و در جهت بي اعتنايي به خواسته هاي پَستدنيوي موفقشان بدارد و به سعادت و مجد و 

عضمت آخرت نائل آيند. انجام اين كار را از بزرگترين وظايف الزم برخود شمردم هر چند در 

 ر سر راهم قرار داشت.اين راستا  دشواري ها و موانع فراواني ب

ديگر بار دستانم براي انجام اين كار نزدم آمده و اين بار جز پذيرش خواسته آنان چاره اي 

نداشتم. از اين رو، با آرزوي دست يابي به توفيقات الهي در حهت انجام هر چه بهتر اين وظيفه، 

 كار خود را آغاز نمودم.

 

، از علي بن حمزه، از ابو بصير نقل كرده كه گفت: . علي بن ابراهيم از پدرش از ابن محبوب3

اذا قرأت القرآن فرفت صوتي جائني الشيطان فقال: انّما خدمت امام باقر)ع( عرضه داشتم)) 

بين القرائتين تسمع اهلك و رجع بالقرآن  ةًيا ابا محمد: اقرأ قرائ ترأني بهذا اهلك و الناس. فقال:

وقتي به قرائت قرآن  ترجيعاً؛ (ح ل -لحسن يرجع به )فيهب الصوت اصوتك فانّ اهلل عزوجل يح

پرداخته و صدايم را بلند كردم ،شيطان نزدم آمد و گفت: با اين نوع خواندن در مورد خانواده 

خود و مردم ريا كاري مي كني ،  امام)ع( فرمود : اي ابومحمد! قرآن را به گونه اي قرائت نما 



و آن را به گوش خانواده ات برسان وصدايت را به خواندن كه حد وسط دو قرائت به شمار آيد 

 ((210، ص 2قرآن بلند كن. زيرا خداوند قرآن را با صداي خوش دوست دارد. كافي ج 

. به گفته مولف: استناد به اين حديث در مورد جواز بخشي از غنا آن گونه كه آن ها مدعي اند 4

 واهد آمد.باطل است و مباحث مربوط به سند و داللت آن خ

 

((36)) 

 

(( ناميدم و از خداي متعال مسئلت دارم ةد علي الصوفيّة في الرّ))رسالة االثني عشريّ اين رساله را

زمينة اتمام اين كار را به بهترين وجه ممكن عنايت فرمايد و ره پويان هدايت را ، بدين وسيله به 

 نور هدايت رهنمون گردد.

فصلهايي داوزده گانه تنظيم گشته كه بيان فهرست آنها براي بر اساس ابواب و  رسالة ياد شده

 آن، خالي از لطف نيست. عاتواستفاده بهينه و سهولت دست يابي به موض

 نخست: بيان بطالن و نكوهش نسبت  صوفي گري.

 دوم: بيان بطالن و نكوهش تصوّف به نحو كلي.

 سوم: بيان بطالن اعتقاد به حلول و اتّحاد و وحدت.

 بيان بطالن و بي اعتباري و اسقاط حجّيت مكاشفه اي كه صوفيان مدّعي اند. چهارم:

 پنجم: بيان بطالن ساقط شدن تكليف به هنگاه مكاشفه.

 ششم: بيان بطالن چله نشيني و بدعت و رياضتف كه آن را عبادت مي شمارند.ژ

 پريشانيهفتم: بيان بطالن عربده كشيدن و داد فرياد و بر زمين افتادن و تشويش و 

 و دست افشاني و عربده كشيدن.هشتم: بيان بطالن رقص و پايكوبي 

نهم: بيان اثبات لزوم تالش در جهت به دست آمردن روزي و كسب معاش و نجمل كه افراد ياد 

 شده آن را بيهوده دانسته و از انجام آن خوداري مي كنند.

 ي شمارند.دهم: بيان حرمت غنا كه آن را روا دانسته و نوعي عبادت م

 يازدهم: بيان بطالن بدعت ذكر خَفيّ و جَليّ.



دوازدهم: بيان بطالن دوستي با دشمنان خدا و دشمني با دوستان او كه به شعار آنان تبديل شده 

 است.

 

 هدف از اين مباحث:

فصولي را كه به اهداف مورد نظر و آن چه متناسب با آن هاست، ارتباط دارد در دوازده فصل 

 نوان كرد:مي توان ع

 نخست: بيان تحريم پيروي از دشمنان دين الهي و مشابهت و همانندي با آنان.

 دوم: بيان تحريم بدعت گذاري در دين.

 سوم: بيان برخي افتراها و اعمال زشت و فضاعت بارسران و قطب هاي صوفي.

 چهارم: بيان وجوب امر به معروف و نهي از منكر.

 

((35)) 

 

 و كناره گيري از انجام امر به معروف و نهي از منكر.پنجم: بيان حرمت ترك 

 ششم: بيان وجوب بحث و مناقشه و مناظره در جهت بيان واقعيت.

 هفتم: بيان وجوب مبارزه با دشمنان دين و بدعت گذاران، در صورت موجود بودن شرايط.

ختگي با هشتم: بيان وجوب پرهيز از معاشرت با اهل بدعت و بيان وجوب ترك هر گونه آمي

 آنان.

 نهم: بيان جواز بلكه وجوب لعن بدعت گذاران و اعالم بيزاري از آن ها.

 دهم: بيان حرمت تعصّب ورزي در باطل گرايي.

 ت و عدم جواز پيروي از شيوة خاص آن ها.يازدهم: بيان عدم جواز خوش بيني به اهل سنّ

دعت و فسق فجور كه به دوازدهم: بيان وجوب مبارزه با نفس وتوبه و بازگشت ازكفر وب

خواست خدا در كليه ابواب و فصل ها در بحث و مناقشه پيرامون هر يك از اين مطالب و اصول 

 عقلي و نقلي خواهم پرداخت.دوارده گانه ، به بيان برخي  ادلة 



ازان جا كه تقدم داليل عقلي بر نقلي ميان متأخرين معروف است ، من نيز همين شيوه را 

و با كساني كه در  حث ومناقشه با اين قبيل داليل در حقيقت بر ضدّ مخالفانگزيدم، زيرا ب

اعتقادات زشت و ناپسند خود، با دشواري به دستورات معصومين )ع( تن در مي دهند و به 

مراتب بدتر از مخالفان اند، صورت ميپذيرد. پوشيده نيست كه بسياري از مطالب ياد شده 

ز آنه از بديهيات شمرده شده و نيازي به دليل و بيان نداشته باشندو اجتناب پذير و چه بسا برخي ا

هيچ فرد با ايماني در آنه ترديد نمي كند ، بلكه از نظر دانشمندان برجسته و مومنان با اخالص نيز 

اند، زيرا بديهيات و مسائل علمي نسيت به چشم انداز ناظران ، با هم بسيار متفاوت همين گونه 

عنا كه برخي از مسائل كه از ديدگاه جمعي، علمي شمرده مي شوند از نقطه نظر اند، به اين م

 دسته اي ديگر بديهي و واضح اند.

اكنون براي روشن شدن حق از باطل و تشخيص زمان زشت و زيبا به بيان آنچه پيرامون بحث و 

 مناقشه در كليه موارد ياد شده در ذهنم خطور مي كند ، خواهم پرداخت.

شك و ترديد و شبهات زيادي از ناحيه جمعي از تابعين در مورد دينداران و اهل ايمان  در واقع

صورت گرفت و به پايه اي رسيد كه ظلمت و تاريكي ظـن و گمان ها ، روشنايي ونـور 

 نوشته هاي      خورشيد يقين را درآستانه محـو شدن قـرار داد، در ايـن زمينه مي توانيد 

 

((33)) 

 

 

را با نوشتارهاي زندگان مقايسه نماييد. از خدا پروا داشته باشيد به راستي كه خداوند گذشتگان 

  3پروا پيشگان را دوست مي دارد.

 

 نكته:

( و 34در اين جا علل و اسباب و مواردي كه به طور غالب پاي بندي به عدد شريف دوارده)

از دانشمندان جهت بيان شاهد و تيمّن و تبرّك به آن را ايجاب كرده، ياد آور ميشويم و جمعي 



استدالل بر موضوعاتي برتر از اين مطالب، به بيان برخي از اين موارد پرداخته اند و اينك خود ، 

 در بيان پاي بندي به اين عدد شريف به دوازده مورد اشاره خواهم كرد:

ال اهلل، محمد نخست: اسالم و ايمان بر دو ركن اصلي استوارند كه هر يك به دو كلمه ال اله ا

اين دو اصل ، از دوازده  رسول اهلل صلي اهلل عليه و آله و سلم حاصل مي شوند و هر يك از

 حرف تشكيل شده اند.

كه فرمود)) انّه النبّي بعدي ، پس از من پيامبري نخواهد آمد(( نيز  هم چنين سخن نبّي اكرم

 از دوازده حرف تشكيل يافته است.

آدم ف پيامبران )ع( و ويژگيهاي آنان داراي دوازده حرف اند. نظير: تعدادي از نامه هاي شري

خليفة اهلل ، نوح خالصة اهلل ، ابراهيم الخليل ، داوود نبّي اهلل سليمان بن داوود ، موسي كليم اهلل ، 

 عيسي روح اهلل ، محمد حبيب اهلل)ع(.

و بعثنا منهم ثاق بني اسرائيل دوم: خداي متعال در قرآن كريم فرموده است:)) و لقد اخذ اهلل مي

و ما دوازده نقيب )سرپرست( از آن ها  خدا از بني اسرائيل پيمان گرفت 4اثني عشر نقيباً؛

داراي اين فضيلت را دوازده تن قرار داده برانگيختيم((. در آية شريفه ، خداوند تعداد نقيبن 

 است.

ي منكم اثني لّإخرجو ، بدانان فرمود))أسوم: پيامبر اكرم وقتي در شب عَقَبه با انصار بيعت كرد

نقباي بني اسرائيل نزد من بفرستيد(( و  دوازده نقيب به تعداد ة نقباء بني اسرائيل؛عشر نقيباً عدّ 

انصار نيز به اين كار اقدام نمودند و اين شيوة از آن پس، شيوه اي پذيرفته شده و عدد ياد شده ، 

 عددي مناسب و پسنديده تلقّي شد.

 

 سورة توبه )) ان اهلل يحّب المتقين ((  3و  1اشاره به آيات  .3

 .33. مائده، آيه 4

 

((34)) 

 



؛ و از قوم ة يهدون بالحق و به يعدلونو من قوم موسي امّ چهارم: خداي سبحان فرموده است: )) 

 موسي گروهي اند كه به سوي حق هدايت مي كنند و به حق و عدالت حكم مي نمايند((.

ما آن ها را به دوازده گروه  3؛مماً و قطعناهم اثني عشرة اسباطاً ا ديگر مي فرمايد:))  در آيه اي

هدايتگر به حق كه هر شاخه اي )از دودمان اسرائيل بود( تقسم كرديم(( بنابراين ، خداب تعال، 

 گروه هاي هدايتگر به حق را دوازده دسته قرار داده است.

و آنان را پيشواياني قرار  4؛علناهم ائمةً يهدون بأمرناو جپنجم: خداي متعال فرموده است)) 

جعلناهم داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت كردند(( گفتنب است كه دم كلمه نخست يعني))

(( هر يك از دوازده مة(( با مالحظه تشديد ميم ))ائيهدون الي الخير(( و دم كلمه بعد يعني))ائمةً

كه دربارة ائمه)ع( وارد شده آنان را دوازده تن دانسته و نيز  1حرف تشكيل شده اند و رواياتي

نام ها و يا بخشي از القاب و ويژگي هاي آنان، هر يك دوازده حرفي اند. نضير: امير مومنين، 

ابو محمد الحسن، الحسين الشهيد، علي بن ابي طالب، فاطمه بنت محمد،        الحسن المجتبي، 

ين، علي بن الحسين، سيّد العابدين، االمام الباقر، ابو جعفر بن الحسين بن علي، الحسن والحس

علي، االمام الصادق، حعفر بن محمد، االمام كاظم، ابوالحسن موسي، ابوالحسن الرضا، علي بن 

موسي الرضا،         محمد بن علي تقي، ابو جعفر بن علي، علي بن محمد تقي، ابو الحسن علي، 

 2الحسن، القائم المهدي محمد بن الحسن)ع(.الحسن العسكري، ابو محمد 

 

ششم: مصالح گيتي، نياز به زمان دارد و هر يك از شب روز آن گاه كه يكسان و مساوي باشند، 

 بستگي دارد. 34هر كدام دوازده ساعت اند. بنابراين، پي مي بريم كه نظم جهان هستي به عدد 

 

مردم به مسير حركت شان و دست يابي به ي هفتم: نور خورشيد و ماه كه هر كدام سبب راهنماي

 منافع خود مي شوند هر يك در برج هايي دوازده گانه در حركتند. از اين رو،  نياز جهان هستي 

 

 360-310. اعراف، آيات 3

 51. انبياء، آبه 4



رسيده كه به نام امامان دوازده گانه تصريح كرده است.  . تعدادي روايت از نبي اكرم1

مراجعه كنند و در  52-24ص  31عالقه مند آگاهي بيشتر اند به احقاق الحق ج  كساني كه

 كتب ديگر نيز آمده است.

( بيشتر اشياء را در كرانه هاي جهان و 34مي گويد: عدد دوازده) 55.))در انوار الرشاد(( ص 2

، الرحمن الرحيم، درودن جان ها و نيز بيشتر نام هاي خدا را در برميگيرد. زيرا جمله:ال اله اال اهلل

الحميد المجيد، الروف الرحيم، الحّنان المنّان، الخالق الباري... هر يك از دوازده حرف تشكيل 

 .24ص  31شده اند: احقاق الحّق:ج 

 

((40)) 

 

 به اين عدد كامالً روشن است.

يف امامان از قريش اند(( اين حديث شر 3هشتم: رسول گرامي اسالم فرمود))االئمة من قريش؛

از دوازده حرف تشكيل شده است و نسب شناسان معتقدند كه: هر كس دودمانش به نضر بن 

دوازده پشت است كه  و فاصلة ميان او و رسول اكرم 4كنانه برسد از قريش به شمار مي آيد

اصل و تبار اين دودمان شريغ و با عظمت را تشكيا مي دهد و شاخه هاي آن نيز دوازده تن اند 

 ان اهل بيت)ع( به شمار مي آيند.كه پيشواي

به  1؛ة الشهور عنداهلل اثني عشر شهراً في كتاب اهللبعد انّنهم: خداي سبحان فرموده است.)) 

راستي تعداد ماه هاي سال در كتاب الهي )قرآن( دوازده ماه است(( بنابراين، پايه و قوام جهان 

گان و عبادات آنان، در اين ماه ها قرار هستي را دوازده ماه سال تشكيل مي دهند كه تكاليف بند

 گرفته است.

واذا استسقي موسي لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر دهم: خداوند در قرآن فرموده است:))

و ياد آوربد زماني را كه موسي براي قوم خويش در خواست  2؛فانجرت منه اثنتاء عشرة عيناً

نگ مخصوص بزن ( نا گاه دوازده چشمه آب نمود ف به او دستور داديم )عصايت را به آن س



آب از جوشيد((. قوم موسي دوازده گروه را تشكيل مي دادند كه تعداد چشمه هاي آب نيز 

 دوازده چشمه به همان تعداد بود.

يازدهم: از معصومين)ع( روايت شده كه تعداد جانشيان حضرت موسي و عليهما السالم و نيز 

)ع( نيز در عصر زده تن بوده اند و جانشينان حضرت مهديجانشينان جمعي از پيامبران ، دوا

 خود دوازده تن خواهند بود.

 دوازدهم: بنا به نقل برخي از دانشمندان، باد ها نيز داراي دوازده قسم اند و كالبد آدمي از

        

به . متن هايي كه از اين حديث متواتر روايت شده گوناگون است، هر متني از آن ها جداگانه 3 

طريق خود در كتب دانشمندان نقل شده كساني كه در پي منابع و آگاهي بر مصادر آن ها باشند 

 مراجعه كنند. 24-3ص  31به احقاق الحق ج 

. اهل لغت و نسب شناسان و تاريخ نگاران در اين كه منضور از قريش كيانند؟ دچار اختالف 4

اين است كه مقصود از قريش نضر بن  شده اند آن جه از مجمع سخنان اهل تحقيق بر مي آيد

بن لؤي بن غالب بن ة كنانه و نواده اش فهر بن مالك بن نضر بن كنانه يا قصيّ بن كالب بن مرّ

، آنچه ميان قدم هاي اهل خبره معروف است، نسبت نخست و معروف بين فهر ياد شده هستند

ياد  446حاشيه عروه ص  متأخرين نسب دوم است كه مرحوم آيت اهلل نجفي مرعشي آن را در

 آور شده است.

 .16. توبه، ايه 1

  .60. بقره، آيه 2

 

((43)) 

 

دوازده رگ اصلي )شاهرگ( تشكيل يافته كه ساير رگ ها شاخه هاي آن به شمار مي آيند از 

پديدار و پايه و اركان دين دنيا و نظام هستي به اين عدد است. به  34اين رو، راز عظمت عدد 

 رخي از دانشمندان در موضوعات كتب خويش به ذكر اين عدد بندند، واهلل اعلم.همين دليل ب



اكنون زمان آن رسيده آن چه را خالصه بيان داشتهم به گونه اي مشروح ارائه دهيم و سخن را 

در  ،از ابواب اين رسالة آغاز مي كنيم كه دقيقاً بيانگر اهداف ماست وبا آرزوي توفيقات الهي

 .يريمرا از پي مي گاين زمينه سخن 

 

((44)) 

 

 باب نخست:                

 

 بطالن و نكوهش صوفي گري

 

دراين باب از ابطالو نكوهش نسبت صوفي گري سخن خواهيم گفت به اين معنه كه در آيين 

اسالم انتساب به صوف ))پشم(( و صوفي ))پشمينه پوش(( مردود است و بر عدم جواز اين 

 ه مي شود:نسبت دوازده دليل اقام

هيج گونه دليل شرعي ير وجوب نسبت  ))صوف(( آن گونه كه صوفي ها ادعا مي كنند و بر  -3

استجاب و مزّيت و حتي بر جواز آن وجود ندارد، با اين كه از ديدگاه صوفيان، اين نسيبت يكي 

شيعه، از دستورات مهّم دين تلقي شده و احكام و اعتقاداتي كلي و اساسي مخالف با اعتقادات 

برآن مترتب است. بنابراين، چگونه روا خواهد بود كه اين افراد خود را به چنين 

نسبت))صوف(( منتسب سازند و احكام و لوازمي بر آن قيد كنند و بدون دليل مدعي وجوب 

 آن شوند؟! 

 در حجيّت و اثبات اين دليل ، دوازده وجه قابل يادآوري است:

ميكنند كه سخن گفتن بدون دليل و ادعاي بدون بيّنه  عقل و خرد با جزم و يقين حكم -3

 پذيرفتنب نيست. 



اجماع ع قَال ير اين است كه بايد از گوينده سخن، دليل و از مدّعي، بيّنه خواست و تفاوت  -4

اين مطلب با قبلي واضح و روشن ، بلكه هيچ مالزمه اي بين آن دو وجود ندارد و عقل بر 

 ق ، داللت ندارد.بسياري از امور مورد اتفا

اگر راست مي گويد دليل و  3خداي متعال مي فرمايد:)) قل هاتوا برعانكم ان كنتم صادقين؛ -1

بگو،  4برهان خويش را ارائه دهيد(( در جاي ديگر مي فرمايد:))قل فأتوا بكتاب من عنداهلل؛

 و  كتابي از پيشگاه خدا بياوريد(( و ديگر آياتي كه مضمون آن ها درخواست حجّت

 

 .62، نحل آ ه 42انبياء، آيه ، 333. بقره، آيه 3

 .24. قصص، آيه 4

 

((41)) 

 

 دليل از مدّعي است.

موضوع ياد شده از ديدگاه تصّوف يكي از بزرگترين دستورهاي ديني و از برجسته ترين  -2

از  اركان ايمان شمرده مي شود و مدّعي اند كه تنها ، اين عمل مي تواند سبب نجات و رهايي

 آتش دوزخ باشد و همه حق پويان، قائل بدان هستند.

بنابراين، اگر چنين موضوعي حقيقت داشت، قطعاًًُو به طور عادي دليلي بر حقانيّت آن ابراز مي 

با تصريح به اين  3شد با اين كه جمعي از علماء و دانشمندان از جمله محقق در ))المعتبر(( 

 عدم مدلول آن در چنين صورتي دانسته است. مطلب، الزمة عدم دليل اين موضوع را

با توجه به مهر و عالقه نبّي اكرم و ائمه معصومين)ع( به شيعيان و عنايت فوق العاده آنان به  -1

كه آن بزرگواران متعرّض چنين موضوع مهمي نشده و دين ، معموالً غير ممكن به نظر مي رسد 

به بيان مسايلي از قبيل آداب واحكام بول و مسائل آن را بدون دليل و برهان ، به خود وانهند و 

زناشويي و ديگر احكام جزئي بپردازند و چنين چيزي با عقل سازگار نيست. بنابراين، از اين 

مطلب پي مي بريم كه براي چنين موضوعي، دستوري از شرع نرسيده و گرنه قطعاً از 



چنين دليلي وجود داشت و نه جنبه تقّه معصومين)ع( ابراز مي شد. زيرا نه مانعي از آشكار شدن 

 در كار بود.

سخن اميرمومنان)ع( به فرزندش محمد حنفبه نيز دليل بر همين مدعاست آن جا كه اظهار  -6

پسرم بدان! اگر  4رسله و لرأيت آثار ملكه؛داشت:)) و اعلم يا بنّي انّه لو كان اله آخر ألتتك 

گمان فرستدگانش به سوي تو آمده بودند و آثار معبودي غير از خداي يكتا وجود داشت بي 

مالحظه مي كنيد كه اين سخن داللت و اشاره بدين معنا  1ملك و قدرت او را ديده بودي((

دارد كه آثار امور بسيار با اهميت، بايد آشكار گردد و اخبار مربوطبه آن، همه جا منتشر شود و 

 اخبار ، دليل بر اصل مطلب اند.همين سخن دليل بر اين معنا و هر يك از آثار و 

 .6. چاپ اول، ص3

 در وصيت هاي امير مومنان به محمد حنفيه. 404. نهج البالغه فيض السالم ص 4

بلكه در وصيت امام علي )ع( به فرزندش امام  . اين فقره با عبارت فوق در نهج البالغه نيامده1

أنّه لو كان لربك شريك التتك  حسن مجتبي به اين عبارت وارد شده است))و اعلم يا بنّي

رسله؛ پسرم بدان اگر پروردگارت شريكي داشت بي گمان فرستادگانش به سوي تو آمده 

 بودند.

 

((42)) 

 

روايات مربوط به باب امر مطلب علم و دانش و وجوب آن و عدم جواز گفتار و كردار  -5

  3بدون علم و آگاهي ، به نحو تواتر نقل شده است.

 4مل به ظن و گمان، ثابت شده و گمان هرگز انسان را از حق بي نياز نمي كند.نهي از ع -3

 عمل بدون دليل جايز است؟!بنابراين، چگونه در اعتقادات و ديگر احكام الهي 

آن گونه كه در جاي خود ثابت شده، رجوع به اهل بيت عصمت و طهارت)ع( در تمتم  -4

مي بريم كه انجام هيچ گونه عملي بدون دليل  احكام و دستورات، واجب است. بنابراين، پي

  1جايز نيست. و روايتي دال بر امر به اين نسبت )صوف( نيز از آن بزرگواران نرسيده است.



چنان كه ثابت شده، در اصول دين جايز نيست. بنابراين، صوفي ها در منتسب ساختن خود  -30

دراين صورت تقليد در اصول است و جنين به اين نسبت )صوف( ، تحقيقاً بر تقليد متكي اند كه 

 چيزي جايز نيست و مباحث مربوط به آن به خواست خدا يادآوري خواهد شد.

در جاي خود ثابت شده كه رجوع به راويان حديث در رواياتي كه احكام را از ائمه)ع(  -33

اليل . همه اين راويان، نسبت))صوف(( را مردود دانسته و د2نقل كرده اند ، واجب است

 موجود در رواياتشان، گفتار و كردار بدون دليل را جايز نمد  داند.

آن گونه كه ثابت شده در تمتم مسايلي كه حكم آنها مشخص نيست و در آن ايجاد شبهع  -34

شده ، واجب است توقف و احتياط شود. بنابراين، پي مي بريم كه در چنين جاهايي انجام كار 

  اعلم.بدون دليل جايز نيست. واهلل

بر اين نسبت زشت ديني )صوف( كه صوفي ها بدان منتسب اند، مفاسد زشتو پليد فراواني  -4

مترتب است و بسيار بديهي و روشن است عملي كه برآن يك مفسده ديني ترتّب يابد شرعاً ، 

عملي قبيح و زشت به شمار آمده و ترك آن واجب است تا چه رسد يه اين كه انبوهي از 

 آن مترتب گردد؟! اين گونه مفاسد فراتر از دوازده مورد است كهمفاسد يه 

 

 10ص  3. كافي ج 3

 . اشاره به فرموده خداي سبحان))ان الظن ال يغني من الحق شيئاً((4

 . به كافي و بحار، در باب نهي از سخن گفتن بدون علم و آگاهي مراجعه شود.1

فامّا الحوادث الواقعه فارجعو كه فرمود:)). اشاره به فرموده حضرت صاحب االمر مهدي)عج( 2

؛ در رويدادهايي كه در آينده رخ خواهد داد به راويان احاديث ما رجوع فيها الي رواة احاديثنا

 كنيد((

 

((41)) 

نيازي به بيان تعداد آنها نيست و در غهرست ابواب و فصل ها بدان ها پي بريد و به خواست خدا 

 شد.، مشروحاً ياد آوري خواهند 



در واقع، نسبت ياد شده صوف )پشم( به دشمنان خدا و دشمنان معصومين )ع( و در آمدن به  -1

شكل و شمايل آن ها و پيمودن راهشان و پيروي از آن ها ، نسبت دارد. بنابراين، آيا براي 

 كساني كه از خدا بيم و پروا دارند رواست كه در امور ديني، به دشمنان خدا منتسب باشند و در

و انديشه ، از آنان پيروي و تقليد كنند؟ به خواست خدا ، داليل تحريم كردار و گفتار و آراء 

 اين موارد، در مباحث آينده خواهد آمد.

در امر مربوط به دين و آيين الهي بايد از شيوة و گفتار و كردار پيامبر و ائمة معصومين)ع(  -2

ده و يا به انكار و اعتراض آن برخاسته اند، به پيروي نمود و آن جا كه دستور به ترك عملي دا

آنان اقتدا شود، زيرا هيچ يك از ائمه )ع( و يا يكي از پيروان واقعي آنان تا اين زمان به چنين 

نسبتي ))صوف(( منتسب نبوده اند و دستور به چنين عملي نداده و آن را جايز ندانسته اند و 

ن بلكه اگر سخن يك تن ازآن ها نيز اين كار را روا دراين زمينه نه تنها اجماع آن بزرگوارا

 دانستهبود براي ما حجّت به شمار مي آمد.

پيشوايان دين با كساني كه خود را صوفي خواند اند به احتجاج و بحث و مناقشه پرداخته و  -1

ابراز آن ها را مورد نكوهش قرار داده اند و در هر زماني، دشمني خود رانسبت به اين قبيل افراد 

داشته اند. چنان كه در اينجا و در باب بعدي به بيان برخي از اين موارد ، خواهيم پرداخت و 

تفاوت بين اين دليل و دليل قبلي آشكار است. زيرا استدالل به دليل قبلي در موردي بود كه راه 

اين وروش اهل بيت)ع( با روش و شيوه اي كه اين افراد دنبال مي كنند متفاوت است. ولي 

استدالل به صراحت، بيانگر احتجاج و بحث و مناقشه و اعتراض ائمه)ع( نسبت به اين افراد 

 است.

تنها وليّ وسرپرست شما  3و رسوله و الذي آمنوا...كم اهلل خداي متعال فرمود:)) انما وليّ  -6

اين آيه  خداو رسول او است و آنان كه ايمان آورده اند...))شيعه وسني اتفاق نظر دارندكه شأن

از خدا  4اتقواهلل و كونو مع الصادقين؛ و يان فرموده خدا:)) شريفه در حق امير مومنان)ع( است

پروا كنيد و با راستگويان همراه باشيد((  بنا به نقل هر دو فرقه در مورد اهل بيت)ع( فرود آمده 

 ملّة ابيكم ابراهيم هو سمّاكم است و آن جا كه فرمود: ))
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((46)) 

 

از آيين پدرتان ابراهيم پيروي كنيد، خداوند شما را در كتاب هاي پيشين و در  3؛المسلمين

و تا پايان عمر بايد ايمان خويش را  4تمو تّن اال و ناتم مسلمون؛  قرآن مسلمان ناميد(( ))و ال

غير راه مومنان پيروي نمايد((. )) وال  و از راهي 1حفظ كنيد(( ))و يتبّع غير سبيل مومنين؛

محرم رازي جز خويشتن انتخاب نكيد(( ))و لم تتخذوا من دون اهلل و  2تتخدوا بطانةً من دونكم؛

غير از خدا و رسولش و آنان كه ايمان آورده اند، كسي را   1ال رسوله و ال المومنين و ليجةً؛

وارد شده  در شأن اهل بيت نبي اكرم محرم اسرار خود برنگيريد(( و موارد ديگر ف همه

  6است.

به هر ترتيب ، از اين آيات مباركات به ويژه آيه شريفه نخست كه واليت و رهبري را منحصر 

در خدا و رسول مومنان دانسته و نيز از مواردي ديگر از كتاب و سنّت به كمك روايات ياد 

 ن به غير اهل بيت)ع( جايز نيست.شده، چنين بر آيد كه در دين و آيين الهي منتسب بود

همه شيعيان دوازده امامي بر ترك نسيبت ))صوفي(( و پرهيز از آن ، اتفاق نظر دارند و  -5

آنگونه كه از تحقيق و بررسي كتب روايي و رجال و اخبار سماعي به دست مي آيد، از عصر 

وفي گري(( قرار نداشته ائمه )ع( و بعد از آن دوران تاكنون، هيچ يك از شيعيان در سلك ))ص

اند، بلكه در كتب شيعه و سخنان ائمه هر كجا از تصوّف و صوفيان ياد شده همراه با مذمّت و 

نكوهش آنان بوده است و علماي شيعه در ردّ صوفيان كتب متعددي نوشته اند كه برخي از آن 

  5ها را در فهرست كتب شيعه ياد آور شده اند.
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  333. آلعمران، آ ه 2
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 مراجعه شود. 6تاج  144ص  4. به احقاق الحق ج 6

 ردّ بر صوفيه ، از محقق قمي)قدس سره( -3. 5

 [خ[ مولي عبداهلل توني صاحي ))الوافيه((ردّ برصوفيه ، از موال احمد بن محمد  -4

 اسماعيل بن محمد حسين مازندراني مشهور به خواجويي. ردّ برصوفيه ، از مولي -1

 ردّ برصوفيه ، از سيد اعظم علي،بنكوري -2

ردّ برصوفيه ، برگزيده اي از كتاب حديقه الشيعه)) مقدس اردبيلي(( كه برخي از معاصرين  _1

 وي آن را استخراج كرده اند.

 ردّ برصوفيه ، از برخي سران سپاه دوران فتحعلي شاه. -6

ردّ برصوفيه ، از محمد رفيع تبريزي به زبان فارسي كه نسخه آن در كتابخانه دانشمند فاظل  _.5

 الجوردي وجود دارد.سيد مهدي حسيني

 

((45)) 

 

نام ))تصوّف(( در مورد گروهي از برخي از پژوهندگان و بزرگان معاصر ما اضهار داشته اند:

شته و پس از آنها بر جمعي از ملحدان و بي حكما از راه راست منحرف شده بودند، كاربرد دا

و نظاير  4و سغيان ثوري 3مانند حسن بصري دينيان و مخالفين و دشمنان خاندان پيامبر اكرم

پس از افراد ياد شده بر رهروان آنان نظير غزالي كه در رأس دشمنان   1آنه اطالق شده است.

يعيان در زمان ائمه)ع( و پس از آن اهل بيت )ع( قرار داشت، اطالق مي شد و هيچ يك از ش

بزرگواران تاكنون واژه ))تصوّف(( را به كار نبرده اند، تنها برخي از شيهيان با مطالعه كتب 

با احكام و دستورات ديني صوفيان ، در آن ها به مطالبي برخورده اند كه مغايرت چنداني 

سر انجام برخي از شيعيان به طور كلي نداشته، به همين دليل به مطالعه ديگر كتب نپر داخته اند. 

 به راه رسم آنان درآمده و عمل 



 

 

برخي از افرادي كه به شيوه آنان در آمدند براي ديگران سند تلقّي شد و بدان جا منتهي شد كه 

 غنا و 
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 ردّ بر صوفيه، از سيد فاضل ابن سيد قاضي هاشمي، به زبان فارسي. _31
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هجري در گذشت.  330هجري متولد و در سال  43ابو سعيد حسن بن يسار يصري در سال  .3

زماني كه عمربن عبدالعزيز به خالفت رسيد ، طي نامه اي به حسن بصري نوشت: اينك 

مسئوليت زمامداري بر عده من نهاده شده، از اين رو، در انديشه ياراني براي من باش كه مرا در 

خطير ياري رسانند حسن بصري در پاسخ وي نوشت: دنبا طلبان را كه تو دوست نداري اين امر 

 و عالقه مندان به آخرت عالقه اي به تو ندارند ، بنابراين از خدا كمك بخواه.

ابو عبداهلل سفيان بن سروق ثوري از قبيله ثور بن عبد مناة تيره اي از مضر مي باشد كه در سال  .4

 هجرياز دنيا رفت و كتاب هاي جامع كبير و صغير از اوست. 363ه.متولدئ در سال  45



ابو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن غزالي طوسي شافعي در  .1

اسرار االنوار اال لهيه بااليات ))در گذشت و كتب 101هجري متولد و در سال  210سال 

 رار الملكوت(( و داراي تأليفاتديگري نيز هست.المتلوّه((، )) اسرار الحروف و الكلمات((و))اس

 

((43)) 

 

موسيقي رقص و دست افشاني، از ديدگاه آنان بر ترين عبادات به شمار آمد و اعتقاد اينان ، 

دشمنان اهل بيت و بي دينان و ملحدان، افرادي بر حق اند و بدين ترتيب، دست از احكام دين 

و در اين  توده نا آگاه ، شيوه اي پسنديده جلوه دادند شسته اند و راه رسم صوفي گري را براي

راستا دو مسأله به آنان كمك كرد: يكي برداشتن رنج و زحمت فراگيري علوم دينيو بيشتر 

تكاليف الهي از خود، تا آن جا كه به چهل روز تنها در يك مكان )چله نشيني( اكتفا نموده و 

 ند.به هيچ يك از امور دين احساس نياز نمي كن

ديگري تمايل به لذت جويي حتي نگاه كردن به چهره پسر بچه هاي زيبا و لذت جويي از آن، 

 به آن ها كمك كرد.

، افراد ياد شده در تحمّل رياضت هايي كه در شرع مقدّس ما از آن نهي گرديده ، بدين سان 

كاش مي دانستم حويشتن را به زحمت و مشقّت وا مي دارند تا ذهنشان جال و صيقلي يابد و اي 

اگر واقعاً چنين چيزي براي آنان حاصل مي شود چه تفاوتي بين مومن و كافر وجود دارد؟ زيرا 

كفّار هند و ديگر جاها نيز همان گونه كه صوفيان مدعي اند، بلكه به مراتب برتر از آن ها، به 

آن چه صوفيان پيشگويي مي پردازند و از تسخير كنندگان و شعبده بازان كارهايي فراتر از 

مدّعي اند ، يه ظهور مي رسد و از اهل كشف و كرامات اموري غير از اين رياضت ها ظاهر مي 

 شود . ولي انسانها با تقوا و پروا پيشه ، هيچ گاه مدّعي چنين اموري نشده اند.

از آن پس، كار بدان جا منتهي شد كه گرايش مشروط به بهره مندي از علم و دانش نبودبلكه 

تغيير لباس معمول ميان مردم وظاهر آرايي يه اين كار ، عملي مي شد و باطن را يا د مجرّبه 

عاري از علم و دانش رها مي كردند و يا مدّعي بودند بخشي از علم خدا را باخود دارند. و 



كساني كه از طريق آيين مقدس اسالم در وادي زهد و پارسايي و صالح و وابستگي گام نهند 

ه صوفيان افراديمنفور تلقّي مي شوند. زيرا هر گاه از چنين شخصي پرسشي شود در ف از ديدگا

چنين و چنان فرمود در صورتي كه خود آقايان مدعي شده و مي  پاسخ مي گويد: رسول خدا

چنين  گويند: خداوند بدون واسطه چنين و چنان فرمود و چه بسا اظهار دارند كه رسول خدا

ي اند آن حضرت چهره به چهره با آنان سخن مي گويد با اين كه زماني چنان فرمود و نيز مدّع

 فاصله است. بيش از هزار سال ميان آنان و رسول خدا

 فرمود: ))يا علي ، رسول خدابه نقل جمعي از دانشمندان در كتب مورد اعتماد  -3

 

((44)) 

اي علي! من وتو موال و  ة اهلل؛انا و انت موليا هذه االمّة فمن انتهي الي غير مواليه غعليه لعن

سپرست اين امتيم. هر كس به غير موال و سرپرست خود انتساب و گرايش داشته باشد، لعنت 

 خدا بر او باد((

بزرگ )رحمة اهلل( ازجمله رواياتي كه در اين زمينه وارد شده روايتي است كه شيخ صدوق 

ه و همين روايت در اين زمينه بسنده محدثان در آغاز كتاب ))من ال يحضره الفقيه(( نقل كرد

 است. كليني نيز روايت ياد شده را در كتاب ))ديات(( آورده است.

همان گونه كه مالحضه مي كنيد اين حديث شريف به صراحت منتسب شدن هيچ يك از آحاد 

، جايز نم داند و كساني را كه به دار ودسته اي غير امت را به غير از موالي و سرپرست خويش

 و ديگران دانسته است. ز موالي خويش انتساب داشته باشند، سزاوار لعنت نبّي اكرم ا

چگونه انتساب ديني به))صوف(( و ))صوفي(( كه دشمنان خدا و رسول و ائمة بنابراين،

معصومين)ع( بوده اند جايز است؟ بلكه آن گونه كه از اين حديث و ديگر ادلّه بر مي آ د، اگر 

ر هيچ موردي دشمني و مخالفتي نيز با اهل بيت )ع( نداشتند، انتسابشان اين افراد حتي د

 به))صوفي(( و))صوفي گري(( جايز نبود.

دانشمند جليل القدر شيخ بهاء الدين محمد عنلي)شيخ بهائي( در كتاب كشكول از رسول  -4

ه ليسوا منّي ال تقوم الساعة حتي يخرج قوم امتّي اسمهم صوفّي)) روايت كرده كه فرمود: خدا



رستخيز به پا نمي شود تا آنگاه كه  اهل النار؛و هم  وانهّم يهودا امتي ... هم اضّل من الكفّار،

دسته اي يه نام صوفي از امتم پديدار شوند كه از هوادران و پيروان من نيستند، اينان يهود امت 

 ((.  مرا تشكيل مي دهند... آنان گمراه تر از كفار بوده و اهل دوزخ اند

به عقيده من، اگر كسي در رواياتي كه پيش از اين و بعداً به صراحت شده بنگرد، پي خواهد 

برد كه در بسياري از احكام و دستورات دينيتا اين پايه تصريح و مبالغه وارد نشده و آن را 

ه افتضاي حكمت شرع مقدس اسالم بايد دانست. زيرا ائمة )ع( به خوبي مي دانستند كه اين فتن

براي برخي از شيعيان نا آگاه ، از بزرگترين فتنه هاي ديني و قوي ترين شبهات ، تلقي مي شود. 

هم چنين متاخرين آن ها، همواره با تظاهر به زهد و پارسايي و  ،زيرا صوفيان از دوران گذشته

 ورع تقوا و عبادت، مردم را به گمراهي كشانده و فريب

 نقل كرده است. 401ص  24ي نيز آن را را در بحار ج ، عالمه مجلس 351ص  5.كافي ج 3

 

((10)) 

     

مي دانند تا تصور كنند اين فبيل امور از برترين علل و اسباب سعادت آدمي است. در همين اثنا 

بدعت ع=هايي نظير حلول و اتحّاد و ديگر مواردي كه آنان را از اين استوارسان بيرون كند و از 

، برايشان زيبا جلوه مي دادند به گونه اي كه موجب شد شيعيان به دو راه راست منحرف سازد 

دسته تقسيم شوند و هر يك ديگري را گمراه بشمرند در صورتي كه پيروان هر دسته با سران دو 

گروه معاشرت دارند و سخن هر يك ازآنان را مي پذيرند و دسته ديگر را به طور كلي از دين 

 مصيبتي به خدا پناه مي بريم! خارج مي دانند. از شر چنين

فاضا كامل و دانشمند عامل استاد بزرگ مان مال احمد اردبيلي )مقدّس اردبيلي( در كتاب  -30

آورده است كه شيخ مفيد)اعلي اهلل مقامه( محمد بن محمد بن نعمان، از  3((حديقة الشيعه))

يت كرده است كه محمد بن حسين بن ابوالخطاب حديثي طوالني از امام هادي )ع( روا

الصوفية كلّهم مخلفونا و طريغتهم مغايرة لطريقتنا م إن هم إالّ نصاري او مجوس هذه فرمود))

صوفيان، همه مخالف ما و راه رسم آنان متفاوت با شيوة ماست. اينان، نصارا و يا مجوسيان  االمّة؛

 اين امت به شمار مي آيند((.



پيداست كه پيروي از صوفّيه و انتساب به طريقت و به اعتقاد من ، از اين روايت به روشني 

 مسلك آنان، به هيج وجه جايز نيست.

به إسناد خود از امام رضا)ع( نقل كرده كه  4دركتاب ياد شدهروايتي از مقدّس اردبيلي  -33

و امّا من سمّي نفسه صوفيًا  1ال يقول بالتوصّف احد االّ لخدعة او ضالله او حماقةفرمود: ))

هر كس قائل به تصوّف باشد يا براي فريبكاري و يا در جهت به گمراهي  فال إثم عليه؛ 2هللتقيّ

كشاندن ديگران و يا حماقت است، ولي كسي كه به جهت تقيّه خود را صوفي بنامد ، گناهي 

 مرتكب نشده است((.

د التسمية و عالمته يكتفي بمجرّديگري آورده و در آن افزوده است))  1همين روايت را به إسناد

؛ نشان و عالمت كسي كه به جهت تقيّه خود را صوفي مي و ال يقول بشئي من عقائدهم الباطلة

 نامد اين است كه به صرف نامگذاري اكتفا كند و قائل به هيچ يك از اعتقادات

 ه 3461، چاپ 410ص  .3

 .ژ 413همان .4

 در بعضي نسخه ها: لخدعته او ضاللته او حماقه آمده است. .1

 سخه ها: لتقّيه وارد شده است.در برخي ن .2

 . 413ص .1

 

((13)) 

 

 فاسد آنان نباشد((.

به نظر من در اين حديث به تحريم و عدم جواز وابستگي به ))تصوّف(( در غير مورد تقيّه، 

تصريح شده است و روايت نيز قابل تأويل نيستو با عنايت به نهي آغاز وپايان حديث ، افرادي را 

ويش را ))صوفي(( بنامند گناهكار مي داند و آيا گناه ، جز بر انجام كار كه در غير مورد تقيّه خ

 حرام مترتّب مي شود؟



بنابراين، روايت ياد شده به روشني داللت دارد كه صوفيان مخالف حق اند و اگر چنين نبود ، 

 بيان تقيّه در روايت معنا نداشت.

ف)پشم( وضع شده در صورتي به جهت انتساب به صونسبت ))تصوّف(( در اصل وريشه  -34

 كه پوشيدن لباس پشمينه درآيين اسالم نكوهيده است.

ال يلبس و ديگران از ائمه معمصمومين )ع( نقل كرده اند كه فرموده اند))  رحمة اهللكليني 

پوشيدن لبلسي كه از پشم و يا مو تهيه شده، جز به جهت مداواي  3الصوف و الشعر االّ من علّة؛

نيست((. نيز از ائمه )ع( روايت شده كه فرمودند )) خير ثيابكم القطن اال بيض  بيماري ، جائز

بهترين لباس هاي شما ، پارچه پارچه هاي سفيدي اند  4فليلبسه أحياؤكم و كفنّوا فيه مو تاكم؛

مي  كفندر آن را  را به تن مي كنند و مردگانتان  كه پنبه نهيه شده باشند. چرا كه زندگانتان آن

 (.كنيد(

بدين سان، از روايت فوق چنين برداشت مي شود كه لباس پشمي ، عنوان بهترين لباس نيت . 

بنابرابن ، مفاسدي كه به همراه داشتن )پوشيدن( و يا انتساب به پشم و لباس پشمي مترتّب است، 

در نكوهش شوم بودن آن كفايت مي كند . پس چگونه جايز است به چيزي كه از ديدگاه شرع 

نكوهيده و مذموم است ، اتساب و به فضيلت و برتري آن اعتقاد وباور داشت؟ آيا چنين مقدس 

 عملي مخالف با شرع و تغيير وتبديل احكتم دين و آيين الهي نيست؟!

شگفت آورتر ازآن، اين است كه صوفيان ، زهد و پارسايي را تنها در پوشيدن ظاهر ساختن 

د مي دهند و با نقل زوايتي از پيامبر اكرم)ص( كه درآن خرقه پشمينه مذ انند و آن را شعار خو

 امده است حضرت لباس پشمينه پوشيد و يا هموراه لباس پشمينه به تن 

 .224، ص  6كافي ج  .3

 305ص  3مستردك ج  .4

))احكام مالبس و باب كراهت پوشيدن لباس پشمي و مويي((  4و3به كتاب وسائل حديث  .1

 مراجعه شود.

 

((14)) 



 

در مقام توجيه اين عمل بر آيدند. در صورتب كه اگر چنين چيزي ثابت فرضاً شود ،  3مي كرد

داللتي ير جواز اين نسبت ندارد تا چه رسد به رجحان و برتري و وجوب آن. و اگر رسول 

اكرم)ص( هماره چنين لباسي مي پوشيد بدان لباس منتسب مي گشت و به پوشيدن آن فرمان مي 

و ائمه معصومين )ع( بيشتر لباس هاي مباح را به اقتضاي حال پوشيدن  و ترديدي نسيت پيامبرداد

و هدف آنان از اين كار ، بيان جواز و تصريح به عدم تحريم پوشيدن اين گونه لباسها بوده 

است. زيرا بيان عملي به مراتب برتر از سخن گفتار است. پيامبر و ائمه )ع( غالباً با پوشيدن اي 

اند بين پوشيدن اين دو نوع لباس را جمع كنند. بنابراين، در مباح بودن لباس گونه لباسها خواسته 

هاي ياد شده هيچ گونه سخني نيست بلكه سخن در رجحان و انتساب ويژه به اين گونه لباس ها 

 ست.

 

  آيا راوي صوفي مورد وثوق است؟   

گر كتب چه مي كنيد كه اگر بگويييد: باسخن شيخ صدوقرحمة اهلل در ))عيون االخبار(( : و دي

مي گويد: فالن شخص صوفي برايمان روايت كرد و در برخي از روايات اظهار مي دارد: فالني 

. بنابراين، صدوق برخالف سخن گذشته شما كه گفتيد: هيچ يك از از فالن صوفي روايت نمود

 شيعيان صوفي نبوده اند ، سخن گفته است!

 داراي چند احتمال است:در پاسخ بايد گفت كه: سخن شيخ صدوق 

نخستين احتمال: كلمه صوفي در عبارت صدوق منسوب به پشم فروشي يا پشم ريسي و نظير آن 

باشد. زيرا بشتر راويان و دانشمندان ، داراي حرفه هاي گوناگوني بوده و انواع بازگاني ها داشته 

نان تشابه اسمي داسته اند اند كه خود ، به آن حرفه ها منسوب بوده اند تا از ديگر كساني به آ

متمايز گردند و در اين خصوص ن هقصور و كوتهي صورت گرفته و نه نسبتي ديني به شمار 

مي آيد و ناه بر آن مفسده اي مترتب است و به يقين چنين نسبتي جايز است و برخي از ياران 

ري ))كرباس ائمه )ع( به چنين حرفه هايي منسوب بوده اند. نظير: صير في ))صرّاف(( طاط

و صاحبان فروش(( شعيري )) جو فروش(( طيالسي ))پوستين فروش(( قالنسي))كاله فروش(( 



ديگر حرفه ها كه اين خود دليل بر ردّ صوفيه است كه مانع كسب روزي اند. كه با ائمه)ع( 

 جكعي ازيان صاحبان حرفه ها را مورد مدح و

        

 مراجعه شود. 4و3م كردن بركودكان حديث .به وسائل كتاب العشره باب استحالم سال .3
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 ستايش قرار داده اند.

احتمال دوم: كلمه ))صوفي (( منسوب بع پوشيدن لباس پشمينه السد. بي آن كه فرد در 

اعتقادات خود ، موافق با صوفي ها باشد. زيرا آنگونه كه با تحقيق و بررسي به دست مي آيد 

ده نبوده و مشخصّ است كسي با چيزي زياد سرو كار داشته و چنين چيزي معروف و شناخته ش

مالزم با آن باشد ، در لغت و عرف انتساب به آن چيز، بسيار نيكو و به جاست. بنابراين، كلمه 

 صوفي نسبتي ديني نيست. بدين ترتيب، از محل بحث ما خارج است.

عرب منسوب باشد.  احتمال سوم: كلمه صوفي در عبارت مرحوم صدوق به يكي از قبايل

چنانكه صاحب كتاب )) صحاح اللغه(( گفته: صوفه ابوحي: تيره اي از قبيله م ضَر است. وي 

در دوران جاهليت خدمتگزاري كعبه را بر عهده غوث بن مراد بن طانحة بن ياس مض رَ مي باشد. 

 داشتند و به حاجيان خدمت رساني مي كردند و در موسوم حج همواره گقته مي شد :

 خدمت رساني كرد و شاعر در اين زمينه گفته: ))حتي يقال أجيزي الصوفانا((صوفه،

نظير اين سخن ))در قاموس اللغه(( نيز آمده است ولي جوهري درخصوص استناد به بيت شعر 

ياد شده، به اشتباه رفته است . زيرا عبارت صحيح ، ))صفوانا(( است نه ))صوفانا(( احتمال 

در رجال سند روايت از آنان ياد شده صوفي به معنا مشهور كنوني ولي از چهارم: كساني كه 

توده ناآگاه مردم باشند، زيرا چنين افرادي به شيعه گري و عدالتّ معروف نيستند و بسياري از 

لين موارد دست، از ناحيه مخالفان افرادي ناآگاه نقل مي شود زيرا بيشتر اين موضاعات احكامي 

 ل ائمة)ع( و يا ثواب پاداش اعمال و مانند آن را در بردارد.شخصي ، نظير فضائ



يم: امكان دارد احتمال پنجم: به فرض اگر از همه موارد ياد شده صرف نظر كرده و بگوي

صوفيان شيعه باشند. در اين صئرت انان انسان هايي نا آگته و غير قابل اعتمادندو به منزله جمه 

آن ها بار نمي شود و اگر تصوف آن ها ثابت نيز شود بر  اندكي هستند كه هيچ گونه حكمي بر

صحّت و درستي تصوّف داللت ندارد و نمي توان آن را به عنوان سندي قطعي تلّقي نمود زيرا 

 اين افراد ، مصون از گناه و اشتباه نيستند. بنابراين، سخنانشان نيز
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، 4))فطحيّه(( 3راد به منزله ))واقفيه((حجّت نيست . با توجه به آن چه بيان شد آيا اين اف

  نيستند؟ 1و ))نصريّه يا نصيريّه(( 2، بلكه))خطابيّه(( 1))زيديّه((

بر ردّ طرفدران حالج كه شيعه نيز بوده اند ، كتابي نوشته و اين  اگر بگوييد: شيخ مفيد رحمه اهلل

 عمل، خود بر خالف ادعاي شماست.

عي اندكند و شيهعسان همه اتفاق نظر دارند كه اين گروه در پاسخ مي گوييم:: اينان نيز جم

خارج از دين اند و از آن ها بيزاري جسته و اين گروه و سركرده آنها را به دستور ائمه )ع( مورد 

لعن قرار مي دهند . چنان كه به خواست خدا به بيان آن خواهيم پرداخت. در مورد اين گروه 

ه فرمان امام)ع( كشته شد و اين جمع منقرض گشته و تنها كار بدانجا رسيد كه رئيس آن ها ب

 اندكي از آنها باقي مانده است.

اگر بگوييد: صوفي ها طريقت خويش را از ائمه )ع( نقل كرده و به امير مومنان)ع( مي رسانند و 

كالمي خود، ياد آور شده اند. در  يابن موضوع را علماي اسالم و حتي شيعيان در كتاب ها

نه تنها اين عمل بر صحت طريقت آن ها داللت ندارد بلكه دليل بر بطالن آن ي گوييم: پاسخ م

است . زيرا آنان بر اين باورند كه هر بخشي از علوم و صاحبان هر علوم و فنون و مسلكي به 

علي)ع( انتساب دارند و مسلك و حرفه خويش را به آن حضرت نسبت مي دهند . ولي انتساب 

  آن به امام )ع( ثابت نشده است و ياد و  صوفي گري و نظير

      



قائل به توقف شوند و سسبش اين بود   واقفبه كساني اند كه در مورد امامت موسي كاظم )ع( ۱

كه پس از رحلت امام )ع( بيشتر هوادران وي اموال هنگفتي از حضرت در اختيار داشتند كه به 

رزندي وي حضرت رضا)ع( قائل به توّقف امامت آن بهانه خوداري از بازگرداندن اين اموال به ف

 حضرت شدند.

اين گردوه قائل بودند كه پس از امام صادق )ع( امامت، مريوط يه فرزندش عبداهلل معروف  ۲

برادر افطح برادر اسماعيل است و از امام صادق )ع( روايت كردند كه فرموده است: مربوط به 

ضرت نقل كردند كه فرموده امام و پيشواي پس از من فرزند بزرگ امام است چنان كه ا آن ح

كسي است كه در جايگاه من قرار گيرد و امام را پس از رحلت، غير از امام كسي غسل نمي 

دهد به ادعاي اينان عبداهلل فرزند امام از اين صفات برخوردار بوده ولي به اعتقاد شيعه در سند و 

 داللت اين روايت اشكال است. 

اد قائل به امامت زيد بن علي بن حسين )ع( اند اين گروه ، در دوراني كه زيد بن علي اين افر ۳

)ع( به جايگاهي برجسته رسيد و به عنوان يكي از بزرگان و رهبران اصالح طلب مطرح شد ف 

  پديد آمد. 

اينان پيروان ابوخطاب محمد بن ابو زينب اجدع را تشكيل مي دهند. وي همان كسي است كه  ۴

يشتن را به امام صادق)ع( انتساب داد، زماني كه امام صادق)ع( از غلّو ابو خطاب دربارة خود خو

اطالع حاصل نمود از وي بيزاري جست و او را مورد لعن خويش قرار داد و يارانش را در 

جريان بيزاري جستن خود، از وي قرار داد. ابوخطاب مدعي شد كه ائمه )ع( پيامبر هستند و به 

 دن جعفر بن محمد و پدرانش قائل شد )نقل از ملل ونحل(    خدا بو

نصيري و اسحاي از جمله غالت شيعه اند كه ميان خودشان از چگونگي نسيت خدا دادن به  1

 ائمه )ع( اختالف وجود دارد.
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نامي از آن در نهج البالغه و غير آن وجود ندارد. اينان دراين خصوص گفته اند: معتزله و 

دارند و علم دانش همه  اعره و سران مذاهب چهار گانه اهل سنت ، همه به علي )ع( نسبتاش

دليل بر صحت ادعاي همه آن هاست؟! اگر  اين سخنواقعاً حضرت مي رسد ، آيا آنان به آن 

چنين باشد اجتماع دو نقيض به وجود مي آيد و هر دو طرف حق اند و پوشيذه نيست ياد كردن 

مقابل شيعه امامي دليل بر متفاوت بودن مسلك و مرامشان با آن هاست و از صوفي گري در 

 شيعيان از جرگخ آنان بيرون اند و ادعاي آن ها باطل و بيهوده است.

 

  صوفي پاسخ مي دهد! 

برخي از مطلب گذشته را براي يكي از سران صوفيه بازگو كردم وي دوگونه پاسخ داد : 

 ند و نه به بزرگان صوفي، بلكه به اهل صفّه منتسب اند.صوفيان نه به))صوف(( انتساب دار

دوم: اطهار داشت در انتساب داشتن و ص رف نامگذاري هيچ گونه مانعي وجود ندارد من بدو 

 پاسخ دادم كه خالصه اش اين است:

از حيث لفظ و معنا باطل است و بطالن آن بر كسي كه كمترين آشنايي به لغت وجه نخست: 

د ، روشن است. افزون بر اين، هيچ يك از آنان تا كنون ادعاي وابستگي به عرب داشته باش

 است. اصحاب صفّه نكرده اند بلكه خالف اين ادعا ازآنان سر زده

و به مطالعه اگر صوفيان به اصحاب صفة منتسب بودند ، از شيوه سران صوفي پيروي نمي كردند

ن نداشتند در صورتي كه د جمه اصحاب كتب آن ها نمي پرداختند و اعتقاد بر حق بودن آنا

صفّه عالم و دانشمند و يا نويسنده اي وجود نداشته كه بتوان او منتسب شد و دستورات دين را از 

او گرفت . چنين سخني درست مانند اين است كه پيروان مذهب حنفي بگويند مايه ابوحنيفه 

افعي بگويند. ما به شافعي منتسب منتسب نيستيمولي به دين حنيف پاي بندبم و پيروان مذهب ش

نيستيم بلكه به شفيع يا شافع كه رسو خدا )ص( است منسوبيم. با اين كه كردار و رفتار و راه 

 روش آنان ، اعاديشان را تكذيب مي كند.



گذشته از اين ، اگر نسبت چنين امور مخالف شيوه اهل بيت )ع( به اصحب صفّه صحيح باشد 

انتساب اين امور و يا مطلق اشياء به اصحاب صفّه و انتساب به صفوّيه بنابراين، تفاوتي ميان 

 وجود ندارد. 
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بطالن وجه دوم نيز آشكارتر از وجه نخست است زيرا طبق روايات رسيده و وجود اجماع و 

داليلي كه گذشته يادآور شديم به روشني ثابت شد كه اطالق چنين نسبتي جايز نيست و اگر 

نسبتي روا بودف انسان مي توانس بي آن كه ضرورت تقّيه در ميان باشد خويشتن را  دادن چنين

كافر يا يهودي يا فطحي و يا حنبلي بنامد. نسبت ياد شده صوفي تنها نامگذاري لفظي نيست ، 

بلكه نامگزاري معنوي و نسبتب ديني است و مفاسدي كلّي بر آن مترتب مي شود. بنابرابن، چنان 

، تازه آغاز سخن است و مضمون اين فصل و فصل قبلي  گويندهاين يست وجه دوم كه پوشيده ن

را ضمن رساله اي كه در مورد حديث ))ترجيع(( به تناسب بحث به تحرير در آورده ام ، ياد 

 آور گشته ام. واهلل الهادي.
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 باب دوم                         

    بطالن مسلك تصوّف

 

اين باب، كشيدن خط بطالن بر مسلك تصوّف و به طور كلي نكوهش آن ع بحث در موضو 

 را ياد آور شد.« است كه نخست بايد مسلك هاي داوزده گانه آ

شيخ نجم الدين عمر نسفي از دانشمندان و آگاهان برحقايق مسلك صوفي گري، در كتاب 

 ))بيان مذهب التصوّف(( چنين مي گويد: 



ه بوده و يك دسته ازآنان بر حق راستين و بقيه بدعت گذار و ))بدان كه صوفيان دوازده دست

اوليائيان، شمراخيان، اباحيان، حاليان، گمراهند. آنان كه در گمراهي اند عبارتند از : حبيبان،

 حلوليان، حوريان، واقفيان، متجاهالن، متكاسالن و الهاميان.

ي متعال را به عنوان دوست بر ميگزينند نخستين دسته دسته جبيبيان اند كه قائل اند: بندگان، خدا

و از محبت به آفريده ها دست بر مي دارند و تكليف و دستورات مربوط به عبادات ، از بندگان 

برداشته و حرام خدا بر آنان حالل مي شود و ترك نماز و روزه از ديدگاه آنان جايز است و 

است و مردم آن ها را نه با نمي پوشانند كه اين خود كفر محض هيچ گاه عورت خود را 

 گفتارشان بلكه با كردارشان مي شناسد، بنابراين ، از معاشرت با اين گونه افراد بپرهيزيد.

دوم اوليائيان: بر اين باورند كه بندگان، به رتبه واليت مي رسند و خطاب الهي در امر ونهي ، از 

 آنان برداشته مي شود كه اين عقيده، خود كفر و گمرهي است.

سوم شمراخيان: آنان قائل اند هر گاه بندگان ، خداي خويش را شناختند ، امر و نهي از آنان 

زنان به برداشته مي شود و بهگوش دادن يه صداي دايره و طبل و نَي عالقه مندند وميگويند:

دسته هاي گل مي مانند و بوييدن گل ها براي همه آزاد و مباح است. اين دسته، طرفداران 

 شمراخي را تشكيل مي دهند كه در پوشش انسان هي نيك كردار در جهان مي گردند و عبداهلل

 گيتي را به فساد و تباهي مي كشانند.
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اين گروه مي گويند: ما قادر بر بازداشتن خويشتن از انجام معاصي نيستيم ميان  چهارم اباحيان:

و قائل اند كه: اموال و دارايي و آبرو و  اين دسته ، امر به معروف و نهي از منكر معنا ندارد

نواميس مسلمانان بر يكديگر حالل است و مي گويند: كلمه))نَهْ(( كفر است و اذيت و آزار ، 

مانعي بر سر راه است و امر به معروف و نهي از منكر نوعي آزر و اذيت يه شمار مي آيد . اين 

 دسته تبهكار ترين آفريدگان خدا در روي زمين اند.



پنچم حاليان: اين جكعيت معتقدند كه گوش فرا دادن به آواز و رقص، جايز است آن ها در اثر 

شنيدن آواز از هوش مي روند به گومه اي كه هيچ تحركي در بدن آن ها وجود ندارد. در 

صورتي كه اين شيوه بر خالف سنت رسول اكرم )ص( تلقي مي شود. بنابراين، بدعت و 

 گمراهي است.

: كه قائلند نگاه كردن به سيماي پسر نوجواني كه در صورتش مو نروييده و به يانلششم حلو

چهره زنان، حالل است. آنان در نگاه كردن به چهره هاي ياد شده يه رقص در مي آيند و در 

حالت رقص مي گويند : صفتي از صفات خداي متعال در ما حلول كرده است . بنابرابن ، در 

و معانقه كردن بر ايمان حالل است با اين كه اين عمل ، كفر محض  چنين حالتي بوسه زدن

 شمرده مي شود.

هفتم حوريان: شيوه اينان نيز مانند حلوليان است و مي گويند در حالت رقص ، صفتي از صفات 

خدا در ما حلول كرده و حوريان بهشتي نزد ما مي آيند و ما با آنان همبستر شده و عمل 

دهيم، البته اين شياطين اند كه در خيال و وهم آنان نزدشان مي آيند، اين زناشويي انجام مي 

 دسته هنگامي كه از رقص و پايكوبي فراغت يافتند، غسل جنابت انجام مي دهند.

هشتم واقفيان اند: كه قائل يندگان از شناخت خداي متعال عاجز و درمانده اند و در حقيقت 

 م بيت شعر فارسي را بر زبان مي آورند:چنين چيزي براي آنان كحال است و اي

  كه تو را تو داني و بستو را كه داند          تو را تو داني تو را نداند كس                          

 و اين سخن ، گمراهي محض به شمار مي آيد.

قبيل نهم متجاهالن: اينان افرادي در پوشش فاسقان اند و مي گويند: مقصود ما از انجام اين 

 كارها دفع رياكاري است در صورتي كه اين خود ، نوعي گمراهي تلقي مي شود.

دهم متكاسالن: افراد ياد شده ، دست از كار كسب كشيده و دست نياز نزد مردم دراز مي كنند 

 و از زندگي خود به شكم پرستي دلخوش اند و اموال زكات را به ناحق مي خورند.

 است.)ص( ف سنت رسول خدابا اين كه اين عمل ، بر خال

 

((20)) 



 

بنان گروهي اند كه از قرائت قرآن و آموختن علم و دانش رو گردانند و تنها  ياز دهم الهاميان:

به مطالعه كتب حكما و فالسفه و بدعت گذاران قناعت مي كنند و بر اين اعتقادندكه: قرآن سد 

 سخني كفر محض است. راه و اشعار حكما بازگشاينده راه است. با اين كه چنين

دوازدهم اهل حق: اين گروه از سنت نبي اكرم )ص( پيروي نموده و فريضه نماز را در وقت آن 

همراه با اهل سنت و جماعت برگزار مي كنند و از نوشيدن شراب و عمل منافي عفت و گوش 

 دادن به آواز و رقص و پايكوبي و انجام هر عمل حرامي ، خودداري مي كنند.

به مدح و ستايش اين گروه مي پردازد  التصوّف((هب ))نسفي(( صاحب كتاب ))بيان مذ آن گاه

 و به پيروي از آن ها فرمان مي دهد تا اين كه مي افزايد:

زيرا رسول  بپرهيزيد. اه گروه هاي يازده گانه ياد آوري همه بدعت گذارند، از پيروي آن

هر كس  3؛هلل تعالي يوم قيامة من فزع االكبرمن اهان اهلل صاحب بدعة آمنه اخدا)ص( فرمود: ))

فرد بدعت گذاري را مورد ناسزا و نكوهش قرار دهد ، خداب متعال وي را از بيم و هراس 

 بزرگ روز قيامت مصون نگاه مي دارد((.

زمره به اعتقاد من ، گروه دوازدهم را در زمره تصوّف مورد بحث نمي توان دانست ولي اگر در 

از حكم آن ها نيز ير خوردار است و مطالبي كه قيالً ياد آور شديم و موضاعاتي  آنان قرار گيرد

كه از اين پس بدان خواهيم پرداخت ، دليل بر همين معناست و در اين جا اموري بدان افزوده 

 مي شود از جمله:

اند  نخست: بنا به گفته)) نسفي(( و مدح و ستايش آنان ، گروه ياد شده ) دوازدهم( از اهل سنت

 و پيروي شيعه از آنان با عقل سازگار نيست.



دوم: اين گونه كه از ظاهر حال اين گروه برمي آيد ، آنان لفظ))تصوّف(( را به معنا زهد و 

 پارسايي به كار برده اند. در صورتي كه اين لفظ بر چنين معنايي داللت ندارد.

ع مقدّس نداشته باشند ، نسبت آن از سويي به فرض اين كه اين دسته هيچ گونه مخالفتي با شر

ها به تصوف ، نسبتي فاسد است و نه تنها از معناي صحيحي برخوردار نيست بلكه از آن، معنايي 

 فاسد متصور است.

به هر حال اين نسبت با ارائه داليلي كه داللت بر منع آن داشت ، نسبتي غير جايز است و سوم: 

 بيش از آن چه ))نسفي(( ذكر كرده،برخي دانشمندان نام گروه هاي صوفي را 

 .در موسوعات بزرگ به چنين روايتي بر نخورديم.3

 

((23)) 

 

ياد آور شده اند ازجمله: وحدتي، واصلي، حبيبي، والئي، مشاركي، شمراخي، مباحي، مالمي، 

خوري، عشلقي، حلولي، ذوقي، جمهوري و الهامي،حوري، جمالي، تسليمي، كاملي، تلقينيف 

 رازقي.

((مي گويد : فرقّه كراميه و برخي از بدعت بداية الداريةشهيد ثاني)اعلي اهلل مقامه( در شرح ))

گذاران صوفي بر اين اعتقادند كه براي تشويق و ترغيب مردم به اطاعت و بيم دادن آنان از 

 معصيت، مي توان به جعل حديث پرداخت.

مرحوم عالمه و ديگران دركتب كالمي به بيان بسياري از اعتقادات فاسد صوفيان پرداخته اند كه 

 به خواست خدا ياد آوري خواهد شد.



بنابراين، صحّت مسلك ))تصوّف(( با وجود دسته هاي مختلف و مسلك هاي متفاوتش و 

چگونه براي وائمه)ع( ،  همسو بودن همه آن ها در مخالفت با شرع و پيروانش و دشمني با شيعه

فرد شيعه قابل تصور است ؟ ويان معنا براي كساني كه به مطالعه كتب آنها بپردازند، كامالً 

 روشن استپس چگوه مي توان به آنان خوش بين بود؟!

با ثابت شدن موضوع ياد شده بايد گغت: اموري كه بر ابطال ))تصوّف(( و نكوهش آن به طور 

بطالن بر تمام امور يادآوري شده مربوط به آن ها و آن چه ياد آوري كلي ، يعني كشيدن خط 

 خواهد شد ، داللت دارد مواردي بسيار است كه تنها به دوازده مورد آن اشاره مي كنيم.

دليلي شرعي بر صحت چنين مسلكي اراز نشده با اين كه صوفيان، آن را از دستورات مهم ديني  -3

شرع اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد محال است از وجود  تلقي كرده اند و بنا بر معمول و

نصّي شرعيبرخوردار نباشد در صورتي كه )نه تنها دليلي برحجت آن وجود ندارد( بلكه بر 

بطالن آن روايات فراواني موجود است و نحقيق و بررسي پيرامون اين داليل قبالً در باب 

 نخست اين كتاب ، يادآوري شد.

است كه ايجاد بدعت در دين، حرام است و يه ياري خدا به بيان برخي از به خوبي روشن  -4

بر اين معنا خواهيم پرداخت. از سوي مشخص است مواردي كه بدان ها اشاره روايات دال 

كرديم از همين قبيل اند))يعني بدعت(( زيرا هيچ گونه دليلي براي آنان ثابت نشده و انجام اين 

بيت عصمت و طهارت )ع( است. چنان كه از تحقيق و بررسي هر  قبيل كارها مخالف شيوه اهل



دو طريق، به وضوح وروشني پيداست. بدين ترتيب، اوج تفاوت بين آن ها به خوبي آشكار و 

  كامالً واضح است.

 

((24)) 

 

با داليلي عقلي و نقلي ثابت شد كه در كليه احكام شرع ، پيروي از معصومين)ع( و رجوع به  -1

ست و اين موضئع بر تمام مواردي كه قبالً بدان اشاره كرديم خط بطالن مي كشد. آنان واجب ا

زيرا به گواهيتحقيق و بررسي، امور ياد شده تصوّف با شيوه اهل بيت)ع( در تناقص است و 

تفاوت اين مورد با مورد قبلي روشن و هميشه مالزمه اي ميان آن ها وجود ندارد. زيرا آن مورد 

ام نشدني بود، نه امور دست برداشتني ولي ابن مورد، هر دوبخش راشامل مي شامل كارهاي انج

 گردد.

وعدم جواز ابراز و شعار قرار دادن آن را حرام دانسته است. در روايات وارده، نسبت تصوّف  -2

باب نخست اين كتاب در اين زمينه بع استدالل پر داختيم كه كافي به نظر مي رسد و به توفيق 

 بررسي بيشتر را در اين خصوص، يادآور خواهيم شد.الهي تحقيق و 

رواياتي را بر كليه امور مريوط به تصوف خط بطالن مي كشد و يه ياري خدا در ابواب و فصل  -1

هاي كتاب مشروحاً بيان خوايم كرد و اين مورد به اعتبار تمام داليل  ياد شده ، به نحو كلي و به 

 ر مسلك تصوّف خط بطالن مي كشد.اعتبار هريك  ازمطالب ، به نحوي خاص ب

 آيات شريفه قرآن داراي اقسام فراواني اند كه بخشي از آنها درباب نخست بيان شد. -6

بعضي از آيات بر وجوب حكم ، طبق دستورات خدا و بر حرمت حكم و عمل به غير دستورات 

هر  3الكافرون؛ الهي داللت دارند، مانند آيه شريفه: ))ومن لم يحكم بما انزل اهلل فاولئك هم

قل اهلل أذن لكم أم علي اهلل كافر است(( ))كس به احكامي كه خدا نازل كرده عمل نكند،

 بگو آيا خداوند به شما چنين اجازه اي داده يا بر خدا افترا مي بنديد؟((. 4تفترون؛



برخي از اين آيات بر وجوب پيروي از نبي اكرم)ص( و جرمت مخالفت با آن حضرت و ترك 

بگو اگر  1وي داللت دارد. نيز آيه شريفه))قل ان كنتم تحبوّن اهلل فاتبعّوني يحببكم اهلل؛سنت 

 خدا رادوست داريد ، از من پيروي كنيد تا خدا نيز شما را دوست داشته باشد((و

 

 22.مائده، ايه3

 14. يونس، آ يه 4

     13. آْ عمران، آيه1

 

((21)) 

 

اگر ايمان  داريد از خدا و فرستاده اش اطا عت كنيد((  3ومنين؛نيز))اطيعو اللهو رسوله ان كنتم م

دستوراتي كه پيامبر برايتن آورده  4و ماآتاكم الرسول فخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا؛))

 انجامدهيد و از انجام آنچه نهي كرده بپرهيزيد((

رده ايد از خدا وپيامبر اي كساني كه ايمان آو 1))و اطيعو اهلل و اطيعو الرسول و اولي األمر منكم؛

 و اولو االمر خود اطاعت كنيد((.

كسي كه از پيامبر اطاعت نمايد در حقيقت از خدا فرمان  2))و من يطع الرسول فقد اطاع اهلل؛

از خدا پروا داشته باشيد و با راستگويان همراه  1؛ برده است(( ))اتقواهلل و كونوا مع الصادقين

 باشيد((.

اگر نمي دانيد ، از آگاهان بپرسيد(( ))وجعلناهم ائمهً  6ر ان كنتم ال تعلمون؛))فاسئلوا اهل الذك

 آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما مردم را هدايت مي كردند(( 5يهدون بأمرنا؛

آيا كساني به سوي حق  3من ال يهدي االّ أن يهدي؛))فمن يهدي الي الحق احق أن يتبّع أم 

 اوارتر به پيروي است يا آن كس كه تا هدايتش نكنند هدايت نمو شود((.رهنمون مي شود سز

اگر آن را به پيامبر  4)) ولو ردّوه الي الرسول و الي اولو االمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم؛

باز گردانند ، از ريشه هاي مسائل آگاه  –كه قدرت تشخيص كاي دارند  -و پيشوايان خود



تفسير آن ها را جز خدا  30ما يعلم تأويله اال اهلل و الراسخون في العلم؛ خواهند شد (( )) و

 وراسخان در علم نمي دانند(( و آيات ديگري از اين دست در اين زميته وجود دارد.

سنت ارزشمند و پاك رسول خدا)ص( و احاديث شريفه فراواني كه از آن بزرگوار و  -5

 في گري و نكوهش شيوه آنان تصريح داردمعصومين )ع( رسيده در احتجاج بر ضد صو

 .3. انفال، آيه 3

 .5. حشر، آيه4

 .14. نساء، آيه 1

 .30. همان،آيه2

 .334. توبه،آيه 1

 .21. نحل،آيه 6

 .51. انبياء،آيه 5

 .11. يونس ، آيه 3

 .31. نساء، آيه4

 .5. آل عمران، آيه30

 

((22)) 

  

ريا  وبدعت گذاري مي دهد ؛ آنان حرام خدا  و بر آن خط بطالن مي كشد و به ان ها نسبت   

را حالل و حالل خدا را حرام شمرده و با ذات مقدس الهي ابراز دشمني نموده اند . بلكه اين 

روايات حكم به كفر آن ها كرده و فرمان داده از آنان دوري شود و از پيروي راه و رسم آنان 

ن هشدار داده است كه در اين زمينه به نقل عموماً وخصوصاً ، به صراحت يا كنايه ، به شيعيا

 دوازده حديث مي پردازيم:

روايتي از استاد بزرگ ، مال احمد اردبيلي) قدس اهلل روحه( از شيخ مفيد، محمد بن محمد  -3

بن نعمان، از محمد بن حسين بن ابوالخطاب در كتاب حديقة الشيعه نقل كرده كه گفته است: 



مت امام هادي )ع( شرفياب بودم كه جمهي از يارانش از من درمسجد رسول خدا )ص( خد

( از جايگاه ويژه اي برخوردار بود ، عجمله ابوهاشم جعفري كه فردي بليغ و سخنور و نزد امام)

و در گوشه اي از مسجد برآن حضرت وارد شدند. پس از آن گروهي صوفي وارد مسجد شده 

 ختند. امام)ع( به ما فرمود:حلقه زده و به گفتن ))ال اله اال اهلل(( پردا

دون اراحة نهم خلفاء الشيطان و مخربوا قواعد الدين يتزهّاعين فاّ))التلتفتوا الي هوالء الخدّ

مراً اليهلّلون إال لغرور دون لصيد األنعام يتجوهون عمراً حتي يديخوا لاليكاف ح االجسام و يتهجّ

مون الناس بامالئهم الس قلوب الدفناس ، يكلّالناس و ال تقلّلون الغذاء اال لمالء العساس و اخت

في الحبّ و يطرحونهم باذليالهم في الجبّ ، اورادهم الرقص و التصدية و اذكارهم الترّنم و 

خ( فمن ذهب الي زيارة احدهم حياً و ميّتاً  –الحمقي )الحمقاء السفهاء و ال يعتقدهم االّ  التغنية االّ

و عبادة االوثان و من اعاناحداً منهم فكأنمّا اعان يزيد و معوبة فكأنّما ذهب الي زيارة الشيطان 

به اين فريبكاران توجه نكنيد كه جانشين شيطان و ويرانگران پايه و اركان دين اند. در  واباسفيان؛

جهت راحت طلبي و تن آسايي ، تظاهر به زهد و پارسايي مي كنند و براي شكار چهار پايان 

عمري به خود گرسنگي مي دهند تا اوالغ هايي)توده نا آگاه( را براي  شب ها بيدار مي مانند،

پاالن نهادن رام نمايند ، كلمه ال اله اال اهلل  را جز براي فريب مردم به زبان نم آورند و از غذاي 

اندك استفاده مي كنند تا ظرف هاي بزرگ خود را پر از غذا كنند و دل هاي مردم پست و 

ود سازند . با مردم مهربانانه سخن مي گويند و با گمراهي هاي خود آنان فرومايه را مجذوب خ

را به درون چاه مي افكنند. وردآن ها رقص و پاي كوبي و دست افشاني و ذكر شان نغمه و آواز 

. تنها نابخردان از آن ها پيروي مي كنند و جز افراد نادان و احمق ، كسي آنان را باور است 

 زندگي يا مرگشان ندارد. آن كس كه در

 

((21)) 

 

به ديدار آنان رود ، گويي يه ديدار شيطان و پرستش بت  رو آورده است و هر كس به فردي از 

آنان كمك رسانده گويي به ياري يزيد و معاوبه و اباسفيان برخاسته است((. يكي از ياران امام 



ي مي گويد : امام)ع( چونان عزضه داشت : ))اماما(( هر چند آن مرد حقوق شما را بشناسد؟ راو

دع ذا عنك من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا فردي خشمگين بدو نگريست و فرمود : )) 

، و الصوّفية كلّهم مخالفونا و طريقتهم مغايرة اطريقتنا و ان أما تدري انهم أخس طوايف الصوّفية

فاء نور اهلل بافواههم واهلل متّم ة اولئك الذين يجهدون في اطهم االُّّ نصاري او مجوس هذه االمّ 

كسي كه حقوق ما را  بشناسد هيچ گاه نا فرماني ما نمي كند آيا نمي  3؛و لو كره الكافروننوره

داني كه اينان فرومايه ترين فرقه هاي صوفي اند و همه صوفيان با ما مخالفند و شيوه آنان با راه و 

ت اند و كساني كه مي كوشند با دهانشان نور رسم ما متفاوت استآن ها نصارا وجوسيان اين ام

خدا را خاموش سازند ولي خداوند نور خويش را كامل مي گرداند هر جند ناخوشايند كافران 

 باشد((

با آشنايي با موترد ياد شده گفتنب است كه: اگر غير ازحديث شريف ياد شده كه با اين الفاظ 

ن از تصوف و هوادارانش هشدار داده است و به بليغ و مفاهيم زيبا وارد شده و به دوري گزيد

گمراهي و نابخردي هر يك از صوفيان تصريح نموده ، حديثي وارد نشده بود، براي تشريح و 

بيان حال صوفيان و پرده برداشتن از نيرنگ گمراهان ، كافي به نظر مي رسيد. اين روايت در 

گونه كه مالحظه مي كنيد در اوج  كمال روشني به بيان فساد روش صوفيان پرداخته و همان

، برآن خط بطالن كشيده و ميان صوفيان اهل سنت و شيعه، تفاوتي قائل نشده است. صراحت 

زيرا هر كروه و دسته اي كه باشند ، از شيوه اي نكوهش آميز و زشت پيروي كرده و اعمالشان 

اسالم شده و اين موضوع با دستورات ائمه )ع( مغايرت دارد و حكم به كفر آن ها و خروج از 

 براي اهل خرد واضح و روشن است.

بايد نوجه داشت كه اكنون برخي از صوفيان و كساني كه به راه رسم آن ها تمايل نشان مي 

دهند گاهي در پي كاستن از ارج و مقام استاد جليل القدر مقدس اردبيلي بر ميآيند ، با اين كه 

رخوردار است و بعضي از آنان نسبت كتاب ))حديقه وي از مقام و منزلتي واالتر از اين ب

 الشيعه(( را به وي منكر اند كه اين طرز تفكر از چند جهت محكوم به بطالن است.
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نخست: گواهي اين افراد ،شهادت بر نَفْي است و چنيت گواهي فطعاً پذيرفته نيست. زيرا محدمد 

شود ، از سويي عدم آگاهي كسي كه در مقام نفي كتاب در آمده دليل بر به اين گواهي نمي 

 عدم وجود چنين كتابي نمي توان باشد

دوم: از فراواني نسخه هاه و شهرت كتاب ))حديقه الشيعه(( مي توان نام برد زيرا كتاب ياد شده 

ت داده مي شود با اين كه زماني چنداني از تأليف و نگارش آن سپري نشده تنها به مولفش نسب

 نه ديگران.

سوم: براي اين كه نظيري نمي توان يافت زيرا هيچ گاه در خصوص نسبت دادن كتابي به 

مولفش اختالفي به وجود نيامده با اين كه روزگار درازي بر آن ها گذشته است. بنابرابن، چه 

ز آن سپري انگيزه اي سسب مس شود كه كتابي جعل گردد و با اين كه زام ننچندان دوري ا

 نگشته به چنين دانشمند شايسته اي نسبت داده شود؟!

چهارم: مالحظه خواهيد كرد كه هيچ كس غير از صوفي ها و عالقمندان و هواداران آنان منكر 

 بنابراين ، انكار آنان جنبة تهمت دارد و پذيرفته نيست.اين معنا نشده اند 

بل اعتراض باشد وجود ندارد. بلكه كتابي پنجم:در اين كتاب )حدبقة الشيعه( موضوعي كه قا

تحقيقي است و چنان با دقت تدوين گشته كه سزاوار كسي غير از فردي كه بدو نسبت داده 

 شده، نيست.

ششم: دليلي را كه صوفيان مدعي ادن قرينه بر عدم صحت نسبت اين كتاب به مولف آن است، 

تمل است چنين جمالتي در اين زمان از هيچ گونه داللتي بر چنين مهناي ندارد با اين كه مح

ناحيه صوفي ها در برخي از نسخه هاي آن افزوده شده باشد تا اين كتاب مورد خدشه قرار گيرد 

و چنين مواردي بسيار اندكند  و با شيوه تدوين كتاب كامالً متفاوتند كه در برخي از نسخه ها ، 

  اعلم.موجود و در برخي از نسخه ها بح چشم نمي خورد. واهلل

اين روايت را نيز در كتاب )حديقه الشيعه( بهإسناد خود امام رضا)ع( نقل كرده كه  -4

لخدعة او ضاللة او حماقة و اما من سمّي نفسه صوفياً للتقيّهة  الّإ ال يقول احد بالتصوفّفرمود:))



نابخردانه سخن هر كس قائل به تصوّف باشد ، يا فريب خورده يا گمراه گشته و يا  فال اثم عليه؛

گفته است. ولي كسي كه از جنبه تقيّه خود را صوفي بنامد ، گناهي مرتكب نشده است(( همين 

 روايت را وي از طريق ديگري نيز نقل كرده است.

 601.ص 3         
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شيخ مفيد )اعلي اهلل مقامه( اين روايت را در كتاب ))الرد علي اصحاي الحالّج( از ابوالقاسم 

فربن محمد بن قولويه، از پدرش ، از سعدبن عبداهلل، از احمد بن محمد بن عيسي، از حسين جع

بن سعيد روايت كرده كه گفت: از امام رضا )ع( در مورد صوفي گري پرسش نمودم ، حضرت 

(( شايد اين خصوصيات همه در ال يقول بالتصوف احد إال لخدعة او ضاللة او حماقةفرمود: ))

 د.يك تن جمع ياش

وجه تقسيم صوفيان را به شرحي كه مالحظه كرديد مي توان عنوان كرد . بدين ترتيب ، بنابرابن، 

تصوّف و اعمالي را كه صوفيان انجام مي دهند اموري اختراعي و بدعت به شمار آمده و شيوه 

دشمنان اهل بيت تلقي مي شود. كساني كه به تصوف واسته اند يا بزرگان و سران آنهايند كه 

بخش نخست را تشكيل مي دهند و يا پيروان آنان يه شمار مي آيند . اين دسته اگر در اثر تظاهر 

به پارسايي و پيراستگي صوفيان ، فريب خورده باشند ، قسم دوم و چنانچه در اثر آگاهي اندك 

 و كج فهمي و اكتفا به ظاهر آنان بوده ، قسم سوم را تشكيل مي دهند و اين معنا با كنكاش و

تحقيق و برزسي به دست مي آيد. بنابراين، چنين حصري در سخنان امام)ع( داللت بر بطالن راه 

وروش همه آنان دارد و به صراحت بيان مي دارد كه فرد در صورت تقيه مي تواند خود را 

صوفي بنامد و به روشني داللت دارد كه در غير مورد تقيه ، چنين چيزي جايز نيست ، زيرا خود 

في ناميدن ف مشروط به ضرورت تقيه بوده و به همان اندازه ضرورت جايز است و در را صو

 حال اختيار و افزون  بر مقدار ضرورت، روا نخواهد بود.



مضارع منفي در سخنان امام)ع( قطعاً دليل بر امام)ع( در اين حديث فرمود: ))اليقول..........(( 

مان حاضر و پس از آن ، در آن داخل اند. حديث ياد نفي زمان حال و استقبال است. بنابرابن ، ز

شده در كتاب حديقه الشيعهبه إسناد ديگري نظير همين روايت شده و پس از جمله ))وام من 

سمي نفسه صوفياً للتقيّه فال اثم عليه...(( افزوده كه )) و عالمته ان بكتفي بالتسمية و ال يقول 

است كه به همان صوفي ناميدن خويش بسنده كند و  بشيء من عقائدهم الباطله؛ نشان وي اين

 هيچ يك از اعتقادات پوچ و باطل آنان قائل نباشد((

در اين فقره از حديث ، از صوفي ناميدن به گونهاي كه ياد شده به شدت منع شده است و بر 

( بطالن يك بخش و يا همه اعتقادات صوفيان تصريح دارد زيرا كلمه ))باطله(( صفت ))عقايد(

است و اگر اين كلمه براي نخصيص نباشد بر بطالن برخي اعتقادات و اگر جنبه توضيح داشته 

 باشد دليل بر بطالن تمام اعتقاداتشان خواهد بود.

 

((23)) 

 

البته پوشيده نيست كه تقيه موجب موافقت فرد با اعتقادات صوفيان نمي شود زيرا شخص 

تقيه از سر اختيار بدون وجه ضرورت، داراي حرمت  مخالف ، از تقيه بي اطالع است . از سويي

است بلكه در اين صورت ، اصالً تقيه بر آن صدق نمي كند و اگر تقيه از اندازه ضرورت فربتر 

رود ، حرام است يه همين دليل ، به كار ها و اعمال اشاره نكرده است زيرا گاهي ضرورت 

 عملي شود.اجاب مي كند كه تقيه با انجام دادن آن كار ها، 

روايت ديگري را نيز در گتاب حديقة الشيعه از احمد بن محمد بن ابو نصر بزنظي و محمد  -1

بن اسماعيل بن يزيع ، از امام رضا )ع( نقل كرده كه فرمود: )) من ذكر عنده الصوفية و ام ينكر 

كسي كه  3اهلل؛هم بلسانه او قلبه فليس منّا و من انكهم فكأنّما جاهد الكافر بين يدي الرسول 

نزدش از صوفيه سخن به ميان آيد و با زبان يا دلش به انكار و اعتراض آنان برخيزد ، از ما نيست 

)ص( فردي كه آنان را مورد نكوهش و اعتراض قرار دهد ، گويي گويي در ركاب رسول خدا 

 با كفّار به مبارزه پرداخته است((



عام بر وجوب اعتراض و انكار منكر، روايت فوق  همان گونه كه مالحظه مي كنيد افزون بر ادله

نيز در خصوص وجوب انكار واعتراض بر صوفيان به تناسب امكان ، فوق العاده صراحت دارد و 

داللت بر كفر آنان نيز در اين روايت به چشم مي خورد به دليل حكم مشابهت آنان با كفّفار ،

ض بر آنان به جهاد با كفار تشبيه شده، همراه با بلكه امكان دارد مقصود ازاين كه انكار و اعترا

 حكم به كفر آن ها باشد نه تشبيه آنان به كفار ، به هر تقدير ، حكم به كفر آن ها الزم است.

نيز روايتي را به اسناد خود در كتاب ياد شده آورده و گفته است: مردي به امام صادق)ع(  -2

م گروهي به نام صوفي پديد آمده اند، نضرات در عرض كرد))اماما(( در زماني كه سر مي بري

 مورد آنان چيست؟

امام)ع( در پاسخ فرمود: ))انهّم اعداءنا فمن مال اليهم فهو منهم و يحشر معهم و سيكون اقوام 

و يميلون اليهم و يتشبهون بهم يلقّبون انفسهم بلقبهم و يأ وّلون اقواالهم أال فمن مال يدعون حبّنا 

 4نّا و أنا منه برآء و من انكرهم و ردّ عليهم كان كنم جاهد الكفّار مه الرسول اهلل:اليهم فليس م

آنان دشمنان ما هستند افرادي كه به آن ها تمايل نشان دهند از آنان به شمار مي آيند و با آن ها 

 محشور مي گردند ، در آينده اي نچندان دور، دسته هايي از نردم ظاهر مي شوند كه

 ، چاپ اسالميه. 161لشيعه، ص.حديقه ا3
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مدعي دوستي ماهستند ولي به صوفيان تمايل دارند و خود را شبيه آنان ساخته و خويشتن را يه 

لقب آنان ملقب مي سازند و در مقام توجيه و تأويل سخنان آن ها بر مي آيند ، به هوش باشيد! 

نيست و من از چنين افرادي بيزارم و آن كس كه در مقام هر كس به آنان تمايل نشان دهداز ما 

انكار و اعتراض به صوفيان برآيد و از پذيرش اعتقادشان سرباز زند نظير كسي است كه در 

 بّي اكرم )ص( ، با كفار مبارزه كرده است((ركاب ن



حت دارد همان گونه كه مالحظه مي كنيد و قيالً نيز آن را مكرر ياد آور شديم اين روابت صرا

كه هيچ يك از شيهيان در زمان معصومين )ع( در سلك صوفي گري قرار نداشته اند. زيرا 

ائمه)ع( آنان را از چنين اعمالي باز داشته و اجازه اين كار را به آن ها نمي دادند و نيز بر بطالن 

تصريح مي شيوه افرادي كه تازه در اين وادي قرار گرفته اند و بر وجوب نهي از پيروي آنان، 

كند و رواياتي به اين معنا به طور مكرر همواره از ائمه )ع( وارد شده و در اين روايت و امثال 

 آن ، در عدم پيروي از صوفيان ، فوق العاده تأكيد و سفارش شده است.

در كتاب ياد شده به نقل روايات ديگري نيز در اين خصوص پرداخته و گفته است : در -1

ن ، احاديث فراواني وارد شده است ، از جمله در مورد ابوهاشم كوفي مورد نكوهش صوفيا

 صوفي، نيانگذار اين مسلك كه از چند طريق در روايات ، مورد نكوهش قرار گرفته است.

بن بابويه قمي در ))قرب االسناد(( خود، از سعد بن عبداهلل، از محمد بن  بن حسين علي

كرده كه فرمود: از امام صادق)ع( در مورد ابوهاشم عبدالجبار ، از امام عسكري)ع( رواين 

انه فاسد العقيدة جداً و هو الذي ابتدع مذهباً يقال له كوفي صوفي پرسش شد حضرت فرمود: )) 

وي فردي داراي اعتقادات بسيار فاسد است و كسي  3خبيثه؛لالتصوّف و جعله مفرّاً لعقيدته ا

آن را راه گريزي براي اعتقادات پليد خود قرار است كه مسلكي به نام تصوّف اختراع كرد و 

به سند ديگري نيز نقل كرده كه در آن امام )ع( فرموده است )).... و جعله داد (( اين روايت را 

 مقّراً لنفسه الخبيثه؛ آن را جايگاهي براي نفس پليد خويش قرار داده است ((

و ابن قولويه قائلند كه: اين بابويه  صاحب كتاب ))حديقة الشيعه(( مي گويد: شيخ مفيد و ابن

 جمهيت گمراه، در زمره غاليان اند و شيخ محي الدين عربي و شيخ عزيز نسفي و
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((10)) 

 

عبد الزارق كاشاني قائل به وحدت وجود اند و مي گويند: هر موجودي ، همان خداي متعال 

 اه مي بريم!است از اين ياوهگويي ها به خدا پن



روايت ديگري را نيز از حديقة الشيعه آورده و گفته است : سيد مرتضي از شيخ مفيد ، از احمد  -6

بن محمد بن حسن بن وليد ، از پدرش ، از سعدبن عبداهلل ، از محمد بن عبد الجبار ، از امام 

 عسكري  )ع( روايت كرده كه حضرت در گفت و گو با ابوهاشم حعفري فرمود:

بوهاشم سيأتي علي الناس زمان مجوههم ضاحكة مستبشرة و قلوبهم مظلمة منكدرة، السنة يا ا))

فيهم بدعة فيهم سنّة ، المؤن بينهم محقّر و الفاسق بينهم موقّر ، امراؤهم جاهلون جائرون و 

علماؤهم في ابواب الظلمة سائرون ، اغنيائهم يسرقون زاد الفقراء و اصاغرهم يتقدمّ.ن علي 

كل جاهل عندهم خبير و كل محيل عندهم فقير ، ال يميزون بين المخلص والمرتاب و ،  الكبراء

ال يعرفون الضأن من الذئاب ، علماءهم شرار خلق اهلل علي وجه االرض النهّم يميلون الي الفسفة 

نا و و التصوّف و ايم اهلل انهّم من اهل العدول و التحرّف ، يبالغون في حبّ مخالفينا و يضلّون شيعت

موالينا و ان نالوا منصباً لم يشبعوا من الر شاء و ان خذلوا عبدوا اهلل علي الريا، النهّم قطاع طريق 

؛ اي المومنين و الدعاة الي نحلة الملحدين ، فمن ادركهم فليحذرهم وليصن دينه و ايمانه 

ي تيره و ابوهاشم ! روزگاري بر مردم خواهد آمد كه چهره هايي شاد و خندان ولي دل هاي

بدعت تلقي مي شود و بدعت، از ديد گاه آنان سنّت يه تاريك دارند، سنّت پيامبر ميان آنها 

شمار مي آيد اهل ايمان ، نزد آنان حقير ، ولي فاسقان ارزش و اعتبار دارند ، فرمانروابانشان 

ثروتمندان شان نابخرد و ستم پيشه اند و علما و دانشمندانشان به دربار ستمگران آمد شد دارند، 

زاد توشه مستمندان را به سزقت مي برند و كوچكتر ها بر بزرگترها پيشي مي گيرند، از نظر آن 

از ديدگاه شان آزمند ها هر فرد نابخردي ، شخصيتي آگاه بشمار مي آيد و هر انسان هوشمندي ،

د را از گرگ باز و فقير است. ميان افراد با اخالص و اهل ترديد تمايزي قائل نيستند و گوسفن

آنان تبهكارتين آفريدگان الهي در زمين اند ، زيرا به فلسفه و تصوّف تمايل علماي نمي شناسند ،

دارند، به خدا سوگند: آن ها از دين برگشته و راه انحراف در پيش گرفته اند با مخالفان ما فوق 

اداران ما برمي آيند. هر گاه العاده سر دوستي و محبت دارند و در پي گمراه ساختن پيروان و هو

به پست و مقامي دست يابند از رشوه خواري ير نمي شوند و آن گاه كه به خاري و ذلت افتند، 

 مسير  ريا كاران خدا را پرستش مي كنند چرا كه آنان راهزنان
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ا درك مومنان اندو آنان را به مسلك بي دينان از خدا بي خبر، فرا مي خوانند هر كس آنان ر

كند بايد از آنان دوري گزيند و دين و ايمان خويش را مصومن نگاه دارد(( سپس فرمود: يا ابا 

 3عن اهله؛  هاشم! بهذا حدثني ابي عن آبائه، عن جعفر بن محمد )ع( و هومن اسرانا فاكتمه االّ 

از رازهاي ما ابو هاشم ! اين سخنان پدرم از پدرانش ، از جعفر بن محمد )ع( برايم نقل كرده و 

 اهل بيتيه شمار مي آيند . بنابراين، اين سخنان را جز از اهلش ، پوشيده نگاه دار ((

شيخ بهاءالدين محمد عاملي )شيخ بهائي( در كتاب كشكول استاد بزرگ و جليل القدر ما  -5

ي حتي الساعة علي امتّ  ال تقومخود به نقل روايتي پرداخته و گفته است: نبي اكرم )ع( فرمود ،))

يخرج قوم من امتّي اسمهم صوفيّة ليسوا منّي انّهم يهود امّتي يحلقون للذكر و يرفعون اصواتهم 

بالذكر ، يظنّون انّهم علي طريق االبرار بل هل اضلّ من الكفار و هم اهل النار، لهم شهقة كشهقة 

لهم ايمان و هم  الحمار و قولهم قول االبرار عملهم عمل الفجّار و هم منازعون للعلماء ليس

قبل از رستخيز ،گروهي از امتم به نام صوفيه  ليس لهم من عمالهم االّ التعب؛معجبون باعمالهم 

ظاهر مي شوند كه از من نيستند ، آنان يهود امت منند، براي كفتن ذكر ، حلقه مي زنند و 

پويند در صورتي صدايشان را به گفتن آن بلند مي كنند و بر اين تصورند كه راه نيكان را مي 

كه از كفار گمراه تر و اهل آتش دوزخ اند ، نظير االغ عرعر مي كنند و سخنان افراد نيك 

كردار را بر زبان ميآورند ولي در كردار ، چون فاسقان و فاجرانند . باعلما در ستيزند و از ايمان 

جز خستگي سودي  برخوردار نيستند ، از انجام كار هاي خود خرسندند با اين كه امال آن ها

 برايشان ندارد((.

اين وايات نيز در معنا نظير ديگر روايات ، فوق العاده صريح، ردّ بر صوفيان است و اعتقادات 

فاسد آنان را به صراحت بيان بر مسلك آنان خط بطالن مي كشد و حكم به كفر آن ها نموده و 

))م نْ(( متعلق به كلمه))يخرج(( آنان را از جرگه امت اسالمي خارج مي داند زيرا حرف جَرّ 

اين گروه در شمار امت است در غير اين صورت حدث ، داراي تناقص است. بدين ترتيب كه، 



اند ولي حكمي در موردشان صورت گرفته ، آها را در زمره هالك شوندگان قرار داده حتي 

 نيست. ))م نْ(( در روايت متعلق به فعل ياد شده))يخرج(( اگر ثابت شود حرف جّر
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روايتي را استاد بزرگوار شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي در كتاب ))المجالس و االخبار(( در  -3

ورام بن ابو فراس همان اين خصوص نقل كرده است و شيخ جلي القدر و زاهد گرانقدر ،

اكرم )ص( را به ابوذر ، در بردارد روايت را در كتاب خود در حديثي طوالني كه وصيت پيامبر 

روايت نموده كه حضرت ئرآن مي فرمايد: )) يا اباذر يكون في آخرزمان قوم سلبسون الصوف 

و في صيفهم و شتائهم ، يرون الفضل لهم بذلك علي غيرهم ، اولئك تلعنهم مالئكة السماء

و زمستانشان لباس  كه در تابستاناي ابوذر در آخر زمان مردمي ظاهر مي شوند  3االرض؛

پشمينه مي پوشند و بر اين باورند كه با پشمينه پوشي از ديگران برترند ، لين افراد مورد لعن 

 فرشتگان آسمان و زمين اند((

بحق در زمره پند و اندرزهاي حضرت عيسي )ع( آورنده اند كه فرمود : ))ورام وديگرن، -4

عل يعلمه ، فاحبّها و طلبها و جهد عليها حتي لو اقول لكم انّ شر الناس لرجل عالم آثر دنياه 

نور الشمس و هو اليبصرها ، استطاع أن يجعل الناس في حيرة لفعل و ماذا يغني  عن االعمي سعة

كذلك ال يغني عن العالم علمه اذهو لم يعمل به ، ما اكثر ثمار الشجرو ليس كلّها ينفع و ال 

تسكن و ما ينتفقع بما علم و ما اوسع االرض و ليس كلها و ما اكثر العلماء و ليس كلهم  يوكل !

اكثر المتكلمين و ليس كل كالمهم يصدق، فاحتفظوا من العلماء الكذبته الذين اليهم ثباب 

كما ترمق  الصوف منكسوا رؤسهم الي االرض يزوّرون الخطايا يرمقون من تحت حواجبهم

سج ، العنب؟ و من الحنظل التين؟ و كذلك الذئاب و قولهم يخالف فعلهم و هل يجتني م ن العو

حق و واقعيت را به خ ( قول العلم الكاذب االّ زوراً و ليس كل من يقول يصدق؛  -ال يثمر )يؤثر

شما مي گويم. بدترين فرد ميان مردم دانشمندي است كه دنيايش را بر علم و دانش خود ترجيح 



ست يابي به آن بكوشد به گونه اي كه بتواند دهد و عالقمند به دنيا و در پي آن باشد و براي د

مردم را حيرت زده كند، دست به اين كار بزند ولي گسترة روشنايي نور خورشيد براي فرد 

نابنايي كه آن را نمي بيند چه سودي دارد ؟ همين گونه علم و دانش عالم و دانشمندي كه به 

ولي تاني كه ميوه هاي فراواني دارند علم خويش عمل نكرده ، چه بهره اي دارد ؟ چه بسيار درخ

چه اندازه علما و دانشمندان بسيارند ولي علم همه آن ميوه ها قابل بهره برداري و خوردن نيستند!

ودانش آنان سودي به حال مردم ندارد! چقدر زمين پهناور وگسترده است ولي همه جاي آن 

 ولي همه سخنانشان قابلقابل سكونت نيست! چه بسيار افرادي كه خطيب و سخنورند 
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تصديق و باور كردني نيست ! بنابراين، از علما و دانشمندان دروغگوي پشمنه پوشي كه سر به 

زير مي افكنند و به گناه آلوده اند و نظير گرگ از زير ابروانشان به اين سو و آن سو مي نگرند 

 وگفته آنان با كرارشان يكي نيست ، بپرهيزيد!

آيا از دخت ))تمشك(( مي توان انگور چيد؟ و آ ا از حنظل مي توان انجير به دست آورد؟! 

نخواهد داشت و هر همين گونه سخن عالم و دانشمند درغگو ، هيچ گونه ثمر يا اثري جز دروغ 

 چه را مي گويد ، قابل تصديق و باور كردني نيست ((

ين روايت نيز به صراحت بر منظور ما داللت دارد ، زيرا حضرت پس از ارائه آن مقدمات ، ا

فرموده است))فاحتفظوا ....(( حرف ))ف (( در كلمه ياد شده يا استينافي است يا تعريفي ، بنا بر 

هيز استينافي ، معنا اين گونه مي شود كه: نشان و عالمت علما و دانشمنداني كه بايد از آنان پر

بيان مي نمود ، چيست؟ و بنا بر تفريع وصف حال آن ها را براي كسي كه از آنان ياد مي كند،

دارد و معنا اين گونه مي شود كه: اين دانشمندان داراي اين صفاتند.بنابراين، از آنان بپرهيزيد و 

پوشيدن  دراين روايت بيان عالمت ويژه آنان)يعني( پشمينه پوشي پرداخته و پر واضح است كه



قائل بودن به تصوّف است و همان گونه كه مالحظه مي كنيد ، اين لباس ، نشان و عالمت 

 تصوّف و هوادران اين مسلك در اين روايت ، به شدت مورد نكوهش قرار گرفته اند.

كليني)اعلي اهلل مقامه( روايتي در خصوص ورود صوفيان خدمت امام صادق)ع( و احتجاج  -30

ت پيرامون باز داشتن مردم از كسب و كار  و امرار معاش ، نقل كرده و طبرسي آنان بر آن حضر

)قدس سره( آن را در كتاب ))احتجاج (( و ديگران با اسانيد خود به نقل آن روايت پرداخته و 

گفته اند كه : سفيان ثوري بر امام صادق)ع( وارد شد و حضرت لباسي سفيد چونان سفيدي 

بر تن داشت . سفيان به امام عرض كرد: اين لباس ، لباس شما نيست  پردة روي زرده تخم مرغ

 حضرت فرمود:

))اسمع منّي و ع ما اقول، فانّه خير لك عاجال و آجالً ان انت متّ علي السنّة و الحق و لم تمت 

خ( فاذا اقبلت الدنيا  -ا خبرك انّ رسول اهلل)ص( كان في زمن مقفر خشن)جدبعلي بدعة ،

و مومنوها المنافقوها و مسلموها ال كفارها ، فما انكرت يا  رها الفجارهابها ابرافأحق اهلها 

وهلل في مالي حق أمرني أن منذ عقلت صباح و ال مساءفو اهلل انّني لمع ما تري ما أتي عليّ ثوري!

سخنم را بشنو و درك كن ، آن چه را به تو مي گويمخير دنيا و  اضعه و موضعاً االّ وضعته؛

 ت در آن است ، البته اگر به سنت حق جان دهي و بر بدعت نميري، به اطالع تو آخرت
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برسانم كه رسول خدا)ص( در دوران قحطي و خشكسالي زندگي مي كرد ، اگر دنيا رو آورد 

سزاوار ترين به آن ، اهل آن هستند ، نياكانش نه اهل فسق و فجور آن ، مومنانش نه منافقان آن، 

ش نه كفارش. اي ثوري! ولي آنچه را تو به انكارش پرداختي. به خدا سوگند با آن چه مسلمانان

تو بر تنم مي بيني از آن زمان كه قدرت درك يافتم ، صبح و شامي بر من نگذشت كه حقي 

و به من فرمان دهد آن را در جايگاهش قرار دهم ، ولي اين كار را انجام خدايي در اموالم باشد 

 ندهم .((



ي مي گوييد: سپس جمعي از متظاهرين به زهد و پارسايي كه از مردم مي خواستند در ژنده  راو

ان صاحبنا پوشي و ژوليدگي نظير آنان باشند ، بر آن حضرت وارد شده و عرضه داشتند : ))

 حصر عن كالمك و لم تحضره حججه  

 فقال لهم: هاتوا حججكم.

 فقالوا: ان حججنا من كتاب اهلل .

 فادلوا بها ف فانهّا احق ما اتّبع و ع مل به. قال لهم:

)) ويوثرون علي انفسهم فقالوا: يقول اهلل تبارك و تعالي مخبرآ عن قوم من اصاحب النبي )ص( 

 3و او كان بهم خصاصة و من يوق شحّ نفسه و اولئك هم المفلحون((

 4و اسيراً ((و يتيماًفمدح فعلهم و قال: في موضع آخر )) و يطمعون الطعام علي حبه مسكيناً 

 فنحن نكتفي بهذا.

أنّا رأيناكم تزّهدون في االطعمة الطيّبة و مع ذلك نأمرون الناس بالخروج فقال رجل من الجلساء :

 من اموالهم حتي تمتّعوا انتم منها؟ 

ن به، اخبروني ايّها النفر ألكم علمٌ بناسخ القرآن مفقال ابوعبداهلل)ع( : دعوا عنكم ما ال ينتفع 

منسوخه و محكمه و متشابهه الذي في مثله ضّل من ضّل و هلك من هلك من هذه االمة فقالوا له 

 او بعضه، فامّا كلّه فال.

 فقال لهم: م ن هيهنا ا تيتم و كذلك احاديث رسول اهلل )ص( 

جايزاً و  فقد كان مباحاً  فاما ذكرم منإخبار اهلل ايّانا في كتابه القوم الذين أخبر عنهم بحسن فعالهم

لم يكونوا نهوا عنه و ثوابهم منه علي اهلل و ذلك إن اهلل جلّ و تقدّس أمَر بخالف ما عملوا به 

 منه فصار أمره نا سخاً لفعلهم و كان نهي اهلل تبارك و تعالي رحمة
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لضغفة الصغار والولدان و الشيخ الفني و للمؤمنين و نظراً لكيال يضرّو ا بانفسم و عياالتهم منهم ا

العجوز الكبيرة الذين ال يبصرون علي الجوع فان تصدّقت بر غيفي و ال رغيف لي غيره ضاعوا و 

هلكوا جوعاً فمن ثَمّ قال رسول اهلل )ص( : خمس تمرات او خمس او دنانير أو دراهم يملكها 

سان علي والديه ، ثم الثانية علي نفسه و عياله ، االنسان و هو يريد ان يمضيه فأفضلها ما أنفقه االن

ثم الثالثه علي قرابته و اخوانه المؤمنين ثم الرابعة  علي جيزانه الفقراء ، ثم الخامسة في سبيل اهلل و 

حين اعتق عند موته خمسة او ستة من الرقيق و لم يكن هو أخسها قدراً. و قال النبي لالنصاري 

ار: لو اعلمتوني امره ما تركتكم تدفنونه مع المسلمين ترك صبّيةً يملك غيرهم و له اوالد صغ

 يتكففّون الناس.صغاراً 

ثم قال: حدثني أبي انّ النبي)ص( قال:))ابدأ بمن تعول، أالدني فاألدني(( ثم هذا ما نطق به 

ذا انفقوا لم عنه مفروضاً من اهلل العزيز الحكيم قال تعالي: )) والذين ا تاكتاب ردّاً لقولكم و نهياً 

افال ترون انّ اهلل تبارك و تعالي قال غير ما أراكم  3يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواماً((

تدعون الناس اليه من االثرة علي انفسهم و سمّي من فعل ما تدعون الناس اليه مسرفاً و في غير آية 

از پاسخ شما درمانده است و دليلي ؛ رفيق نا  4((من كتاب اهلل يقول)) ان اهلل يا يحّب المسرفين

به نظرش نيامد، امام)ع( بدانان فرمود: شما خود، دالليتان را اقامه كنيد گفتند: داليل و براهين ما 

 از كتاب خداست.

 امام فرمود: آن ها را بياوريد زيرا داليل قرآني شايسته پيروي و عمل است.

و ))اران رسول اكرم خبر داده و مي فرمايدگفتند: خداي تبارك و تعالي از ماجراي جمعي از ي

آن ها را بر خود مقدم مي دارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند، كساني كه از بخا و 

حرص نفس خويش باز داشته شده اند، رستگارنند(( و بدين سان عمل آن ها را ستوده و در 

قه و نياز دارند به مسكين و يتيم و جاي ديگر فرموده است:))و غذاي خود را با اين كه به آن عال

 اسير مي خورانند(( و ما به همين مقدار اكتفا مي كنيم.

يكي از حاضرن بدانان)صوفيان( گفت: ما مشاهده مي كنيم كه شما از خوراكي هاي پاكيزه و 

لذيذ، خودداري مي كنيد ولي به مردم فرمان مي دهيد دست از اموالشان بردارند تا شما از آن ها 



بپرهيزيد و به من بگوييد: آيا امام صادق)ع( فرمود: از بيان موضوعات غير سودمند هره بگيريد!ب

 شما به ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه قرآن كه بخشي از اين امّت از 
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 اريد؟همين رهگذر به گمراهي افتاده و به عالكت رسيدند، آشنايي د

 عرض كردند: بخشي را مي دانيم ولي از تمام آن آگاه نيستيم.

امام)ع( به آنان فرمود: گرفتاري هاي شما از همين جاست و احاديث رسول اكرم)ص( نيز داراي 

ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه است ولي آن چه را در مورد ما يادآور شديد كه خداوند در 

د كساني كه خدا عملشان را پسنديده است، بايد بدانيد كه آن كتابش بدان يادآور شده در مور

كار براي آنان جايز و روا بوده و از انجام آن نهي نشده بودند و در اين راستا اجر و پاداش آن ها 

با خدا بوده است . از سويي، خداوند عزوجل بر خالف عمل آن ها فرمان داده . بنابراين ، فرنان 

خ كرده است و نهي خداوند براي مومنين رحمت است تا به خود و الهي عمل آن ها را نس

اعضاي خانواده خويش كه در جمه آنان كوچكترها و كودكان و پيرمردان سالخورده و پيره 

زناني كه صبر و تحمل و گرسنگي ندارند، وجود دارد آسيبي نرسانند. اگر من قرص ناني را كه 

اين جمع از گرسنگي به تباعي و چيزي نداشته باشم ، در اختيار دارم صدقه دهم و غير از آن 

هالكت مي رسند . به همين دليل رسول خدا)ص( فرمود: انسان اگر مالك پنج دانه خرما يا پنج 

قرص نان يا پنج دينار و درهم باشد و قصد انفاق آن ها را داشته باشد ، از همه با فضيلت تر آن 

ي كند در رتبه بعدي خود و خانواده اش و مرحله سوم: مقداري است كه به پدر و مادر انفاق م

خويشان و برادران مومن ، چهارم: همسايگان تهي دست و در مرحله پنجم: آن ها را در راه خدا 

 انفاق كند ، كه ارزش آن از همه كمتر است.



پيامبر اكرم)ص( در مورد مردي از انصار كه هنگام مرگ با اين كه فرزندان خردسالي داشت، 

اين ماجرا را يه اطالع پنج يا شش بندهاي را كه تنها سرمايهاش بود، آزاد كرد فرمود: اگر قبالً

من رسانده بوديد از دفن وي در گورستان مسلمان ها جلوگيري مي كردم زيرا او فرزندان 

 خردسالي دارد كه پس از وي به دريوزگي افتاده و دست نياز مردم دراز خواهند كرد.

فرمود: پدرم برايم نقل كرد كه نبي اكرم)ص( فرمود: نخست از ناخوري هايت  سپس امام)ع(

آغاز كن و سپس به ترتيب ، هر دسته كه نزديك ترندو در اين زمينه كتاب خداي عزيز وحكيم 

بر ردّ گفته شما ، سخن گفته و از آن نهي كزده است آن جا كه فرمود : ))و آنان كه هرگاه 

 و نه اهل سخت گيري، بلكه ميانه رو هستند.((ف اند انفاق كنند نه اهل اسرا

 آيا مالحظه نمي كنيد كه خداي تبارك و تعالي بر خالف ديدگاه شماكه مردم را به مقدم

 

((13)) 

 

داشتن ديگران بر خود، فرا ميخوانيد، سخن گفته است؟ و آن دسته از كساني را كه به گفته ما 

خداوند، اهل متعددي از قرآن مي فرمايد: ))به راستي عمل كنند، اهل اسراف دانسته در آيات 

 اسراف را دوست ندارد((

فنهاهم عن االسراف و نهاهم عن التقتير لكن امر بين امرين ال يعطي جميع ما عنده ثم يدعواهلل ان 

يرزقه اهلل فال يستجيب له للحديث الذي جاء عن النبي )ص( : إنّ اصنافاً من ا مّتي ال يستجاب لهم 

اؤهم : رجا يدعو علي والديه و رجل يدعو علي غريم ذهب له بماله ولم يكتب عليه و لم دع

يقعد في البيت و يشهد عليه و رجل يدعو علي امرأته و قد جعل اهلل تخلية سبيلها بيده و رجل 

اَوَلَم اجعل لك يقول : يا ربّ ارزقني و ال يخرج و ال يطلب الرزق فيقول اهلل عزّوجل عبدي 

ل الي الطلب و الضرب في االرض بجوارح صحيحة لتكون قد اعذرت فيما بيني و بينك في السبي

عليك و  امري و لكي ال تكون كَالًّ عليأهلي فان شئت  رزقتك و إن شئت  قترت  الطلب التّباع 

 انت معذور عندي.



زّ وجل : ألمأرزقك و رجل رزقه اهلل ماالً كثيراً فانفقه ثم أقبل يدعوا يل ربّ ارزقني فيقول اهلل ع

فهال اقتصدت فيه كما امرتك و لم تسرف و قد نهيت ك عن االسراف ؟ و رجل يدعو واسعاًرزقاً

 في قطيعة رحم.

فتصدّق بها  ثم علم اهلل نببيّه كيف ينفق و ذك انه كانت عنده أوقية من ذهب فكره أن تبيت عنده

ما يعطيه فالمه السائل و اغتّم هو حيث فاصبح و ليس عنده شيئي و جاءه من سئله فلم بكن عنده 

و كان رحيماً رفيقاً فادب اهلل تعالي نبيّه  بأمره ايّاه فقال: ))و ال تجعت يدك  لم يكن عنده مايعطيه

يقول انّ الناس قد يسئلونك و  3مغلولة الي عنقك و ال تبسطها كل البسط قتقعد ملوماً محسوراً ((

 دك قد حسرت من المال؛ال يعذرونك فاذا اعطيت جميع ما عن

بدين ترتيب، آن ها را از اسراف و سخت گير نهي كرد ولي به حالتي از اعتدال ، فرمان داد به 

گونه اي كه فرد هر چه را دارد انفاق نكند و سپس از خدا بخواهد او را روزي دهد و دعايش 

دم دعايشان مستجاب مستجاب نشود زيرا در حديثي از پيامبر اكرم )ص( رسيده كه اصنافي از مر

 نمي شود.

 الف( كسي كه بر پدر و مادرش بانگ زند.

 ب( كسي كه بر بدهكاري كه مالش از دست رفته و نوشته و گواهي بر آن ندارد، 
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((13)) 

 

 سخت گيرد.

ت مرد ج( مردي كه همسرش را نفرين كند با اين كه خداوند اختيار رهايي )طالق( او را در دس

قرار داده است و مردي كه در خانه بنشيند و بگويد: پروردگارا! به من روزي برسان و در پي 

 كسب روزي از خانه بيرون نرود.

خداي عز و جل به چنين فردي مي فرمايد: بنده من! آيا راه بدست آوردن روزي را با اعضاي 

ميان من ن ، جهت كسب روزي ،سالم بدنت براي تو فراهم نساختم ؟ تا براي پيروي فرامان م



خود عذري بياوري و سربار خانواده ات باشي ؟ اگر بخواهم تو را روزي مي دهم و گرنه بر تو 

 سخت خواهم گرفتو تو در پيشگاهم معذوري. 

د( فردي كه خداوند به ان روزي فراوان اعطا مي كند و او همه را انفاق مي كند و سپس به 

خداي عز وجل  -ه مي دارد: پروردگارا! به من روزي عنايت كندرگاه خدا رو آورده و عرض

مي فرمايد: آيا به تو رزق و روزي فراوان ندادم؟ چرا آنگونه كه به تو فرمان دادم در آن ميانه 

 روي نكردي؟ چرا به اسراف رو آوردي با اين كه تو را از اسراف نهي كرده بودم؟

 مرا مي خواند. نشاه( مردي كه در حال قطع رابطه با خوياوند

سپس خداوند به پيامبرش چگونه انفاق نمودن را ياد داد، بدين ترتيب كه، نزد حضرت چند 

مثقال طال بود و دوست نداشت حتي يك شب نزد وي باشند از اين رو ، آن ها را صدقه داد و 

حضرت آن روز فقيري نزدش آمد و از او مالي در خواست كرد و نزدش چيزي نماند و اتفاقاً 

چيزي در اختيار نداشت به او بدهد و مورد سرزنش فقير قرار گرفت و حضرت نيز به جهت در 

اختيار نداشتن چيزي ، اندوهگين شد ، آن هم شخصيتي كه سزشار از مهر ومحبت بود و بدين 

سان ، خداوند با اين فرمان ، پيامبرش را تأديب نمود و فرمود: )) نه هرگز دست خود را )در 

ن و نيكي( محكم بسته بدار و نه بسيار باز و گشاده دار كه هر كدام را انجام دهي ، به احسا

نكوهش و حسرت خواهي نشست((. منظور خداوند اين است كه : مردم گاهي ا تو خواسته اي 

دارند و معذرت نمي دارند بنابراين، اگر همه آنچه در اختيار داري انفاق كني دستت از اموالت 

 شد.تهي خواهد 

فهذه احاديث رسول اهلل )ص( يصدقها الكتاب و الكتاب يصدقّه اهله من المومنين و قال ابوبكر ))

عند موته: حيث قيل له أوص فقال: أوصي بالخمس و الخمس كثير فانّ اهلل تعالي قد رضي 

 بالخمس فأوصي بالخمس و قد جعل اهلل له الثلث عند موته و لو ان الثلث خير له

 

((14)) 

 

 ي به.أوص



ثم من قد عملتم من بعده في فضله و زهده سلمان و ابوذر رضي اهلل عنهما فاما سلمان فكان اذا 

 أخذ عطاه رفع منه قوته لسنته حتي يحضر عطاؤه من قابل.

فقيل له: يا اباعبداهلل! انت في زهدك تصنع هذا و انت ال تدري لعلك تموت اليوم او غداً فكان 

ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء أو ما عملتم ايها الجهلة ان النفس جوابه أن قال: مالكم ال 

قد تلتاث علي صاحبها فذا لم  يكن لها من العيش ما تعمتد عليه فاذا هي احرزت معيشتها 

 اطمأنت.

و امّا ابوذر ، فكانت له نويقات و شويهات يحلبها و يذبح منها اذا اشتهي اهله اللحم اونزل به 

أي باهل الماء الذين هم  معه خصاصة نحرلهم الجزور او من الشياه قدر ما يذهب ضيف او ر

عنهم بقرم اللحم فيقسمه بينهم و يأخذ هو كنصيب واحد منهم ال يتفضّل عليهم و مَن أزهد من 

هؤالء؟ و قد قال منهم رسول اهلل)ص( ما قال و لم يبلغ من أمرهما أن صارا يملكان شيئاً البتة كما 

 الناس بالقاء امتعتم و شيئهم و يوثرون به علي انفسهم  و عياالتهم؛ تامرون

آن چه يادآوري شد احاديث رسول اكرم )ص( است كه قرآن آنها را تصديق مي كند و قرآن 

را نيز مؤمنان تصديق مي نمايند . وقتي به ابوبكر به هنگام مرگش گفته شد : وصيت كن ، او به 

يك پنجم ، مقدار هنگقتي بشمار مي آمدو خداي متعال در  يك پنجم اموالش وصيت كرد  و

حقيقت به يك پنجم راضي شد و او نيز به يك پنجم وصيت كرد در صورتي كه خداوند به 

هنگام مرگش به او)و هر كس ديگر ( حق وصيت در يك سوم مالش را داده بود و اگر مي 

كساني را كه پس از او در دانست يك سوم برايش بهتر است، بدان وصيت مي كرد آنگاه 

فضيلت و برتري و زهد سراق داريد سلمان و ابوذراند كه سلمان هر گاه دريافتي خويش را از 

بيتالمال مي گرفت ، به اندازه خوارك يك ساله خود تا هنگام تقسيم بعدي بيت المال بر مي 

از مرگ چه ميكني،تو در زهد و پارسايت اين گونه عمل داشت: بدو گفته شد: اي ابوعبداهلل!

خبر داري ؟ شايد امروز يا فردا به سراقت آيد ؟ سلمان پاسخ داد: چرا همانگونه كه بر مردنم 

بيمناكيد به زنده بودنم اميد نداريد؟ اي نابخردان آيا نمي دانيد كه نفس گاهي صاحبش را اگر 

 تهي دست باشد ، ديوانه مي سازد آنگاه كه تامين شد، آرامش مي يابد.



وذر نيز داراي شتر وگوسفند بود كه از شير آن ها استفاده مي كرد كه هر گاه خانواده اش اب

 تمايل به گوشت داشتند و يا مهماني برايش از راه مي رسيد و يا باديه نشينان را نيازمند

((60)) 

 ديد، برايشان گوسفند ذبح مي كرد و شتر نحر مي نمود به اندازه اي كه نياز ان ها را بهمي 

. خود نيز به اندازه سهميه آنان بر مي گوشت برطرف سازند و آن را ميانشان تقسيم مي كرد

داشت و خويش را از آنان برتر نمي شمرد چه كسي پارساتر از اينا ن افرادي را سراغ دارد كه 

رسول خدا )ص( درباره آنان، آن همه سخن گفته است؟ ولي با اين همه ، كار آن ها به جايي 

نشد كه چيزي در اختيار نداشته باشند آن گونه كه شما به مردم فرمان مي دهيد تا از كشيده 

اموال و اثاثيه خود دست بردارند و ديگران را بر خود و خانواده خويش مقدم بدارند. واعلمو 

ايّها النفر انّي سمعت  أبي يروي عن آبائه انّ رسول اهلل)ص( قال يوماً : ما عجبت  من شيئي كعجبي 

من المومن ان قرض جسده في الدنيا بالمقاريض كان خيراً له و أن ملك مشارق االرض و 

فكل ما يصنع اهلل به كان خيراً له فليت شعري هل يحيق فيكم ما قد شرحت مغاربها كان خيراً له 

لكم منذ اليوم ام أزيدكم أو ما عملتم ان اهلل جل اسمه قد فرض علي المومنين في اوّل االمر ان 

قاتل الرجل منهم عشرة من المشركين و ليس له آن يولي وجهه عنهم ومن والّهم يومئذ دبره ي

فقد تبوّأ مقعده من النار ثم حوّلها من حالهم رحمةمني لهم فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل 

رجلين من المشركين تخفيفاً من اهلل عزوجل للمومنين فنسخ الرجالن العشرة و اخبروني ايضاً عن 

 هم حيث يقضون علي الرجل منكم نفقه امرأته اذا قال إني زاهد و انه ال شيئي لي؟ القضاة أجورة

خ( اهل االسالم و ان قلتم بل عدلٌ خصمتم انفسكم و حيث  -فان قلتم جورة ظلمتم)ظلمكم

 تردّون صدقة من تصدّق علي المساكين عند الموت باكثر من الثلث.

لهم في متاع غيرهم فعلي من كان الذين تريدون زهادأ ال حاجةاخبروني لو كان الناس كلهمّ ك

يمان و النذور و الصدقات من فرض الزكوة من إالبل و الغنم و البقر و غير ي تصدّق بكفارّات األ

ذلك من الذهب و الفضّة و التمر و الزبيب و سائر ما قد وجبت فيه الزكوة من االبل و البقر و 

ن االمر كما تقولون ال ينبغي ألحد أن يحبص شيئاً من عرض الدنيا االّ الغنم و غير ذلك اذا كا

دّمه و ان كانت به خصاصة فبئسما ذهبتم اليه و حملتم الناس عليه من الجهل بكتاب اهلل و سنّة نبّيه 



لجهالتكم و ترككم النظر في غرائب القرآن و احاديثه الّتي يصدّقها الكتاب الم نزل و ردّكم ايّاها 

 التفسير بالناسخ و المنسوخ و المحكم و المتشابه و األمر و النهي.؛من 

اي افراد! آگاه باشيد: از پدرم شنيدم، از پدرانش رواين كرده كه روزي رسول خدا )ع( فرمود: 

از هيچ چيز مانند مومن شگفت زده نمي شوم كه اگر در دنيا بدنش را قيچي قطعه قطعه كند 

 و غرب گيتي را مالك شود برايش بهتر است. برايش بهتر است و اگر شرق 

 

((63)) 

 

هر چه خدا با او انجام ده برايش بهتر است كاش مي ذانستم آيا آن چه را امروز برايتان تشريح 

كردم در شما تأثير داشتيا بيشتر برايتان توضيح دهم ؟ آيا نمي دانيد خداي عزوجل در آغاز، بر 

ز آنان در برابر ده تن از مشركان بجنگد و از آن ها رو مومنان واجب ساخته بود كه يك تن ا

برنگرداند و اگر كسي از آن جنگ رو گردان شود، جايگاهش در آتش ذوزخ است . سپس با 

لطف و رحمت  خويش آن را تغيير داد و بر هر مومني واجب شد با دوتن از مشركان مبارزه 

نايت شد و بدين سان، جنگ دو تن در يه مومنين عكند و اين تخفيف از ناحيه خداي عزوجل 

 برابر ده تن ، نسخ شد.

نيز به من خبر دهيد آيا قاضيان و داوران وقتي بر مردي كه مي گويد : زاهدم و چيزي در اختيار 

مدارم ، حكم به پرداخت خرجي همسرش مي كنند ، بر او ستم روا مي دارند يا خير؟ اگر 

لم كردهايد و اگر بگوييد: به عدالت رفتار مرده اند ، با بگوييد: ستم كرده اند، به مسلمانان ظ

خويش به دشمني برخاسته ايد و صدقه كسي را كه به هنگام مرگش ، بيش از يك سوم مالش 

 را، به فقرا صدقه مي دهد، پذيرا نمي شويد.

به من خبر دهيد ، اگر همه مردم همانگونه كه مقصود شماست زاهد و پارسا باشند نيازي به 

االي ديگران ندارند ، بنابراين، اموال مربوط به كفّاره هاي سوگند ها و نذورات و صدقات و ك

زكات شتر وگوسفند و گاو و ديگر اشياء نظير طال و نقره و خرما و كشمش و ساير چيزهايي كه 

زكات آن ها واجب است مانند شتر وگاو و گوسفند و ديگر اشياء ، به چه كساني بايد پرذاخت 



؟ اگر موضوع همان گونه است كه شما مي گوييد: هيچ كس نبايد چيزي از مال دنيا نگاه شود 

هر چند بدان نياز داشته باشد . شيوه اي كه شما برگزيده دارد بلكه بايد آن را همواره انفاق كند 

ايد و با استفاده از ناآشنايي مردم به كتاب خدا و سنت پيامبرش و احاديث آن حضرت كه مورد 

ديق كتاب اله است، آنان را وادار به اين كار كرده ايد ، كاري بس ناپسند است . شما از سر تص

ناداني، آ يات و احاديث را ردّ نموده ايد و از انديشيدن در قرآن و تفسير آن و آشنايي به ناسخ و 

 منسوخ ومحكم و متشابه و امر ونهي اش ، دست برداشتيد.((

ود)ع( حيث سال اهلل م لكاً ال ينبغي ال حد من بعده فاعطاه اهلل ذلك ))واخبروني عن سليمان بن دا

و كان يقول الحق و يعمل به، ثم لم نجد اهلل عزوجل عاب ذلك عليه و ال احد من المومنين، ثم 

 داود النبّي )ع( قبله في ملكه و شدّة سلطانه ، ثم يوسف النبي)ع( حيث قال لملك 

 

((64)) 

 

((فكاد من امره الذي كان اختار مملكة 3ائن االرض اني حفيظ عليمالمصر))اجعلني علي خز

الملك و ماحولها الي اليمين فكانوا يمتارون الطعام من عنده لمجاعة اصابتهم و كان يقول الحق 

و يعمل به، فلم نجد احداً عاب ذلك عليه ، ثم ذوالقرنين عبد احبّ اهلل فأحبّه و طوي له االسباب 

و مغاربها و كان يقول الحق و يعمل به ، ثم لم نجدا احدً عاب ذلك عليه ،  مشارق االرضو ملكة

و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم  4فتأدّبوا ايّها النفر بآداب اهلل المومنين و اقتصروا علي امراهلل و نبيّه

ب مما العلم لكم به و ردّوالعلم الي اه توجروا و تعذورا عنداهلل تبارك و تعالي و كونوا في طل

مما حرم فانّه اقرب لكم علم الناسخ من القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه و ماأحلّ اهلل فيه 

و قد قال اهلل  1من اهلل و ابعدكم من الجهل و دعوا الجهالة ألهلها فان اهل الجهل كثير و اه قليل

 2تبارك وتعالي))وفوق كل ذي علم عليم((

مي گوييد؟ آن گاه كه از خداوند ملك و سلطنتي در مورد حضرت سليمان بن داود)ع( چه 

خواست كه هيچ كس پس از او چنان سلطنتي نباشد و خداوند خواسته اش را برآورد. آن 

حضرت به حق سخن مي گفت و بدان عمل مي كرد و هيچ گاه نيافتيم خداي عزوجل و نه هيچ 



ر كه قبل از سليمان مي زيست و يك از مومنين ، اين كار را ير او عيب بگيرند ، سپس داود پيامب

داراي ملك و سلطنت و قدرت بود و پس از او حضرت يوسف)ع( كه يه پادشاه مصر گفت : 

)) مرا بر گنجينه هاي زمين بگمار كه فردي امين و آگاه هستم(( و كارش به جايي رسيد كه 

غذايي را از  قلمرو حكومتش تا كشور يمن گسترش يابد و مردم در اثر قحطي و خشكسالي مواد

و به حق عمل مي كرد و كشور او به ديار خود حمل مي كردند وي نيز به حق سخن مي گفت 

نديديم كسي اين كار را برآن حضرت عيب شمرده باشد. پس از او ذوالقرنين ، بنده اي كه 

دوستدار خدا بود و خدا نيز او را دوست داشت و علل اسباب مادي را مسخّر وي گرداند و شرق 

غرب گيتي را تحت سلطه اش قرار داد. او نيز به حق سخن مي گفت و بدان عمل مي كرد و  و

 سراغ نداريم كسي از او عيب جويي كرده باشد.

 اي جمع! با آداب و رسومي كه خدا براي مومنين قرار داده، خويش را آراسته سازيدو

 .16يوسف، آيه  .3

 ده است.در منبع اصلي وبحار: علي امراهلل ونهيه وارد ش .4

 .61ص  1كافي ج  .1

 .56يوسف، آ ه  .2

 

((61)) 

 

به آن چه كه خدا و پيامبرش فرمان داده اند، اكتفا كنيد و از آن چه بر شما مشتبه است و بدان 

آگاهي نداريد ، دست برداريد و علم ودانش را به اهلش برگردانيد ، پاداش ببريد و در پيشگاه 

 ي دانستن ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه قرآن ،خداي تبارك وتعالي معذور باشيد و در پ

برآييد و آن چه را در آن حالل كرده از حرامش بازشناسيد ، زيرا اين كار سبب نزديكي شما به 

خدا و دوريتان از جهل و ناداني مي شود، نابخردي و جهل را به اهلش وانهيد كه نابخردان 

د : ))و برتر از هر صاحب علم ودانشي ، عالم و فراوان و دانشوران اندكند و خداي متعال فرمو

 دانشوري وجود دارد((.



آن چه را اين حديث شريف در بردارد براي آنان كه درآن بينديشند ، پند دهنده و باي اهل 

دقت كه محتوايش را باور دارند ف كافي است عاملي بازدارنده تلقّي شود، زيرا مطالبي را كه 

گمراهي را سركوب و نيرنگ و وهم و خيال را از ريشه و بن بر در آن وجود دارد ضاللت و 

نسبت در اين حديث به صوفي گري مي كَنَد و راه هر گونه گفت وگو را بر منصفان مي بندد،

جهل و نابخردي و بدعت گذاري و تسليم نشدن به قرآن و پيروي نكردن از آن و روگرداني از 

 حعل و اختراع ، داده شده است .اهل بيت عصمت و طهارت )ع( و تمايل به 

اعتقادات آن ها بر مبناي حجّيت سخن و كردار ابوبكر است زيرا از علم ودانش صحيح و اهل 

آن روگردانند و آن چه را خدا واجب ساخته به انكار برخاسته و حرام خدا حالل شمرده اند و 

ان را مخالف شرع دانسته )ع( گستاخانه سخن گفته اند. اين حديث آندر مورد پيشوايان معصوم

و عالقه مند به دنيا و جاهل و نابخرد و اموري از اين قبيل ... شمرده است كه برخي از آن موارد 

 در تنفّر و انزجار و دوري جستن ازآن ها كافي به نظر مي سد.

به جانم سوگند ! آنان كه در خوب بودند بيدار و كساني را كه گوش شنوا داشتند ، آگاه 

 ساختم.

و ديگر كتب خويش و  3شيخ صدوق )رحمةاهلل( در ))عيون االخبار(( و ))معاني االخبار(( -33

و گروهي از علماي ما از امام صادق)ع( روايت  4طبرسي )رحمة اهلل( آن را در ))احتجاج((

كرده اند كه فرمود)) من اتبع هواه و اعجب برأيه كان كرجل سمعت  غثاء العامه تعظّمه و تصفه، 

خ( بلثام، انظر اليه و اليهم، فما زاليراوغهم حتي  -ببت  لقاءه فوقفت  منتبذاً عنهم مغشي )متغشّياًفاح

 خالف

 چاپ نجف. 44.ص 3

 .344ص  4. ج 4
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فتقرت العوام عنه لحوائجهم و تبعته أقفو أثره فام يلبث أن مرّ بخبّاز وفارقهم و لم يقر، قهمطري

يفين مسارقة فتعجّبت منه، ثم قلت  في نفسي: لعلّه معامله، ثم مرّ يعده فتغفله فأخذ من دكانه رغ

بصاحب رمان فما زال به حتي تغفله فأخذ من عنده رمانتين مسارقة فتعجّبت منه ثم قلت في نفسه: 

خ( : و ما حاجته الي مسارفة؟ ثم لو أزل اتّبعه حتي مرّ بمريض  -لعلّها معامله، ثم قلت و )اقول

فتبعته حتي استقّر في بقعة من صحراء خ(  -فين و الرمّانتين بين يديه و مشي )ومضيفوضع الرغي

فقلت له: يا اعبداهلل فقد سمعت بك فأحببت لقاؤك فلقتيك لكنّي رأيت منك ماشغل قلبي و 

 انّي سائلك عنه ليزول عنّي به شغل قلبي.

 قال: و ماهو؟

 احب الرمّان فسرقتَ منه رمّانتين.قلت: رأيتك مررت بخبّاز فسرقتَ منه رغيفين ثم بص

 قال: فقال لي قبل كل شيئي: حدّثني من انت؟ 

 قلت: رجل من اوالد آدم من امّة محمد)ص(.

 قال: حدّثني ممّن انت؟

 قلت: رجل من اهل بيت رسول اهلل)ص( .

 قال: اين بلدك؟

 قلت: المدينة.

 قال: لعلكّ جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن ابي طالب)ع(.

 لت:بلي.ق

و تركك علم جدّك و ابك  3خ( اصلك مع جهلك بما سرقت  به-قال: فما ينفعك من)شرف

 فتنكر مايحب ان يجب ان يحمد و يمدح فاعله؟!

 قلت: ما هو؟

 قال: القرآن كتاب اهلل.

 قلت:  و ما الذي جهلت  منه؟



و  4يئة فال يجز االّ مثلها((فله عشر امثالها و من جاء بالس بالحسنةقال: قول اهلل عزوجّل )) ما جاء

انّي لم ا سرقت  الرغيفين كانت سيّئتين و لما سرقت  ارمّانتين كانت سيّئتين فهذه اربع سيّئات فلمّا 

 تصدقت  بكل واحدة منهما كانت اربعين حسنة فانتقص من اربعين حسنة ، اربع

 .در نسخه احتجاج و معنب االخبار ، بما شرفت به آمده است.3
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 سيّئات فبقي لي ستّ و ثلثون.

انّما يقتبّل اهلل من ) )قلت: ثكلتك ا مّك أنت جاهل بكتاب اهلل ، أما سمعت اهلل عزوجّل يقول 

إنك لما سرقت الرغيفين كانت سيّئتين و لما سرقت الرمّانتين كانت سيّئتين فلما  3المتّقين((

امر صاحبهما كنت انّما اضفت اربع سيّئات الي اربع سيّئات و لم دفعتهما الي غير صاحبهما بغير 

تضف اربعين حسنة الي اربع سيّئات فجعل يالحيني ، فانصرفت و تركته؛ كسي كه از هواي نفس 

خويش پيروي نمايد و خود پسندي پيشه كند نظير مردي است كه شنيدم توده نا آگاهي از مردم 

صيفش مي نمايند عالقه مند شدم او را به گونه اي كه مرا به عظمت از او ياد مي كنند و تو

نشناسد ، مشاهده كنم تا به مقام و مرتبه و جايگاهش پي ببرم . روزي او رل در محلي ديدم كه 

انبوهي از توده مردم گرد وي حلقه زده بودند ، من نقاب بر چهره و در فاصله اي دور از آنان 

از در حيله و نيرنگ وارد مي شود تا دم، ديدم او همواره با آنان ايستادم و نظاره گر او و مردم بو

سرانجام راه خود را تغيير داد و از آنان جدا شد و توقف نكرد ، مردم نيز براي انجام كارهاي 

خود ، پراكنده شدند ولي من در پي آن شخص روانه شدم، ديري نپاييد كه به در دكان ناوايي 

رد و دو قرص نان از دكانش دزديد ، من شگفت زده شدم و با رسيد صاحب دكان را سرگرم ك

خود گفتم : شايد با او حساب و كتابي دارد ؟ پس از آن به ميوه فروشي برخورد و همواره او را 

سرگرم  مي ساخت تا سرانجام دو عدد انر از او ربود، اين بار نيز به شگفت آمدم و با خود گفتم 

و دزدي دارد ، سپس ، هم چنان وي را دنبال مي كردم تا به : اين فرد چه نيازي به سرقت 



بيماري رسيد و دو قرص نان و دو انار را مقابل وي نهاد و راه افتاد ، در پي او رفتم تا در زير 

 بقعه اي در صحرا استقرار يافت.

كنون به بدو گفتم: اي بنده خدا! من آوازه ات را شنيده بودم و عالقه داشتم با تو ديدار كنم و ا

ديدارت نائل شدم ولي ديدم اموري از شما سرزد كه دلم را به خود مشغول ساخته مي خواهم 

 دليل آن ها را از شما بپرسم تا دل پريشانيم يرطرف شود.

 مد گفت : چه اموري ؟

گفتم: ديدم شما به دكان نانوايي گذشتي و دو قرص نان از آن به سزقت بردي و سپس از 

 نر سرقت نمودي.صاحب انارها دو ا
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 امام )ع( فرمود: وي به من گفت: قبل از هر چيز به من بگو كيستي؟

 : مردي از فرزندان حضرت آدم و از امت حضرت محمد)ص( در پاسخ او گفتم

 گفت: بگو از كدام خانداني؟

 گفتم: از دودمان رسول خدا)ص(

 گفت: وطنت كجاست؟

 گفتم:مدينه.

 ت: شايد تو جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب)ع( هستي؟گف

 گفتم: آري؛

گفت: اصل وشرف خاندانت براي تو چه سودي دارد كه نمي داني من آن ها را براي چه به 

سرقت بردم، از علم و دانش جدّت بي بهره اي و كاري را كه بايد انجام دهنده اش را مورد 

 رد، مورد اعتراض و نكوهش قرار مي دهي؟!مدح وستايش قرار گي

 گفتم: از كدام علم دانش بي بهره ام؟



 گفت: قرآن كتاب خدا.

 گفتم: چه چيزي را از قرآن نمي دانم؟

گفت: آيه شريفه اي كه مي گويد:)) كسي كه كار نيكي انجام مي دهد ده برابر به او پاداش مي 

ن اندازه كيفر مي شود(( بنابراين، زماني كه دهند و آن كس كه گناهي مرتكب شود تنها به هما

دو گناه مرتكب شدم و با دزديدن دو انار نيز دو گناه ديگر كه من دو قرص نان به سرقت بردم 

مجموع آن چهار گناه است ولي در عوض، آن گاه هر يك  را به فقير صدقه دادم، چهل پاداش 

جموع چهل پاداش كم نمايي، سي شش به شمار مي آيد، با اين حساب چهار گناه را كه از م

 پاداش برايم مي ماند!

گفتم: مادرت به عزايت بنشيند، اين تويي كه از كتاب خدا بي خبري ، آيا نشنيده اي كه خداي 

عزوجّل فرموده اس))تنها خداوند عمل پروا پيشگان را مي پذيرد(( آن گاه كه تو دو قرص نان 

ردن دو انار ، دو گناه ديگر مرتكب شدي و زماني كه آن را به سرقت بردي دو گناه و با سرقت ب

ها را بدون رضايت صاحبان آن ها به غير از صاحبشان دادي چهار گناه ديگر به چهار گناه قبلي 

ات افزودي نه اين كه چهار پاداش را به چهل گناه افزوده باشي و بدين ترتيب، با من به بحث و 

 و را به حال خود رها ساختم.((مناقشه پرداخت و من راه افتاد و ا

 

((65)) 

 

بمثل هذا التأويل القبيح المستنكر، ي ضَلّون و ي ض لّون؛با چنين تأويل و امام صادق)ع( فرمود:)) 

 خود به گمراهي مي افتند و ديگران را نيز به گمراهي مي كشانند((توجيهات وقاخت باري ،

ه فردي صوفي مسلك و مردمي كه از آن ها پوشيده نيست فردي كه در اين حديث از او ياد شد

ياد شد ، مريدان وي بوده اند و چنين شخصي قطعاً دانشور و عالم به شمار نمي آيد چنان كه از 

بيان حالش مشخص شد . حديثي كه بيان شد صريحاً بر راه و روش وي و امثال او خط بطالن 

اي آنان بر اساس تأويل و كشيده و حكم به گمراهي وي ومريدانش نمود زيرا حور كاره

توجيهاتي از اين دست است و ترديدي نيست كسي كه در تأويل ، به دروغ سخن بگويد نظير 



كسي است كه به قرآن دروغ بسته است و به فرض كه در اين خصوص صراحت نداشته باشد 

 ولي به روشني در آن تعريض ، كنايه و اشاره به چشم مي خورد.

 واهلل اعلم.

ي را جمعي ، از جمله طبرسي )رحمة اهلل( در كتاب ))احتجاج(( از امام رضا آورده روايت -34

و تماوت في منطقه و كه فرمود: علي بن حسين)ع( فرمود))إذا رايتم الرجل قد حسن سمته 

تخاضع في حركاته فرويداً ال يغرنكم فما اكثر من يعجزه تناول الدنيا و ركوب الحرام منها 

ته و جبن قلبه فنصب الدين فخّاً لها و فهو ال يزال يختل الناس بظاهره فان تمك و مهان لضعف نيّتة

خ( يعف عن المال الحرام فرويداً ال يغرّنكم فان -من حرام اقتحمه. و اذا رأيتموه )وجدتموه

شهوات الخلق مختلفة فما اكثر من ينبو عن المال الحرام و ان كثر و يحمل نفسه علي شوهاء 

نها محرماً فاذا وجد تموه يعف عن ذلك فرويداً ال يغرّنّكم حتي تنظروا أمع هواه قبيحة فيأتي م

او يكون مع عقله عليهواه؟ و كيف محبّته للرياسات الباطله و زهده فيها ؟ فان يكون علي عقله؟

ة ويري انّ لذة الريايه الباطلة افضل من لذّفي الناس من خسر الدنيا و اآل خرة بترك الدنيا للدنيا 

االموال و النعم المباحة المحلّلة فيترك ذلك اجمع طلباً للرياسة ، حتي اذا قيل له: أخذته العزّة 

يقوده اوّل باطله الي أبعد غايات  باالثم فحسبه جهنّم و لبئس المهاد فهو يخبط خبط عشواء

حرّم اهلل و يحرّم ما خ( فهو يحّل ما -الخسارة و يمدّه ربّه بهد طلبه لما يقدر عليه في حيواته)طغيانه

خ( من اجلها   -رئاسته التي قد شقي )يتّقي أحلّ اهلل، ال يبالي ما فات من دينه اذا اسلمت له

 فاولئك الذين غضب اهلل عليهم و لعنهم و أعدّلهم عذاباً مهيناً.

يري ولكنّ الرجل، نعم الرجل هو الذي حعل هواه متّبعاً ألمرا اهلل و قواه مبذولة في رضي اهلل، 

 من العّز في الباطل و يعلم أنخ( أقرب الي عزّاألبد  -الذّل مه الخواف)الحق

 

((63)) 

 



قليل ما يحتمله من ضرّائها يؤديه الي دوام النعيم في ذار ال تبيد و ال تنفد و انب كثير ما يلحقه من 

نعم الرجل ، فبه سرّائها ان اتبّع هواه يؤدّيه الي عذاب ال انقطاع له و ال يزول فذلكم الرجل ، 

 3فتمسّكوا و بسنّته فاقتدوا الي ربّكم به فتوسّلوا فانّه الترد له دعوة و ال تخيب له طلبة ؛

هرگاه ديديد فردي از ضاهري نيك برخوردار است و با ضعف و ماليمت سخن مي گويد و در 

افرادي كه به دليل رفتارش تظاهر به فروتني مي كند ، مراقب باشيد فريبتان ندهد . زيرا چه بسيار 

و برق دنيا و بهره وري ضعف نيّت و سستي و زبوني و بيم و هراس ، توفيق دست يابي به رزق 

حرام از آن را ، نيافته است به همين سبب دين ود را چون دامي بر سر راه رسيدن به آن گسترده 

ر قدرت انجام است . چنين فردي ا ظاهر سازي خود همواره در پي نيرگ و فريب مردم است اگ

كار حرامي بيابد. مرتكب آن خواهد شد و هر گاه مشاهده كرديد وي از دست يازيدن به مال 

حرام ، خود داري مي كند مراقب باشيد شما را نفريبد ، زيرا خواسته هاي افراد متفاوت است . 

به كارهاي  چه بسيار كساني كه از بدست آوردن مال و دارايي هر چند زياد باشد ، گريزانند ولي

زشت و ناپسندي، تن در مي دهند و مرتكب عمل حرام مي شوند . بنابراين، هر گاه ديدديد اين 

فرد از چنين اموري مي پرهيزد مراقب باشيد در پي نيرنگ و فريب شما نباشد تا بنگريد انديشه 

ود آورده اش استوار متكي نشدند به هين جهت فساد و تباهي كه دراثر جهل و ناداني اش به وج

 به مراتب فراتر از امور پسنديده اي است كه بر اساس عقل و خردش بدان پرداخته است.

را استوار يافتيد ، مراقب باشيد شما را نفريبد تا پي ببريد آيا هواي نفس او بر اگر انديشه اش 

ي عقلش غلبه دارد يا عقل وخردش بر هواي نفسش چيره است و عالقه اش به مقام و رياست ها

بيهوده و خوداري كردنش از پذيرش آن ها تا چه اندازه است زيرا در جمع مردم عده اي به اين 

و  مقام تسبب كه دنيا را به خاطر دنيا ترك گفته اند ، در دنيا آخرت زيان ديدند، اين فراد لذ

همين رياست بيهوده را برتر از لذت اموال و درايي و نعمت هاي مباح و حالل، مي پندارند. به 

 دليل ، براي رسيدن پست و مقام، از همه آن ها چشم مي پوشند.

 اگر به او تذكر داده شود كه: )) لجاجت و تعصبش او را به گناه مي كشاند، آتش دوزخ
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((64)) 

 

است(( وي كوركورانه مي كوشد. نخستين كار بيهوده برايش كافي است و چه بد جايگاهي 

اش وي را به اوج زيان و ضرر سوق مي دهد و خداوند او را پس از درخواستش يه ورطه اي 

مي كشاند كه در زندگي اش قادر به انجام آن نخواهد بود . بدين ترتيب ، او حرام خدا را حالل 

ز دينش از دست رود بي پروا و بي اعتناست . و حالل او را حرام مي شمارد و در مورد آن چه ا

و مقام و رياستي كه به سبس آن به شقاوت گراييد، مي نمايد. اينان كساني اند  آن را فداي پست

كه خداوند لرآن ها خشم گرفته است و لهن نشان نموده و عذاب خوار كنندهاي برايشان 

 تدارك ديده است.

است كه هواي نفسش را تابع دستور خدا و نيروي خود ولي شايسته ترين و نيك ترين فرد كسي 

رضاي او صرف نمايد ، ذلت همراه با بيم و هراس را براي رسيدن به عزت و سربلندي  را در راه

جاوداني نزديك تر مي داند تا عزت و سربلندي در باطل و بيهودگي. او به خوبي مي داند اند 

و را به نعمت هاي جاوداني كه از ميان رفتني و تمام زياني كه در اين راه ببيند در سراي ديگر ا

شدني نيستند، خواهند رساند و اگر از هواي نفس خود پيروي كند ، بسياري از سرور و شادماني 

هايش ، وي را به عذاب بي پايان و هميشگي خواهند كشاند. بنابرابن، چنين فردي بهترين 

راه و روش وي پيروي كنيد و به واسطه او به  ست، از اين رو، به دامانش چنگ زنيد و ازالگو

پيشگاه پروردگار خويش توسل جوييد زيرا نه دعايش رد شدني است و نه خواسته اش به 

 نوميدي مي گرايد.((

پوشيده نيست كه در حديث ياد شده ، سران صوفي مورد كنايه اند و شيوه و رفتار پست آنان به 

را آن ها از اقسام نكوهيده بيان شده در حديث صراحت مورد نكوهش قرار گرفته است زي

 خارج نيستند. واهلل اعلم.،

هشتم: شيعه اماميه و كليه فرقه دوازده امامي ، بر بطالن تصوف و مردود دانستن صوفي گري از 

زمان پيامبر اكرم)ص( و ائمه)ع( تا زمان هاي نه چندان دور ، اجماع و اتفاق دارند و همواره به 



شوايان خود، اين افراد را مورد اعتراض قرار مي دهند كه بخشي از روايات رسيده از پيروي از پي

آن بزرگواران را مالحظه نموديد و دز باب نخست اين كتاب نيز رواياتي دال بر اين معنا ياد 

آوري شد و به ياري خداي متعال روايات ديگري دال بر اين موضوع بيان خواهد شد . بنابراين، 

ت آن روشن خواهد ائمه)ع( در اين اجماع با قطع و يقين  مشخص است، پس حجيّ داخل بودن

بود و به صحت آن پي مي بريم و اين واقعيت از حاالت شيعه اماميه به روشني پيداست و كساني 

 كه به حاالت آنان آشنايي داشته و يا كتب 

 

((50)) 

 

با اين همه، اجماع ياد شه از سوي  آن ها را مطالعه كرده باشند به همين نتيجه خواهند رسيد

جمعي از بزرگان شيعه نقل شده و عدهاي از بزرگان و فرزانگان آن ها بدان تصريح نموده اند 

كه به خواست خداي متعال با برخي اسامي آن ها و نيز موافقت ائمه)ع( با اجماع ياد شده كه از 

ونه اي كه مالحظه خواهيد كرد احاديث گذشته و امثال آن بر مي آيد آشنا خواهيد شدبه گ

چنين نامي )صوفي( را هيچ كس ير آن ها اطالق نكرده و شيعيان و پيروانش نيز ، چنين نسبتي را 

 به آن ها نداده اند.

شيعه و سني از شقيق بلخي روايت كرده اند كه گفت: رهسپار مراسم حج شدم مردي را 

ا خويش گفتم: اين مرد بايد صوفي باشدو قصد گندمگون و تنها و بي زاد و توشه در راه ديدم، ب

من الظن ان دارد سربار مردم شود ، ديدم نگاهي به من كرد و گفت : اي شقيق!))اجتنبوا كثيراً 

كه برخي از آنها گناه شمرده مي شود(( بعض الظن إثم؛ از بسياري از ظن و گمان ها بپرهيزيد 

دم و با خود گفتم: وي از صالحان و شايسته گان من از آنچه درباره او انديشيده بودم پشيمان ش

است چون مرا به نام ياد كرد و به آن چه در درونم مي انيشيدم آگاهم ساخت بار ديگر مرا ديد 

و گفت : اي شقيق!))و إني لغفّار لمن آمن و عمل صالحاً ثم اهتدي؛ من در مورد آنان كه ايمان 

بسيار بخشنده ام(( وقتي به مكه اه هدايت پويند،آورده اند و كردار شايسته انجام دهند و ر

مالحظه   3رسيديم درباره او به پرس وجو پرداختم به من گفته شد : وي موسي بن جعفر است.



كنيد، شقيق ، چگونه كسي را كه نسيبت تصوف به وي داده مورد نكوهش قرار مي هد ؛ 

و آن گاه امام وي را از پوئيدن  تصوفي كه هيچ گونه دستوري از شرع در آن مورد نرسيده است

چنين مسلكي نهي مي كند و بدو فرمان مي دهد از اين تهمت بپرهيزد و از نامگذاري تصوف 

ناخرسند است و هنگامي كه شقيق وي را صالح نام مي برد، چون موافق با دستورات شرع است 

. ار=ز اين تلقي مي كند ، خرسند مي شود و اين عمل را از او به منزله توبه و هدايت عمل نيك 

جا پي مي بريم كه نسبت نخست، گناه و گمراهي و عمل زشتي و ناپسند به شمار مي آمده و 

و نكوهش امام در مورد همه اين امور واضح و روشن است . نبايد تصور شود كه اعتراض 

شخصي كه به وي نسبت تصوف داد بدان جهت بود كه آن شخص درباره او گفت : وي قصد 

 رد سربار دا

 آورده است.  421ص  4.بحراني اين روايت را به طور كامل در حيلة االبرار ، ج3

((53)) 

مردم شود، زيرا گوينده اين سخن به هنگام بيان كفايت و شايستگي امام ، جمله ياد شده را 

 صريحاً نفي كرده است و اگر منظورش آن چه را ما اظهار داشتيم نبود ، بيهده محسوب مي شد.

چگونه ممكن است در بنابراين، مشخص شد كه كلمه تصوف ريشه شرعي ندارد. بدين سان، 

با اين فرض كه داخل در عام نباشد و سپس امام آن گونه به صراحت  اين جا از صوفي ياد شود

سخن بگويد ؟ آيا اين موضوع جز گمراه ساختن مردم چيز ديگري است؟ پس به خوبي روشن 

نسبت ))تصوّف(( بوده و يا اين نسبت در آن نقش اساسي داشته است و  است كه منظور ، همان

 ديدار طرفين نيز ، حاكي از مهناي نخست است.

الزم به آگاهي است: از جمله كساني كه به نقل اجماع پرداخته اند مي توان سيد جليل القدر 

وي اين اجماع را در كتابي ابوالمعالي محمد بن نعمة اهلل بن عبد الحسيني)رحمة اهلل( را نام برد. 

كه پيرامون ملل و اديان تحقيق و بررسي مسلك صوفّيه به نگارش آورده ، نقل كرده و گفته 

است : بيشتر اهل سنت و جماعت، صوفي گري را مردود دانسته اند و همه شيعيان آن را رد 

 مي گويد: خود احاديثي در نكوهش آنان روايت كرده اند تا اين كهكرده و از پيشوايان 



همه شيعيان قائل به كفر صوفيان اند و شديداً آن ها رد مي كنند به گونه اي كه در غير مورد 

ضرورت، نامگذاري به صوفي را جايز نمي دانند و در اين زمينه احاديث فراواني از پيشوايان 

 خود، روايت كرده اند.

في گري را مردود دانسته و قائل به در اين جا مي سزد به نام برخي از علما و دانشمنداني كه صو

كفر صوفيان اند و به گمراهي آنان تصريح و در ابطال مسلك هاي آنان كتاب هايي نوشته و يا 

در برخي كتب به ردّ آن ها پرداخته اند ، اشاره اي گذرا داشته باشيم و انعقاد اجماع ا زهمين جا 

ديگر نيز با اين عدّه موافق اند و به هيچ وجه علماي  آشكار شده و نزاع پايان مي يابد و مشخّصاً

كسي در اين زمينه با آنان به مخالفت برنخاسته و ما تنها به بيان نام دوازده تن از علماي ياد شده 

 اكتفا مي كنيم:

نعمان)قدس سره( نويسنده كتاب))الرد علي اصحاب الحالّج(( است و شيخ مفيد، محمد بن  -3

يه كتاب به نگارش در آورده اند به نقل مطالبي از كتاب وي پرداخته كليه كساني كه بر ردّ صوفِّ

وآن ها را در شرح حاالت وي و بيان تعداد كتب او يادآور شده اند ، چنان كه فهرست نجاشي 

و رجال شيخ طوسي و ديگران آمده است و برخي موضوعات منقول از وي قبالً ياد آوري شد و 

 جايي به خواست خدا در بعضي از آن ،

 

((54)) 

 

 مناسب تر بيان خواهد شد.

برخي از علماي ما به نقل از شيخ مفيد آورده اند كه در آن كتاب گفته است: خداوند تو را 

بدان كه! بسياري در اين جهان به ضاهر و با سخناني دلنشين قائل به امامت اند ولي در تأييد كند، 

و ايمان دارند ولي در باطن كفر و دشمني مي  باطن به كارهاس زشت آلوده اند ، به ضاهر تقوا

ورزند ، به وسيله دين، از دنيا كام بر مي گيرند و به جهت انحراف از دين و كينه توزي با 

خاندان نبي اكرم)ص( ميان مردم مستضعف ايجاد شبهه مي كنند. ما با مشاهده اين كه طرفداران 

عاده دست به تالش زده اند، تصميم گرفتيم مسلك حالّج در جهت فريب شيعيان ناآگاه ، فوق ال



راه گمراه ساختن را برآنان ببنديم و ياوه گويي هاي آنان را پاسخ دهيم تا با فريب كاري هاي 

خود در دام گزافه گويي و افراط ، گرفتار نشوند و از راه صحيح نجات و رهايي ، روگردان 

 لي اصحاب الحالّج (( گذشت.نشوند چنان كه در مقدمه روايت نخست كتاب ))الرّد ع

هوادران حالّج كساني اند كه خود، از راه راست منحرف شده و ديگران را نيز به انحراف 

، در گفتار خويش ه حيه و نيرنگ ، از عشق و محبت خدا فراوان دم زده اند و در كشانده اند

 كردار و اعتقادات تا مي توانسته اند با لو دشمني ورزيده اند .

به جهت تأليف كتاب ياد شده توسط شيخ مفيد )اعلي اهلل مقامه( كه مفق شد راهي را صوقيان 

كه آنان در اين زمينه گشوده بودند ، ببندد، اين شخصيت بزرگ را با آن مقام و جايگاه برجسته 

 اش به ناسزا گرفته و ورد اهانت قرار داده اند.

عنوي انسان فرزانه به بيان اندكي از پسنديده است در اين جا در حهت اداي برخي از حقوق م

ويژگيهاي وي بپردازيم تا نيك نامي و عظمت ان بزرگمرد و اعتقادات راستين وي از جمله 

))تصوّف(( بر همگان آشكار گردد كه در اين صورت چهره زشت و اعتقادش به بطالن

 شن خواهد شد.ناشايسته كساني كه اعتقادات وي را مورد خدشه قرار داده اند ، به خوبي رو

شيخ طوسي)رحمة اهلل( در بيان فهرست نام علماي شيعه مي گويد: محمد بن محمد بن نعمان با 

كني ابوعبداهلل مشهور به ))ابن المعلم(( از برجسته ترين متكلمين شيعه است كه رهبري علمي 

زمده ، شيعه در زمانش، به وي منتهي گشت و در علم كالم سرآمد و فقيهي با تجربه و كار آ

كتاب كوچك و بزرگ به  400انساني خوش فكر، هوشمند و حاضر جواب بود، بيش از 

 بدرود حيات گفت و هيچ كس روزي را به 231نگارش در آورد و در سال 

 

((51)) 

 

عظمت روز وفات وي كه انبوهي از جمعيت براي نماز گزاردن بر جنازه اش حضور يافتند، 

 شمن در مصيبت از دست دادن وي ، اشكبار بودند.سراغ ندارد در آن روز دوست و د



خود پس از بيان نام و ذكر نسب وي به  3شيخ جليل القدر ابوالعباس نجاشي در كتاب رجال

(( استاد بزرگ ماست و فضيلت و مقام او در فقه و شيخ مفيد))قحطان ، چنين مي گويد : او 

ت كه به وصف آيد ، سپس به ذكر كالم و روايت وثوق و علم و دانش ، مشهور تر از آن اس

تعدادي از كتب او از جمله كتاب ))الرّد علي اصحاب الحالّج(( پرداخته و چنان كه اشاره 

 كرديم شيخ طوسي نيز از او ياد كرده است.

عالّمه در خصوص مي گويد: او )شيخ مفيد( رحمة اهلل از برجسته ترين شخصيت هاي شيعه و 

از او آمده اند از خوان علمي آن بزرگمرد بهره يه كساني كه پس رئيس و استاد همگان است. كل

برده اند و فضل دانش وي برتر از آن است كه در وصف بگنجد ، او با اعتماد ترين و آگاه ترين 

 شخصيت زمان خود بود كه رياست و رهبري شيعيان زمانش به وي منتهي گشت.

ر آن افزدوه و گفته است: ماجراي رويايي تمام مدح و ستايش هاي سابق، بپس از آن با بيان 

شيخ مفيد كه فاطمه الزهرا )ع( را در خواب ديد حسنين)ع( را براي آموختن دانش نزد وي 

سيّد رضي و سّد مرتضي به اتفاق فرزندانش حضور شيخ  آورد و فرداي آن روز فاطمه مادر 

افزون بر فضايل روشن شيخ  مفيد شرفياب شد تا بدانان دانش بيامود ، سرگذشتي مشهور است و

مفيد ، به وضوح بر فضل و دانش آن شخصيت برجسته ، داللت دارد. از ديگر موارد بيانگر 

فضايل شيخ مفيد سخن شيخ منتجب الدين علي بن حسين بن علي بن بابويه قمي در فهرست 

است و خود است كه گفته : ابوالفرج مظفر بن علي بن حسين حمداني، شخصيتي مورد اعتماد 

از سفيران امام زمان )ع( به شمار مي آمد كه ابوعبداهلل شيخ مفيد را دركرد و در مجلس بر جسته 

درس سيد مرتضي و شيخ صوسي حضور يافت و نزد شيخ مفيد تلمّذ كرد ولي نزد آن دو درس 

 نياموخت ابن بابويه مي افزايد : اين روايت را پدرم ، از پدرش ، از او نقل كرده است.

گاه تأليفات وي بر شمرده است كه اين خود ، مقامي بس پر ارج و واال براي آن بزگ مرد  آن

 تلقي مي شود و امام زمان)ع( با سخناني حاكي از مقام و منزلت برجسته شيخ 

 

((52)) 

 



 مفيد به جايگاه بلند وي تصريح فرموده است.

بدو فرستاد به افتخار پيام هايي  در دوران غيبت كبري در توقيعات و نامه هايي كه ولي عصر)ع(

از ناحيه آن حضرت نائل آمده كه هيچ يك از اهل زمانش بدان ئست نيافته اند كه نظيرش را در 

توقيع مبارك امام به آن شخصيت بزرگ مي توان يافت آن جا كه فرمود))لألخ السديد و الولّي 

ازه! به برادر نيك كردار و دوست الرشيد و الشيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان ادام اهلل إعز

 آگاه و اهل خرد ، شيخ مفيد محمد بن محمد بن نعمان كه خدا عزت او را پايدار سازد((.

المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين؛ اما بعد؛ درود ))اما بعد ؛ سالم اهلل عليك ايهّا الولّي 

 ي و يقين پر كشيده اي((خدا بر تو اي دوست پر اخالص در دين خدا كه به  اوج آگاه

))ونعلمك ادام اهلل توفيقك لنصرة الحق و اجزل مثوبتك علي نطقك عنّا بالصدق أنّه قد أذن لنا 

في تشريفك بالمكاتبه و تكليفك ما تؤدّيه عنّا الي موالينا قبلك ؛ و به تو كه خدا براي ياري حق 

ات از جانب ما ، افزون سازد! اعالم توفيقت ارزاني داشته، پاداش تو را به جهت سخنان صادقانه 

مي داريم كه از )جانب پروردگار( به ما اجازه داده شده تو را به دريافت نامه و پيام كتبي مفتخر 

ساخته و تو را مسئول مي نماييم تا آن چه را از ناحيه ما دريافت مي كني در راستاي رسالتت به 

 دوستان راستين ما برساني((

ايها األخ الولّي و المخلص في ودنّا الصفّي و الناصر لنا الوّفي، حرسك اهلل  ))هذا كتابنا إليك

تفظ به و ال تظهر علي خطّنا الذّي سطرناه بما له ضمنّاه احداً و أدّ ما فيه الي بعينه التي التنام فاح

من تسكن اليه؛... هان اي برادر پر مهر و پر اخالص و با صفايت در محبت! و اي يار و ياور 

باوفاي ما ! اين نامه ما به سوي توست ، خداوند بر چشم بيدارش كه هرگز خواب بر آن چيره 

نمي شود ، تو را محافظت نمايد. اين نامه را نگاه دار و كسي را از محتواي آن چه برايت نگاشته 

 ايم آگاه مساز و تنها براي افراد مورد اعتمادت آن را باز گو نما((

، چنين فرموده است)) من عبداهلل المرابط في سبيله الي ملهم الحق و حضرت در نامه اي ديگر

دليله ، سالم اهلل عليك ايّها الناصر للحق الداعي عليه بكلمة الصدق ؛ از سوي بنده برگزيده خدا 

كه مرزبان دين و مقررات الهي است به كسي كه حقيقت به او الهام شده و خود راهنماي آن 



كسي كه با گفتار راستين ، مردم را به سوي حق اي ياري رسان حق! است . درود خدا بر تو

 فرامي خواني((

 ))وبهد ؛ فقد نظرنا مناجاتك عصمك اهلل بالسبب الذي و هبه لك من اوليائه و حرسك 

 

((51)) 

 

خداوند بدان وسيله كه به سبب به من كيد اعدائه ؛ ما ناظر نيايش راز و نيازت با خدا بوده ايم ،

ان ويژه خود ، به تو ارزاني داشته ، وجودت را حفظ و تو را از نيرنگ دشمنانش مصون دوست

 دارد((

))و نعهد اليك بيها الولّي المخلص المجاهد فينا الظالمين ايدكّ بنصره الذي أيّد به السلف من 

نگر اولياءنا الصالحين؛ هان اي دوست پر اخالص كه همواره در راه ما بر ضدّ بيداد گران ئر س

جهاد و پيكار هستي ! خداوند همان گونه كه دوستان نيك كردار ما را تأييد فرمود ، تو را نيز 

 تأييد نمايد((

اي دوستي كه حقيقت ))هذا كتابنا اليك ايها الولّي الم لهَم للحق العلي بامالئنا و خط ثقتنا...؛

ي ما و خط يكي از افراد مورد وااليي يه تو الهام شده ، اين نامه ما به سوي توست كه به امال

 اعتمادمان به نگارش در آمده است((

اين نامه ها را طبرسي)رحمة اهلل( در كتاب احتجاج و ديگر كتب . نيز ديگران نقل كرده اند . با 

كه بر صحت اعتقادات شيخ مفيد تصريح دارد و از روشن دقت در اين نامه ها مالحظه مي شود 

وي، مردود دانستن تصوف است كه اين مسلك و هوادرانش را  ترين مراتب اعتقادات صحيح

به شدت رد كرده و حكم به كفر آن ها نموده است و در حقيقت حضرت ولي األمر)ع( در اين 

 زمينه با وي موافقت دارد.

شيخ محمد بن شهر آشوب در كتاب ))الرجل(( در شرح حاالت شيخ مفيد آورده است كه: 

را بدين لقب ، ناميده و اين معنا از نامه شريف ياد شده حضرت به حضرت صاحي االمر )ع( وي 

 روشني پيداست.



شيخ جليل القدر رئيس محدثان ابو جعفربن بابويه)رحمه اهلل( يكي ديگر از اين بزرگان است به  -4

خوبي آگاهيد كه آن بزرگوار به دعاي حضرت صاحب االمر متولد شد، فضائل وي غير قابل 

تاب ))االعتقاد(( و كتب حديث نظير ))عيون االخبار(( ))معاني االخبار(( شمارش است او در ك

مسلك تصوّف را به شدت رد نموده و روايات فراواني بر رد ))توحيد(( ))علل(( و يگر كتب،

آنان نقل كرده كه برخي از آن ها ياد آوري شد و به خواست خدا يه بيان بعضي ديگر خوايم 

 پرداخت.

نيز از جمله اين شخصيت هاست اين انسان جدين علم الهدي)رحمه اهلل( سيّد مرتضي ذوالم -1

برجسته كتابي بر ردّ صوفيه نوشته كه به خواست خدا به بيان آن خواهيم پرداخت و جمعي از 

 كالمي خويش مرتضي در كتبعلما و دانشمندان ما آن را ياد آور شده اند. سيّد 

((56)) 

 

 ردّ كرده است. تصوف را در موارد متعددي به شدت

از آن جمله شيخ جليل القدر ابو جعفر طوسي شيخ الطايفه)قدس سره( است. وي از موارد  -2

متعددي از كتاب خويش نظير همين مطالب را آورده و در كتب كالكي خود و ديگر كتب ، 

به شدت مردود دانسته است ودر كتاب غيبت نيز همين گونه ص.في گري را عموماً و خصوصاً 

 ته كه به خواست خدا به بيان خواهيم پرداخت.سخن گف

ابن حمزة )رحمه اهلل( يكي از برجسته تزين علماي ما و مولف كتاب ))الهادي ال النجاة من  -1

جميع المهلكات(( است. اين شخصيت بزرگ در اين كتاب روايات فراواني بر رد و نكوهش 

واست خدا به بيان برخي از آن ها صوفيه از شيخ مفيد و ديگر علماي متقدّم نقل كرده كه به خ

 مي پردازيم.

شيخ جليل القدر مورد وثوق، جعفر بن محمد دوريسي )رحمه اهلل( در كتاب ))االعتقاد(( صوفيه  -6

را به ويژه در مساله حلول و وحدت ، به شدت مردود دانسته است . از جماه موضوعاتي كه 

ه اين مطلب مي توان اشاره كرد كه گفته برخي علماي مورد اعتماد از آن كتاب نقل كرده اند ب

است: از كساني كه مدعي زيركي و فراست اند بسيار جاي شگفتي است كه در دام فريب گروه 



گرفتار آمده )) زراقيه(( ، فرومايه ترين گروه هاي بدعت گذار و پست ترين طوايف حالّجيه ،

و پست و نارواي خود، تأمل و دقت  اند. افرادي كه در انجام كارهاي زشت و  ناپسند و اختراعي

ندارند و بي توجه اند كه سر دادن جمله ال اله اال اهلل را براي خود مزمار قرار مي دهند و به سان 

كنيزكان، آوزه خواني مي كنند و با تار و تنبور و ذكر و ورد با آنان در مي آميزند و چون 

و نيرنگ از نابخردان بهره كشي مي كنند خرس كوهي به رقص و پايكوبي مي پردازند و با حيله 

و تنها با ادعا دست به چنين كارهايي مي زنند)) و من كان في هذه أعمي فهو في اآل خرة أعمي 

در آخرت نيز همان گونه كورند.  ردندو أضل سبيالً؛ آنان كه در اين دنيا كور كورانه عمل ك

 بلكه به مراتب گمراه ترند((.

لدين حسن بن مطهر حلّي )قدس سره( در موارد متعددي از كتب عالمه بزرگ شيخ جمال ا -5

خود ، صوفيه را مردود  دانسته كه به ياري خدا به نقل برخي از عبارات كتب وي خواهيم 

پرداخت. او در كتاب مشهور خود در سخناني طوالني چنين مي گويد: )) پيشوا و قطبي كه 

، شيطان را از دجّال تشخيص نمي دهد و ميان حق صوفيان بدو رجوع مي كنند و به او وابسته اند

و امر محال ، تفاوت قائل نيست و بين بهشتيان و جهنميان را تميز نمي دهد و فضيلت جمع 

 اندكي از بندگان خدا را بر جمعي زياد، ذرك نمي كند. تنها به ذكر و ياد پيران روستايي

 

((55)) 

 

به شنيدن فضايل افراد سرگردان در بيابان ها و و كوه نشينان و كرامات آن ها دلخوش است و 

شهر ها عالقمند است و شهرهايشان را برمي شمرد و به توصيف معجزات و كرامات زنان عابد و 

در مورد علي و فرزندانش)ع( بشنود، رنگ از چهره اش مي زاهد مي پردازد و هر گاه سخني 

به سفيدي مي گرايد و اظهار مي دارد: پرد و چشم بر هم مي نهد و سيمايش برفروخته و لبانش 

از سخنان رافضي ها و اخبار متناقض شان ، دست برداريد. او از حوادثي كه ميان مهاجر و انصار 

رخ داده و همدستي قريش بر ضدّ بني هاشم ، بي اطالع است. فساد كنوني آنان ، در حقيقت 

 نتيجه همان فساد است.



كسي است كه در ظاهر ريش بلند و زباني به ظاهر خوش دارد زاهد و پارسا از ديدگاه نابخردان 

كه اظهار فروتني مي كند و آرام گام بر مي دارد. مريدان نآگاه هم مسلكش بر ابن تصورند كه 

قطب و پيشوايشان به هنگام ذكر و ياد خدا ئ بهشت از شوق و به هنگام ذكر و ياد آتش دوزخ 

ود. از اين رو، وي در جمع مريدانش مي چرخد و و عذاب آن از ترس ، نقش بر زمين مي ش

خود را به حالت جنون و ديوانگي و گستاخي و تكبر ميان آنان مي افكند يكي را با دست 

راست و ديگري را با دست چپ سيلي مي نوازد و از اضافه كفي كه بر دهان آورده بر مريدانش 

بك مغزي ف ديگران را به باد تمسخر و با سآب دهان مي افكند ، اموال اين و آن را مي خورد 

و به اتفاق غالمان و مريدان و شاگردانش در وقت مناسب شراب مي نوشد و مي مي گيرد 

رقصد و آواز سر مي دهد و اگر ديگر اموري كه آن ها را در وادي هالكت مي افكند ، 

ن مي گويد : يرشمريم ازنگارش آن ها شرم داريم و هر گاه در مجلسي سخن از اختالف يه ميا

ما پيرويم، نه بدعت گذار و تنها تسليم كردار گذشتگان خود هستيم و بدان خرسنديم(( در ادامه 

 سخنان وي به درخواست خدا مواردي كه صريحاً حكم به كفر صوفيّه نموده خواهد آمد.

شيخ علي بن عبدالعالي عاملي كركي)رحمه اهلل( يكي ديگر از شخصيت هايي است كه در  -3

))مطاعن المجرميه(( پرداخته و در آن اخبار و روايات فراوان و وفيّه به تأليف كتابي به نام صردّ

متهددي نقل كرده كه بر ردّ صوفيّه و نكوهش كفر آنان داللت دارد و داليل عقلي متعددي را 

 نيز در آن ياد آور شده است.

فر اهل الضالل((در اين المقال في كفرزندش محقق ، شيخ حسن)قدس سره( در كتاب )) عمدة -4

كه در آن كتاب  از علماي مورد اعتماد به نقل مطالبي از او پرداخته اندزمينه سخن گفته و برخي 

 گفته است: صوفيان ، اتحاد وجود خداي متعال و حلول او را در وجود عارفان 

 

((53)) 

 

خداي سبحان خود اند: جايز دانسته اند به گونه اي كه برخي از آن ها پا فراتر نهاده و گفته 

وجود است و هر موجودي ، همان خداي متعال است و كساني كه به روش و طريقت اينان 



متمايل اند در مورد آنان تعصب دارند و آن ها را اولياء خود مي دانند در صورتي كه به جانم 

 مي دهند. سوگند! اين افراد ، سران كفار و فاجران و بي دينان و از خدا بي خبران را تشكيل

حسين بن منصور حالّج و بايزيد بسطامي را مي  از جمله سران اين گروه گمراه و گمراه گر،

توان نام برد. پدرو)رضوان اهلل عليه( در متاب خود ))مطاعن المجرميه(( به نقل از علماي بزرگ 

و  و مورد وثوق شيعه در نكوهش صوفيّه روايات فراواني نقل كرده و شيخ مفيد در نكوهش

در بطالن شيوه و كفر و سركشي آنان كتاب مفصلي مشتمل بر داليل عقلي و نقلي به نگارش 

 آورده است.

عالم بزرگوار  و برجسته مقدس اردبيلي يكي ديگر از بزرگاني است كه كتاب))حديقة  -30

الشيعه(( از تأليفات آن مرد بزرگ است. وي در اين كتاب مطالب فراواني در اين زمينه آورده 

به نقل برخي از آن ها پرداختيم و فضيلت اين انسان بزرگ ، مشهورتر از آن است كه بيان  كه

شود ولي با ابن وصف صوفيان از مقام و منزلت وي كاسته و او را تحقير كرده اند و عالقه اي 

 به نام ياد آن نشان نمي دهند بلكه به تمسخر ، او را فقيه اردبيلي مي نامند.

گروه صوفي نام  43رد اعتماد از او نقل كرده اند كه وي در آن كتاب از برخي از علماي مو

برده و اظهار داشته كه اين فرقه ها به دو گروه اصلي ، حلولي و اتّحادي باز مي گردند و اعمال 

زشت و نارواي هر گروهي را به تفصيل بيان داشته است . هم چنين از او منقول است كه دربيان 

ه است: صوفيان نيز مانند ملحدان و بي دينان به تأويل و توجيه آيات قرآن و نكوهش صوفيّه گفت

و به جبر و تشيبه احاديث پرداخته و آن ها را موافق با ديدگاه و ادعاي خويش تفسير مي كنند 

قائل اند و خدا را جسم و داراي صورت و قابل رويت مي دانند. اينان ادعاي علم غيب دارند و 

امند و علماي گذشته شيعه در مذمت و نكوهش صوفيان ، بسيار سخن گفته و آن را كشف مي ن

را بر رد و تكفير آن ها نقل كرده اند  در اين زمينه به تأليف كتب پرداخته اند و روايات فراواني

و نيز گفته است : ابن بابويه و شيخ مفيد و ابن قولويه بر اين باورند كه صوفيان هم خود گمراه 

يگران را به گمراهي مي كشانند و در زمره غالت اند سپس مي افزايد: شيخ محي اند و هم د

الدين عربي و شيخ عزيز نسفي و عبدالرزاق كاشاني قائل به وحدت وجودند و هر موجودي را، 

 خداي متعال مي دانند. از اين قبيل



 

((54)) 

 

 اعتقادات ، به خداي بزرگ پناه مي جوييم؟!

گي كه در اين زمينه كتاب نوشته اند ، سيّد بزرگوار از جمله شخصيت هاي بزر -33

كتابي در شرح و بيان  251است وي در سال  3ابوالمعالي محمد بن احمد بن عبداهلل حسني 

ملك و اديان به فارسي تأليف كرد و در آن به بيان مسلك هاي وفي گري پرداخت او مي 

سلك آنان ابو هاشم كوي است كه خود، گويد : صوفيان نام هاي فراواني دارند و بنيان گذار م

از هواداران بني اميه است. برخي از اينان ادعاي خود رهايي و غرق شدن در حق را دارند كه 

 اين شيوه محكوم به بطالن است و قائل اند كه : همه ما حق هستيم.

ه ام، من كه گفت :)) سبحاني،سبحاني، ما اعظم شأني؛ من منزّاز بايزيد بسطامي نقل كرده اند 

منزّه ام، داراي چه مقام و رتبه وااليي هستم (( و اين سخنان كفر آميز را به نفي وجودش تأويل 

كرده اند و حسين بن منصور حالّج نيز از همين طبقه است كه ادعاي خدايي كرده و و توجيه 

رجيح مي بزرگترين عبادات و طاعات اين افراد ، انديشه و تفكر است و آن را بر نماز واجب ت

 دهند و براي رياضت كشيدن ، خويشتن را به رنج وا مي دارند.

برخي از آنان بدين جهت كه كارهاي خويش زا آشكار انجام مي دهند تا مورد نكوهش مردم 

قرار گيرند مالميه ناميده مي شوند اينان با گوش دادن به ساز و آواز به هوسراني پرداخته و مات 

ي روند و قائل اند كه : در باطن، از حق اند و در ظاهر از غير حق و و مهبوت گشته و از هوش م

نيز مي كويند : ما عارفيم و شعر مي سرايند و رقص و پايكوبي مي كنند و آن را شوق و اشتياق 

و خود را عشاق مي نامند و در سخنانشان همه از عشق دم مي زنند و از كسب وكار و تالش 

و تن آسايي مي پردازند و مدعي اند آگاه به غيب بوده و قيافه  دست مي كشند و به راحت طلبي

 شناسند.

بعضي ديگر با ادعاي زهد و پارسايي به ازدواج تن در نمي دهند و بسياري از عوام ساده لوح ، 

و از خود پاكي و نظافت تمايل نشان مي دهند فريب آنان را خورده و به راه رسم و شيوه آنان ،



و برخي در مورد بعضي ديگر احترام قائل اند و بعضي از آن ها واجبات را در  نمودار مي سازند

سر وقت و به هنگام ، انجام مي دهند تا خود را معتقد بدان نشان دهند ، هر چند اعتقاد بدان 

ندارند ، شيفته شنيدن ساز و آوازند و خويش را به گونه اي كه به مرز دهوشي رسيده اند ، 

 ر صورتي كه اين عمل ، از اساس و وانمود مي كنند د

.يه گمان قوي نام كتاب وي ))بيان االديان (( و نام نويسنده اش ابوالمعالي محمد بن عبيد اهلل 3

 بن علي بن حسن بن حسين بن جعفر بن عبيد اهلل بن حسين بن علي بن ابي طالب است.

    

((30)) 

 

سنت اند از جمله فرقه نوريه كه قائل اند:  ريشه اي بر خوردار نيست و بيشتر اين افراد از اهل

محبت، نوري جاودان و هميشگي بوده كه در دل آدمي پرتو افكن و از آن آشكار گرديده 

 است بدين ترتيب دل، مصفّي و نوراني گشته است.

فرقة حلوليه بر اين باورند كه چون دست از هوا و هوس هاي خود برداشته اند صفاتي از صفات 

 به گونه اي كه همه آنان به حق رسيده اند. وجودشان حلول كرده الهي حق در

و شيعيان نيز همه، اين گونه اند و از بيشتر اهل سنت و جماعت ، صوفي گري را مردود مي دانند 

پيشوايان خود احاديث فراواني در نكوهش آنان روايت كرده و علما و دانشمندان شيعه كتاب 

نگارش در آورده اند از جمله: كتاب شيخ مفيد در ردّ هوادران  هاي زيادي در ردّ كفر آنان به

حالّج كه در آن ، صوفيّه را دو فرقه حلولي و تحادي مي داند و تمام شيعيان اعتقاد به كفر آن 

ها دارند و به شدت آنان را مردود مي دانند به گونه اي كه جز در غير موارد ضرورت ، 

نند و در اين خصوص احاديث فرواني از پيشوايان خود نامگذاري به صوفي را جايز نمي دا

 روايت كرده اند.

بهاء الدين )قدس سره( در كتاب كشكول در با رواياتي كه استاد جليل القدر شيخ  -34

آشنا شديد. وي در موارد متعددي از كتاب ياد شده و  نكوهش و تكفير صوفيان آورده بود،

ته است و اگر احياناً به نقل مطالبي درباره آنان ديگر كتب ، آنان را به صراحت مردود دانس



پرداخته، مرتبط به زهد و پارسايي و نظير آن است و منافاتي با آن چه در نكوهش آن ها ياد آور 

شده ، ندارد . هم چنين نقل موضوعات بيانگر تفاوت درجات مردم نسبت به شناخت ، در اي 

بزرگ عمر شريف خود را در مسير مطالعه و كتاب آمده است پوشيده نيست كه اين دانشمند 

تحقيق و برسي و تأليف در علوم ديني، صرف نموده است چنان كه دانشمند جليل القدر و ربانّي 

نيز به همين شيوه عمل نموده و اين كار قطعاً با روش تصوّف ، منافات ، شهيد ثاني )رحمه اهلل( 

اهل سنت ، تصوف را به شدت مردود  . دانستي است كه جمعي از علماء و پژوهشگرندارد

دانسته و پيروان اين مسلك را فوق العاده مورد نكوهش قار داده اند كه به نقل برخي عباراتشان 

 خواهيم پرداخت.

شيخ طيبي در كتاب ))شرح المشكوة (( مي گويد: در حرمت شنيدن ساز و آوازي كه صوفيان 

اختالفي وجود ندارد و عده زيادي از منسوبين به جبر با ابراز موسيقي ابداع كرده اند ، هيچ گونه 

كه تحريم آن را ناديده گرفتند ، محكوم به شكست شدند به گونه اي كه اموري نظير كار هاي 

ديوانگان از آنان سر زد و با حركت هايي موزون و پيوسته و پي در پي به رقص و پايكوبي مي 

دانند، در صورتي كه كفر است. د ميَري صاحب  پردازند و اين كار ها را اموري پسنديده مي

از ابوبكر طر طوشي آورده است كه: از وي پرسيد آيا كتاب))حيوة الحيوان(( به نقل از سيوطي ،

گرد هم مي آيند و پس از تالوت آياتي از قرآن سراينده اي بر حضور در جمعي كه در محلي 

پرداخته و چنگ مي نوازند، حالل است يا  ايشان اشعاري مي سرايد و اينان به رقص و پايكوبي

 خير؟

او در پاسخ گفت : مسلك صوفي گري ، بيهودگي و نابخردي و گمراهي است ولي اسالم تنها، 

كتاب خدا و سنت و رسول اوست و هوادران سامري آن گاه كه به گوساله پرستي رو آوردند 

دي و شعف را به وجود آورده نخستين كساني بودند كه رقص و پايكوبي و شور و هيجان و شا

و پيرامون گوساله به رقص و پايكوبي و سرور و خوشحالي پرداختند به همين دليل اين قبيل 

 آيين كفار و گوساله پرستي است.كارها ،

ولي وقار و سكينه حاكم بر ياران رسول خدا )ص( در مجلس پيامبر اكرم به گونه اي بود كه 

ن پرنده نشسته بود. بنابراين، پسنديده است كه فرمانروا و گويي از شدت سكوت ، بر سر آنا



نمايندگانش از حضور اين قبيل افراد در مساجد و ديگر اماكن ، جلوگيري به عمل آورند و هر 

و آن ها را بر بيهوده كس به خدا و روز جزا ايمان داشته باشد نبايد در جمع آنان حضور يافته 

يان شد نظزيه مذهب شافعي و مالك و احمد حنبل و ديگر كاري هايشان ياري دهند. آن چه ب

 پيشوايان مسلمان است.

فية القلوب(( در سخناني طوالني صوفيان را مورد نكوهش قرار شيخ عزيز نسفي در كتاب ))تص

داده است ازجمله مي گويد: )صوفيان( شيطان هاي اين روزگار در پوشش انسان و شقاوتمندان 

ايين الهي اند و همه چيز را مسخّر خود ساخته اند. آنان دغل بازان دين  در لباس پارسايان اند،

براي جذب توده ناآگاه هر يك حيله و نيرنگي به كار مي برند شعارشان فتنه و فساد و پوششان 

دين و آيين آنها بدعت گذاري و رها كردن سنت و زينت شان رقص و كفر و بي ديني است. 

به همسويي با ستم پيشه گان فخر مي فروشند و با به دست آوردن  پايكوبي و هواسراني است .

 خرقه و اقمه هاي چرب ، مباهات مي كنند .

و عشق آنان گمراهي و گمراه ساختن و نابخردان ، عبادتشان نغمه سرايي و غنا و موسيقي است 

يب است و با حيله گري آنان به گمراهي افتاده اند . فرائض و واجباتشان بدعت ونيرنگ و فر

مباح بودن هر چيزي برايشان ، طريقت و حقيقت به شمار مي آيد از احكام و دستورات دين 

 فاصله دارند و خداوند فرمانروايان و مسلماني را كه در جهت دفع فساد

 

((34)) 

 

 صوفيان، خود را به غفلت زده اند ، مورد پرسش قرار خواهد داد.

راه رسمشان فسق و فجور و زينت شان ادعا و شادي سرور صوفيان از علم ودانش بي بهره اند ، 

است . از دستورات خدا و رسولس دست برداشته و اسير هوا و هوس و شياطين گشته اند و به 

نزاع و كمكش و بيهوده بافي و فلسفه ، مشغول و آن ها را وسيله شهرت جا ومقام قرار داده اند. 

ديگران را نيز به گمراهي كشانده اند . اموري كه بدان بي ترديد اين افراد ، خود گمراه شده و 



دست يازيدند همه جا گسترش يافت و كفر و الحادشان باال گرفت و ناوار احكام دين الهي به 

 خاموشي گراييد.

در ذيل آيه شريفه ))قل ان كنتم تحّبون اهلل فاتبعوني  3عالّمه زمخشري در كتاب ))كّشاف((

وست خدا هستيد از من پيروي كنيد كه محبوب خدا قرار گيرد(( گفته بگو اگر د 4يحببكم اهلل؛

است : هر گاه ديدي كسي از محبت خدا دم مي زند و همراه با ذكر و ياد خدا دست افشاني مي 

كند و به وجد و شور و هيجان مي آيد و عربده مي كشد و از هوش مي رود ، ترديدي نئاشته 

و نه از محبت خدا خبري دارد! دست افشاني و شادي نمودن  خدا را مي شناسد باشيد كه وي نه

و عربده كشيدن و از هوش رفتنش تنها بدين منظور است كه در باطن پليد خود تصوري يافته و 

از سر ناداني ، آن را خدا ناميده است و در پي آن تصور ، كف زنان و شادي كنان به داد و فرياد 

ا در چنان حالتي شهوت از او خارج شده و لباسش را دست زده و مدهوش گشته است و چه بس

آلوده كرده باشد و توده مردم نادان و نابخد ، به جهت دلسوزي به حال وي با اشك چشم شان، 

لباس خود را تركرده اند. البته در موارد ديگري نز از آن كتاب نظير اين سخن را ياد آور شده 

 است.

يعه در ردّ صوفي گري و مردود دانستن راه و رسم در خور آگاهي است كه علماي كنوني ش

، كتاب ها و مقاالتي را به زبان صوفيان ، با علماي گذشته ، همسو هستند و در اين خصوص 

عربي و فارسي به نگارش در آورده اند. از جمله يكي از پژوهشگران آنان در اين زمينه مي 

اين زمان و زمان هاي نه چندان دوري راه و رسم صوفي گري تنها در گويد : به هوش باش !

قائل بودند.  ميان شيعه راه يافته است. در ابتدا افرادي وجود داشتند كه ميان سره و ناسره تفاوت

عدهاي به بخشي از گفته هاي آنان تمايل نشان داده و بهترين قسمت آن را گزينش مي كردند 

 خن برگرفته از سخنان اين كار را يا به اين دليل انجام مي دادند كه اين س

 بيروت. -، چاپ دار المعرفه242ص  3ج  .3

 .13آل عمران ، آيه  .4

 

((31)) 



 

پيامبران و جانشينان آن ها بود و نظير آن ها را در كتاب هاي خويش نقل مي كردند تا در مورد 

آنان خوش بيني ايجاد شود و سپس رفته رفته آن را طبق خواسته هاي خويش تأويل مي كردند 

دين ترتيب كساني را كه اهل دقت و تأمل نبودند وارد اين گردونه نموده و با خود موافق مي و ب

ساختند . ولي اهل دقّت عنان فكر خود را از انديشيدن در چنين موضوعاتي از دست نمي دادند . 

و يا انجام اين كار بدين سبب بود كه عده اي ، بخشي از آن سخنان را انتخاب مي كردند نا آن 

هدف اين دسته، پوييدن  الترينرا وسيله اي براي تزكيه نفس خود قرار دهند . با اين وصف ، با

و آيين الهي بوذ چنان كه از حاالت شيخ زين الدين)شهيد ثاني ( و شيخ بهاءالدين  راه دين

)شيخ بهايي( و غير اين دو بزرگوار پيداست كه هيج گونه كژي و انحرافي در كردار و رفتار آن 

ا وجود نداشت و به راه رسم ناصبي ها تمايل نشان نمي دادند ، سپس اين روش به نابودي ه

راهي را كه ناصبي ها پيمده بودند، ادامه دادند و با اعتماد به  گراييدو به جايي انجاميد كه دقيقاً

ختند و سخنان آنان و بي آنكه ميان سخنانشان تفاوتي قائل شوند ، به تأويل و توجيه آن ها پردا

سرانجام، ماجرا به تنفر و انزجار از شرع مقدس و پيروان كشيده شد و هر كس بدين اسم ناميده 

 شده بود ، زير چتر نام تصوف در آمده و مدعي و مريد ، هر دو به همين مقدار بسنده كردند.

واپيشه( اگر ناه هايي برخاسته از شرع، چون صالح )شايسته(تقي )پرهيزكار( زاهد)پارسا( ورع)پر

باقي مانده بود هيچ گاه نبرنگ و فريب در راه نمي يافت ،و نظير آن ها كه نيرنگ و دغل به آنها 

آنها به وجود نمي آمد و اين همه مفاسد بر لفظ و معناي تصوّ ف مترتب نمي شد به گونه اي 

و به  هوادران، آن، عمر خويش را در مسيري كه ارتباطي به علوم دين ندارد صرف كردند كه

به  گريستنناه د ، تمايل نشان نمي دادند و هيچ گكساني كه بوي از دين و ديانت برده بودن

كتاببي را كه حاوي اين گونه مطالب بود بود، در ذهن نمي پروراندند. به يكي از سران صوفي 

 گفته شد چرا به مطالعه كتب فقهي نمي پردازي؟

شوم ! نظير اين سخن به يكي ديگر از قطب هاي  وي پاسخ مي دهد: بيم دارم به ارتداد كشيده

آنان گفته شده، در پاسخ اضهار داشته است: به روايت افرادي نظير محمد بن مسلم ، چگون 



براي من يقين در دين حاصل مي شود؟ در صورتي كه همين فرد از سخنان حكما و فالسفه و 

 امثال آنان به يقين دست يافته است.

و فضاحت بار و تعصب و گمراهي و باورها و اعتقادات و اعمال يده رفتار زشت و نكوه -4

ننگيني كه از بزرگان، روسا و سران آن ها سر زده قابل ذكر است كه به خواست خدا برخي از 

 آن ها را ياد آور خواهيم شد.

بنابراين، انسان خردمند كه از خدا بيم دارد چگونه در دين و آيين خود از كساني كه داراي 

فات ياد شده اند ، پيروي كند و به راه رسم آنان تمايل و خوش بيني نشان دهد و با محبت ص

ورزيدن به چنين افرادي ، به خدا تقرب جويد؟! با اين كه به خوبي ميداند اينان خود، اين راه و 

پس رسم را اختراع كرده اند. بدين ترتيب ، ميان آنان شافعي و ابوحنيفه چه تفاوتي وجود دارد؟ 

 اگر وضعيت سران و بزرگانشان اين باشد ، از توده نا آگاه آنان چه انتظاري داريد؟! 

، از شرع مقدس پيروان آن نفرت دارند و با آنان دشمني مي  ان و هوادران اين مسلكسر -30

ورزند و از پوييدن شيوه آنان، دوري مي جويند و بسياري از احكام و دستورات آن ها را 

و تبديل مي سازند. از اين رو، با صراحت، احاديث صحيصي را كه در كتب  دستخوش تغيير

و بدان ها توجهي نشان نداده و به آن ها اعتماد و معتبر، روايت شده داراي حجيّت نمي دانند 

اتكا ندارند بلكه از پيش خود نام هايي تراشيده اند كه خدادوند هيچ دليلي بر آن نازل نكرده 

عشق و شور و رياضت و ... و رقص و پايكوبي و چرخ زدن و آوازه خواني  است و اشيائي نظير

و ترك امور دنيوي و كشف و وصول و حلول و اتحاد به هم بافته اند كه دليل و برهاني بر آن 

 ندارند و اين امور مورد نكوهش شرع مقدس قرار گرفته است.

دشمن ائمه )ع( تلقي مي  همان گونه كه مشخص است همه سران صوفي در هر زماني ، -33

شده اند و راه و رسم آنان تاكنون بر خالف شيوه معصومين )ع( بوده است بنابراين، شيعه 

 چگونه پيروي از آن ها را باورند؟!

به خوبي روشن است كه صوفيان به هنگام دست يابي به كشف و وصول، تكاليف الهي را  -34

نگوييم ، بيشتر آنان دست يابي به چنين كشف و از خود ساقط مي دانند و اگر همه آن ها را 

وصولي را در صورت چله نشيني )چهل روز( و يا كمتر از اين مدت مي دانند با اين كه بطالن 



چنين عملي شرعاً نظير ساير كارهايشان قطعي است و جمعي از بزرگان )قطب ها( و سران آن ها 

 ند. واهلل اعلم.كه تنها براي تقيه، نماز مي گزارتصريح كرده اند 

 

((31)) 

 

 باب سوم                

 خط بطالن بر اعتقاد به حلول و اتحاد و وحدت وجود

 

علما و دانشمندان و متكلمان ، اين مسلك نكوهيده و ناپسند و اعتقادات باطل و زشت را تنها به 

ار و فاسد مي دانند صوفي ها نسبت داده اند و همگي بر بطان آن اتفاق نظر داشته و آن را بي اعتي

و ترديدي نيست كه همه صوفي ها و يا بيشتر آن ها و نيز اعتقاداتشان بدان تصريح شده است و 

 دانشمندان در نسبت دادن اين اعتقادات به صوفيّه ، اتفاق نظر داشته و به نقل آن ها پرداخته اند.

به كساني كه به داشتن  به هر حال عشق و محبت و خوش بيني و مدح ستايش نشان دادن صوفيان

چنسن اعتقاد باطلي تصريح كرده اند موضوعي غير قابل انكار و در ردّ آن ها كافي به نظر مي 

رسد و از همين رهگذر آن جا كه به انكار چنين اعتقاداتي مي پردازند كذب و دورغ آن ها 

قسيم است كه آشكار مي گردد. گذشته از اين ، شخن گفتن در اين باب به بخش هايي قابل ت

مطرح كردن هر بخشي از آن ها در فصلي جدا گانه ، پسنديده به نظر مي رسد بنابراين، در اين 

 جا به بيان دوازده فصل مي پردازيم؛

 

 فصل نخست: بيان داليل عقلي

در اين صل به بيان داليل عقلي بر بطالن اعتقاد ياد شده همت مي گمارم و ان ها را در دوازده 

 تان مي گذارنيم.مورد از نظر

هيچ گونه دليل قطعي بر صحت اعتقاد به صوفي گري وجود ندارد و در باب نخست، با حجيت  -3

 اين مطلب در چنين موردي، آشنا شويد و عمل به ظن وگمان نه تنها 



 

((35)) 

 

در اين جا با عقل سازگار نيست بلكه بطالن آن مورد اتفاق همگان است و در كتب خود دليل 

ي بر اين اعتقادات فاسد خود بيان نكرده اند بلكه برخي از آنان شبهاتي ضعيف و پوچ قابل توجه

و واهي كه از حيث متن و سند و يا هر دو، ظّني اند ياد آور شده ناد كه به خواست خدا دليل آن 

 را بيان خواهيم داشت.

است كه  عالمه در كتاب)) كشف الحق و نهج الصدق(( مي گويد: مبحث پنجم حاكي از اين -4

خداي متعال هيچ گاه با غير خود متحد نمي شود و ضرورت، گواه بر بطالن اتحاد است، زيرا 

هيچ گاه با عقل سازگار نيست كه دو چيز با يك چيز تبديل شوند و در اين خصوص جكهي 

خداي متعال با بدن هاي عارفان متحد انبوه از صوفيان اهل سنت به مخالفت لرخاسته و گفته اند: 

ي شود تا آن جا كه برخي از آنان پا فراتر نهاده و اظهار داشته اند: خداي متعال خود  وجود م

 است و هر موجودي همان خداي متعال است و چنين سخني عين كفر و بي ديني است.

سپاس خدايي كه مارا از اهل بيت عصمت و طهارت )ع( ، فظيلت بخشيد و از گمراهي رهايي و 

ده نيست ، دليل كه از آن به ضرورت ياد كرديم، در اين جا بر تمام هدف و پوشي 3نجاتمان داد.

 مقصود ما داللت دارد.

نيز عالمه در كتاب ياد شده مي گويد: مبحث ششم حاكي از اين است كه: خداي متعال در غير  -1

خود حلول نمي كند و با قطع يقين مشخص است كه حلول كننده نياز به محل ومكان دارد و 

حكم مي كند هر چيز نيازمند به غير، خود ممكن باشد: بنابراين، اگر خداي متعال ضرورت 

آيد و در اين صورت واجب ممكن بود ذات مقدسش الزم ميدرغير خودش حلول كند ،

الوجود نيست و اين خود، خالف فرض است و چمع زيادي از صوفيه در اين زمينه پرچم 

هاي عارفان را براي خداي متعال روا دانسته اند كه  مخالفت برافراشته اند و حلول در بدن

خداوند با عظمت ، برجسته تر از چنين نسبت ها است اكنون به سران و قطب هايي كه مردم به 

بنگريد كه در مورد پروردگارشان از چگونه اعتقادي برخور مشاهده آنان تبرك مي جويند 



اتحاد او با غير جايز مي دانند. بنابراين، سخن دارند گاهي حلول را براي وي روا دانسته و گاهي 

 بر بطالن اتحاد در 4عالمه به طريق اولي 

به گفته يكي از بزرگان: چه اندازه مناسب است  3156چاپ،  354احقاق الحق، ص  .3

در اين جا گفته شود : اي خاندان رسول خدا)ص( خئاوند بواسطه شما اركان دين مان را به ما 

 د دنيوي ما را به اصالح آورد.آموخت و امور فاس

در ذيا عبارات ياد شده آمده است : عبادت صوفيان رقص و ،331در احقاق الحق ص  .4

پايكوبي و كف زدن و آواز خواني است يكي از بزرگان در حاشبه خود بر احقاق مي گويد: 

جالليلن كساني كه جلسات صوفيان از جمله! قادريان، رفاعيان، بدويان، مولويان، شاذليان،

مشاهده كرده باشند رواج اين كارهاي نكوهيده و ناپسند برايشان كامالً محسوس است. كساني 

كه مي خواهند از نزذيك بر اين موضوعات آگاهي يابند به كتاب بديع الزمان خراساني در 

شرح حال مولوي صاحب مثنوي مراجعه كنند در اين كتاب عكس هايي را كه از مجالس 

ونيه( و ديگر جاها گرفته شده، مالحظه خواهيد كرد تا اين كه مي گويد : به من ، صوفيه در ))ق

 از بزرگترين مصيبت هاست.مصيبت صوفيه بر اسالم 

 

((33)) 

 

 خصوص ماده و جسم داللت دارد.

ي صوفيان، خداي متعال بعد از آن كه عارفان وجود يافتند، در بدن هايشان حلول كرده ابه ادع -2

حد مي گردد، نه قبل از وجود آن ها به جهت ضرورت ، بلكه به طور قطع پس از يا با آن ها مت

 معرفت و شناخت نه قبل از آن.

الزم مب آيد واجب الوجود دستخوش تغيير و تبديل بدين ترتيب در صورت حلول و يا اتحاد،

را با قديم شود و از حال خود به حال ديگري تغيير يابد و اين تغيير و تحول قطهاً باطل است زي

بودن ذات باريتعالي و واجب الوجود بودن بودنش ، منافات دارد. بدين سبب كه آن چه قابل 

 تغيير است حادث است و مالزمه اي به خوبي روشن است و الزم نيز محكوم به بطالن است.



در صورت حلول و اتحاد ، الزم مي آيد با رويت چيزي كه در خدا حلول مي كند و يا با آن  -1

 د مي شود خداي متعال نيز نياز يه دليل دارند ، داليل آن در جاي خودش روشن است.متح

بطالن اين اعتقاد از قطعيات مذهب شيعه است و هيچ يك از علماي اين مذهب چنين مسلكي را  -6

پذيرا نشده اند بلكه به صراحت آن را مردود دانسته و بر بطالن آن اتفاق نظر دارند و قائلين آن 

نكوهش قرار داده و هر كس پايبند به چنين اعتقادي باشد از مذهب شيعه بيرون است و را مورد 

و همين موضوع در ادعاي شيعه گري براي كساني كه به صوفي گري قائل اند، صحيح نيست 

 اين جا براي ما كافي است چنان كه بر اهل خرد پوشيده نيست.

مخالفت دارد. )ع( ثابت و به تواتر رسيده،ناعتقاد به حلول ، با رواياتي كه در زمينه معصومي -5

بنابراين، بايد يكي از اين دو محكوم به بطالن باشند و حكم به بطالن اعتقادات اهل بيت)ع( به 

 هيچ وجه صحيح نيست بدين ترتيب، بطالن جنبه

 

((34)) 

 

نخست متعين خواهد بود و به خوبي مشخص است پس از ثابت شدن امامت و عصمت اهل 

 ( سخنان آنان به طور كلي يه تواتر برسد يا نرسد، يقين آور است.بيت)ع

الزمه حلول خداي متعال بنا به وقع آن، سبب اجتماع قديم و حادث و واجب الوجود و  -3

امكان،در بدن هاي عارفن مي شود. از سويي اتحاد خداي متعال با غير خود، به فرض حجّتش 

جب به ممكن و بر عكس خواهد شد و يا سبب موجب تغيير و دگرگوني قديم به حادث و وا

جتماع آن اوصاف متناقص در يك ذات مي شود كه هر دو مالزمه، واضح و روشن اند و نياز به 

 و بطالت لوازم بلكه ملزومات آن واضح تر است.بيان ندارند 

حلول و اتحاد به فرض وجود آن ، يا سبب كمال ذات مقدس خدا يا موجب نقص آن و يا هيچ  -4

از آن ها نمي شود. بنا به فرض نخست ، از اعتقاد شده لزوم نسبت دادن نقص به ذات  يك

ل آن مقدس الهي به وجود مي آيد و خداي بزرگ منزه از آن است و بنا به همين فرض ، دلي

از آنان و پس از مرگشان و مر اين است كه ذات مقدس خداوند قبل از وجود عارفان يا هر يك 



موجب نقص در زمان وجود هريك از عارفان نرسيده است . بنا به فرض دوم: گ او ، به كمال 

و بنا بر فرض سوم: امري بيهوده تلقي شده و آن گونه كه در جاي خود ثابت گشته ، چنين 

چيزي در مورد خداي متعال محال است. اين دليل تنها در جايي صحيح است كه موارد ياد شده 

 خارج از ذات، نقص به شمار نمي روند.مربوط به ذات باشد ولي افعال 

عارفان به طور قطع متعددند. بنابراين، در صورت اتحاد خداي متعال با هريك از عارفان  -30

الزم مي آيد كه ذات مقدس خدا ، قابل انسقام باشد و هر حلول كننده اي در هر يك از عارفان 

ام ذات خدا باشد تعدّد ذات بخشي از ذات الهي شمرده شود و به فرض اين كه حلول كننده تم

الزم ميآيد و كليه لوازم قطعاً مي آيد و كليه لوازم قطعاً باطل است و بطالن ملزم و مالزمه نيز به 

 خوبي روشن است.

در صورت اعتقاد به حلول و اتحاد الزم مي آيد كه واجب الوجوب مركب و يا از  -33

در اين صورت ذات مقدس باريتعاي  كهبه شمار آيد مركب ها، اجزاء مركب ، بلكه از اجزاء

است زيرا هر مركب و قابل قسمت است و چنين امري يه طور قطع و يقيين محكوم به بطالن

مركبي با جزم و يقين نياز به اجزاء خود دارد. بنابراين، وجود آن مركب متوقف بر آن اجزاء 

دن ذات نقدس است دز اين صورت حادث است نه قديم و اين موضوع با واجب الوجود بو

 باريتعالي، منافات دارد.

 

((40)) 

 

اگر دو اتحاد موجود باقي بمانند، دوچيز اند نه يك چيز و اگر معدوم شوند متحد نيستند  -34

بلكه شق سمي به وجود خواهد آمد و اگر يكي از آن دو معدوم و ديگري باقي بماند ، باز هم 

آن حلول يا اگر در چيزي حلول كند،متحد نيستند زيرا موجود با معدوم متحد نمي شود و 

 واجب است يا جايز، اگر واجب باشد به دو دليل محكوم به بطالن است:

واجب الوجود براي ذات نيازمند به غير است و هر نيازمندي خود ، ممكن است. بنابراين،  -الف

 خود ممكن است و اين خالف فرض است.



جسم است يا عرض. بنابراين، در صورت غير ذات مقدس خداوند هر چه وجود دارد يا  -ب

حلول ، حادث در واجب و يا قديم در جسم و عرض حلول كزده است كه هر دو محا اند زيرا 

حلول واجب نيست و خداوند از آن بي نياز است و محال است واجب تعالي از حال خود خبر 

ين موضوع در حق خداي از سويي الزم ميآيد كه واجب الوجود در جا ومكاني راه يابد و ادهد،

حلول محال است. اين استدالل توسط يكي از متكلمين عنوان متعال محال است. بدين ترتيب ،

 شده كه برخي استدالل هاي گذشته، نزديك است.

 

 فصل دوم: داللت آيات

آيات شريفه اي كه از قرآن مجيد بر بطالن حلول و اتحاد و وحدت وجود داللت دارند ، 

 تنها به بيان دوازده آيه بسنده مي كنيم. فراوانند و ما

سوره توحيد، بر وحئانيت و احديت)يگانگي و يكتايي( و بخش ناپذيري و عدم پذيرش حلول و  -3

اتحاد داللت دارد، چنان كه پي برديد حلول و اتحاد موجب تعدّد و تركيب و تقسيم واجب 

 الوجود مي شوند و وحدت نيز به اتحاد بر مي گردد.

او مانندي ندارد(( بنا به فرض حلول و اتحاد ،  3ال فرموده است :)) ليس كمثله شيئي ؛خداي متع -4

الزم مي آيد كه ذات مقدس خداوند با ساير اشياء مساوي و در اعراض و اجسام، نظير آن ها 

 باشد.

 از كنه ذاتش آگاهي ندارند(( بنبراين، در 4؛نيز فرموده است:))و ال يحيطون به علماً  -1

 .33آيه .شوري،3

 330. طه، آيه 4

 

((43)) 

 

 صورت حلول و اتحاد، قطعاً مي تواند بر آن آگاهي يافت .



ديدگان او را نمي بينيد ولي او ديدگان را مي   3)) ل تدركه االبصار ؛آن جا كه فرموده -2

بيند((بدين ترتيب ، ترديدي نيست در صورت حلول و اتحاد، خداوند با چشم ، قابل ديدن 

  است.

متعال به حضرت موسي )ع( ، جسم شريف خويش و بدن ديگر پيامبران ، عارفان زمان خداي  -1

خود و ديگر افراد را مشاهده كرده است . بنابراين ، با هيچ يك از آنان   قابل رويت  و عارف به 

خدا نبوده اند و يا حلول و يا اتحاد باطل است. مورد نخست ، قطعاً محال بوده و روشن است . 

 محكوم به بطالن است. تيب ، اعتقاد و حلول و اتحاد كه مقصود ماست ، لزوماً بدين تر

بدان كه معبودي غير از خدا وجود ندارد  1خداي متعال فرموده است :)) فاعلم انّه ال اله االّ اهلل؛ -6

خدايي كه غير از او معبودي وجود ندارد(( و ديگر  2(( و نيز فرمده است )) اهلل ال اله االّ هو؛

ياتي از اين دست كه بر يگانگي و منحصر بودن در قادر يكتا داللت دارد و تقريب آن همان آ

گونه كه قبالً ياد آوري شد به ويژه در آياتي كه همراه با وصف وحدت و يگانگي آمده نظير 

جز  آنان دستور نداشتند 1اين فرموده است :)) و ما امروا االّ ليعبدوا الهاً واحداً ال اله االّ هو؛

خداي  6خداوند يكتايي را كه معبودي جز او وجود ندارد بپرستند(( و نيز))فالكهم اله واحد؛

 شما معبودي يكتا و يگانه است(( و آياتي از اين دست.

آيات شريفه فراواني كه بر ردّ مشركان و كساني كه به دو يا سه معبود قائل بوده اند ، داللت  -5

گي خدا و نفي حلول و اتحادي كه يهود و نصارا مدعي آنند ، دارد. از اين آيات يكتايي و يگان

 استفاده مي شود.

آيات بسياري كهداللت دارد تنها خداوند، مردم را آفريد بر محال بودن اتحاد خالق و مخلوق  -3

 تصريح دارد.

 .301.انعام ، آيه 3

 .321. اعراف،آيه 4

 34. محمد، آيه 1

 .40. آل عمران، آيه 2

 .13. توبه، آيه 1



 .12. حج، آيه 6

        

((44)) 

سخن كساني را كه براي خدا شريك قائل شده و يا مدعي معبودي غير  اين دسته از آيات، -4

آيا معبود ديگري با خداست؟(( و  3مردود مي داند مانند آيه شريفه))ءاله مع اهلل؛ از او بوده اند،

ود دارد((و ))انتم تخلقونه ام نحن آ ا آفريدگاري غير از خدا وج 4)) هل خالق غير اهلل؛

ايا شما آن را افريده ايد يا ما آفريدگار هستيم؟(( و ديگر آياتي كه استناد به آن ها  1الخالقون،

 براي اهل دقت روشن است.

آيات شريفه اي كه بر نكوهش مردم داللت دارد و به آنان نسبت نقص و ضعف مي دهد  -30

انسان، ضعيف آفريده شده(( و)) ان االنسان لفي  2ضعيفاً ؛ نظير آيه شريفه: )) خلق االنسان

 به راستي انسان ها همه در زيانند(( و ديگر آياتي كه تقريب آن ها گذشت. 1خسر؛

دارد مانند آيه شريفه ؛)) ان اهلل علي كل شيئي آياتي كه بر عموم قدرت و علم الهي داللت  -33

به راستي  5و تواناست(( و)) ان اهلل بكل شيئي عليم؛ به راستي خداوند بر هر چيزي قادر  6قدير؛

به راستي خداوند بر همه غيب ها  3خداوند بر هر چيزي آگاه است(( و )) ان اهلل عالم الغيوب؛

آگاهي دارد(( و آياتي از اين دست. بنابراين، در صورت قائل بودن به حلول اتحاد ، يا 

و يا عارف در عموم قدرت و علم دانش الهي ، با خداوند)نعوذ باهلل( جاهل و ناتوان مي شود 

خدا مساوي تلقّي مي گردد و هر دو باطل اند ، بدين سان اعتقاد به حول و اتحاد نيز محكوم به 

 بطالن است.

آياتي كه مرگ و خواب را براي خداوند محال مي داند نظير آيه شريفه:)) الحّي الذي ال  -34

هيچ گاه  30نمي ميرد(( و نيز)) ال تاخذه سنة والنوم؛ خداي زنده اي كه هيچ گاه 4يموت؛

خواب سبك و سنگيني او را فرا نمي گيرد(( و آياتي از اين قبيل، در صورتي كه مرگ و 

 خواب براي عارفان حتمي و در مورد خداوند ، قطعاً محال است.

 .60. نمل، آيه 3

 .1. فاطر،آيه 4



 .14. واقعه،آيه 1

 .43. نساء،آيه 2

 .4ر،آيه . عص1

 .3.6. بقره،آيه6

 .64. عنكبوت،آيه 5

 .53. توبه،آيه 3

 .13. فرقان،آيه 4

 .416. بقره، آيه30

 

((41)) 

 

 فصل سوم:داللت روايات

 

در اين فصل به بيان احاديث و اخبار بسيار زيادي كه از اهل بيت)ع( رسيده و داللت بر بطالن 

، موارد عقلي را نيز مورد اخت . اين روايات اعتقاد ياد شده)حلول و اتحاد( دارد، خواهيم پرد

مخالف اعتقادات صوفيه است تاييد قرار مي دهد و داللت دارد كه اعتقاد معصومين )ع( كامالً 

  كه در اين خصوص تنها به دوازده روايت بسنده مي كنيم: 

كليني از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرد ملحدي از آن حضرت پرسيد: خدا چگونه و  -3

كجاست؟ امام )ع( در پاسخ وي فرمود )) ويلك ان الذي ذهبت اليه غلط، هو اين األين بال أين 

بالكيفوفيّه و ال باألنيونيّة و ال يدرك بحاسة و ال يقاس و كيف الكيف بال كيف ، فال يعرف 

 واي بر تو ! اين راه كه تو رفته اي اشتباه است. خداوند خود مكان ايجاد كرد بي آن 3بشيئي؛

كه براي او مكاني باشد و چگونگي را چگونگي قرار داد بي آن كه براي او چگونگي باشد، 

بنابراين، خدا به چگونگي و مكان گرفتن شناخنه نمي شود و به هيچ حسي درك نمي گردد و با 

 چيزي سنجيده نمي شود((



د كه از او نيز كليني از امام صادق)ع( روايت كرده كه حضرت در احتجاج خود بر فردي ملح -4

)) هو شيئي ال كاألشياء، ال جسم و ال صورة و ال يحسّ و پرسيد خداي عزوجل كيست؟ فرمود

ال يجس و ال يدرك بالحواس خمس ، ال تدركه األوهام و ال تنقصه الدهور و التغيّره األزمان؛ 

ابل خدا نيز چنين است، ولي نه نظير اشياء نه جسم است و نه صورت ، نه حس مي شود و نه ق

لمس است و با حئاس پنج گانه درك نميشود، وهم وخيال، او را در نمي يابد و گذشت زمان از 

)) والتشبيه او را دستخوش تغيير نمي سازد(( تا اين كه فرموداو نمي كاهد و مرور روزگاران 

صفة المخلوق الظاهر التركيب، فلم يكن بّد من اثبات الصانع لوجود المصنوعين و ان صانعهم 

في ظاهر التركيب و التأليف و فيما يجري عليهم من حدوثهم بعد أن  غير هم و ليس مثلهم شبهاً

لم يكونوا و من تنقّلهم من صغر الي كبر و سواد الي بياض و من حال الي حال و من شبهّه بغيره 

هاست تشبيه، صفت آفريده  4فقد اثبته بصفة المخلوق المصنوعين الذين ال يستحقّون الربوبيّه؛

 كه اجزايش به هم پيوستگي و هماهنگي

 ، چاپ فاري.53ص  3كافي ج  .3

 .34ص  3همان، ج  .4

 

((42)) 

 

آشكاري دارد. بنابراين، براي وجود آفريدگان ناگريز بايد وجود آفريننده اي را اثبات نمود و 

و از  آفريدگارشان غير آن ها شباهت دارد، نيز بودن و نبودن و در انتقال ار كدكي به بزرگي

سياهي به سفيدي و از حالتي به حالت ديگر ، نظير آن هاست . بدين ترتيب، كسي كه خدا را به 

غير او تشبيه كند در واقع وي را به صفت آفريده هايي كه سزاوار ربوّبيت و خدايي نيستند ، 

 توصيف كرده است((.

ر مورد توحيد پزسش كليني از عبدالرحمان بن او نجران روايت كرده كه از ابوجعفر )ع( د -1

نمود، حضرت در پاسخ فرمود)) أتوه مّ شيئاً ؟ فقال: نعم؛ غير معقول و ال محدود، فما وقع 

وهمك عليه من شيئي فهو بخالفه ال يشبهه شيئي و ال تدركه االوهام، انما يتوهم شيئي غير 



به عقل قابل آيا چيزي در وهم و خيال آمد؟ عرض كرد: آري ، فرمود نه  3معقول و ال محدود؛

درك است و نه محدود است، هر چه را در وهم و خيال مي پرواني، او بر خالف آن است، 

و وهم خيال ، توان درك او را ندارند ، تنها چيزي كه در عقل نگنجد و چيزي شبيه او نيست 

 محدود نباشد ، در تصور آيد((

 شد : چگونه خدايت را شناختي؟ نيز از امي مومنان )ع( روايت كرده كه از آن بزرگوار پرسيده -2

حضرت در پاسخ فرمود:)) بما عرّفني نفسه، قيل و كيف عرّفك نفسه؟ قال: ال يشبه صورة و ال 

له يحس بالحواس و ال يقاس بالناس ، قريب في بعده ، بعيد في قربه فوق كل شيئي و ال يقال : 

الشياء ال كشيئي خارج من شيئي ال كشيئي داخل في شيئي و خارج من ا امام، داخل في اال شياء

به ان چه خويشتن را برايم شناساند. عرض شد: چگونه  4سبحان من هو هكذا و ال هكذا غيره؛

خداوند خود را به تو شناساند؟ فرمو: به صورتي شباهت ندارد، با حواس قابل درك نيست، با 

ور ، فراتر از هر مردم مقايسه نمي شود، در عين دوري اش نزديك است و در نزديكي اش د

چيزي است و گفته نمي شود چيزي فراتر از اوست. جلوتر از همه چيز است و نمي توان گفت: 

جلو دارد، داخل در اشياء است ولي نه مانند چيزي كه در داخل در چيز ديگر باشد و خارج از 

 اشياء است ولي نه نظير چيزي كه

 ، چاپ غفاري.53، ص  3. كافي،ج 3

، روش مولف محترم در بيشتر تأليفاتش بريذن بخشي از روايات و بيان 36ص  3. همان، ج 4

  مطلب موذد نياز است كه در اين باب نيز چنين كرده است.

 

((41)) 

 

ي كه داراي اين صفات است و غير او از چنين ويژگي منزه است خدايخارج از چيزي باشد ،

 هايي رخوردار نيست((.

مواردي كه داللت دارد مقصود در اين جا از دخول مثبت، در مباحث آتي به خواست خدا 

 ذخول و از خروج ، خروج حقيقي است ، خواهد آمد.



كليني از امام باقر)ع( روايت كرده كه فردي از آن حضرت پرسيد: مرا در مورد پروردگارت كه  -1

شيئي و ال كان چه زماني وجود داشته، آگاه ساز؟ امام )ع( در پاسخ فرمود :)) ويلك، انما  لقال ل

انشاً ما شاء حين شاء علي شيئي و ال يشبهه شيئاً مذكوراً و ال له حدّ و ال يعرف شيئي يشبهه ،

بمشيّته ال يحدّ و ال يبعّض و ال ينفي و ال تغشّاه األوهام و التنزل الشبهات و ال يحار من شيئس و 

ي كه در زماني وجود نداشته مي واي بر تو ! چيز 3التنزل به األحداث و التأخذه سنة و ال نوم؛

گويند، كي بوده است ولي پروردگار من تبارك و تعالي هميشه بوده و همواره زنده است بدون 

چگونگي، مكان ندارد، در چيزي نيست و بر چيزي قرار ندار، به وسيله شباهت به چيزي شناخته 

آورد، نه محدود است را خواست به محض آن كه خواست ، به مشيت خود پديد نشود ، آن چه 

و نه داراي اجزاء و پروردگارم فاني نمي گردد در پرده اوهام قرار نمي گيرد و شبهات بر او 

فرود نمي آيد و سر گردان نمي شود. حوادث و رخدادها بر او وارد نخواهد شد و او را از 

 خواب سبك و سنگين در نمي يابد((

ا وي مكاتبه نمود و در مورد كساني كه خدا را به نيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه مردي ب -6

شكل و ترسيم وصف كرده اند، پزسش نمو: حضرت در پاسخ مرقوم فرمود:))تعالي اهلل الذي 

ليس كمثله شيئي عمّا يصفه الواصفون ، المشبّهون اهلل بخلقه؛ خدايي كه چيزي مانند او نيست با 

 به آفريدگانش تشيبه نمايند((عظمت تر از وصف توصيف كنندگان است كه او را 

بطالن و تشيبه را از خدا  4تا اين كه فرمود:))فأنف عن اهلل البطالن والتشيبه فال نفي و ال تشيبه؛

 نفي كن، نه نفي صفات و بنما و نه او را تشبيه كن((

ته همچنين از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود:))انّ اهلل عظيم، رفيع ال يقدر العباد علي صف -5

 و ال يوصف بكيف و ال آين و ال حيث إلي ان قال: فاهلل تعالي، داخل في كل مكان و خارج

 .33، ص  3كافي ج  .3
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خداوند بزرگ است و بلند مرتبه،  3من كل شيئي ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار؛

ونگي و كجايي وكدام سويي، نمي بندگان از توصيف اش عاجز و در مانده اند و او را به چگ

توان توصيف كرد... تا اين كه فرمود: خداي متعال در همه جا هست اما از هر چيزي خارج 

 است، دديدگان او را نبيند ولي او ديدگان را مي بيند((

نيز از امام باقر )ع( روايت كرده كه عمرو بن عبيد در مورد فرموده خداي متعال )) ومن يحلل  -3

هر كس غضبم بر او وارد شو، سقوط مي كند(( از آن حضرت پرسيذ :  4فقد هوي؛ عليه غضبي

 منظور از اين خشم و غضب چيست؟

) هو العقاب يا عمرو ! انّه من زعم ان اهلل قد زال من شيئي ال شيئي فقد وصفه حضرت فرمود:)

ن كيفر است، كسي اي عمرو! منظور از آ 1صفة مخلوق و ان اهلل تعالي ال يستفزّه شيئي فيغّيره؛

كه گمان كند خدا از حالي به حال ديگر درآمده در حقيقت او را به صفت آفريدگان توصيف 

 كرده است و خداي تعالي را چيزي به حركت نمي آورد تا تغييرش دهد((. 

كليني از امام صاد ق روايت كرده كه فرمود:))ما من شيئي االّ يبيد او يتغّير او يدخله التغيير و  -4

وال و ينتقل من لون الي لون و من هيئة الي هيئة و من صفة الي صفة و من زيادة الي نقصان و الز

من نقصان الي زيادة الي زيادة إلّا رب العالمين، فانّه لم يزل و ال يزال بحالة واحدة، هو الّاول قبل 

تختلف عللي كل شيئي و هو اآل خر علي ما لم يزل و ال تختلف عليع الصافات و األ سماء كما 

فتبّدل عليه األسماء و  و رميماًرفاتاً لحماً و دماً و مرةًتراباً و مرةًغيره مثل األ نسان الذي يكون مرّة

هر چيي به نابودي گرايد و دگرگون شود و يا دگرگوني  2الصفات و اهلل تعالي بخالف ذلك؛

و از زيادي به كمي و از كمي به و صفتش تغيير يابد  شكلو  از خارج به او راه يابد و يا رنگ 

، وي اوّل زيادي و گرايد جز پروردگار جهانيان ، زيرا تنها اوست كه هميشه به يك حالت بوده 

صفات و نام هاي گوناگون بر او واردنشود است و پيش از هر چيز و آخر است براي هميشه، 

وشت و خون و گاهي چنان كه بر غير او وارد شود مانند انساني كه گاهي خاك ، گاهي گ

استخوان پوسيده است و نام ها و صفات و عناوين گوناگوني بر آن وارد مي شود و خداي 

 عزوجل بر خالف آن است((
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عليع الحدوث و ال هم چنين از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود:)) ان اهلل ال يقع  -30

بر خداوند رويداد واقع نمي شود و از حالي به حال ديگر تغيير نمي  3يحول من حال الي حال؛

 يابد((.

نيز روايتي را از ابوابراهيم )ع( نقل كرده كه فرمود : ))و امّا قول من الواصفين من أنّه  -33

فاحذروا في صفاته من أن  ينزل تبارك و تعالي، فانّما يقول ذلك من ينسبه الي نقص او زيادة،

استنزال او او تحريك او تحرّك او زوال او  تقفوا له علي حدّ تحدّونه به من نقص او زيادة

سخن وصف كنندگاني كه مي گويند :  4نهوض او قعود فانّ اهلل جلّ و عزّ عن صفة الواصفين؛

ي ميگويد كه خداي تبارك وتعالي فرود مي آيد ، مقرون به صحت نيست ، اين سخن را كس

خدا را به كاهش و فزوي ، نسبت دهد. بپرهيزيد از اين كه راجع به صفات خدا در حدّ معيني 

بايستد و او را به كاهش يا فزوني يا تحريك يا تحرك يا انتقال وجابجايي يا فرود آمدن يا 

 برخاستن يا نشستن، محدود كنيد. خدا را از توصيف و ستايش كنندگان ، برتر است((.

م چنين از امام رضا)ع( روايت كرده كه در احتجاج خود بر ابوقرّه ، فرمود: ))يا أبا قرّه! ه -34

كيف تجتري أن تصف ربكّ بالتغيير من حال الي حال و انّه يجري عليه ما يجري علي 

 1؛و لم يتبدّل مع المتبدّلين المخلوقين، سبحانه و تعالي لم يزل مع الزائلين و لم يتغّير مع المتغيّرين

اي ابوقرّه ! چگونه به خود جرآت مي دهي پروردگارت را به تغيير از حالي به حال ديگر ، 

تعاي  توصيف كني و بگويي كه ان چه بر آفريدگانش جاري است بر او جاري گردد، خداي

منزّه است و هيچ گاه با  زايل شدني ها زايل نشده و از بين نرفته و با تغيير كنندگان دستخوش 

 شده و با تبديل شدگان، تغيير وتبديل نيافته است((.تغيير ن



 

 فصل چهارم: روايات اهل بيت

در اين فصل به بيان برخي از روايات اهل بيت عصمت وطهارت كه در آن ها بر اعتقاد به   

حلول و اتحّاد، خط بطالن كشيده شده، خواهيم پرداخت و به رواياتي كه مي توان در جهت 

داشته و در اين خصوص دوازده تقاد، بدان ها استدالل نمود، اشارهاي گذرا بطالن و فساد اين اع

 روايت را ياد آور مي شويم:
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كليني )رحمة اهلل( در ضمن حديثي از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرمود : ))لو كان كما  -3

، فرّق بين من عن المخلوق و ال المنش يء من المنشأه لكنّه المنشيءيقوله المشبّهة لم يعرف الخالق 

جسمه و صوره و انشأه ، اذ كان ال يشبهه شيئي و ال يشبهه هو شيئاً؛ اگر خداوند آن گونه باشد 

كه مشبهّه مي گويند، نه خالق از مخلوق شناخته مي شود و نه آفريننده از آفريده شده تميز داده 

ت آفريننده،  ميان كسي كه جسم و صورتش داده و ايجادش نموده، تفاوت مي شود، ولي اوس

 قائل شده است، زيرا چيزي مانند او نيست و او نيز مانند چيزي نباشد(( تا اين كه فرمود:

شياء علماً و حفظاً و تدبيراً كقول القائل أبطنته اي ))و امّا الباطن، فليس علي مهنب االستبطان لأل

خ( و الباطن، منّا: الغايب في الشيئي المستتر، فقد جمعنا -مت مكتوم امره)سرّهاي خبّرته و عل

باطن بودن خدا به معناي درون چيزها بودن، نيست بلكه به اين  3االسم و اختلف المعني؛

معناست كه علم و نگهداري و تدبيرش به درون اشياء راه دارد چنان كسي مي گويد : )) 

اه شدم و به راز نهانش پي بردم و باطن در ميان ما كسي است كه در أبطنته(( يعني به خوبي آگ

 چيزي نهان و پوشيده گشته، بنابراين در نام شريكيم و معنا مختلف است((



وي هم چنين از امام باقر)ع( روايت كرده كه فرمود: ))انّ اهلل خاوّ من خلقه و خلقه خلوّ منه  -4

ذات خدا از مخلوقش جدا و  4عزّوجل؛ما خال اهلل و كل ما وقع عليه اسم شيئي فهو مخلوق 

آفريده اش از ذات وي جداست و هر چه نام )چيز( بر آن صادق باشد جز خدا، همه مخلوق و 

 آفريده اند جز خداي عزوجل((

رواين ديگري نظير اين روايت از آن حضرت در مورد آيه شريفه)) قل هو اهلل احد(( پزسش  -1

صمداً ازليّاً صمديّاً ال ظلّ له يمسكه و هو يمسك بة اهلل الي خلقه احداً شد، حضرت فرمود: ))نس

االشياء بأظلّتها، عارف بالمجهول، معروف عند كل جاهل، فردانيّاً ال خلقه فيه و ال هو في خلقه، 

 غير محسوس و ال مجسوس، ال تدركه األبصار ، عال فقرب و دنا فبعد، ال تحويه
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نبت خدا به آفريدگانش اين است كه يكتا و بي نياز است، جاوداني  3ارضه و ال تقلّه سماواته؛

بوده و آفريندگان نيازمند او هستند  از سايه اي كه او را نگاه دارد برخوردار نيست و او اشياء را 

ي دارد ، مجهول مي شناسد و نزد هر جاهلي معروف است، يكتاست، نه با سايه هايشان نگاه م

آفريده اش در او باشد و نه او در مخلوقش ، محسوس نبوده و قابل لمس نيست، ديدگان 

دركش نكند ، برتر است تا آن جا كه نزديك است و نزديك است تا آ نجا كه دور است ، 

 او نگردد((.حامل  زمين اش او را فرانگيرد و آسمان هايش

از امام صادق )ع( روايت كرده كه حضرت در احتجاج خود بر يكي از  نيز از هشام حَكَم، -1

ملحدان كه از امام پرسيد ، آيا خدا نيز داراي خرسندي و خشم است ؟ فرمود: )) نعم ولكن ليس 

خ( من  –ذلك علي ما يوجد من المخلوخين و ذلك انّ الرضا حال تدخل عليه فتغيّره )فتنقله 

حال الي حال، ألنّ المخلوق اجوف معتمل مركب لألشياء ، فيه مدخل خالقنا ال مدخل لألشياء 

فيه، ألنّه واحد و أحديّ الذات و أحديّ المعني، فرضاه ثوابه و سخطه عقابه، من غير شيئي 



 4ن؛يتداخله فيهيجه و ينقله من حال الي حال ألن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجي

 آري، ولي خشم و خشنودي خدا طبق آن چه در آفريده هايش پديدار مي شود ، نيست.

زيرا خرسندي حالتي است كه بر انسان وارد و عارض مي شود و او از حالتي به حالت ديگر 

، تهي آفريده شده و به هم آميخته است . هر چيز در او راه ورودي تغيير مي دهد، زيرا مخلوق 

فريننده ما راه ورودي بر اشياء نيست ،زيرا اوست يكتاست ، ذاتش يگانه و صفتش دارد ولي در آ

يگانه است. بنابراين ، خرسندي او پاداش وي و خشمش كيفر او تلقي مي شودو بي آن كه 

چيزي در او تأثير كند و او را برانگيزد و از حالتي به حالت ديگر در آورد چرا كه اين تغيير و 

 فات و ويژگي هاي آفريندگان ناتوان و نيازمند است((.دگرگوني ها، از ص

همچنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: )) من زعم ان اهلل من شيئي او في شيئي او  -5

علي شيئي فقد كفر؛ آن كس كه مدعي شود خداوند از چيزي به وجد آمده و در چيزي موجود 

يده است((. راوي مي گويد: عرض كردم: آن است و بر چيزي قرار دارد، در حقيقت كفر ورز

  1را برايم تشزيح نما، فرمود: )) أعني بالحواية من الشئي له أو بامساك له، او من شيئي سبقه؛

 منظورم اين است كه از چيزي به وجود نيامه و چيزي او را نگاه نداشته و 
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 ز او وجود نداشته است((قبل اچيزي 

 همان گونه كه مالحظه مي كنيد اين روايت بر كفر كساني كه معتقد به حلول اند، تصريح دارد.

در روايتي ديگر از امام صادق)ع( نقل كرده حضرت فرمود: )) من زعم ان اهلل من شئي فقد جله  -5

 3شيئي فقد جعله محموالً؛ محدثاً و من زعم انّه في شيئي فقد جعله محصوراً و من زعم اّنه علي

آن كس كه مدعي شود خداوند از چيزي به وجود آمده و او را ايجاد شده تلقي كرده و كسي 



كه ادعا كند خدا در چيزي قرار دارد ، او را محدود ساخته است و آن كه كس مدعي شود 

 خداوند بر چيزي قرر دارد ، او راقابل حمل به شمار آورده است((

از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت؛ از امام صادق )ع( در مورد اين فرموده  نيز روايتي را -3

(( پرسيدم: اين دميدن خداي متعال : )) و نفحت فيه من روحي ؛ و از روح  خود در آن دميدم 

چگونه متصور است؟ امام)ع( فرمود: ))انّ الروح متحرّك كالريح انّما سمي روحاً ألنه اشتقّ 

انما اخرجه علي لفظ الريح األ رواح مجانسة للريح و انّما اضافه الي  من الريح واسمه 

خ( النّه اصطفاه علي ساير االروح كما قال: لبيت البيوت بيتي و لرسول من السل  -اسمه)نفسه

روح مانند باد ،  4خليلي و اشباه ذلك و كل ذلك مخلوق مصنوع محدث مربوب مدّبر ؛

و چون ارواح، اميده شده كه نامش از ريح )باد( اشتقاق يافته متّحرك است و به اين دليل روح ن

همجنس باد هستند روح را از لفظ ريح جدا ساخت و آن را به خود نسبت داد زيرا آن را بر 

ساير ارواح برگيزد چنان كه نسبت به يك خانه از ميان همه خانه ها فرموده خانه من )كعبه( 

ت خليل و نظاير آن و همه اين ها آفريده و ساخته شده و ونسبت به يكي از پيامبران فرموده اس

 پديد آمده و پروريده تحت تدبير او هستند((.

 را روايت كرده كه حضرت در آن فرموده است : هم چنين بخشي از خطبه امير مومنان)ع( -4

بان بها  )) الحمد اهلل واحد األحد المتفرّد الذي ال من شيئي كان و ال من شيئي خلق، ما كان قدرة

منه؛ ستايش خدايي را سزاست كه يگانه و يكتا و تنهاست او كه از  من االشياء و بانت االشياء

چيزي نيست و آفرينشش از چيزي نبوده است تنها با قدرتي آفريده كه به سبب آن از همه چيز 

 جدا شده و همه چيز از او جدا گشته است(( تا اين كه فرمود:
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لها من شبهه و ابانه له من شبهها ، لم يحلل فيها فيقال هو فيها )) و حّد االشياء كلّها عند خلقه ابانةً 

كائن و لم ينأ عنها فيقال: هو منها باين، لكنّه سبحانه اأحاط بهما علمه و اتقنها صنعه و احاط بها 

يّات غيوب الهواء و ال غوامض مكنون ظلم خ م( لم تعزب عنه خف _حفظه )و احصاها حفظه

الدجي و ال ما في السموات العلي الي االرضين السفلي، لكل شيئي منها حافظ و رقيب و كل 

شيئي منها بشيئي محيط والمحيط بما احاط منها، الوادح األحد ، الصمد الذي ال تغيّره صروف 

ام آ،رينش محدود ساخت تا از همانندي همه چيز را به هنگ 3الزمان و ال يتكأده صنع شيئي كان؛

آن ها جدا باشد. درون چيز ها نشده تا بتوان گفت : در آن جاي دارد و از آن ها دور نگشته تا 

و صنعتش بتوان گفت: از آن ها بيگانه است ولي علم خداي سبحان هكه چيز را فرا گرفته است 

، نهان هاي هواي ناپيدا و پوشيده هاي آن ها را استوار ساخته و يادش آن ها را شمار كرده است

تاريك شب و آن چه در آسمان هاي باال و زمين هاي پايين است از او نهان نيست. براي هر 

چيزي از جانب او نگاهباني گمارده شده و هر چيزي از آن بر چيز ديگر احاطه دارد و آن كس 

است و گردش زمان او را كه بر همه احاطه كنندگان احاطه دارد خداي يكتا و بي نيازي 

 دگرگون نسازد و ساختن هيچ چيز هيچ چيز او را خسته و درمانده نكند((

كيني از امير مومنان )ع( روايت كرده كه از آن حضرت پرسيده شد: آيا پروردگار  -30

 خويش را ديده اي؟ امام)ع( در پاسخ وي سخناني طوالني ايراد كرد از جمله فرمود:

دة االبصار ولكن رأتة القوب يحقايق االيمان قبل كل يئي و ال يقال: شيئي ))ام تره العيئن بمشاه

بعد كل شيئي و ال يقال له: بعد في االشياء كلّها غير متمازج بها و ال باين منها ، ظاهر ال بتأويل 

نه ، نأي ال بمسافة، قريب ال بمداناة، ال تحويه االماكن و ال تضمّالمباشرة، متجلّ ال باستهالل رؤية

ولي دل ها او را با ايمان حقيقي دريافته اند ، ديدگان، او را به نگاه چشم نديده اند  4األوقات؛

پيش از همه چيز است، بدون پيشي چيز ديگري بر او، بعد از همه چيز است بي آن كه او را بعد 

ست نه به در همه چيز است بدون آميخته گي با آن ها و نه بر كناري از آن ها ، ظاهر اگويند،

عد مسافت، معناي متجلّي جلوه گر است بي آن كه نيازي به ديدنش باشد، دور است بدون ب 

 ي ، اماكن ، او را درخود نگنجانند و اوقات وي را دربرنگيرند((.نزديك است بدون همجوار
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 كه حضرت در ضمن خطبه اي فرمود:از امير مؤمنان )ع( روايت كرده  -33

)) الدال علي وجوده بخلقه و بحدوث خلقه علي ازله و باشتباههم علي أن ال شبه له، ال تشمله 

الماعشر و ال تحجبه الحجب، الشاهد ال بمماسة و الباطن ال باجتنان و الظاهر البائن ال بتراخي 

ن قال أين : فقد غيّاه و من قال عالم : فقد و مفمن وصف اهلل فقد حدّه و من حدّه فقد عدّه مسافة،

به وسيله خلقتش بر وجود خود رهنمون گشت و به حادث  3أخلي منه و من قال فيم:فقد ضمّنه؛

بودن آفريده هايش بر ازلي بودن خويش و به مانند بودن آن ها بر بي مانندي خود داللت دارد... 

را نپوشانند ، حاضر است بدون تماس جسمي ، در ك و احساس ، او را فرا نگيرد و پرده ها او 

نهان است نه در پوشش . ظاهر است وجدا ، نه به معنا دوري مسافت، هر هر كه خدا را توصيف 

كند ، او را محدود ساخته و آن كه محدودش نمايد وي را به شماره در آورده و هر كس 

 ست؟نهايتي برايش قائل شده و آن كه گويد : روي چيكجاست،گويد:

 جايي را از تهي دانسته و هر كه گويد:در چيست؟ او را گنجانيده است((

 نيز سخني از امير مومنان )ع( نقل كرده كه حضرت ئر آن مي فرمايد:  -34

))لم يتقدمه زمان و ال يتعاوره زيادة و ال نقصان و ال يوصف بأين و الب مَ و البمكان الذي نأي    

منه لهم و المشاهد لجميع  و ال مالمسة   لمتعالي علي الخلق ال بتباعد  من الخلق و فال شيئي كمثله ا

خدايي كه زماني از او جاوتر  4مسله ال مسة و ال تحسّه حاسّة؛األ ماكن بال انتقال منه اليها ال ت

نبوده و دستخوش افزوني و كاهش نگردد و كجا و چرا درباره اش گفته نشود ، نه مكاني دارد 

ر باشد و نه چيزي مانند اوست ، از آفريدگانش برتر است به به دوري و بدم كه از مردم دو

تماس با آن ها ، بر همه جا غلبه جست بي آن كه به سوي آن ها انتقال يابد، هيچ لمس كننده اي 

 او را لمس نكرده و هيچ حسّي دركش ننموده است((.



 فصل پنجم: مفاسد حلول اتّحاد

زشت و ناپسند و لوازم تنفر انگيز اعتقاد فاسد و مسلك باطل حلول و در اين فصل به بيان مفاسد 

اتّحاد خواهيم پرداخت كه بطالن آن ها دليل بر بطالن ملزومات آن است چنان كه در جاي 

خود ثابت شد در اين جا به بيان برخي از آن ها پرداخته و دوازده مورد از اين مفاسد را ياد آور 

 مي شويم:
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بسياري از صوفيان، بلكه بيشتر آن ها ادعاي خدا يگانيكرده اند و جمعي از سران و  -3

بزرگان آنان نظير حسين بن منصور حالّج آن گونه كه گذشت و در مياحث آينده نيز خواهد 

ي جبّتي اال اهلل در آمد ، چنينادعايي كرده اند. از جمله با يزيد بسطامي كه مي گويد: ))ليس ف

خرقه من كسي غير خدا نيست(( و مي گويد: ))سبحاني، سبحاني ما اعظم شأني؛ من منزّه ام ، 

من منزّ هام تا چه پايه مقام و منزلتم واالست(( و قبالً عباراتي از علما و دانشمندان در اين 

مه دليل خواهيم خصوص يادآوري شد و در نكوهش صوفيان به خواست خدا به مقدار كافي اقا

نمود و در احاديث باب دوّم،  رواياتي كه دال بر عدم جواز تأويل و توجيه سخنان صوفيان آمده 

 بود، بيان گرديد.

بيشتر اهل تصوف مدعي كشف و آگاهي از غيب و تساوي با اهل عصمت و طهارتند  -4

ن و داليل ابطالش بلكه ادعاي فراتر از آن رتبه  را نموده اند كه به خواست خدا شرح بيان آ

 خواهد آمد.

صوفيان مدعي اند كه به هنگام كشف ، تكاليف از آن ها ساقط مي شود و به خواست  -1

 خدا تحقيق و بررسي اين موضوع و داليل ابطالش بيان خواهد شد.



به كشف، الزم ميآيد كه خالق و مخلوق و عابد ومعبود و فاعل و در صورت قائل شدن  -2

 و يكسان باشند و عقل وخرد با هيچ يك از اين امور سازگار نيست.  فعل يا مفعول همه متّحد

در صورت قائل شدن به كشف ، نه تنها وجوب امر به معروف و نهي از منكر برداشته  -1

مي شود بلكه جايز نخواهند بود، زيرا در اين صورت احتمال مي رود هر يك از افراد، خدا را 

 جايز نيست او را امر و نهي كرد و بدو اعتراض نمود.بشناسد و با او متحد گردد، بنابراين، 

با قائل شدن به كشف، وجوب جهاد نيز برداشته مي شود به ويژه جهاد باكساني كه  -6

 اظهار خداشناسي نمايند.

در صورت كشف، نبوت و امامت محكوم به بطالن اند زيرا بدين دليل كه پيامبر و امام  -5

اتحاد در نبوت و امامت رجحان دارد بلكه متعين است، در برترين عارفانند، نه احتمال حلول و 

 محال است.صورتي كه اجتماع نبوت و امامت و خدا يگاني، قطعاً

با وجود كشف، لعن و نرين هيچ كس جايز نيست گر چه هر گونه گناهي را آشكارا  -3

 مرتكب شود، زيرا احتمال اتحاد وجود دارد. بنابراين، تكليف از او ساقط مي شود،
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و نفرين، وارد شده  با اين در كتاب و سنّت به صور عموم و خصوص، موارد زيادي از لعن

 است.

در صورت كشف، امكان صادر شدن كارهاي زشت و ناپسند و تبهكاري و جور و ستم  -4

و كفر، از ناحيه خدا وجود دارد و خاوند، با عظمت تر از آن است كه چنين اموري انجام دهد، 

 رف، به سرحدّ عصمت نمي رسدو عصمت را در اتحاد شرط نداسته اند.زيرا عا

به جهت احتمال اتحاد ياد شده، امكان جاري كردن حد بر كسي وجود نداشته و محال  -30

 است حكم به فسق كسي صورت گيرد.

در صورت كشف، اطاعت از عارف بر همه حتي پيامبر و امام واجب است و اطاعت از   -33

 چ يك از عارفان واجب نيست.پيامبر و امام بر هي



خدا يگاني امري اكتسابي است كه مي توان آن را به دست آورد چنان كه معرفت و  -34

 باطل بوده ملزوم نيز محكوم به بطالن است.كمال آن نيز ، چنين است و همه لوازم قطعاً

 

  فصل ششم: جسم دانستن خدا 

الزمه اعتقادت صوفي گري در اين از موضاعات گذشته و ديگر مطالب به خوبي دريافتند كه 

باب، قائل شدن به جسم بودن خداي متعال و صورت و تشيبه و جبر موضوعاتي فراتر از آن 

. بنابراين، تمام موضوعاتي كه داللت بر بطالن اين اعتقادات فاسد دارد، در اين جا نيز است 

ز آن جا كه داليل ياد شده براي دست ردّ نهادن بر سينه آن ها ، كارآيي دارد. بدين ترتيب، ا

روشن بوده و نقل برخي از ان ها به درازا مي كشد و از موضوع بحث اين رساله خارج مي 

 شويم، تنها به اشاره اي گذارا بر آن ها بسنده مي كنيم.

 

  فصل هفتم: اجماع بر فساد اين مسلك

ك آن ها و اجماع واتفاق پيش تر با سخنان علما و دانشمندان در ردّ صوفيه و مردود دانستن مسل

بر فساد و بطالن آن با داليل عقلي و نقلي آشنا شديد كه در ردّ آنان كافي به نظر مي رسد و به 

 تحقيق و بررسي بيشتري انجام خواهد شد.خواست خدا در اين زمينه،
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 فصل هشتم: توجيه عبادات

 

اكي از حلول و اتحاد است، خواهيم در اين فصل به بيان وجوب تأويل سخناني كه در ضاهر ح

پرداخت و از مطالب گذشته بر مي آيد كه چنين تأويلي متهين است و در اين جا به دوازده 

 مورد كه موجب تأويل مي شود ، اشاره مي كنيم:



در صورتي چنين سخناني تأويل شود با دليل عقلي و قطعي مخالف خواهد داشت. چنانكه قبالً  -3

 گذشت.

 آشنا شديد، با قرآن كريم مخالفت دارد. چنان كه قبالً  -4

 چنان كه ياد آوري گشت چنين تأويلي با سنت نبوي، مخالفت دارد. -1

 تأويل با سخنان معصومين )ع( آن گونه كه قبالً گذشت مخالفت دارد. -2

 چنان كه در جاي خود ثابت شد، تأويل با اجماع مخالفت دارد -1

 لزوماً مفاسد زيادي را در پي خواهد داشت. -6

زم مي ايد در موارد متعددي اجتماع دو نقيض صورت گيرد چنان كه قبالً به خوبي روشن ال -5

 شد.

دالئل ان، نسبت به فراواني داليل مخالف آن، كه در گذشته به بيان آن ها پرداختيم، بسيار  -3

 اندك است.

آن دليل، نسبت به قوت داليل مخالف از حيث سند و داللت، كه به خوبي روشن است، ضعيف  -4

 است.

تأويل با مجموعه اي از قواعد اهل سنت موافق و با اعتقادات شيعه هيچ گونه هم خواني  -30

 ندارد.

الفاظ ياد شده را محال است بتوان بر حقايق ان حمل كرد زيرا در اين صورت حما اقلّ  -33

 بر حقيقت و حمل اكثر بر مجاز الزم مي آيد.

هيچ وجه تأويل پذير نيستند زيرا  سخنان ياد شده تءويل پذيرند و داليل مخالف آن به -34

 ادلّه عقلي و صريح داليل نقلي ، از جمله داليل مخالف به شمار مي ايند. واهلل اعلم.

اكنون كه با مطالب فوق آشنا شديد ، توجه داشته باشيد كسي كه به كتاب هاي صوفيان نگاهي   

اهد برد كه سخنان آن ها داللت بيفكند و يا با آن ها كامالً معاشرت داشته باشد به خوبي پي خو

 بر اعتقاد به حلول و اتحاد و وحدت وجود دارد. امروزه برخي از آن ها از
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عملكرد علماي دين شگفت زده مي شوند كه چگونه به تأويل حديث مي پردازند ولي سخنان 

به قوانين دين الهي صوفيان را تأويل نمي كنند كه اين پندار و نظير ان ناشي از عدم آگاهي آنان 

 .است

زيرا تأويل در جايي انجام پذيرد كه از نظر شرع خالف آن ثابت شود و به جهت قوت داليل 

مخالف، اراده ظاهر آن سخن ، محال به نظر برسد و سخنان صوفيان هيچ گاه به پايه سخنان 

را بر ظاهر و بر  معصومين)ع( نخواهد رسيد . بنابراين، به اعتبار قواعد دين واجب است آن سخن

گوينده آن به اقتضاي فسق و كفر و يا اقرار به ايمان و كفر و ارتدادش ، حمل نمود چنان كه در 

 هر سخني اين گونه است و به سخناني كه در ان مدعي تأويل امد، اعتنايي نمي شود.

از  در حديث چهارم باب دوم با داليل عدم جواز تأويل سخنان صوفيان آشنا شديد. به نقل

جمعي صوفي آورده اند كه: به هنگام قرائت آيه شريفه : ))اياك نعبد و اياك نستعين(( پير 

طريقت و استاد خود  كه علومشان را از او فرا مي گيرند ، در ذهن حاضر مي كنند . بنابراين، 

ه تأويل نظير اين سخن و سخن محي الدين عربي كه مگويد: اوبكر را بر عرش الهي باالتر از هم

ديده است، چگونه امكان دارد؟ و يا يك شيعه چگونه مي توانداين سخن را تأويل  3پيامبران 

 كند؟

قائل به چنين سخني است تا بتوان آن را حمل بر تقيّه نمود؟ و چه ضرورتي به كدام مخالف ،

و به خواست خدا تأويل آن وجود دارد؟ در سخنان بايزيد بسطامي نيز به مواردي اشاره شد 

 خنان غزالي و ديگران را در اين خصوص، بيان خواهيم دشت.س

 

   فصل نهم: چگونگي توجيه

 

در اين فسل به نحو فشرده به موارد ذيل اشاره مي كنيم . كساني كه با تركيبات زبان عربي سرو 

كار داشته باشند به جهت مجاز ها و استعارات و كنايات و مبالغات فراوان اين زبان، انجام تأويل 

برايشان كاري ساده است و اگر كسي از اين طريق نيز قادر بر تأويل نباشد كافي است به گونه 



اي ديگر اجماالً به تأويل بپردازد. يعني آگاهي داشته باشد اين قبيل شبهات ، امر يقيني را 

 تصديق مي كنند و هر گونه مطلبي از اين دست، محكوم به
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بطالن بوده و يا از تأويل و توجيهي برخوردار است و پابر جايي اين ليل در جايي ديگر ثابت 

شده است و ياد آوري آن به اين دليل كه به هنگام وجود شبهات و عجز و ناتواني از حلّ آن ها، 

انه بيان كرديم و گرنه پس بدان نياز مبرم وجود خواهد داشت و ما آن را از جنبه احتياط و پشتو

از بيان مطالب گذشته  اينده ، فرض ناتواني و عجز در اين جا بسيار بعيد، بلكه محال به نظر مي 

 رسد.

 

 فصل دهم: روايات جواز تأويل

در اين فصل به بيان آن دسته از روايات اهل بيت عصمت و طهارت )ع( مي پردازيم كه ـأيل و 

ظاهر ، حاكي از حلول و اتحادند ، روا مي داند. در اين زمينه  توجيه سخنان اندكي را كه در

روايات زيادي از آن بزرگوارن نقل شده كه به بيان برخي از آن ها خواهيم پرداخت تا مشخص 

شود اهل بيت )ع( اين موارد را با كنايه و اشاره تصريح و برهان و استدالل بيان و به جهت وجود 

هم چنين هر سخن و لفظي را كه به ظاهر تغيير و دگرگون شد از معارض ، تأويل نموده اند، 

أويل كرده اند كه بخشي از آن موارد حالي به حال ديگر را مورد خداي سبحان روا مي داند ، ت

 در گذشته بيان شد و دوازده مورد ديگر را در اين جا ياد آور خواهيم شد.

آن  3يه شريفه)) فلما آسفونا انتقمنا منهم؛كليني از امام صادق)ع( روايت كرده كه در ـدويل آ -3

 گاه كه ما را به خشم آورده اند ، از آن ها انتقام گرفتيم(( فرمود:

))انّ اهلل ال يأسف كأسفنا و لكنّه خلق اولياء لنفسه يأسفون و يرضون و هم مخلوقون مربوبون ، 

االدلّاء عليه فلذلك  اليه و فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه ألنه جعلهم الدعاة



صاروا كذلك و ليس أنّ ذلك يصل الي اهلل كما يصل الي خلقه ولكن هذا معني ما قال من 

 ذلك و قد قال: ))من أهان وليّاً فقد بارزني بالمحاربة و دعاني اليها((

داهلل فوق و قال: ))ان الذين يبايعونك انّما يبايعون اهلل ي 4))من يطع الرسول فقد اطاع اهلل(( و قال:

فكل ذلك علي ما ذكرت لك و هكذا الرضا و الغضب و غير هما من ساير األشياء  1ايديهم((

 مما يشا كل ذلك و لو كان يصل الي اهلل األسف و الضجر و هو الذي خلقهماو 

 . 11. زخرف آيه 3

 54.نساء آيه 4

 .30. فتح آيه 1

 

((303)) 

 

اً ما، ألنه اذا دخله الغضب و الضجر ، دخله التغيير و اذا أنشاهما اجاز أن يقال: ان الخالق يبيديوم

دخله التغيير لم تؤمن عليه االباده ثم لم يعرف المكوِّن من المكوَّن و ال القادر من المقدور عليه و 

خداي عزوجل مانند ما افسوس نمي  3كبيراً؛ال الخالق من المخلوق، تعالي اهلل عن ذلك علوّاً 

دوستاني آفريده كه ان ها افسوس خورند و خشنود گردند. آنان  خورد ولي براي خود،

آفريدگان و پروريدگانند و خداوند خشنودي آن ها را خشنودي خود و خشم آنان را خشم 

خويش قرار داده است زيرا آن ها را مبلغان خود و داللت كنندگان به سوي خويش مقرّر داشته 

يافته اند. معناي آيه اين نيست كه افسوس ، دامن  ستاست به همين دليل به آن مقام و جايگاه د

به معناي آن چنان است  دامن خداي متعال را بگيرد چنان كه دامن گير مخلوق مي شود بلكه

كه در اين باره گفته است: ))هر كه به يكي از دوستان من اهانت كند به پيكار من آمده و مرا به 

كس كه از پيامبر اطاعت كند در حقيقت خدا را  ))آنمبارزه فرا خوانده است(( و فرمود: 

در حقيقت تنها با خدا بيعت مي  دن))كساني كه با تو بيعت مي كناطاعت كرده(( و فرمود: 

نمايند و دست خدا ياالي دست آن هاست (( تمام اين عبارات و نظاير ان ها معنايش همان است 

ت ديگر نيز همبن گونه است، اگر قرار از صفاكه برايت گفتم و خشنودي و خشم و غير اين دو 



باشد افسوس و دلتنگي در خداوند راه يابد در صورتي كه او خالق و پيدي آورنده آن هاست 

مي توان گفت: روزي خداي آفريننده ، نابود مي گردد زيرا اگر خشم و دلتنگي بر او وارد شود 

ي ايمن نيست افزون بر آن ، دگرگوني عرضش شود و چون دگرگوني بر او عارض شود از نابو

، در اين صورت ميان پديد آورنده و  پديد آمده و ميان قادر و توانا و آن چه تحت قدرت 

 اوست و ميان آفريننده و آفريده ، تفاوتي نخواهد بود، خدا از چنين گفتاري بسيار برتر است.((

عزوجل: ))و ما ظلمونا ولكن هم چنين روايتي را از ز راره ، ابوجعفر )ع( در مورد فرموده خداي  -4

كانوا انفسهم يظلمون؛ در حق ما ستم روا نداشتند بلكه بر خويشتن ستم كردند(( روايت كرده 

كه حضرت پاسخ داد: ))ان اهلل تعالي اعظم و أعزّ و أجلّ و أمنع من أن يظلم و لكنّه خلطنا بنفسه 

كم اهلل و رسوله و الذين آمنوا؛ ولّي و فجعل ظلمنا ظلمه و واليتنا و اليته حيث يقول : ))انما وليّ 

صاحب اختيار شما تنها خدا و  رسول او و مومنان اند(( يعني ائمه)ع(. فرمود: ))و ما ظلمونا و 

   4لكن كانوا انفسهم يظلمون((
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نحو مجاز عنوان شده تا از ترديدي نيست آن جا كه فرمود : ما را با خويشتن درآمبخت ، به 

 جنبه بزرگداشت و احترام در حكم ، با يكديگر مساوي باشند.

نيز از امام صادق )ع( روايت كرده كه حضرت در پاسخ به پرسشي در مورد روحي كه در  -1

آن گاه  3و فيه من روحي؛  حضرت آدم دميده شد و در اين آيه شريفه: ))فاذا سوّيته و نفحت 

 را بياراستم از روح خود در آن دميدم(( آمده چگونه روحي است؟كه اندام او 

اين روح و  4در پاسخ فرمود: ))هذهروح مخلوفة و الروح التي في عيسي مخلوقة ؛امام)ع( 

 روحي كه در عيسي دميده شد، آفريده شده خدا است((



وده خدا ))و هم چنين از آن بزرگوار روايت كرده كه در پاسخ به پزسشي پيزامون اين فرم -2

اين روحي است آفريده  1روح منه(( فرمود: ))هي روح مخلوقة خلقهااهلل في آدم و عيسي)ع(؛

 شده كه خداوند آن را در حضرت آدم و حضرت عيسي عليهما السالم آفريد((

نيز روايتي از امام صادق )ع( نقل كرده كه در مورد فرموده خدا : ))و نفحت فيه من  -1

 روحي(( فرمود:

انما اضافه الي نفسه النّه اصطفاه علي ساير االرواح كما قال: لبيت من البيوت بيتي و لرسول من ))

الرسل خليلي و أشباه ذلك و كل ذلك  مخلوق مصنوع مربوب محدث مدّبر؛چ خداوند ان را به 

( خويشتن اضافه نمود زيرا آن را با ساير ارواح برگزيد چنان كه به خانه اي از خانه ها )كعبه

فرمود: خانه ام و به فرستاده اي از فرستادگان فرمود: دو ستم و نظيزر اين ها كه همه آفريده و 

 پديده و پروريده ايجاد گري مدبّراند ((.

 جمعي نزد او مدّعي شدند كهديگري را از ابو ابراهيم )ع( روايت كرده كه فرمود : روايت  -6

 ار داشت:آسمان دنيا فرود مي آيد، وي اظه|خداوند به 

))ان اهلل ال ينزل و ال يحتاج الي النزول و انّما منظره في القرب و البعد سواء و لم يبعد منه قريب و 

تج الي شيئي بل يحتاج اليه و هوذو الطول، ال اله اال لم يقرب منه بعيد و لم يحتج الي شيئي بل يح

لي الي سماء الدنيا فانّما يقول ذلك هو العزيز الحكيم و امّا قول الواصفين انّه ينزل تبارك و تعا

 من

 .44حجر آيه  .3

 .311ص  3كافي ج  .4
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خداوند فرود نمي آيدو  3ينسبه   الي نقص او زيادة و كال متحرك محتاج الي من يحرّكه؛

از او نيازي به فرود آمدن ندارد ، ديدگاه او نسبت به نزديك و دور برابر است، هيچ نزديكي 

دور نشده و هيچ دوري به او نزديك نگشته است وي به چيزي نياز ندارد بلكه همه نيازمند او 

و عزيز و حكيم است. و سخن هستند وي عطا كننده است و شايسته پرستشي جز او نيست 

وصف كنندگاني كه مي گويند : خدا فرود مي آيد ، مقرون به صحت نيست، اين سخن را 

دا زا به كاهش و فزوني نسبت مي دهد و هر متحركي نياز به محرك و كسي مي گويد كه خ

 وسيله حركت دارد((

 نيز كليني از ابو ابراهيم)ع( روايت كرده كه فرمود: -5

))ال اقول انّه قائم فازيله عن مكانه و ال أحّده بمكان يكون فيه و ال احّده ان يتحرّك في شيئي من 

و لكن كما قال اهلل تبارك و تعالي : ))كن فيكون((  لفظ شق فم األركان و الجئارح و ال أحّده  ب

به اين مهنا نيست كه او را از اين كه مي گويم خدا قائم است  4في نفس؛ بمشيّته من غير ترددّ

مكانش جدا سازم و يا به مكان معيني كه در آن باشد محدود سازم و به حركت اعضاء و 

شكاف دهان محدود سازم ولي چنان مي گويم كه خدا هر منحصر كنم و به تلفظ از جوارح ،

 باش، مي شود(( تنها اراده مي كند بي آن كه تفكر وجود يابد((.گاه فرموده باشد: ))

هم چنين از امام رضا)ع( روايت كرده كه حضرت در پاسخ كساني كه روايت كرده اند خداوند  -3

لعن اهلل المحرّفين للكلم عن مواضعه و فرود مي آيد فرمود: )) در هر شب جمعه به آسمان دنيا

خداوند كساني  1الدنيا؛ اهلل ما قال رسول اهلل )ص( كذلك، انما قال: ان اهلل ينزل ملكاً الي السماء

كه سخنان را از جايگاهش منحرف مي سازند مورد لعن خويش قرار دهد. به خدا سوگند! از 

ود: خداوند فرشته اي را به آسمان دنيا رسول خدا چنين سخني صادر نشده بلكه آن حضرت فرم

 فرو مي فرستد((

نيز از امام صادق )ع( روايت كرده در مورد فرموده خداي سبحان)) ما يكون من نجوي ثلثلة ااّل  -4

چهارمين آن هو رابعهم؛ هيچ گاه سه تن با يكديگر راز و نجوا نمي كنند مگر اين كه خداوند 

 هاست((فرمود:

      ت، باين من خلقه و بذلك وصف نفسه و هو بكل شئي محيط))هو واحد أحديّ الذا



 .341ص  3كافي ج  .3
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باال شراف و االء حاطة و القدرة و ال يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات و االرض و ال اصغر من 

فاذا كان ة تحويها حدود اربعةذلك و ال اكبر بال حاطة و العلم بالذات، ألنّ األماكن محدود

او خداي يكتايي است كه ذاتش يكي است و با آفريده هايش تفوات  3؛بالذات لزمها الحواية

دارد و خود را نيز همين گونه وصف نموده، او با اشراف و احاطه و قدرت، بر هر چيي احاطه 

گاهي او نهان نمي ماند. نه دارد و ذره اي از آن چه در آسمان ها و زمين مي گذرد از احاطه . آ

به ذات مقدسش زيراهمه مكان ها محدود به حدود چهار گانه است و اگر احاطه اش به ذات 

 باشد الزمه اش محدود بودن است.((

نيز از هشام بن حكم روايت كرده كه ديصاني در مورد فرمده خدا: ))هو الذي في السماء  -30

ست(( از او پرسش نمود و مدعي شد آيه ياد شده بر او كسي است كه در آسمان معبود ا 4اله:

سخن وي )خدايان متعدد( داللت دارد. هشام اين مسأله را از امام صادق)ع( پرسيد. حضرت در 

 پاسخ فرمود:

))هذا كالم زنديق خبيث اذا رجعت اليه قل له: ما اسمك بالكوفه؟ فانه يقول لك: فالن، فقل له: 

لك: فالن، فقل له: كذلك اهلل ربنا في السماء اله وفي االرض اله و  ما اسمك بالبصرة؟ فانّه يقول

و فقال: هذه نقلتها  في البحار اله و في القفار اله و في كل مكان اله. قال: اتيت  الديصاني فاخبرتة

اين سخن از كافر و ملحد پليدي سر مي زند ، هر گاه نزد او بازگشتي به او  1االبل من الحجاز؛

تو در كوفه چيست؟ او مي گويد: فالني، به او بگو: در بصره چه نام داري ؟ خواهد  بگو : نام

گفت: فالني، شما در پاسخ به وي بگو : پروردگار ما نيز همين گونه در آسمان و زمين و دريا و 

بيابان و در هر جا، خداست. هشام ميگويد: نزد ديصاني آمدم و همين گونه بدو پاسخ دادم : وي 



فت: اين پاسخ را شتر سواري از حجاز نقل كرده است]كنايه از اين چنين سخني از به من گ

 معصوم است[((

هم چنين از محمد بن مسلم روايت كرده كه از ابوجعفر )ع( پرسيد: روايت مي كنند   -33

 كه خداوند حضرت آدم)ع( را به صورت خود آفريد، منظور چيست؟ حضرت فرمود:

 فا ها اهلل و اختارها علي ساير الصور المختلفة فاضافها))هي صورة محدثة مخلوقة، اصط

 .144ص  1، بحار ج  313توحيد ص  .3

 .32زخرف آيه  .4
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 3الي نفسه كما اضاف الكعبة الي نفسه و الروح الي نفسه ، فقال: بيتي و نفحت  فيه من روحي؛

ا بدان آفريد صورتي به مجود آمده و آ،ريده شده بود كه خدا آن را صورتي كه خداوند آدم ر

برگزيد و از ميان صورت هاي گوناگون انتخاي كرد و آن را نظير كعبه و روح، به خويش 

 اضافه كرد و فرمود: خانه من )در جايي ديگرفرمود:( و از روحم در آن دميدم((.

)ع( در تأويل اين حديث نقل كده كه اين روايت را صدوق به إسناد خود از امام رضا  -34

فرمود: آنان ابتدا حديث را نقل نكرده اند، ماجرا بدين گونه است كه رسول خدا)ص( از كنار 

و بدو مي گفت: خداوند تو و كسي را كه به تو شباهت مردي كه فرد ديگري را دشنام مي داد 

هذا ألخيك فانّ اهلل خلق آدم  گذشت و به او فرمود: ))ال تقلدارد مورد لعنت خود قرار دهد،

 )ع( را به صورت خود آفريده است((

در تأويل و توجيه اين الفاظ ، رواياتي ياد آوري شد و به خواست خدا  به بيان برخي ديگر نيز 

 خواهيم پرداخت.

   

 فصل يازدهم: توجيه حديث )) من عرف نفسه...((

 



كه برخي)براي  1و من عرف ربَّه((  در اين فصل به توجيه و تأويل حديث ))من عرف نفسه

 اثبات ادعاي خود( بدان استناد جسته اند، مي پردازيم.

پوشيده نيست كه روايت ياد شده بر مدعاي آقايان تصريح ندارد و از ضاهر آن چنين مطلبي 

 استفاده نمي شود و حاكي از حلول و اتحاد نيست... مالحظه نمي كنيد وقتي مي گوييم:

ير،  عرف السلطان؛ كسي كه وزير را شناخت ، پادشاه را نيز مي شناسد(( ))و ))من عرف الوز

من عرف الدليل، عرف المدلول؛ كسي كه به دليل پي برد، به معنا نيز پي مي برد((. بنابراين، 

بر مغايرت دارد ولي اكنون برخي از  تنها داللت بر اتحاد ندارد بلكه دليله چنين عبارتي ن

يث متمسّك شده اند. البته برخي از علما و دانشمندان توجيهاتي براي آن ياد صوفيان به اين حد

 آور شده اند و مواردي نيز در ذهن نگارنده خطور كرده كه اينك به بيان همه آن ها در 

 301توحيد،  .3

 311 -314همان ص  .4
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 پرداخت. دوازده  مورد ، خواهيم

با شناخت اين كه نفس ، بدن انسان وروح ، جسم را به حركت درميآورد مي توان دريافت كه  -3

جهان نيز داراي مدبر بوده و هستي نيز محركي دارد. بنابراين، شناخت نفس، دليل بر شناخت 

 پروردگار است.

ميان آن ها هر كس پي برد كه نفس او يكي است و اگر دو تا باشد امكان تعارض و ممانعت  -4

))لو كان فيهما  وجود دارد، درخواهد يافت كه پروردگار، يگانه است و مدبر جهان يكي است

اگر در زمين و آسمان معبوداني غير از خدا  وجود داشتند، زمين آسمان  3الهة اال اهلل لفسدتا؛ 

 به تباهي كشيده مي شدند((



كت وامي دارد. پي خواهد برد كه جهان هر كس پي ببرد كه نفس ، با اراده خود جسم را به حر -1

ناگريز بايد از حركت دهنده اي با اختيار برخردار باشد تا به وجوب كمال آفريننده و يا محال 

 يقين حاصل شود، تا چه رسد به عدمش.بودن نقص و ناتواني در وجود او ،

ند، پي آن كس كه پي ببرد هيچ حالتي از حاالت و حركات جسد بر نفس پوشيده نمي ما -2

خواهد برد كه در آسمان و زمين كوچكترين ذرّه اي بر خداي متعال نهان نمي ماند، زيرا ممكن 

 نيست آفريده ها آگاهي داشته باشند ولي آفريدگار آگاه نباشد.

چيزي نزديك تر از نفس به جسم وجود ندارد پي خواهد آن كس كه با علم و آگاهي پي ببرد  -1

 دگان همين معنا را دارد.برد كه خداوند نسبت به آفري

آن كس كه پي ببرد نفس، پيش از بدن وجود داشته و پس از آن نيز باقي خواهند ماند ، پي  -6

واهد برد كه پروردگارش پيش از جهان هستي وجود داشته و پس از ان نيز باقي مي ماند همواره 

 بوده و خواهد بود.

فيت آن قابل درك نيست، پي كسي كه آگاهي داشته باشد واقعيت ذات وي و حقيقت كي -5

خواهد برد كه جوهر ذات مقدس خداي متعال به طريق اولي قابل درك نخواهد بود و گويي 

 امر محالي را بر محال ديگر معلق كرده است.

آن كس كه پي ببرد براي نفس وي مكاني وجود ندارد و كجايي بودن براي آن مطرح نيست،  -3

 جايي بودن، به طريق اولي منزه است.پي ميبرد كه پروردگارش از مكان و ك
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قابل حسّ و لمس نسيت و با عقل و خرد قابل درك نمي باشد، پي  كسي كه بداند نفسش، -4

 خواهد برد كه پروردگارش نيز از حسّ و لمس، منزهاست.

ش آن كس كه آگاهي داشته باشد نفس وي با چشم ديده نمي شود و در صورت، نق  -30

 نمي بندد پي ميبرد كه پروردگارش با چشم قابل ديدن نيست و در افكار و انديشه نمي گنجد.



هر كس نفس خويش را داراي نقصان ببيند پي خواهد برد كه خداوند داراي صفت   -33

كمال است زيرا محال است آفريده و آفريده شده هر دو با هم مساوي بوده و آفريده ها از 

 اشند.وجوب كمال برخوردار ب

كسي كه آگاهي يابد نفس وي ، او را به سمت كارهاي ناپسند سوق مي دهد. ولي با   -34

و به مبارزه اش بپردازد و به عبادت و انجام كارهاي نيك مشغول شود، از آن به مخالفت برخيزد 

شناخت پروردگارش بهره مند شده، يعني پروردگارش را آن گونه كه شايسته است، شناخته و 

خداي خويش خويش را با اين شناخت آشنا نسازد و به اقتضاي آن عمل نكند،  آن كس نفس

اندك و ناچيزم  را نشناخته است، اين موارد و مواردي كه درگذشته ياد آور شدم در ذهن

 خطور كرد.

 

 فصل دوازدهم: توجيه حديث قدسي

حلول و لتحاد در اين فصل به تأيل و توجيه حديث قدسي كه صوفيان براي اثبات مدعاي خود)

 و وحدت وجود( بذان تمسك جسته اند مي پردازيم، در آن حديث آمده است: 

))و ما تقرب الي عبدي بشييء احبّ إال ممّا افترضب عليه و إنّه يتقرّب إلي بالنوافل حتي أحبّه 

بته و لسانه الذي ينطق به و يده الذي يبطش بها ان دعاني اجفاذا اجبته  كنت  سمعه الذي يسمع به 

بنده من به چيزي محوب تر از انجام دستوراتي كه بر او واجب ساخته ام به  3و إن سألني اعطيته:

من نزديك نمي شود. او با انجام نافله ها به من تقرّب مي جويد تا آن كه دوستدارش گردم و 

او  آن گاه كه او را دوست داشتم خود به منزله گوش او هستم كه به وسيله آن مي شنود و چشم

 هستم كه به وسيله آن مي بيند و زبان اويم كه با

 باب تأكيد استجاب نافله ها. 413، ص 3. وسائل ج 3
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آن سخن مي گويد و دست او هستم كه با آن خطرات را از خود دفع مي كند، هر گاه مرا 

ورده خواهم بخواند او را اجابت مي كنم و هر گاه خواسته اي از من داشته باشد آن را برآ

 ساخت((.

ير مدعاي در توجيه حديث ياد شده بايد گفت كه: امكان ندارد صوفيان بتوانند اين حديث را 

خود، حلول و اتحاد حمل نمايند. زيرا دعا و خواسته و ساقط شدن تكليف و امتناع اجابت، در 

ارف و حتي موقعيت حلول و اتحاد، معنا ندارد و محال است بلكه در اين صورت حالت غير ع

 كافر به دليل امكان اجابت دعا، از چنين شخصي متناسب تر و بهتر است.

حديث ذكر شده داراي معاني صحيحي است كه هر كس با حقايق سخن عرب و مجازهايي كه 

در قرآن مجيد وارد شده، آشنايي داشته باشد، بذان پي مي برد بلكه هر كس با واژه هاي 

بدين قضيه پي خواهد برد و در خصوص معاني احتمالي اين  متعارف زبان عربي آشنا باشد

 حديث نيز مواردي را يادآور ي شويم:

به گفته يكي از معاصرين : اگر بنده اي اين كارها را انجام دهد ، خداوند او را مشمول  -الف

نمي نگرد و  لطف و عنايت خود مي سازد به گونه اي كه جز به آن چه رضاي خدا در آن است،

آن چه را خشنئذي خدا در آن است، نمي شنود و بر زبان نمي آورد و انجام نمي دهد چنان جز 

جامعه( مي گوييد: من دست و پشت و شمشير تو هستم و نظير اين جمالت كه  كه )در عرف

 معاني آشكار و رايجي دارند.

ست و من معناي حديث اين باشد كه اگر بنده اي چنين كارهايي انجام دهد، محبوب من ا -ب

نظير گوش و چشم و زبان و دستش، ياور و پشتيبان اويم اين معنا نيز صحيح و به مقصود نزديك 

 و با مثال قبلي تناسب دارد.

معناي حديث قدسي اين باشد كه خداوند)فرموده باشد:( هرگاه او را دوست داشتم او نيز  -ج

زد او در عزت و ارج و احترام ، به مرا دوست خواهد داشت و اطاعتم مي كند . بنابراين، ، من ن

 منزله گوش و چشم و زبان و دست او هستم به قول رضي:

 و ان لم تكن عندي كسمعي و ناظري     فال نظرت عيني و ال سمعت اذني



يعني: اگر تو نزد من به منزله گوش و چشم نباشي، چشمم قدرت بينايي و گوشم توان شنوايي 

 ندارد.

 هر گاه بنده اي به وسيله (:اين باشد كه)خداوند فرمود مقصود از حديث قدسي _د
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انجام نافله ها به من تقرب جويد ، او را دوست مي دارم و موفق مي گردانم و در اين صورت از 

گوش و چشم و زبان و دست خود ياري نمي جويد بلكه از من ياري مي طلبد و همان گونه كه 

قدرت خود و نيرو . اعضاي بدنش در دفع آن مي كوشد ، وي براي كسي حادثه اي رخ دهد با 

نيز متكي به من است و در كارهايش به من رجوع مي كند و جمله))انّ دعاني اجبته...، اگر مرا 

 بخواند او را اجابت خواهم كرد (( نيز گواه بر همين مطلب است.

ده ام و حضور در نزد وي به منظور از حديث ياد شده اين باشد كه من در اثر نزديكي به بن -ه

منزله گوش و چشم و زبن و دست او هستم . البته نه حضور به معناي حقيقي بلكه مجازي و به 

معناي آگاهي و احاطه بر او و لطف و عنايت و محبت و مهر و عطوفت فراوان خدا به بندگان. 

 واهلل اعلم.
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 باب چهارم:                        



 بطالن كشف

 

به بيان ابطال كشف و عدم صحت آن كه مورد ادعاي صوفيان است خواهيم  در اين باب

 پرذاخت و دوازده دليل بر اين معنا داللت دارد.

دليلي قطعي بر حصول كشف و وجوب دست يابيي به آن و مشروعيتش وجود ندارد تا چه  -3

ه رواست بدون دليل به چنين چيزي جزم و يقين حاصل رسد به صحت كشف . بنابراين چگون

كنيم؟!))قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين؛ بگو اگر راست مي گوييد دليلتان را ارائه دهي(( 

بلكه مي توان گفت در اين راستا دليل ظني نيز وجود ندارد و به فرض اگر شبهه اي گمان آور 

يئاً ؛ گمان ، هرگز انسان را از حق بي نياز نمي سازد(( ارائه دهند)) فاّ الظن ال يغني من الحق ش

بدين ترتيب، كدام انسان عاقل و خردمند تا چه رسد به مسلمان ، به خود جرات مي دهد به 

و به مشروعيت آن حكم نمايد و تمام عبادات دين را مجرد ظن و گمان ، عبادتي را ثابت كند

گذاري محض است و ذره اي برخاسته از  ساقط كند همه اين امور خودسري ص رف و بدعت

 علم و آگاهي و جزم و يقين نيست.

اگر بگوييد: خبر دادن به وقع كشف و خبر هاي غيبي و پديد آمدن كرامات به دست اين افراد ، 

 به حد تواتر رسيده است، در پاسخ مي گوييم:

دست يابي به كشف، در چنين جايي تواتر ممنوع است.اگر منظورتان ازتواتر ، خبر دادن از 

همان كشفي استكه مثالً غزالي مدعي آن شده، سودي بر آن مترتب نيست و اگر مقصودتان خبر 

دادن از ادعاي كشف توسط خود اوست ، در اين صورت صدق و صحت ادعاي او جز با 

زيرا آن گونه كه در جاي خود ثابت دور تلقي مي شود كشف ، قابل شناخت نيست و اين خود،

تواتر در غير محسوسات ، يقين آور نيست به فرض اگر به تواتر ثابت شود كه فردي به  شده ،

برخي امور غيبي خبر داده و همان گونه كه خبر داده ، اتفاق افتاده است باز هم بر دست يابي به 

 كشف داللت ندارد زيرا احتمال دارد چنين عملي با حدس و 
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الع قبلي... صورت گرفتن و بدين وسيله با هوادارانش براي اختراع تخمين يا قيافه شناسي يا اط

و پيش گويي يا تسخير جنّ و يا آشنايي به دانش اختر شناسي  چنين چيزي همداستان شده باشد

يا با رمل و اسطر الب يا مطابقت با واقع به گونه اي اتفاقي و يا گاهي موافق  و گاهي مخالف ، 

هر حال با وجود احتمال، استدالل، كار آمد نخوتهد بود تا چه رسد به انجام پذيرفته باشد. به 

كرده صرف ادعاست و  وجود احتماالت فراواني كه حاكي است هر چه را فردي صوفي نقل

 نياز به اثبات دارد.

بر فرض كه تسليم شده و پذيراي كشف شويم ، آيا وقوع كشف، دليل بر مشروعيت آن است؟ 

يت پيش گويي و سحر و جادو و نظير آن ها به طيق اَولي ثابت است و به اگر چنين باشد مشروع

طور كلي از داليل شرعي، ، بي نيازي حاصل مي شود و بدين گونه كشف ، از چه فضيلت و 

اعمال و رفتار فضاحت بار سران مزيتي برخوردار خواهد بود؟ كه به خواست خدا در بحث بيان 

 ماست، مواجه خواهيد شد. صوفي به مواردي كه دليل بر گفته

به فرض اگر كشف حاصل نيز شود، يقين آور نخواهد بود. مگر مالحظه نكرده ايد كه بسيار  -4

اتفاق مي افتد اموري براي انسان كشف مي شود ولي پس از آن فساد و بطالنش براي او پديدار 

مشخصاً  مي گردد و كسي كه ادعاي كشف مي كند و يا برايش مدعي كشف مي شوند نيز

همين گونه محكوم به بطالن است و شايد همه موارد ياد شده از همين فبيل بوده و كسي را به 

سر حدّ يقين نرساند ولي با فرض اين كشف ، تنها گمان آور باشد گونه بدان جزم و يقين 

حاصل مي شود و بدان مي نوان متكي شد؟ اين كه جمعي از صوفيان مدعي اند نوذ وضو را 

كرده و برايشان كشف به وجود مي آيد. در اين خصوص ما آن ها را آزموديم تا در  مشاهده

))حبس بول داشتند(( به ماخبر دهند كدام يك از آنان داراي مورد جمعي كه محصور بودند 

 بدون وضو هستند، كه عجز و ناتوتني آنان پديدار شد و رسوا گشتند.وضو و كدامين 

ه اش اين است كه صاحب كشف هيچ گاه به خطا و بنا به فرض صحت كشف، الزم -1

اشتباهي دچار نشود و اين همان معناي عصمت است. بنابراين، هر كس مدعي عصمت شد يا 

براي عصمت حاصل گشت بايد قائل به عصمت وي شد و به ادعاي صوفيان براي بيشتر آن ها ، 



مت را امري ممكن و عصمت حاصل مي شود و از همين جا سخن كساني كه دست يابي به عص

اكتسابي مي دانند، سخني بيهوده و محكوم به بطالن است. بنابراين، عصمت، مشخصاً اختصاص 

 به اهل آن دارد و نه تنها از غير اهل عصمت خطا و اشتباه
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جايز بوده ، بلكه چنين كارهايي عمالً از آن ها سر ميزند. بدين ترتيب، اگر صاحبان كشف نيز 

ديگران مرتكب خطا و اشتباه شوند چگونه بايد آن را از راه هاي اختراعي و مورد نهي، به مانند 

دست آورد و بر آن متكي شد و داليل شرعي را كه در جهت عمل به آن ها فرمان داده شده 

ايم، كنار نهيم؟ آيا همه اين امر ياد شده جز دوري از شرع و بيرئن رفتن از دايره دين، چيز 

 ي ميشود؟ديگري تلق

به فرض صحت كشف، الزمه اش غيب دانستن و يا شناخت بسياري از امور غيبي است.  -2

صاحب كشف برتر از همه انبياء حتي  آيد مقام و رتبه علم و دانش بلكه در اين صورت الزم مي

اشرف پيامبران حضرت محد )ص( بشد، زيرا رسول خدا)ص( فرمود: ))ما اعلم ما وراء جداري 

بوحي يوحي ؛ جز با وحي كه به من الهم مي شود ، نمي دانم پشت ديوار خانه ام چه  هذا االّ

 ميگذرد((

رسول خدا)ص( با اين سخن به صراحت فرموده كه خود، قادر بر كسب آگاهي هيچ يك از 

امور غيبي و دست يابي به كشف در مورد آن ها ، نيست و مشخص است كه وحي ، امري 

ر بدان نيازمند است با اين كه صوفيان مدعي امد با امور اكتسابي و رياضت اكتسابي نبوده و پيامب

كشيدن و كشف، از وحي و علوم دين بي نيازاند و در جاي خود ثابت شده كه معصومين)ع( نه 

تنها هيچ گاه ادعاي آگاهي بر علوم غيبي نكرده بلكه كساني كه چنين عملي را بدانان نسبت 

لمن به گونه اي كه امام صادق)ع( فرمود:)عجباً 3كوهش قرار داده اند.داده اند، به شدت مورد ن

في ايّ بيت من زعم انّا نعلم الغيب و اهلل لقد اردت آن اضرب جاريتي فالنة فهربت، فما علمت

 از كساني كه مدعي اند ما علم غيب 4بيوت الدار، هي؛



ادند چنان كه بر اهل فنّ و كساني ائمه )ع( اين كار را به جهت تقيه در برابر دشمن انجام مي د .3

كه بهاخبار و روايات آشنايي كامل داشته باشند ، پوشيده نيست و از سخن مولف، رضوان اهلل 

تعالي عليه در كتاب))الفوائد الطوسيه(( با اتكاي به برخي روايات چنين برميآيد كه علم و دانش 

ن سخن بر خالف تحقيق و پژوهش ائمه )ع( به غيب، ارادي و التفاتي بوده نه حضوري و اي

دانشمندان بزرگ و پژوهنده ماست. بنابراين، بايد اخبار و روايات وارده در اين خصوص را 

حمل بر تقيه كرد زيرا اين دسته از روايات با بسياري از آيات قرآن و احدي  متواتر، مخالفت 

 رد.داشته و با مقام و جايگاه امامت و زعامت بزرگ الهي ؛ منافات دا

شايد امام )ع( با اين سخن توريه انجام داد تا بدو نسبت خدا يگاني داده نشود و مقصودش علم و  .4

دانشي مستند به علل و اسبابي ظاهري و يا عملي غير اكتسابي بود. ازون بر اين كه احتمال دارد 

خ شيخداوند آن ماجرا را در آن حال، به جهت مصلحتي ، بر آن حضرت پوشيده داشته است 

انصاري )رحمة اهلل( در بحث برائت، سخنان شيخ حر عاملي)رحمه اهلل( را در ))محكي الفوائد 

      الطوسيه(( مورد اعتراض قرار داده و گفته است: 

مساله ، مقدار اطالعات امام)ع( از جنبه عموم و خصوص و چگونگي علم وي به                   

و توجه آنان بر خود آن مورد متوقف است يا نيست از اخبار و  امور غيبي كه آ ا اين علم بر اراده

روايات گوناگون به گونه اي اطمينان آور،استفاده نمي شود . بنابراين، مناسب تر است اين مساله 

 به خود آن بزرگواران صلوات اهلل عليه اجمعين موكول گردد.

كليه حوادثي كه رخ داده و رخ مي عالمه آشتياني در حاشيه خود بر رسائل مي نويسد : ائمه از 

دهد و رخ خواهد داد، آگاهي دارد ند و در شبهه موضوعيه حاكم ظاهري مورد سوال است نه 

خود شبهه بي آن كه ميان علم پيامبر و ائمه)ع( به گونه اي كه شيخ انصاري )رحمه اهلل( ياد آور 

ائمه)ع( نسبت به كليه شد، تفاوتي وجود داشته باشد ، زيرا به ادعاي وي علم حضوري 

موضوعات موجود در خارج ، از علم غيب ويژه ذات مقدس باري تعالي سرچشمه گرفته است. 

هر چند به مقتضاي آيه شزيفه ، آنان نيز آگاه به غيب هستند چرا كه باجزم و يقين در زمره 

در رسائل به شمار مي آيند و يا به گنه اي ديگر از مواردي كه وي راسخان در علم و دانش 

بدان اشاره كرده است گر چه در خصوص چگونگي علم و آفرينش پيامبر و ائمه )ع( همسويي 



با كساني كه بر روايات وارده در اين باب آگاهي دارند ، حق اين است كه معصومين )ع( به 

كليه اموري كه رخ داده و رخ مي دهد و رخ خواهد داد، ذره اي از امور، بر پيامبر و ائمه)ع( 

 پوشيده نمي ماند.

اين علم و آگاهي خواه بدين سبب كه از نور پروردگارشان آفريده شده اند برايان به وجود 

چنين ويژگي را در وجودشان آمده باشد و سا مشيت و اراده و سرچمه فيض الهي در حق آنان ،

رب به علم به وديعت نهاده است . بديهي است علم و دانش پيامبران اولو العزم و فرشتگان مق

پيامبر ائمه )ع( منهي مي شود تا چه رسد به علم و دانش كساني كه در همه عوالم پايين تر از اين 

رتبه باشند زيرا پيامبر اكرم نخستين شخصيت عالم وجود و عقل كامل و محض انسان تمام و 

جود كمال است و شگفت آور نيست اگر اين بزرگواران بر تمام اموري كه در كليه عوالم و

دارد، آگاهي داشته باشند تا چه رسد به آنچه رخ داده و اتفاق خواهد افتاد كه لين مضمون در 

معصومين )ع( را به گون اخبار بسيار زياد و متواتري وارد شده و اخبار و رواياتي كه عم ودانش 

بيان هاي ديگر مي داند، با مطلب ياد شده منافات ندارد زيرا گاهي حكمت ايجاب مي كند كه 

مطلب به جهت كوتاهي كردن شخص مخاطب و يا نقص او و يا جهات ذيگر نظير ترس و بيم و 

امثال آن ، به نحوي غير از صورت واقعي عنوان شود. افزون بر اين ائمه)ع( در صورت انجام 

توريه، به دروغ نيز سخن نگفته اند و اگر بيم خارج شدن از چارچوب بلكه از اين فن، نمي رفت 

ين زمينه به تفصيل سخن مي گفتيم. به هر حال توفيق نگارش رساله اي جداگانه را در اين در ا

  باب از خدا مسئلت دارم.

 

((343)) 

مي دانيم در شگفتم! به خدا سوگند! خواستم كنيزكم را تنبيه كنم وي فرار كرد و ندانستم در 

 كدام يك از اطاق هاي خانه نهان شده است((.

به طريق نقل از پيامبر رار كرده اند برخي خبرهايي كه از غيب مي دهند ائمه)ع( خود، اق

اكرم)ص( از جبرئيل)ع( از خداي عزوجل بدانان رسيده است. بنابراين، چگونه ادعا مي شود كه 



فرد فرد صوفيان در علم و دانش و ديگر امور بر اهل بيت عصمت و طهارت گنجينه هاي علم و 

 وحي، برتري دارند؟!دانش و جايگاه فرود آمدن 

بر فرض صحت كشف ياد شده و علم و دانش و كزاماتي كه براي صاحبان كشف مدعي  -1

اند، الزم مي آيد كه بر بسياري از معجزات پيامبران ائمه )ع( خط بطالن كشيده  شود و نتها در 

 زمينه آوردن معجزات امكان برابري و مساوا آنان با پيامبران و
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( وجود داشته باشد بلكه در حصت ادعاي پيامبري و امامت آن بزرگواران نيز شك و ائمه )ع

ترديد به وجود آيد زيرا داليل و براهيني كه ثابت كننده ادعاي آن هاست ، براي يكايك مردم، 

اموري ممكن تللقي شده و به گفته صوفيان با چله نشيني فرد به تنهايي و مدتي كمتر از آن مي 

 را به دست آورد و به آن ها رسيد. توان آن ها

بنابراين ، باروا بودن اين احتمال ، چگونه مي توان به صحت ادعاي پيامبر يا امامي يقين حاصل 

كرد؟ بطالن الزم قطعي است و ملزوم نيز چنين است. كدام فساد و تباهي در دين از اين باالتر؟ 

مثال آن كه حرمتش در دين، مشخص آيا ضرر و زيان سحر و جادو و تردستي و پيشگويي و ا

است كمتر از ضرر و زيان اين كشف است؟ بدين ترتيب، لزوماًو به طور قطع ، چنين كشفي به 

 طريق اولي حرمت شرعي دارد.

همان گونه كه ظاهر است در خبرهايي كه صاحبان كشف مي دهند ، اختالف بسيار زيادي  -6

 وجود دارد كه نياز به بيان آن ها نيست.

ر خور توجه است كه هر يك از صاحبان مسلك هاي صوفي گري مدعي اند كه بر بطالن د

سال  30مسلك مخالفانشان، براي وي كشف حاصل شده است. نظير غزالي كه گفته است: با 

رياضت كشي و خلوت گزيني و متاركه درس ، بطالن مذهب شيعه و مراتب فراوان برتري 

است. هم چنين شيعيان صوفي مسلك و هر گروهي حتي ابوبكر بر علي)ع( برايش كشف شده 



كفار هند و ديگران نيز، چنين ادعايي كرده اند . بنابراين، مشخص شد كه اين كشف ، پندار و 

 خيالي بيش نبوده و از حقيقتي برخوردار نسيت و يا صرفً ادعايي بي پايه و اساس است.

ساني كه با وجود اختالف هاي مسلك يكي از علما ما مي گويد: من شگفت زده مي شوم از ك

هايشان در ظاهر، مدعي چنين مرتبه اي )كشف( مي شوند! با اين كه هر يك از آنان مدعي 

كشف اند كه تنها با مسلك و مرام و اعتقاد خويش موافقت داشته باشد جنان كه غزالي با ادعاي 

يش از علي )ع( برايش فضيلت و برتري ابوبكر به مراتبي بوصول و رسيدن به مرتبه كشف،

كشف شده است و اين مهنا براي كساني كه كتاب ))احياء العلوم(( وي را مطالعه كرده باشند 

روشن است . اگر گفته شود: آيا لعنت فرستادن بر يزيد به عنوان قاتل امام حسين)ع( و يا كامالً 

 فرمان قتل آن بزرگوار، جايز است يا خير؟ در پاسخ 3صادر كننده

چاپ دار المعرفه لبنان در بيان سلسله آفت هاي زبان گفته است! هشتمين آفت  311ص  1.ج 3

 لعنت است.
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قتل، چنين چيزي اصالً ثابت نشده و جايز نيست يزيد را قاتل ويا صادر كننده  فرمان،مي گويند:

حقيق و بررسي نمي قلمداد كرد تا چه رسد به لعن و نفرين او. بنابرابن چنين عمل بزرگي بدون ت

توتن به مسلملني نسبت داد تا اين كه مي گويد... اگر گفته شود: آيا جايز است گفته شود 

 خداوند، قاتل حسين و صادر كننده فرمان قتل او را، لعنت كند؟

در پاسخ بايد گفت: آن چه صحيح به نظر مي رسد اين است كه گفته شود: اگر قاتل امام حسين 

مرده است لعنت خدا بر او باد ، زيرا ااحتمال دارد بعد از توبه مرده باشد و نظير )ع( قبل از توبه 

نيز آورده. بنابرابن، كدام ناصبي و دشمن اهل بيت به اين پايه از دشمني و  3اين را درياره حَجّاج

كينه توزي رسيده است ؟ به خواست خدا و تحقيق و بررسي بيشتري در اين زمينه ارائه خواهد 

 شد.



آن چه را صوفيان از آن خبر مي دهند، خالف آن فراوان ظاهر شده است و كرامات و  -5

مردود و محكوم به بطالن است چنان كه از  داليل و براهيني كه بر واليت خود ابراز مي كنند،

گفه هاي بزرگان و سران آن ها به خوبي روشن است تا چه رسد به هوادران آن ها كه به 

ان لرخي از آن ها خواهيم پرداخت . بنابراين، مشخص شده ادعاي كشف خواست خدا به بي

 آقايان ، محكوم به بطالن و مردود است.

از كساني كه مدعي كشف اند خواسته شود به وسيله كشق تنها يك مسئله از مسائل مشكل  -3

بررسي  معروف بين علما و دانشمندان و يا اخبار واحاديث و يا كاري نظير آن را به تحقيق و

كوچكترين مساله اي نخواهد بود. بنابراين، عدم صحت كشف آشكار گشته و سود و بهره قابل 

 اعتنايي بر آن ثابت نشده است.

ضرورت دين، گواه بر بطالن كشف است. بدين معنا كه كشف، در دين وآئين اسالم از  -4

هيچ يك از احكام دين ، بدان  حجيتّي برخوردار نبوده و انكاء بر آن روا نيست و نبايد در انجام

توجه داشت زيرا ميان اين كشف و ميان وهم و خيال و پندار هاي پست و وسوسه هاي شيطاني 

و خواب هاي آشفته اي كه فرد بدون مشاهده و اديشه در خواب مي بيند تفاوتي نمي توان قائل 

 شد. با اين كه اهل كشف خود، به عدم حجيت آن ها اعتراف

چاپي نزد ما در مورد حجاج مطلبي يافت نشدبلكه گفته است: نفرين انسان ها نيز در نسخه . 3

نزديك به لعن است حتي نفرين بر ستمگران مثالً اگر در حق فردي ستم پيشه بگويد: خدا او را 

 به بيماري مبتال كند. جله اي نكوهيده است.
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كشف، هيچ گونه مزيت و سود و بهره قابل  و اقرا مي كنند. بنابراين، حتي به فرض جايز بودن

اعتنايي براي آن ها باقي نمي ماند. با اين كه در روايات و احاديث در خصوص عدم جواز اخذ 

منحصر به آن علم و دانش از غير پيامبر و امام)ع(، از مرز تواتر فراتر رفته و صريق دريافت علوم،

شاره شد در كتاب شزيف اصول كافي ))كتاب بزرگواران است. به هرحال، احاديثي كه بدان ا



و ديگر ابواب وجود دارد و بيان تمام رواياتي كه  العقل(( و ))كتاب الحجة(( و ))كتاب العلم((

 به آن ها اشاره اي گذرا داشتيم در اين جا نمي گنجد.

نظير اين كشف بلكه فراتر و بزرگتر از آن براي كفار و جن زدگان حاصل مي شود.  -30

براين ، چه فضيلتي در كشف است و اهل كشف از چه مزيتي برخوردار اند؟ در مورد كفار بنا

هند و ديگران همه جا رايج است كه نظير اين كشف برايشان حاصل مي شود بلكه هم اينان و 

 چنين چيززي وارد نشده است.امثالشان اختراع كننده اين رياضت ها بوده اند ولي در دين،

ر موارد بسياري براي جن زدگان كشف مي شود چنان كه اين امر از آنان مانند اين كشف د

و از خبر هاي غيبي كه مي دهند و موافق در مي آيد، نيزشنيده شده است بدين  مشاهده شده

ولي متاسفانه ترتيب، آن جا كه كفر و جنون با هم در آميزنند، كدام فضيلت را مي توان يافت؟!

قابل درك نيست. البته بعيد به نظر نمي رسد كه شياطين و اجنه   اين قضيه براي بيشتر آنان

برايشان ضاهر شوند و برخي از ان چه مي دانند، با آنان سخن بگويند زيرا شياطين جنيان نزد 

اهل تسخير و رياضت، گرد مي آيند و به شكل انسان ظاهر مي شوند چنان كه شياطين به درون 

ن را از هر چه مي پرسيدند آگاه مي ساختند و اين كار به بت ها وارد مي شدند و بت برستا

 مراتب فراتر از موضوعي است كه صوفيان مدعي اند آن اند.

بنابراين، چگونه مي توان به كارهايي از اين قبيل اطمينان و اعتماد حاصل كرد؟ در زمان هاي نه 

روشن تر از آن چه صوفيان چندان دور از مردي حكايت شده كه اشيائي از اين قبيل بلكه بسيار 

و سپس مشخص شده او با شيطاني در ارتباط بوده كه وي ادعا مي كنند، آشكار مي ساخته است

را از آن امر آگاه مي ساخته و خبرها و نامه ها و پاسخ ها را از مسافت هاي دو ماه راه، در يك 

 آورده است. روز براي وي مي رسانده و آن مرد نيز براي آن شيطان سجده به جا مي

موضوع ياد شده را پسر اين فرد پس از مرگ پدر خود از او نقل كرده و بعيد نيست كه هر چند 

 با خوردن برخي ادويه برايشان تغيير و دگرگوني مزاجي حاصل گشته كه به اين
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 قيبل امور دست يافته باشند.

ف دين بلكه سرآمد همه آن حاصل شدن كشف به ادعاي صوفيان يكي از بزرگترين وظائ -33

هاست. اگر چنين باشد الزمه اش اين است كه شرع، بدان فرمان داده باشد و از طريق علم 

وآگاهي و قطع يقين و فرمان به علل و اسبابب مقدمات و يا مشروعيت آن به ما رسيده باشد تا 

 چه رسد به وجوب و فرمان به انجام آن.

و اخبار، ذكر و يادي از اين مطلب بلكه نامي از آن به ميان  بنابراين، به چه دليل در احاديث 

نامده است؟! بدين سان، مشخص مي شود كه چنين موضوعي شرعاً ازريشه و اساسي برخوردار 

 نيست.

آن گونه كه صفيان قائل اند، با حصول كشف، همه تكاليف از انسان ساقط مي شوند در -34

وم به بطالن است و مالزمه روشن است چون خود، صورتي كه الزم، باطل و ملزوم نيز محك

بذان اعتراف و اقرار كرده و مدعي آن شده اند و بطالن الزم با اين كه بي نياز از بيان است، 

ياد آور خواهيم شد. واهلل  قطعي و احتياج به برهان و استدالل ندارد و به خواست خدا آن را

 المستعان.

 

((346)) 

 

 باب پنجم:                      

 حصول كشف و اسقاط تكليف

         

در اين باب بر اعتقادات صوفيان كه در صورت دست يابي به كشف مورد ادعاي خود، تكاليف 

را ساقط مي دانند، خط بطالن خواهيم كشيد . صوفيان به اين اعتقاد تصريح كرده و علما و 

داده و بسياري از آنان را آشكارا ساخته دانشمندان با صراحت به اين اعتقاد را به صوفيان نسبت 

 اند.



 از جمله عالمه در كتاب ))نهچ الحق و كشف الصدق(( آن را ياد آور شده كه به خواست

خداي متعال عين عبارت وي و دير عبارات، در مبحث نكوهش سران آن ها، خواهد آمد. بدين 

 د.ترتيب، دازده دليل بر بطالن اعتقاد ياد شده آنان داللت دار

بر اين مهنا ابراز نشده. بنابراين، چگونه جايز است واجبات را ترك محرمات  دليل قطعي و ظني -3

 را بدون دليل، حالل شمرد؟!

من جنّ وانسان را فقط براي  3خداي متعال فرمود: )) و ما خلقت الجنّ و االنس االّ يعبدون؛ -4

ست بلكه با عبادت و پرستش پرستشم آفريدم(( بنا به گفته صوفيان ، تنها شناخت ، كافي ا

منافات دارد و به ادعاي آنان اين دو، قابل جمع نيستند و اين خود، بر تناقص مخالفت با قرآن 

تصريح دارد و حكمي بر خالف دستورات الهي كه خدا فو فرستاده حكم نكنند، كافر به شمار 

 مي آيند((.

ر: ))اقيمو الصلوة و آتوالزكوة و دستورات فراواني در كتاب سنت در اين خصوص وارد شده نظي -1

نماز بپاداريد و زكات بپردازيد و از خدا و  4اطعيواهلل و رسوله واعبدوا ربكم و فعلوا الخير؛

 رسول او فرمان بريد و خداي خويش را پرستش نماييد و به انجام كار

 16. ذاريات، آيه 3

 31. مجادله، آيه 4 

((345)) 

 نيك همت گمارريد((

آنان كه همواره  4... والذين هم علي صلواتهم يحافظون؛3علي صلواتهم دائمونالذين هم ))

نماز بپا مي دارند و آن ها كه بر نمازهايشان مواظبت مي نمايند(( ))واعبد ربّك حتي اتيك 

خداي خويش را تا دم مرگ پرستش نما(( زيرا پيامبر اكرم)ص( حتي در بيماري كه به  1اليقين؛

ره خدا را عبادت و پرستش مي نمود و آيات فراواني از قرآن در اين زمينه رحلتش انجاميد هموا

و در آيه اخيربه صراحت پايان تكليف را بر از جنبه عموم و اطالق بز اين معنا داللت دارند 

 مرگ، معلق ساخته و در مخالفت با اين موضوع نيز دليل ثابت نشده است. 



رسيده كه بر وجوي تمسك به دين و استمرار آن روايات فراوان متواتري از معصومين )ع(  -2

 2لحظه مرگ، داللت دارد و حالل محمد تا قيامت حالل و حرام او تا روز قيامت حرام است.

بر اين معنا تصريح دارند و اهل روايات و احديث ياد شده با وجود كثرت شان عموماً وخصوصاً

  دقت هيچ گونه ترديدي در آن ها نمي يابند.

بلكه تمام مسلمانان ، بر پاي بندي به دين، اتفاق نظر و اجماع دارند و داخل بودن شيعيان  -1

معصومين)ع( در اين اجماع به خوبي روشن است همان گونه كه مذهب آن ها و تواتر احاديث 

 و روايتشات به خوبي قابل درك است.

و پاي بندي  تمسكضرورت مذهب، بلكه ضرورت دين حاكي از اين همين معناست. بنابرابن، -6

به واجبات از روشتن ترين و بديهي ترين ضروريات دين است و هيچ مسلملن و غير مسلماني 

 ترديدي به خود راه نمي دهد كه اين موضوع از دستورات مكتب رسول اكرم )ص( است.

اين عبادات و تكاليف گاهي با قطع يقين ثابت مي شوند كه در اين صورت جز با يقين دگر ،  -5

از آن ها دست برداشت چنان كه به طرق متعددي از آن بزرگواران رسيده است كه  نمي توان

فرموده اند : ))ال تنقص اليقين بالشك ابداً؛ هيچ گاه يقين خود را با ترديد ير هم مزن(( ))بل 

  و 1انقضه بيقين آخر؛ بلكه با يقين ديگر اين كار را انجام ده(( چه اين كه در تذيب 

 .44معارج آيه  .3

 .4ومنون، آيه م .4

 .44حجر، آيه .1

 .31، ص  3كافي ج  .2

 .3ص  3ج همان، .1

 

((343)) 

 

 ديگر كتب وارد شد است.



پايه هاي اين اعتقاد ناپسند و فاسد و مسلك زشت و باطل، بر كشفو وصولي كه خود، آن را  -3

مدعي آن شده اند، بنا گشته و اين معنا براي هركس كه اختراع كرده و حلولو اتحادي كه خود،

آشنايي به راه و رسم آنان دارد، روشن است بنابراين، به فساد اصل كه پي برديد. فساد فرع نيز 

 برايتان آشكار كشت.

آن چه از حاالت پيامبر اكرم)ص( و ائمه)ع( معلوم و مشخص است آن بزرگوران در مدت عمر  -4

خويش،  خويش خود حتي در بيماري كه به رحلتشان انجاميد، بر انجام عبادات و طاعات

 )ع( به مقام كشفيمراقبت داشتند. بنابراين، يه گفته صوفيان الزم مي آيد كه پيامبر)ص( و ائمه 

كه صوفي يان مدعي آنند، نرسيده باشند و گرنه به عقيده اينان انجام عبادات بر آنان واجبو جايز 

وآگاهي و شناخت نبود. با اين كه به ضرورت مذهب شيعه ، هر يك از پيامبر و امام)ع( در علم 

خدا، از تمام جن و انس برتر و كامل ترند و مقدم داشتن فرد نادان بر شخص آگاه را زشت و 

ناپسند مي دانند تا چه رسد به فردي كه در فضيلت، از همه برتر است. الزمه ديدگاه صوفياني 

اوج كشف و  كه خود را منسوب به شيعه مي پندارند اين است كه پيامبر و ائمه )ع( همواره در

وصول باشند و هميشه عبادات بر آنان حرام باشد و گرنه الزم مي آمد برخي از رعيت آن ها، 

گاهي بر خود آن بزرگواران، برتري داشته باشند كه چنين چيزي محال است و صرقاً با اين 

فرض كه آنان حتي يكي از عبادات را انجام دهند، در بطالن كشف و عدم سقوط تكاليف، 

 ت مي كند.كفاي

اگر پرده ها نيز كنار رود، چيزي بر  3كشف العضاء ما ازددت  يقيناً؛امير مومنان)ع( فرمود؛ )) لو 

(( با اين كه آن حضرت در انجام عبادات فوق العاده كوشا بود تا آن يقين من افزوده نمي شود

بر گفته جا كه در حال عبادت به فيض شهادت نائل گشت و اين موضوع خود، دليلي روشن 

ماست و همان گونه كه مالحظه مي كنيد فرموده امير مومنان)ع( دليل بر ممنوعيت كشف، است 

 زيرا به اتفاق همه، حرف ))لَوْ(( در جمله امام)ع( براي امتناع آمده است.

با قطع و يقين ثابت شده كه آيين پيامبر اكرم)ص( ناسخ ديگر اديان است و پس از آن  -30

مبري و پس از دين و آيين وي ، ديني نخواهد آمد و چيزي آن را نسخ نمي بزرگوار هيچ پيا

 كند الزمه اين موضوع، استمرار اين آيين الهي نسبت به اهل ايمان است.  بنابراين، اگر  



 .601، ص  5، احقاق الحق ج 312، ص 26. بحار ج 3

 

((344)) 

 

ني گناه برايش نوشته نمي شود( بايد كسي كه مدعي شود در دنيا ، قلم از كسي برداشته شده )يع

آن را ثابت كند با اين كه رسول اكرم)ص( فرمود: )) رفع القلم عن ثلثه، عن الصبي حتي يبلغ و 

قلم از سه گره برداشته شده است ، كودك  3عن المريض حتي برأ و عن المجنون حتي يفيق؛

تا هشيار شود(( بدين ترتيب، حديث تا به سن بلوغ برسد، بيمار تا بهبودي حاصل نمايد و ديوانه 

 ياد شده با مواردي كه در آن ذكر شده، بر برداشته شدن قلم از صوفيان ، داللت ندارد.

در انجام احكام شرع بايد تمسك به استصحاب نمود مگر اين كه خالف آن ثابت شود و  -33

ب كتاب ))فوائد اين اصل از ديدگاه اصولي ها و اخباري ها هر دو، حجت است چنان كه صاح

المدينه(( آن را اثبات رسانده است. بنابراين، از قديم تاكنون غمل با استصحاب أمري اجماعي و 

 اتفاقي بوده است.

در اين صورت الزم مي آيد كه همه تكاليف اگر بدون شناخت انجام پذيرد ، بيهوده،  -34

طالن خواهد بود، بيان مالزمه اين بيهوده و باطل شد كه الزم باطل بوده و ملزوم نيز محكوم به ب

ممتنع و باطل است و پس از شناخت، اگر ايمان به است كه عبادت و پرستش قبل از شناخت ،

به واسطه وصول آن را از ميان برداشت و اگر ايمان حاصل نشد ، عبادات پايه وصول نرسيد، بياد 

ميان برداشت ، زيرا ضرورت دين  همه باطل و فاسدند. و لزوماً بايد ايمان را باكشف و وصل از

و كشف در شناخت ، با يكديگر قابل جمه نيستند. از اين رو همه تكاليف تنها با شناخت، انجام 

 پذير است و چنين چيزي قطعاً باطل است. واهلل اعلم.

 

 توجيه حديث جعلي ))من عرف الحق((



ست به تأويل عبارتي كه در اين فصل در پاسخ به پرسش يكي از دانش پژوهان كه از من خوا

وي در يكي از كتاب هاي صوفيان آن را با لفض))من عرف الحق لم يعبد الحق(( يافته بود 

 بپردازم، سخن را آغز مي كنم.

در پاسخ وي نوشتم: ما ضرورتي براي تأويل و توجه دادن فكر و انديشه به توجيه چنين سخني 

ست و نه در كتاب معتبري آمده است. افزون نمي بينيم زيرا اين سخن نه داراي سندي صحيح ا

 براين كه ضاهر آن با عقل سليم و روايات صحيح مخالفت دارد. بنابرابن،

 .364. خصال، ص 3

   

((310)) 

 

نخست بايد آن را اثبات نمود. ثانياً از عناي ظاهري اش دور ساخت. البته به نظر مي رسد اين 

ساقط شدن عبادات را براي كساني كه به مقام  سخن از برخي صوفياني صادر شده باشد كه

 كشف و وصول مي رسند، روا مي دانند.

فرضاً اگر تسليم شويم كه حديث ياد شده ، جنبه روايت دارد، با عنايت به آنچه در اين زمينه 

يادآور شديم ، بايد آن را به دور افكند، زيرا از سندي صحيح برخوردار نيست و هيچ گونه 

صحت آن وجود ندارد، به فرص اين كه دور افكندن آن امكان نداشته باشد و قرينه اي بر 

صحت نقل آن ثابت شود، به جهت ضرورت جمع بين دليل ها بايد ان را هر چند به گونه اي 

دور از معنا ، توجيه نمود و چنين توجيهي با اموري امكان پذير است كه در اين جا به دوازده 

 مورد آن اشاره مي كنيم:

بادت و پرستش ، به معناي جحد و انكار باشد زيرا به تصريح صاحب قاموس و ديگران، جحد ع -3

و انكار يكي از معناي لغوي عبادت است و گفته اند: صيغه ماضي آن بر وزن فرح آمده است و 

بنا به برخي نقل ها اين فرموده خداي سبحان : ))قل ان كان للرحمن و لداً فأنا اوّل العابدين؛ اگر 

نخستين پرستشگر او من بودم(( نيز بر همين معنا حمل شده است. بدين خدا داراي فرزند بود، 

معناي ))من عرف الحق(( يعني كسي كه خدا را به گونه اي صحيح شناخته باشد، پس از ترتيب،



شناختش در مقام جحد و انكار خدا بر نمي آيد، در ضمن اشاره دارد كسي كه پس از شناخت 

به انكار آن بپردازد، شناخت قبلي او را نمي توان شناخت ناميد چنان كه موضوع  ظاهري حق،

محال بودن بازگشت به كفر پس از ايمان آوردن و نيز شناخت صحيح يقين آور را، به سيد 

به كفر بازگردد، مرتضي.... نسبت داده اند. از ديدگاه وي كسي كه پس از ايمان آوردن، مجدّداً 

ايمان سابقش ظاهري و در باطن، نفاق و دورويي بوده و در اصول كافي مشخص مي شود كه 

 رواياتي بر اين معنا داللت دارد.

همان گونه ياد آور شديم عبادت و پرسنش به معناي جحد و انكار بيايد و جمله))لم يعبد  -4

ظير به يك مهنا نهي مي باشد نهنفي نالحق(( جمله اي خبري به معناي انشايي و مقصود از آن،

 فرموده رسول خدا)ص( : ))ال ضرر و ال ضرار في االسالم((

كلمه ))ي عْبَد(( يا تشديد حرف ب ))ي عَبّد(( از ))عَبّده (( يعني او را خوار و پست نموده باشد و  -1

؛ راه هموار(( نيز از همين ماده است زيرا اعراب لفظ ياد شده با دعبَّ جمله))طريقٌ م 

مهناي جمله)) من عرف الحق لم يعبد الحق(( چنين مي بنابراين،سكون))ي عْبد(( ضبط نشده، 

 شود: كسي كه حق را شنات آن را با واگذاردن به غير اهلش يا به دست برداشتن از

 

((313)) 

 

به واسطه آن حق،ذيل نمي گرداند و به منظور از حق ثابت از ماده حق يحَق  است كه هر تقيه،

نام هاي خدا متعال و مقصود از شناخت كامل و يا منظور از نفي،  گاه به اثبات رسد ، نه نامي از

 نهي باشد چنان كه گذشت.

منظور از حق ثابت، همان باشد كه ياد آوري شد و اختصاص به غير خداي سبحان داشته باشد.  -2

زيرا ژرفاي ذات مقدس باري تعالي قابل شناخت نيست . بنابراين، شناخت، ارتباط به صفات 

ل وي، پيامبران، اولياء و دستورات الهي دارد و پرستش هيچ يك از اين امور ، جايز خدا ، افعا

 چنبه منفي و انكار آن صادق خواهد بود.بدين ترتيب ، به فرض صحت شناخت،نيست،



مقصود از ))كسي كه حق را شناخت(( يعني كسي كه حق را به گونه اي شايسته و در برترين و  -1

و منظور از اين شناخت ، شناختي است كه در قيامت حاصل مي  واالترين رتبه آن ، شناخت

و به جهت ضرورت جمه بين  شود و در آن جا با جزم و يقين، همه تكالف ساقط مي شود

 ضرورريات، اختصاص به حق مي يابد.

منظور از)) كسي كه حق را شناخت(( يعني خدا را آن گونه كه شايسته است به معناي اوج  -6

يا امكان دارد، شناخته ولي آن گونه كه شايسته است وي را نپرستيده است. شناختي كه در دن

بنابراين، چگونه كسي را كه در رتبه و شناخت ، بمراتب از او پايين تر است، پرستش نموده 

هر چند كسي در پرستش خدا بسيار كوشيده باشد ولي بايد به كوتاهي در است. بدين ترتيب ،

ف نمايد كه در اين زمينه شواهدي از روايات، دليل بر اين مدعاست و پرستش او، اقرار و اعترا

كه هر كس شناختش از خدا بيشتر  اين مورد به مقصود نزديك تر و مويد آن نيز مشخص است

باشد عبادت و پرستش او نيز افزن ميگردد و به خواست خدا به اين بحث خواهيم پرداخت و 

مي شود. بنابراين، چنان كه بر كسي پوشيده نيست در اين همين مهنا از اين مورد نيز استفاده 

 مبحث، نظريه صوفي گري نيز مردود است.

مقصود از جمله ))كسي كه حق را شناخت(( يعني: هر يك از اشخاصي كه خدا را شناخت، آن  -5

گونه كه بايد، وي را عبادت و پرستش نكرد. بنابراين، عام بر عموم خود باقي و عوام و خواص 

امل مي شود. البته پوشيده نيست كه اين مورد از مورد قبلي به مقصود نزديك تر است چون را ش

 نيازمند به آن توجيه نيست.

منظور از جمله))كسي كه حق را شناخت(( يعني: حرف))مَنْ(( اسم استفهامو استفهام نيز انكاري  -3

 باشد. بنابرابن، معناي جمله چنين مي شود: كدام شخص حق را

 

((314)) 

 

شناخت و حق را مورد پرستش قرار داد؟ و كلمه))حق(( در هر دو جا نامي از نام هاي خداي 

))لم يعبد(( مسماي اين نام باشد و حذف ))واو(( در اين جا به متعال تلقي مي شود يعني: جمله 



معناي جمله، زياني نمي رساند هر چند كوارد ثابت نگاه داشتن كلمه واو بيشتر و واضح تر است 

 كه نضير آن در اين شعر متبنّي بخ چشم مي خورد.

 3اي يوم سررتني بوصال                   لم ترعنّي ثلثه بصدود

اين مورد نيز به مقصود نزديك تر است و اين معنا در مناجات و ادعيه اي كه از ائمه)ع( رسيده، 

ا از شناختي وجود دارد و در آن ها اشاره شده كسي كه باوجود شناخت خارج است و ي

برخوردار نيست زيرا به مقتضاي شناخت، عمل نكرده است . بنابراين شناخت وي به جهت 

اندك بودن آن، به سان ناشناختن و يا از درجه اعتبار ساقط است زيرا به كقر و ارتداد وي و 

تساوي او با كسي كه فاقد شناخت است ، حكم شده بلكه آن گونه كه پوشيده نيست به مراتب 

ز او بدتر است و در جاي خود ثابت شده كه اقتضاي استفهام انكاري، نفي متعلق آن است در ا

صورتي كه در اين جا، سخن، مقيد است و بايد نفي درچنين موردي، تنها به قيد برگردد و همين 

 معنا موجب اثبات قيد ميشود زيرا نفي در نفي، اثبات است.

(( اسم موصول و منظور از آن خداي سبحان باشد زيرا حرف))مَن(( در جمله))من عرف الحق... -4

آگاهست و ديگران از چنين آگاهي هر چيزي آن گونه كه هستند ،تنها خداي متعال بر حقايق 

برخوردار نيستند. بنابراين، شناخت اين فرد، آميخته با جهل و ناداني است و معناي اين جمله اين 

آن گونه كه هست، آگاهي دارد، تنها آفريدگار  گونه مي شود: كسي كه از حقايق هر چيزي

مورد پرستش است نه آفريده هاي پرستشگر. بنابراين، قابل تصور نيست كه كسي هم پرستشگر 

و هم مورد پرستش باشد ، همين مهنا بر بطالن پرستش غير خدا براب غير خدا داللت دارد و هر 

)ع( و ديگران نيست و در اين عبارت عابد و پرستشگري، نظير حضرت عيسي و ع زَيْر و علي

كلمه))عارف(( تنها بر خداي متعال اطالق شده است و در نهج البالغه نيز در سخنان امير 

مومنان)ع( به چشم ميخورد و در صورت معذور بودن معناي حقيقي مي توان اراده معناي 

 عارف نيست.مجازي نمود با عنايت به اين كه اطالق كلمه))عرف(( مستلزم اطالق لفظ 

چاپ بيروت مراجعه شود شعر وي اين گونه آغاز مي شود :  40به ديوان مبتني ص  .3

 غريب لصالح في ثمود و قال في صباه.
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همان گونه كه ياد آوري شد كلمه))مَنْ(( اسم موصول و مقصود از آن باري تعالي باشد و  -30

خداي سبحان را آن گونه كه سزاوار ذات  كلمه))ي عْبد (( به صيغه مجهول بيابيد يعني هيچ كس

 مقدس اوست، پرستش نكرده است.

كيلمه))من(( شرطيه و كلمه))حق(( از نام هاي خداي متعال و كلمه))ي عْبَد(( يه صيغه  -33

معنا چنين  مجهول عنوان شود زيرا اين كلمه به صيغخ معلوم))يَعب د(( ضبط نشده است. بنابراين،

ت حاصل نمايد خداي سبحان پروردگار اوست و او را مورد پرستش مي شود : كسي كه شناخ

قرار نداده باشد ؛ معنايش اين است كه آن عارف را هيچ كس آن گونه كه بايد ، پرستش نكرده 

است زيزا ممكن نيست او، هم مورد پرستش باشد و هم پرستشگر و هم معبود و هم عبادتگر و 

ائد و يا از مضاف اليه است. چنان كه در عباراتي از اين الف و الم در كلمه ))الحق (( دوم، ز

گذشت در اين صورت گفته غاليان)غالت( نيز قبيل، به چشم مي خورد. بنابراين، چنان كه قيالً

 محكوم به بطالن است.

مقصود از كلمه ))حق(( حق  واجب باشد زيرا يكي از معاني حق ، همين است و  -34

د چنان كه قبالً ياد آوري شد. بدين ترتيب، معنا چنين ميشود: كسي كه كلمه))ي عبَّد(( مشدّد باش

حق واجب مسلمانان و يا مومنان را بشناسد چنين حقي را با دست برداشتن و عدم انجام آن، 

آن هم با ضايع نمي سازد و يا صاحب حق را  با اهانت رواداشتن و كوتاهي در حق وي، 

 بنابر مجاز عقلي، ذليل نمي گرداند.خوداري از بيان نام صاحب حق و يا 

بايد توجه داشت كه بعيد نيست در اين زمينه احتماالت ديگري غير از آن چه ياد آوري شد، 

وجود داشته باشد و در جاي خود ثابت شده كه هر جا پاي احتنال در كار باشد ، استدالل محكو 

ها نزديك به مقصود است، افزون به سقوط است تا چه رسد به احتماالت زيادي كه بسيارياز آن 

بر اينكه كه با داليل قبلي نيز در تعارض بوده و از سويي ثابت نشده اين سخن از معصوم )ع( 

 صادر شده باشد. واهلل اعلم.

 

  داليل عقلي و نقلي:



قابل آگاهي است كه غقل ونقل هردو داللت دارند كه آگاهي و شناخت ، موجب انجام عمل 

عبادت و گاهي و شناخت وي در مورد خداي متعال بيشتر باشد لزوماً مي شود و هر كس آ

پرستش وي به پيشگاه خداوند و بيم و ترس از عذاب او و اميد به رحمتش فزوني مي يابد چنان 

 كه اگر كسي آشنايي و شناخت وي به شجاعت فردي شجاع افزايش
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هر كس به كرم و بخشش انسان بخشنده و يابد، ترس و بيم وي از او نيز زيادتر مي شود و 

كريمي آشناتر گردد، اميدش به كرم او افزايش مي يابد و اين معنا بر ابطال سخن صوفيه در اين 

شنيده شده باب تصريح دارد چنان كه قبالً بدان اشاره كرديم و در اين خصوص دوازده دليل 

 كه آن ها را ياد آور مي شويم:

تنها دانشمندان از خدا بيمناكند(( داللت  3خشي اهلل من عباده العلماء ؛آيه شزيفه )) انّما ي -3

دارد كه الزمه آگاهي و شناخت، ترس و بيم بوده و منحصر به عالم و دانشمند است و سبب بيم  

همان علم و آگاهي و شناخت است كه حكم به ترس و بيم ، معلق بر آن است. بنابراين،  ترس ،

 اهي و شناخت، ترس و بيم نيز فزوني مي سابد.با افزايش دانش و آگ

بدين ترتيب ، ترس و بيم از خدا  ايجاب ميكند فرد به انجام واجبات بپردازد و محرمات را 

ترك كند . پس چگونه اين تكاليف از كسي كه به ادعاي صوفيان آگاهي و شناخت وي به 

 خدا بيشتر شده باشد، برداشته و ساقط خواهد شد.؟

رحمه اهلل( از امام صادق )ع( روايت كرده كه در مورد آيه شريفه ياد شده ، از آنان كليني) -4

حضرت در پاسخ فرمود:)) يعني بالعلماء من صدقه قوله فعله و من لم يصدق بزرگوار سوال شد،

، كساني است كه سخنانشان يا كردارشان ؛منظور ذات باري تعالي از علماء4قوله فعله فليس بعالم

 با سخنش سازگار نباشد ، عالم به شمار نمي آيد((باشد و كسي كه رفتار و كردار او مطابق 

داللت سخن فوق بر اين كه الزمه آگاهي و شناخت، كردار و عمل است به خوبي روشن و 

واضح است. بنابراين، ال افزايش آگاهي و شناخت ، كردار و عمل نيز فزوني مي يابد كه آگاهي 



اي متعال از آن جمله است. از اين رو ، الزمه افزابش علم و آگاهي ، و شناخت نسبت به خد

 ترك كردار و عمل نيست كه هدف مانيز اثبات همين معناست.

از امام صادق)ع( كليني )رحمه اهلل( در بخش پاياني كتاب ايمان و كفر ، ازروايان مورد اعتماد ، -1

ان روايت شده كه در آن فرموده روايت كرده كه به حضرت عرض شد : حديثي از شما برايم

ايد: هر گاه آگاهي و شناخت حاصل كرديد، هر گونه خواستيد عمل نماييد. راوي ميگويد: 

عرض كردم هر چند افراد عمل منافي عفت انجام دهند و دزدي كنند و شرابخوري نمايند؟ 

 ناحضرت فرمود: ))انا هلل و انا اليه راجعون! واهلل، ما انصفونا أن تكون امر

 .43.فاطر آيه 3

 .16، ص 3. كافي ج 4
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خ م( بالعمل و وضع عنهم انّما قلت : اذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير و كثيره  -)اخذنا

همه از خداييم و به سوي خدا باز مي گرديم، به خدا سوگند! در حقمان با  3فانه يقبل منك: 

فرمان داده شويم ولي از ان ها عمل برداشته شود،  انصاف سخن نگفتند كه ما به كردار و عمل

اين كه من گفتم: هرگاه در مورد خداوند آگاهي و شناخت يافتي هر كار خواستي انجام ده ، 

 يعني كار هاي نيك اندك و زيادت، از تو پذيرفته خواهد شد((.

روايت كرده  نيز در كتاب كافي ))كتاب العلم(( در بيان سخن حضذت عيسي )ع( با هوادارانش -2

 دانشمند بيش از همه مردم سزاوار خدمتگزاري است(( 4كه فرمود: ))احق الناس بالخدمة العلم؛

هم چنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود : ))العلم مقرون بالعمل، فمن عَل مَ عَم لَ و من  -1

دانش به كردار و عمل  علم و 1عَم لَ عَل مَ و العلم يهتف بالهمل فان اجابه و الّ ارتحل عنه؛

نزديك است، آن كس كه آگاهي يافت، اهل عمل شد و آن كس كه عمل انجام داد ، به 

آگاهي و علم دست يافت علم و دانش، كردار و عمل فرا مي خواند  اگر ب آن پاسخ مثبت 

 دادي پذيراي آن است و گرنه، از او دور مي شود((.



كالسائر علي غير الطريق، ود: ))العامل علي غير بصيرةنيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرم -6

كه كسي كه كور كورانه عمل نمايد به كسي مي ماند  2ال يزيد سرعة السير من الطيرق االّ ب عداً؛

بي راهه راه مي پيمايد و هر چه سزيع تر حركت كند ، از راه بيشتر فاصله مي گيرد((. اين سخن 

آگاهي ، شرط كردار و عمل است در صورتي كه صوفيان امام)ع( داللت دارد كه بصيرت و

بصيرت را علت ساقط شدن عمل مي دانند به همين دليل اين دو ويژگي با يكديگر قابل جمع 

 نيستند.

ااّل و ال معرفة روايت كرده كه فرمود: ))ال يقبل اهلل عمالً اال بمعرفةهم چنين از امام صادق)ع( -5

ته علي العمل و من لم يعمل فال معرفة له، أال ان االايمان بعضه من بعمل، فمن عرف دلّته المعرف

 خداوند هيچ گونه عملي را جز با شناخت، نمي پذيرد و شناخت نيز جز با 1بعض؛

 .262ص  4كافي ج  .3

 .15ص  3همان، ج  .4

 .22همان ص   .1

 .21، ص 3همان ج   .2

 .22همان ص   .1
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دا را شناخته باشد، همان شناخت، وي را به انجام عمل حاصل نمي شود، بنابراين ، كسي كه خ

عمل رهنمون مي گردد و آن كس كه اهل عمل نباشد، از شناخت خدا نيز بي نصيب است و به 

 هوش باشيد! كه اجزاء ايمان به هم بستگي دارند ((.

عالم ذنب نيز از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: ))يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل ان يغفر لل -3

)در قيامت( هفتاد كناه فرد جاهل و نادان بخشيده مي شود با ابن كه هنوز يك گناه  3واحد؛

 عالم بخشيده نشده است((.



واي  4از حضرت عيسي)ع( منقول است كه فرمود: )) ويل العلماء السوء كيف تلظّي بهم النار؛

 ((.بردانشمندان بد نهاد كه چگونه آش جهنم برايشان زبانه مي كشد

روايت فوق داللت دارد كه عالم و دانشمند نيز مرتكب گناه مي شود و سزاوار آتش دوزخ مي 

گردد و در اين خصوص تفاوتي بين آن كس كه علم و دانش او كامل يا ناقص باشد، وجود 

ندارد. البته اين در صورتي است كه تسليم اين تقسيم بندي شويم و گرنه كسي كه علمش ناقص 

 ر جاهالن است و اين مطلب صريحاً بر سخن صوفيان خط بطالن مي كشد.است در شما

و عظّمه منع فاه من هم چنين از پيامبر اكرم)ص( روايت كرده كه فرمود: )) من عرف اهلل  -4

آن كس كه خدا را شناخته باشد و از او  1الكالم و بطنه من الطعام و عنا نفسه بالصيام و القيام...؛ 

دهان خويش را از بيان سخن ، شكم خود را از غذا باز مي دارد و نفس  به عظمت ياد كند،

خويش را با انجام روزه و نماز، به زحمت مي اندازد...(( اگر بگوييد: ))...وبطنه الطعام...(( همان 

 رياضتي را مي رساند كه صوفيان مدعي آنند.

ان بر جنبه رياضت،  پاسخ اين است كه: اين جمله داراي معاني صحيح ديگري است كه حمل

تعين ندارد بلكه ترديدي نيست مقصود، منع شرعي است يعني شكم خود را از خوردن غذايي 

كه شرعاً حرام يا مكروه است، نگاهدارد. البته بعيد نيست منظور رسول خدا)ص( از جمله)) ... 

خن بر ساقط عنا نفسه بالصيام...(( عطف تفسير باشد. به هر حال به روشني پيداست كه اين س

 شدن عمل و عبادت پس از شناخت خدا بلكه كمال شناخت وي، داللت ندارد. واهلل أعلم.

 .25، ص 4كافي ج  .3

 .25، ص 4همان ج  .4

 .354، ص 4سفية البحار ج   .1
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نيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: ))من عمل علي غير علم علم كان ما يفسد  -30

كه بدون علم و آگاهي و شناخت كاري نجام دهد، فساد و تباهي آن كس  3اكثر مما يصلح؛

 كارش بيش از اصالح آن خواهد بود((. 

ايمان آن است  4هم چنين از حضرت منقول است كه فرمود: )) االيمان، أن ي طاع اهلل فال ي عصي؛

 كه به واسطه اش خدا اطاعت گردد و معصيت او نشود((

كرده كه به حضرت عرض شد: اگر كسي صرفاً به  كليني از امير مومنان )ع( روايت -33

وحدانيت و يگانگي خدا و رسالت پيامبر اكرم)ص( گواهي دهد، مومن است؟ حضرت فرمود: 

)) فأين فرائض اهلل؛ اگر چنين باشد پس واجبات الهي چه مي شود؟(( راوي مي افزايد: شنيدم 

و ال حالل و نزل فيه صوم و ال صلوةامير مومنان)ع( مي فرمود: ))لوكان االيمان كالمًا، لم ي

بر زبان جاري ساختن عباراتي بود، در مورد آن روزه و نماز و حالل و الحرام؛ اگر ايمان صرفاً

 حرامي وارد نمي شود((

راوي مي گويد : به ابو جعفر)ع( عرض داشتم: در جمه ما عده اي مي گويند : اگر فردي تنها به 

م )ص( گواهي دهد، مومن است. امام)ع( فرمود: ))فَل َم وحدانيت خداو رسالت رسول اكر

؟ ما خلق اهلل خلقاً اكرم عليه من المومن ألنّ المالئكة خ دّام قطع ايديهمضربون الحدود و لم ت ي 

المومنين و أن جوار اهلل مومنين و أنّ الجنّة للمومنين و ان الحور العين للمونين؛ اگر چنين است 

اري مي شود و دستهايشان بيده مي شود؟ خداوند آفريده اي برجسته تر پس چرا بر آنان حدّ ج

از مومن نيافيده زيرا فرشتگان همه خادمان مومنانند و جوار اهلل و بهشت و حور العين، از آن 

چرا كسي كه رائض و  1مومنان هستند(( سپس فرمود: ))ما بال من جحد الفرائض كان كافراً؛

 افر تلقي مي شود؟((واجبات را انكار  نمايد، ك

هم چنين از هشام بن سالم روايت كرده كه گفت: از امام صادق)ع( شنيدم مي فرمود:  -34

در پيشگاه خدا، عمل  2))انّ العمل الدائم القليل أفضل عنداهلل من العمل الكثير علي غير يقين؛ 

 همبشگي همراه با يقين هر چند اندك، از عمل بسيار با غير يقين، برتر است((

 .22، ص 3كافي ج  .3

 .11ص  4همان ج  .4



 .11ص  3همان ج   .1

 .15همان ص  .2

  

((313)) 

 

 باب ششم:                               

 

 چله نشيني

 

در اين باب به بيان ابطال چله نشيني زمستاني صوفيان و رياضت ها و نخوردن گوشت و ديگر 

 ن عمل داللت دارد:اختراعات آنان خواهيم پرداخت و دوازده دليل بر بطالن اي

وجود ندارد و دليل قطعي بر صحت و مشروعيت اين رياضت آن گونه كه آن ها مدعي اند، -3

 تحقيق و بررسي آنقبالً گذشت.

اين رياضت، بدعتي آشكار و روشن و وارد كردن چيزي كه در دين نبوده، به دين بشمار مي  -4

يل عقلي و كنكاش و بررسي هر دو ، آيد و بسياري ازصوفيان بدان اقرار و اعتراف دارند و دال

 بر اين مطلب گواه اند و به خواست خدا، روايات دال بر حرمت بدعت خواهند آمد.

ضرورت مذهب ايجاب مي كند اين رياضت فاقد مشروعيت باشد و اين موضوع يك از روشن  -1

 ترين ضرويات مذهب است و هيچ يك از شيعيان در عصر ائمه)ع( دست به چنين كاري نزده

اند و بيشتر صوفيان به آن اعتراف داشته و به هيچ وجه منكر نيستند كه چنين شيوه اي اخيراً ميان 

شيعه پديدار شده است بلكه در سابق نيز از ناحيه برخي اهل سنّت بين انان رايج و معمول شد و 

ار و پرستش به شمترديدي نيست اگر اين رياضت از مشروعيتي برخوردار بود و نوعي عبادت 

مي رفت چنان كه ياد آوري شد، آثار آن نظير ساير احكام بلكه احكام جزئي پايين تر از آن، 

 پديدار مي گشت.



گذشته از اين، احاديثي كه در مورد پايه و اركان و اصول اديان و تعداد واجبات و عبادات وارد 

مار اين عبادات نيست شده ، امري غير از موارد ياد شده را نفي مي كند و رياضت ياد شده در ش

بلكه در برخي روايات به گونهاي صريح، تعداد عبادات مشخص شده كه اين خود، دليل بر نفي 

اختراعات و امور ساختگي صوفيه است، چنان كه در گذشته بيان شد و در مباحث بعدي نيز ياد 

 آوري خواهد شد.

((314)) 

 

رياضت اتفااق نظر دارند به همين دليل علماي شيعه همه بر عدممشروعيت و عدم جواز از اين  -2

هيچ يك از علماي متقدم و متاخر آنان تادوران هاي نه چندان دور، چنين كاري انجام نداده 

بلكه به صراحت در مقام انكار آن بر آمده اند همان گونه كه معصومين )ع( چنين كرده اند 

رتيب، چگونه مي توان از اين اجامع بنابراين، معصومين)ع( نيز در اين اجماع داخل اند ، بيدن ت

خارج شد؟ تحقيق و بررسي در اين موضوع ، خود گواه بر اين است كه رياضت ياد شده در 

گذشته و كنون از ساخته و پرداخته هاي دشمنان دين اسالم نظير مسيحيت و كفار هند و صوفيان 

پيمودن راه و رسم آنان  اهل سنت است و به خواست خدا رواياتي كه همساني با دشمنان خدا و

 را نمي داند، ياد آوري خواهد شد.

با تحقيق و بررسي پيرامون شيوه و رفتار پيامبر اكرم)ص( و ائمه)ع( روشن مي شود كه آن  -1

بزرگواران هيچ گاه دست به انجام چنين اموري نزذه بلكه آن را فوق العاده مورد اعتراض قرار 

ياد آوري خواهد شد. با اين وصف چگونه رواست با مي داده اند چنان كه به خواست خدا، 

 شيوه و رفتار خاندان عصمت و صهارت به مخالفت برخاست؟!

صوفيان، مساله رياضت را مقدمه و وسيله كشف و ساقط شدن تكاليف قرار داده اند و شما به  -6

 خوبي بر بطالن هر دو آشنا شديد، تا چه رسد به مقدمه آن ها.

ن، اين رياضت را وسيله اي براي دست يابي به صفاي دل و مهرباني اگر كسي بگويد: صوفيا

 قرار مي دهند.



ياد آور شديم ، بر مي گردد. در آن جا بيان بايد گفت : پاسخ به اين موضوع به مطالبي كه قبالً 

رجحان چنين رياضتي شرعاً به ثبوت نرسيده است. اگر داشتيم با ورود نهي در اين خصوص ،

ودي خود، كاري پسنديده تلقي مي شد دست يابي بدان تنها به انجام محرمات اين عمل به خ

جايز ميگشت . بنابراين، با ورود نهي از انجام چنين رياضت و انحصار علل و اسباب آن در 

محرمات الهي ، بطالنش آشكار است و جمعي از علماي دين به بيان بطالن اين رياضت 

گر مسلمانان بر انجام  عبادات ديني خود مراقبت ئاشته باشد، پرداخته و يادآور شده اند كه : ا

ثمره اش صفاي فكر و انديشه و خرد و دست يابي به معارف الهي خواهد بود و صاحب 

مدارك)رحمه اهلل( از جمله كساني است كه در آغاز مبحث روزه در كتاب ياد شده، به ذكر 

 اين مطلب پرداخته  است.

 چنين رياضتي داللت دارند نظير فرموده خداي متعال: آيات شريفه قرآن بر نفي -5

 

((320)) 

 

اي  3))يا ايها الذين آمنوا ال تحرّموا طيّبات ما احلّ اله لكم و ال تعتدو انّ اهلل ال يحّب المعتدين:

ايمان آورندگان چيزهاي پاكيزه اي را كه خدا برايات حالل كرده است، حرام نكنيد و از حد و 

 منهيد زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمي دارد(( و )) كلوا مما رزقكم اهلل حالالًمرز، پا فراتر 

تناول كنيد(( و و از نعمت هاي حالل و پاكيزه اي كه خداوند به شما روزي داده است، 4طيبّا؛

 اي پيامبر! چرا آن چه را خدا بر تو حالل شمرده ، 1))يا ايها النّبي لم تحرّم ما احلّ اهلل لك؛ 

برخود حرام ميگرداني؟(( نيز اين فرموده اش: ))قل من حرّم زينة اهلل التي اخرج لعباده و الطيّبات 

و روزي هاي بگو: چه كسي زينت هاي الهي را كه براي بندگان خود آفريده  2من الرزق؛

 پاكيزه را حرام كرده است؟(( و آياتي از اين دست كه بر نفي اين نوع رياضت داللت دارد و به

خوبي روشن است حرام كردن اشياء حالل و پاكيزه بر نفس ، به معناي منع كردن و محروم 

ساختن نفس از آن اشياء محسوب مي شود كه داخل در مضمون و مفهوم اين آيات شريفه و 



روايات بعدي است هر چند كسي كه دست به چنين كارهايي مي زند، معتقد به حرمت شرعي 

 آن ها نباشد.

ر بسياري از روايات براي جلوگيري از ماللت نفس، فرمان به ميانه روي در انجام ائمه)ع( د -3

عبادات داده و از افراط وزياده روي در انجام آن ها نهي نموده اند در صورتي كه مشروعيت 

اين عبادات كامالً محرز و مشخص است تا چه رسد به موضوع مورد بحث ما كه با چگونگي و 

احاديث متعدد و معروفي كه به بدان اشاره شد در اصول كافي حكم آن آشنا شديد و 

 كليني)رحمه اهلل( و ديگر كتب،  روايت شده است. 

استجاب نشيني طوالني بر سر سفره پذيرفتن دعوت مومن و خوراندن غذا و غذل  -4

خوردن همراه با برادران مسلمان، در روايات ائمه معصومين )ع( وارد شده و در آن روايات 

بدن آدميان، ميان تهي است و ناگزير بايد   1له من طعام؛ال بد ه است: ))انّ ابن آدم اجوف،آمد

غذا تناول كنند(( و ديگر موضوعاتي كه در روايات ))اطعمه واشربه(( ))در كافي(( و 

 ))محاسن(( و ديگر كتب روايي آمده است.

 .35مائده آ ه  .3

 .33همان آيه  .4

 .3تحريم آيه .1

 .14اعراف آيه  .2

 .436، ص 6ي ج كاف .1

    

((323)) 

 

بدين ترتيب، به خوبي روشن است كه روايات ياد شده با مبني صوفيّه در اين باب، منافات دارد 

و رواياتي كه در نكوهش غذا خوردن پس از سير شدن و پرخوري وارد شده ، هيچ گونه اشاره 

كوهيده است. بنابراين، اي به خواسته مورد نظر صوفيان ندارد زيزا افراط و تفريط هر دو، ن

 خارج از موضوع بحث اند.



دست رد بر سينه صوفي روايات زيادي از پيامبر اكرم )ص( و ائمه )ع( رسيده كه صريحاً -30

ها نهاده و اعمال و كردار آنان را مورد اعتراض قرار داده است كه برخي از آن ها اشاره مي 

و روش امام )ع( به اسناد خود در مورد احتجاج  كنم. از جمله: كليني )رحمه اهلل( در باب سيره

امير مومنان)ع( با عاصم بن زياد كه خرقه بر تن كرد و ترك دنيا گفت آورده است: ربيع بن 

زياد از برادرش عاصم ، شكايت نزد امير مومنان برد)ع( و عرضه داشت : برادرم با اين كار 

ست. امير مومنان)ع( فرمود: عاصم بن زياد خانواده و فرزندانش را اندوهگين و محزون ساخته ا

را نزدم آوريد وقتي وي را به خدمت حضرت آوردند امام)ع( در برابر وي چهره درهم كشيد و 

و هو  اتبدو فرمود:  ))أما استحييت من أهلك؟ اما رحمت ولدك؟ أتري ان اهلل احلّ لك طيبّ

تعالي يقول: ))و األرض و ضعها  يكره أخذك مها، انت اهون علي اهلل من ذلك، او ليس اهلل

)) اوليس اهلل يقول: ))مرج البحرين يلتقيان بسنهما  3و النخل ذات االكمام((لألنام فيها فاكهة

از خانواده ات شرم نكردي؟ به فرزندان خود رحم ننمودي؟ آيا مي پنداري  4برزخ ال يبغيان؛

رد از آن ها استفاده كني؟ تو در خداوند روزي هاي پاكيزه را براي تو آفريده ولي دوست ندا

آيا اين سخن خدانيست كه برابر حق تعالي ناچيز تر از آن هستي كه با تو اين گونه رفتر كند،

فرمود: ))خداوند زمين را براي مردم آفريد كه در آن ميوه ها و نخل هاي پرشكوفه وجود 

و شيرين ، گرم و سرد(( را دارد(( آ ا اين سخن خدا نيست كه فرمود: ))دو درياي مختلف شور 

در كنار هم قرار داد كه با هم تماس دارند و ميان آن دو برزخي است كه هر يك بر ديگري 

 غلبه نمي كند)به هم در نمي آميزند( تا آنجا كه فرمود:

 فباهلل ال بتذال نعم اهلل بالفعال احبّ اليه من ابتذالها بالمقال و قد 1))يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان

 و امّا بنعمة ربّك فحدّث؛ از آن دو، مرواريد و مرجان خارجقال اهلل تعالي: ))

 4الرحمن، آيه  .3

 .40و  34همان ، آيات  .4

 .43الرحمن، آيه  .1

 .33ضحي ، آيه  .2

 



((324)) 

 

مي شود((به خدا سوگند ! خوار و ناچيز شمردن نعمت هاي خدا با كردار و رفتار در پيشگاهش 

شمردن آن ها با گفتار است در صورتي كه خداوند فرمود: )) و  دوست داشتني تر از خوار

 نعمت هاي پروردگارت را بازگو كن((.

عاصم به حضرت عرضه داشت: اي امير مومنان! پس چرا شما در خوراك خود و در پوشاك، 

 به لباس زبر و خشن بسنده نموده اي؟

ان يقدروا انفسهم بضعفة الناس حضرت در پاسخ فرمود: ))ويحك! ان اهلل فرض علي ائمه العدل 

واي بر تو عاصم ! خداوند بر پيشوايان دادگر واجب شمرده كه علي فقير فقره؛كيال يتبيّغ 

خويشتن را با ضعيف ترين اقشار مردم مقايسه كنند تا فقر و تنگدستي فرد تهيدست بر او دشوار 

خرقه خود افكن و لباس د،نيايد كه سر از فرمان خدا بگرداند(( بدين ترتيب، عاصم بن زيا

  3خويشتن را بر تن كرد.

كليني در باب ))شرايع و اديان(( از راويان مورد وثوق ، از امام صادق)ع( روايت كرده كه 

التوحيد ، و خلع انداد و شرايع نوح و ابراهيم و موسي و عيسي )ع( ،فرمود: ))ان اهلل أعطي محمداً 

و وضع فيها الطيبات و حرّم فيها الخبائ  أحلّنيّة فيها و ال سياحة،الحنيفيّة السمحة و ال رهباالفطرة

خداوند شريعت و آيين نوح و ابراهيم و موسي  4عنهم إصرهم و الغالل التي كانت عليهم؛ 

وعيسي )ع( را كه يگانگي خدا و كنار گذاشتن غير خدا و فطرت صحيح و سالم و باگذشت 

در اين آيين گوشه نشيني و دوره گردي وجود ندارد و  بود ، به پيامبر اكرك)ص( عطا نمود.

آن حالل و ناپاكي ها را تحريم نمود و بارهاي سنگين و غلّ و خداوند روزي هاي پاكيزه را در 

 زنجير هايي كه بر آن ها نهاده شده بود، از دوش آنان برداشت((.

 1في االسالم؛ )ال رهبانيةبنا به روايت جمعي از علماي شيعه وسني ، رسول خدا )ص( فرمود: )

در آيين اسالم گوشه نشيني و ترك دنيا وجود ندارد(( وصاحب قاموس نيز آن را يادآور شده و 

خواجگي، زنجير به گردن نمودن، پوشيدن لباس خشن و نخوردن گفته است: رهبانيّت نظير ،

ر نكوهش صوفي گوشت و امثال آن است.مقدس اردبيلي)رحمه اهلل( در شمار احاديث گذشته د



گري از علي بن محمد)ع( روايت كرده كه فرمود: ))تتجوّعون ع مراً حتي يد يخوا لأليكاف 

 حمراً و ال يقّللون

 .230ص  3.كافي ج 3

 .35ص  4. همان، ج 4

 مراجعه شود. 424. صبرسي)رحمه اهلل( آن را در تفسير سوره حديد آورده، به ص 1

  

((321)) 

 

يك عمر به خود گرسنگي مي دهند تا عده اي االغ )افراد نادان( را  3اس؛العسالغذاء االّ لمالء

به دام اندازند و استفاده از غذاي اندك فقط براي پر كردن ظرف هاي بزرگشان ، صورت مي 

گيرد (( تا اين كه فرمود: ))والصوفيّه كلّهم مخالفونا و طريقتهم مغايرة لطريقتنا و ان هم 

مّه؛ صوفيان همه با هم مخالفند و شيوه آنان مخالف با روش ماست. االنصاري او يهود هذه اال

 آنان نصارا يا يهود اين امتند((

طبرسي در تفسير آيه شريفه)) يا ايها الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما حالّ اهلل لكم(( مي گويد: 

و اندرز مفسران گفته اند: روزي رسول خدا)ص( در مسجد جلوس فرموده بود و مردم را پند 

مي داد و به توصيف قيامت مي پرداخت. حاضران نگران شده و به گريه افتادند و ده تن از ياران 

حضرت از جمله: علي)ع( ابوبكر، عبداهلل بن مسعود ، ابوذر غفاري ، سالم آزاد شده حذيفه ، 

بن مظعون  عبداهلل بن عمر، مقداد بن اسود كندي، سلمان فارسي، مقفل بن مقرن ، در خانه عثمان

و با يكديگر به توافق رسيد اند كه روز ها را روزه بگيرند و شب ها را بيدار جمحي گرد آمده 

بمانند و هيچ گاه در بستر نيارامند و گوشت و روغن نخورند به همسر وي امّ حكيم)حوالء( 

نش به من دخت ابوا ا ميّه كه به عطاري اشتغال داشت ، فرمود: آيا آنچه در مورد شوهرت و يارا

 خبر رسيده وافعيت دارد؟

 عرضه داشت : اگر كسي چنين خبري به شما داده راست گفته است.



رسول اكرم)ص( به منزل بازگشت ، وقتي عثمان وارد خانه اش شد همسرش وي را در جريان 

امر قرار داد و او همراه با يارانش نزد رسول خدا شرفياب شد. پيامبر به آنان فرمود:من بدين 

انّ النفسكم عليكم حقاً فصوموا ري كه شما انجام داده ايد فرمان داده نشده ام، سپس افزود: ))كا

و أفطروا و قوموا و ناموا فانّي أقوم و أنام و أصوم و أفطر و آكل اللحم والدسم، فمن رغب عن 

يد وشب سنّتي فليس منّي؛ شما خود بر خويشتن حقي داريد. بنابراين، روزه بگيريد و افطار نماي

زنده داري كني و بخوابيد، زيرا من نماز به پا مي دارم و ميخوابم و روزه ميگيرم و افطار مي كنم 

 و گشت و روغن تناول مي كنم، هر كس از سنت وشيوه من 

((322)) 

 

 سر پيچي نمايد، از من نيست(( آن گاه مردم را گرد آورد و با آنان چنين سخن گفت:

ساء و الطعام و الطيب و النوم و الشهوات الدنيا، امّا انّي لست آمركم ان ))ما حول قوم حرّموا الن

و ال اتّحاذ اعتمروا و اقيمو تكونوا قسّيسين و رهباناً فانّه ليس في ديني ترك اللحم و النساء 

الصلوة و آتوالزكوة و صوموا رمضان و استقيموا يستقم لكم فانما هلك من قبلكم بالتشديد 

 3سهم فشدّد اله عليهم فاولئك بقايا هم في الديارات و الصوامع فانزل اهلل آالية؛ شددّوا علي أنف

چرا عده اي از مردم ، زنان و خوراك و بوي خوش و خواب و استراحت و خواسته هاي دنيوي 

را بر خود حرام كرده اند؟ من هيچ گاه به شما فرمان نمي دهم به كشيشي و رهباني درآييد زيرا 

ين من نخوردن گوشت و دوري جستن از زنان و پناه بردن به دير و صومعه، وجود در دين و آي

ندارد و سيحت و گردشگري امت من روزه و رهبانيت و ترك دنياي آنان، جهاد است، خدا را 

بپرستيد و به او ذره اي شرك نورزيد و حج به جا آوريدو عمره انجام دهيد و نماز به پايداريد و 

ماه رمضان را روزه بگيريد ، پايداري نمايد تا برايتان پايدار بماند . كساني كه زكات بپردازيد و 

قبل از شما به هالكت رسيده اند بدين جهت بود كه بر خويشتن سخت گرفتند و خدا نيز بر آنان 

و اكنون بقاياي آن ها را در دير و صومعه ها مشاهده ميكند و خداوند آيه شريفه سخت گرفت 

 ر اين خصوص نازل فرمود((ياد شده را د



هم چنين طبري ازامام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: ))نزلت في علي )ع( و بالل و عثمان 

ماشاء اهلل و امّا بالل فخلف ان ال يفطر االّ  اً بن مظعون، فامّا علي )ع( فانّه حلف ان ال ينام بالليل ابد

آيه يد شده درباره علي )ع( و  4ال ينكح ابداً؛ حلف ان بالنهار ابداً و امّا عثمان بن مظعون فانّه

هيچ نازل شد. علي )ع( سوگند خورده بود جز آن جا كه خدا بخواهد ،بالل و عثمان بن مظعون 

گاه در شب نخوابد و بالل سوگند خورده بود هيچ گاه در روز عذا نخورد و عثمان بن مظعون 

 د((سوگند خورده بود كه هرگز با همسر خود آميزش نكن

شيخ صدوق در ))خصال(( به اسناد خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول 

 در امت من گوشه نشيني و 1 ؛ اكرم)ص( فرمود: ))ليس في امتّي رهبانيّه و ال سياحة و الزمٌّ

 مراجعه شود. 416ص  5به مجع البيان ج  .3

 .416ص  5همان ج  .4

 314ص همان، چاپ نجف، .1

      

((321)) 

 

 انزواگري و دوره گردي و سكوت، وجود ندارد((

خود به نقل از تفسير نعماني به اسنادش از اسماعيل  3سيد مرتضي دررساله))محكم و متشابه((

بن جابر، از امام صادق )ع( از پذران بزرگوارش ، از علي )ع( روايت كرده كه فرمود:))انّ قومًا 

علي أنفسهم طيبات الدنيا و حلفوا علي ذلك انّهم ال من اصحاب رسول اهلل)ص( ترهّبوا و حّرموا 

فيه بعد وقتهم ذلك، منهم عثمان و سلمان و تمام يرجعون الي ما كانوا عليه ابداً و ال يد خلون 

 عشرة من المهاجرين و االنصار.

ن فامّا عثمان بن مظعون فحّرم علي نفسه النساء و اآلخرون حرّموا االفطار بالنهار الي غير ذلك م

 عثمان بن مظعون ما قرّبني منذ كذا و كذا ، فقالت ام سلمه: و لم ذا؟مشاق التكليف، فجاءت امرأة

قالت: النه قد حرّم علي نفسه النساء و ترهّب ، فاخبرت ام سلمة رسول اهلل )ص( بذلك فخرج 

ل فمن رغب عن الي اصحابه و قال: أترغبون عن النساء؟ انّي آتي النساء و أفطر بالنهار و أنام بالي



سنّتي فليس منّي و انزل اهلل تعالي : )) يا ايها الذين آمنوا ال تحرّموا طيّبات ما احلّ اهلل لكم و ال 

و كلو مما رزقكم اهلل حالالً طيّباً و اتّقواهلل الّذي أنتم به  4تعتدوا إن اهلل ال ي حبّ المعتدين

 .1مؤمنون((

ال يؤاخذكم اهلل باللغو في لي ذلك، فانزل اهلل عزّوجل )) فقالوا : يا رسول اهلل! انّا قد حلفنا ع

؛ عده اي از ياران  1الي قوله))ذلك كفارّة ايمانكم اذا حلفتم و احفظوا ايمانكم(( 2ايمانكم((

رسول اهلل خدا )ص( از جمله عثمان بن مظعون و سلمان و ده تن از مهاجرين و انصار، گوشه 

زه دنيوي را بر خود تحريم كردند و سوگند خوردن هرگز نشيني اختيار كرده و روزهاي پاكي

 كارهايي را كه انجام مي دادند تكرار نكنند و از آن پس بدان امور نپردازند.

عثمان بن مظعون زنان را بر خويشتن حرام كرد و ديگران غذا خوردن در روز و انجام ديگر كار 

 ان بن مظعون كه زني هاي مشقت بار را بر خود الزم شمردند. روزي همسر عثم

 .306 -301نسخه خطي ص  .3
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 .441بقره آيه  .2
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((326)) 

   

زيبا بود به خانه ام سلمه آمد، ام سلمه به وي نگريست و از او پرسيد: چرا از بوي خوش و   

 آراستن و خضاب نمودن خود و ديگر امور ، استفاده نمي كني؟

 گفت: يراي اين كه عثمان بن مظعون از فالن مدت به من نزديك نشده. در پاسخ

 ام سلمه پرسيد چرا؟

وي گفت: او زن را بر خود تحريم كرده و گوشه نشيني و انزوا اختيار نموده است. ا م سلمه 

 رسول خدا)ص( را در جريان امر قرار داد. حضرت نزد يارانش رفت و فرمود:



وري مي كنيد؟ من با همسرانم آميزش مي كنم و روزانه غذا مي خورم و آيا واقعاً شما از زنان د

شب ها مي خوابم. بنابراين، اگر كسي از سنت و شيوه من سر پيچي كند، از من نيست و خداوند 

اين آيات شريفه را نازل فرمود: ))اي اهل ايمان! روزي هاي پاكبزه اي را كه خدا برايتان حالل 

يد و از حد و مرز خويش تجاوز ننماييد كه خدامند تجاوز كاران را كرده بر خود تحريم نكن

دوست نمي دارد(( )) از روزي هاي حالل و پاكيزه اي كه خداوند برايتان آفريده بخوريد و از 

 خدايي كه بدو ايمان داريد پروا پيشه كنيد((.

. در پي ان خداي عرضه داشتند: اي رسول خدا! ما بر انجام اين كار ها سوگند ياد كرده ايم

اين آيه شريفه را نازل فرمود: ))خداوند شما را به جهت سوگند هايي كه بدون توجه  عزوجّل

ياد مي كنيد مواخذه نخواهد كرد(( تا آن جا كه مي فرمايد: ))و آن... كفارة سوگند هاي 

  شماست هر گاه سوگند خورديد و سوگند هايتان را حظ كنيد((. 

ضت مفاسد زيادي مترتب است و مشخص است عملي كه يك مفسده بر بر اين گونه ريا -34

تا چه رسد به عملي كه مفاسد فراواني بر آن متر تب اس تنها به آن مترتب باشد، بايد ترك شود 

 دوازده مورد آن از آن بسنده مي كنيم:

يت يكي از آن مفاسد اعتقاد به مشروعيت، بلكه به رجحان موضوعي است كه داراي مشروع -3

نيست و آن را عبادت مي دانند ، در صورتي كه در روايات وارده از ائمه )ع( نازل ترين مراتب 

شركت اين است كه سنگريزه را هسته بخواني و هسته را سنگريزه و آن گاه آن را باور داشته 

  3باشي ، اين حديث را كليني و ديگران روايت كرده اند.

ساندن به بدن و نفس است در صورتي كه اين كار از يكي ديگر از آن مفاسد، آسيب ر -4

 واجبات دين به شمار رود يا ا رجحان برخوردار باشد با اين كه وجوب حفظ بدن در
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((325)) 

 



خداوند  3جاي خود ثابت شده است و خداي متعال فرمود: ))ما جعل عليكم في الدين من حرج:

سختي بر شما قرار نداد(( و رسول اكرم )ص( فرمود: ))اتيتكم در دين اسالم كار سنگين و 

بالشريعة السهلة السمحة؛ دين و آيين آسان و باگذشتي برايتان به ارمغان آوردم((. از 

هالتهم، انّ معصومين)ع( نيز اين حديث روايت شده كه )) انّ الخوارج ضيّقوا علي انفسهم بج

اداني خويش بر خود سخت گرفتند، آيين اسالم خوارج با جهل و نالدّين أوسع من ذلك؛

  4گسترده تر از آن بود كه تصور مي كردند((

كار شان به جايي رسيد كه بيشتر آن ها معتقد به تحريم مباحات گشته و بدان تصريح  -1

 نمودن، افزون بر مطالبي كه قبالًًُ از آيات و روايات ، برآن آگاهي يافتيد.

ابن است كه مساجد و مشاهد و نظير آن مدتي زيادمتروك بمانند و الزمه اين گونه رياضت  -2

در روايات ثابت شده است كه گروهي از مسلمانان حضور در مساجد را ترك كردند و در پي 

 فرمان به آتش زدن خانه هايشان داد.آن رسول اكرم )ص(

ذيرفتن دعوت و اين شيوه سبب دوري جستن از برادران مسلمان و ترك معاشرت آن ها و نپ -1

انجام ندادن حقوق واجب و مستحب آنان خواهد شد با اين كه در احاديث فراواني به انجام اين 

 امور فرمان داده شده و مورد تشويق قرار گرفته و در موارد زيادي ترك آن نهي شده است.

حقوق زنان و بي اعتنايي به بخش واجب  موجبقطع رابطه خويشاونديانجام اين رياضت غالباً -6

 و مواردي از اين دست واهد شد.

الزمه اين گونه تك زيستي و تنهايي است بنابراين، اهل رياضت مشمول لعن رسول  -5

و ديگران نقل كرده اند  كه پيامبر اكرم)ص( فرمود: خدا)ص( مي شوند. كليني و شيخ صدوق 

خداوند  1وحده؛  راكب الفالةلعن اهلل النائم في بيت وحده، لعن اهلل))لعن اهلل آكل زاد وحده،

كسي كه زاد و توشه اش را تنها بخورد و كسي كه در خانه اي تنها بخوابد و سواره اي را كه 

 بيابان تنها راه طي كند؟ مورد لعن خويش قرار دهد((.

انجام اين رياضت موجب مي شود انسان از دست آوردن علم و دانش و گفت و گو با علما  -3

 بر دست بردارد و سراجام اين كار ، جهل و نابخردي است كه قبالً و دانشمندان 
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((323)) 

 

 آگاهي يافتيد. روايات وارده در مورد آن،

اين كار موجب مخالفت و دشمني با علما و دانشمندان مي شود چنان كه پيشتر ياد آوري  -4

 و اين واقعيت به روشني از رفتار آنان پيداست. شد

الزمه رياضت كشيدن به اين معنا ادعاي كشف و شهود و وصول و كرامات دورغين و  -30

. بعضي از آن چه يادآوري شد به طور كلي يا بيشتر مربوط به پيروان و مسائلي از اين قبيل است

 مريدان برخي به سران آن ها ارتباط دارد

نه گوشه نشيني و رياضت، مستلزم ترك عيادت از بيماران و ديدار با مومنين اين گو -33

 خواهد شد.

اين عمل موجب حاضر نشدن در تشيعع جنازه مسلمانان و تسليت ندادن به مصيبت زدگان  -34

 و اموري از اين قبيل مي گردد.

 

 روايات مربوط به خوردن گوشت: 

 

كه بر ارزش و اهميت گوشت و فرآورده هاي دامي  در اين فصل بيان احاديثي خواهيم پرداخت

و دستور به خوردن و نهي از ترك آن ها داللت دارد و در آغاز به نقل روايتي در مورد ارزش 

غذايي گوشت مي پردازيم. اين روايات به دو دسته عام و خاص پخش پذيرند كه از روايات 

 عام دوازده مورد را يياد آور مي شويم:

ياتي صحيح از امام صادق )ع( نقل كرده كه در مورد برترين خوراك در كليني در روا -3

دنيا و آخرت از آن حضرت پرسش شد، امام )ع( فرمود: ))اللحم، ان اهلل عزّوجل يقول: )) و 



؛ بر ترين خوراك ها گوشت است زيرا خداي عز وجل مي فرمايد: ))و 3لحم طير ممّا يشتهون((

 باشند(( گوشت پرنده از هر نوع كه مايل

نيز به سند خد رسول اكرم)ص( روايت كرده كه فرمود: ))اللحم سيّد الطعام في الدّنيا و   -4

 گوشت برترين خوراك دنيا و آخرت است((. 4اآلخرة

هم چنين به سند خود از پيامبر خدا)ص( روايت كرده كه فرمود: ))سيّد إدام الجنّة،  -1

 گوشت، برترين خوراك بهشتيان است((. 1اللحم؛

 .40واقعه آيه  .3
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گوشت، برترين  3نبز به سند خود از ابوجعفر)ع( روايت كرده كه فرمود: ))الطعام، اللحم -2

 خوراك است((.

هم چنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه به حضرت عرض شد: صوفيان نقل مي  -1

ه در آن فرموده است: ))انّ اهلل يبغض البت كنند ما روايتي از رسول خدا)ص( در اختيار داريم ك

اللحم؛ خداوند بر خانه اي كه در آن گوشت خورده شود خشمگين است.(( امام)ع( فرمود: 

))كذبوا، انّما قال: البت الذي يغتابون فيه الناس و ياكلون لحومهم و قد كان أبي لحماً و لقد مات 

آنان دروغ ميگويند ، رسول اكرم)ص( فرمود:  4؛للّحم يوم مات و في يد ا م ولده ثلثون درهماً

خداوند بر خانه اي كه در آن غيبت مردم مي كنند و گوشت آن ها را مي خورند خشمگين مي 

درهم براي خريد گوشت نزد  10شود و پدرم خود، گوشت زياد تناول مي كرد و روز رحلتش 

 همسرش وجود داشت((.

مردي به او عرضه داشت : گذشتگان روايت كرده نيز از امير مومنا )ع( روايت كرده كه  -6

)ع( فرمود: اند كه: خداوند بر خانه اي كه در آن گوشت خورده شود، خشمگين است . امام 



راست  1))صدقوا و ليس حيث ذهبوا إنّ اهلل يبغض البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبة؛ 

اوند بر خانه اي كه در آن گوشت مردم به گفته اند ولي ان گونه تصور كرده اند، نيست بلكه خد

 اسطه غيبت خورده شود، خشمگين است((.

تحّب هم چنين از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: ))كان رسول اهلل )ص( لحماً ، -5

 گوشت فراوان مي خورد و آن را دوست مي داشت((.رسول خدا)ص(  2اللحم؛

ترك ابوجعفر)ع( ثلثين درهماً للّحم يوم ))نيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود:  -3

درهم براي تهيه  10پدرم امام باقر)ع( آن روز كه دنيا را وداع گفت  1توفّي و كان رجالً لَح ماً؛

 گوشت در خانه داشت و مردي گوشت دوست بود((.

 6هم چنين از رسول اكرم)ص( روايت كرده كه فرمود: ))انا معاشر قريشن قوم لحمون؛ -4

 يان مردمي گوشت دوست هستيم((.ما قريش
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نيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: ))اللحم ي نبت  اللحم ومن ترك اللحم  -30

گوشت سبب روئيدن گوشت بدن مي شود كسي كه  3اربعين يوماً ساء خلقه فدذنوا في اذنه؛

گوشت خوداري كرد بد اخالق ميشود و هر كس بد اخالق شد در گوش  چهل روز از خوردن

 او اذان گوييد((.



هم چنين از امام رضا)ع( روايت كرده كه راوي ميگويد: به حضرت عرض كردم : مردم  -33

مي گويند: كسي كه سه روز از خوردن گوشت خوداري كند بد اخالق مي شود. امام)ع( 

اللحم اربعين يوماً تغيّر خلقه و يدنه و ذلك النتقال النطفة في فرمود: ))كذبوا و لكن من لم يأكل 

دروغ مي گويند ولي كسي كه چهل روز از خوردن گوشت خوداري  4مقدار اربعين يوماً؛ 

كند، اخالق و جسمش دستخوش تغيير مي شود و اين تغيير به جهت انتقال نطفه در مدت چهل 

 روز است((.

ده كه فرموده: ))من أتي عليه اربعون يوماً و لم يأكل نيز از رسول اكرم)ص( روايت كر -34

اگر كسي چهل روز گوشت نخورده باشد بايد به  1اللحم فالستقرض علي اهلل عزّوجل و ليأ كله؛

 خاطر خداي عزّوجل پول قرض كند و گوشت تهيه كند و تناول نمايد((.

 

 روايات خاص:

 

 ورد خواهيم پرداخت:در اين فصل به بيان داوازده روايت خاص در اين م

كليني به سند خود از امام رضا)ع( روايت كرده كه يارانش نزد حضرت سخن از  -3

گوشت به ميان آوردند حضرت فرمود: ))ما من لحم اطيب من الماعز، قال: فنظر اليه ابوالحسن و 

وشت گوشتي لذيذ تر از گ 2قال: لو خلق اهلل عزّوجلّ مضغةً هي أطيب الضأن لفدا بها اسماعيل؛

گوسفند وجود ندارد ، وي مي گويد: سپس امام )ع( بدو نگريست و فرمود: اگر خداي عزّوجل 

 اسماعيل قرار مي داد((.گوشتي لذيذتر از گوسفند آفريده بود آن را فدية

نيز از امام رضا)ع( روايت كرده و گفته است: مردي بدان حضرت عرضه داشت: ))ان   -4

 قال فقال: لم؟ قلت: انهم يقولون انه يهيج بهم المرة اسوداء و  اهل بيتي ال ياكلون لحم الضأن

 .103، ص  6كافي ج  .3

 همان. .4

 .104، ص 6همان، ج  .1

 .130همان ص  .2



 

((313)) 

 

الصداع و االوجاع. خانواده ام گوشت گوسفند نمي خورند. راوي مييگويد: امام)ع( پرسيد: 

 چرا؟

ناخوشي سوداء و سر درد و ساير  عرض كردم: آنان مي گويندخوردن گوشت گوسفند موجب

 بيماري ها مي شود.

أكرم من فقلت لبيك، قال: لو علم اهلل، شيئاًسپس مي گويد : امام در پاسخ فرمود:)) يا سعد!

اي سعد! عرض كردم:آري، امام فرمود: اگر خداوند حيواني را  3الظآن لفدا به اسماعيل)ع(؛

(( در روايت ديگري نظير اين سخن ماعيل مي نمودبهتر از گوسفند مي دانست، آن را، فديه اس

آمده است ولي امام در آن روايت فرموده است: ))لو علم اهلل شيئاً خير من الضان افدا به يعني 

 اگر خدا چيزي را بهتر از گوسفند مي دانست آن را فديه اسحاق مي نمود((. 4اسحاق؛

انّ بني اسرائيل شكوا الي موسي)ع( هم چنين از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: )) -1

بني  1ما يلقون من البياض فشكا ذلك الي اهلل عزّوجل فأمروهم أن يأكلوا لحم البقر بالسلق؛

اسرائيل به وجود آمدن لكه هاي سفيد در بدنشان به حضرت موسي شكوه كردند وي بدانان 

 فرمود داد گوشت گا را با چغندر يا برگ آن اتناول كنند((

امام صادف )ع( روايت كرده كه فرمود: ))اللحم البقر دواء وسمونها شفاء و وي از  -2

 شير گاو، دارو، روغن آن ها شفاء و گوشت هاشان بيماري است((.  2لحومها داء؛ 

نيز از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: ))اللحم ينبت اللحم و من ادخل جوفه  -1

وياندن گوشت بدن مي شود و هر كس لقمه گوشت موجب ر 1شحم اخرجت مثلها الدء؛لقمة

 اي پيه ميل مند، به همان اندازه بيماري از بدنش بيرون مي رود.((

هم چنين از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: ))من أكل لقمة شحم اخرجت مثلها  -6

 (كسي كه يك لقمه پيه تناول كند به همان مقدار بيماري از بدنش بيرون مي رود.( 6من الداء؛

 نيز از همان حضرت نقل كرده كه به وي عرض شد: آن پيه كه لقمه اش سبب مي شود -5
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پيه  3همان اندازه بيماري از بدن فرد خارج شود چه نوع پيه است؟ امام )ع( فرمود: ))شحم البقر؛

 گاو((

روايت كرده كه فرمود: ))السويق و مرق البقر يذهبان هم چنين از ابو ابراهيم )ع(  -3

 آرد سبوس گرفته، آبگوشت گاو، پيس را از بين مي برد(( 4الوضح؛

نيز از امام صادق)ع( روايت كرده و گفته است: به حضرت عرض شد ، ابوالخطاب مردم  -4

مود: ))ال و كبوتر پاپر نهي كرده است. امام )ع( فر 1را از خوردن گوشت شتر نژاد خراساني

باس باكل البخت و أكل الحمام الم سروَل؛ خوردن گوشت شتر نژاد خراساني و گوشت كبوتر 

 پاپر، اشكالي ندارد((.

حضرت فرمد: هم چنين از امام رضا )ع( در مورد گوشت و شير شتر نژاد خراساني پرسش شد 

 اشكالي ندارد((. 2)))ال باس به؛

رمود: ))اطيب اللحمان لحم لحم فرخ قد نهض او نيز از امير مومنان)ع( روايت كرده ف -30

لذيذ ترين گوشت، گوشت پرنده اي توان پرواز داشته و يا در آستانه بپا خواستن  1كاد ينهض؛

باشد(( هم چنين از آن حضرت منقول است كه فرمود: ))من سرّه ان يقلّ غيظه فلياكل لحم 

 يد گوشت درّاج تناول كند((. كسي كه خرسند مي شود خشمش كاهش يابد، با 6الد رّاج؛



هم چنين از امام صادق)ع( روايت كرده كه به حضرت عرض شد: چرا رسول خدا)ص(  -33

سر دست گوسفند را بيشتر از ساير اعضاي آن دوست داشت؟ امام)ع( در پاسخ فرمود: ))ألنّ 

لرسول اهلل)ص( آدم قرّب قرباناً عن االنبياء من ذريّته فسمّي لكل نبيّ من ذريّته عضواً و سمي 

الذارع ، فمن ثَمّ كان عليه السالم يشتهيها و يفضّلها و يحبّها ؛ زيرا حضرت آدم )ع( زماني كه از 

طرف پيامبران دودمان خويش به پيشگاه خدا قرباني انجام داد هر عضوي از آن قرباني را به اسم 

پيامبر اكرم)ص( نام نهاد به پيامبران ناميد و ذراع و سر دست گوسفند قرباني را به نام يكي از 

 همين دليل رسول خدا)ص( به اين عضو تمايل داشت و آن را بر ساير

 .133ص  6كافي ج  .3

 همان. .4

در منبع اصلي آمده است كه: مردي از هوادران ابوالخطاب مردم را از خوردن گوشت شتر نژاد  .1

 خراساني و ... نهي كرد.

 .13ص  6كافي ج  .2

 .134همان ص .1

 همان. .6
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اعضاء ترجيح مي داد و دوست مي داشت(( در روايت ديگري آمده است كه: ))انه كان يحب 

 رسول خدا)ص( به گوشت سردست و شانه گوسفند عالقه داشت((. 3الذراع و الكتف؛

گوشت  4نيز از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ))اللحم باللبن مرق االنبيا؛  -34

 0مبران است((همراه باشير؛ خوراك و خورش پيا

در روايت ديگري از امير مومنان)ع( نقل شده كه فرمود: ))اذا ضعف المسلم فليأ كل اللبن 

 هر گاه بر مسلماني ضعف عارض شد، بايد گوشت همراه با شير تناول كند((. 1باللّحم؛

 



 ارزش فرآورده هاي غذايي در احاديث:

رده هاي دامي را از نظر مي گذارينم در اين فصل روايات وارده در مورد ارزش و اهميت فرآو

 اين قبيل روايات بسيار است و ما تنها به بيان داوزده روايت بسنده مي كنيم: 

كليني از امام صادق )ع( روايت كرده كه نزد حضرت سخن از تخم مرغ به ميان آمد امام )ع(  -3

تها به گوشت را تخم مرغ غذايي سبك است و اش 2فرمود: ))اما انّه خفيف يذهب يقرم اللحم؛

 از بين مي برد((.

نيز از امام رضا)ع( روايت كرده كه مردي از كمبود فرزند حضرت شكوه نمود، امام )ع( فرمود:  -4

يكي از پيامبران از كمبود فرزند به پيشگاه خدا شكوه كرد،  6))استغفراهلل و كل البيض بالبصل؛

 نما((خداوند بدو فرمود: ))گوشت را همراه با تخم مرغ تناول 

خوردن تخم مرغ  5نيز از امام رضا)ع( روايت كرده فرمود: ))كثرة اكل البيض تزيد في الولد؛ -1

 زياد، فرزندان را افزايش مي دهد((.
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 روغن گاو شفاست((.  3وايت كرده كه فرمود: ))سمون البقر شفاء؛)ع( رناز اير مومنا -2

هم چنين از آن حضرت نقل كرده كه فرمود: ))السمن دواء هو في الصيف خير منه في  -1

روغن، خود نوعي داروست و روغن به دست آمده در تابستان  4الشتاء و ما دخل جوفاً مثله؛ 

 آن وارد بدن نشده است((. بهتر از روغن زمستاني است و غذايي مانند



بهترين خوراك  1نيز از امام )ع( صادق روايت كرده كه فرمود: ))نعم االدام، السمن)ع( -6

 روغن است((.

، غذايي ماندد  2هم چنين از آن حضرت نقل كرده كه فرمود: )) السمن ما دخل جوفاً مثله -5

 روغن وارد بدن نشده است((. 

طعاماً و ال يشرب ت كرده كه فرمود: ))لم يكن رسول اهلل ياكل نيز از امام باقر)ع( رواي -3

شراباً االّ قال: اللهم بارك لنا فيه و أبد لنا به خيراً منه االّ اللّبن فانّه كان يقول: اللهم بارك لنا فيه 

هر گاه رسول خدا )ص( غذاو يا آشاميدني ميل مي كرد مي فرمود: خدايا! در آن  1زدنا منه:

ر و بركت عنايت فرما و بهتر از آن را نصيب مان گردان ولي هر زمان شير مي نوشيد براي ما خي

 عرضه مي داشت: خدايا! در آن براي ماخير و بركت ايجاد كن و آن را برايمان فزوني بخش((.

هم چنين از سند خود نبي اكرم)ص( روايت كرده كه فرمود: ))ليس احد يغضّ بشرب اللبن  -4

هيچ كس به واسطه نوشيدن شير، آسيب نمي بيند((،  6))لبناً خالصاً سائغاً للشارببن؛الن اهلل يقول: 

زيرا خداوند فرمود: ))شيري خالص و ناب گواراي نوشندگان است(( از امام صادق)ع( روايت 

شده كه فردي به حضرت عرض كرد: من شير نوشيده ام و به من آسيب رسانده است. امام)ع( 

ماضرّك و ال يضّر لبن قطّ و لكنّك اكلت معه غيره فضرّك الذي اكلته فظننت فرمود: ))ال واهلل 

به خدا سوگند! شير به تو آسيب نرسانده و هيچ گاه به كسي آسيب نمي  5انّ اللبن قد ضرّك؛

 رساند ولي تو همراه با شير چيز ديگري ميل كرده اي كه آن 

 .111ص  6. كافي ج 3

 . همان.4

 . همان.1

 . همان.2

 .116همان ص  .1

 . همان.6

 .115-116ص 6. كافي ج 5

 



((311)) 

 

  چيز موجب آسيب تو شده و پنداشته اي شير به تو آسيب رسانده است((.

شير  3هم چنين از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: ))اللبن طعام المرسيلن؛ -30

)عليك باللبن فانّه خوراك پيامبران است(( نيز از آن حضرت منقول است كه به مردي فرمود: )

به تو سفارش مي كنم شير بياشامي زيرا موجب رويش گوشت بدن  4ينبت اللحم و يشدّ العظم؛

 مي شود و استخوان را محكم مي كند((. 

نيز ازامام باقر يا امام صادق عليهماالسالم از رسول خدا)ص( روايت كرده كه فرمود:   -33

به شما سفارش مي كنم شير گاو بنوشيد زيرا با  6ر؛))عليكم بألبان البقر فانّها تخلط مع كل شج

 عصاره همه درختان آميخته است((.

هم چنين از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: ))ابوال االبل خير من ألبانها و يجعل  -34

بول شتر بهتر از شير آن هاست و خداي عزّوجلّ در شير و شتر،  2اهلل عزّوجل الشفاء في البانها؛

داده است(( در روايت ديگري آمده است.))ألبان اللقاح شفاء من كل داء و آفة و  شفا قرار

 شير شتر دواي هر دردي و هر ناخوشي است((. 1عاهة؛

در اين زمينه رواياتي فراواني وجود دارد كه بر اهل بصيرت بيان يكي از آنها كافي است. اينك 

رفته اند و گرفتار آمده و آشكارا به خطا به صوفيان بنگريد كه چگونه در گرداب جهل و ناداني 

انجام آنچه را در شرع روا بوده، ممنوع ساخته و آن چه را ممنوع بوده روا دانسته اند. واهلل 

 الهادي.

 

  توجيه روايتي ضعيف:

)ع( استناد ميجويند كه بسيار جاي شگفتي است كه صوفيان در اين باره به حديثي از معصومين

كسي كه  6اثبت اهلل الحكمة في قلبه و أنطق بها لسانه؛ خلص هلل اربعين يوماًفرموده اند: ))من ا

چهل روز خالصانه عبادت خدا را انجام دهد، خداوند حكمت را بر دل او ثابت و آن را بر 

 زبانش جاري مي سازد((.
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((316)) 

 

پوشيده نيست حديث ياد شده با صرف نظر از اين كه س وفيان ثوري روايت شده چنان كه در 

كافي آمده و نيز احتمال حمل اين روايت بر تقيه، افزون بر ضعف سندش، بي نياز از تأويل و 

توجيه است زيرا غير از اخالص در عبادت و پرستش ديني چيزي از آن استفاده نمي شود و هيچ 

اره اي به ترك خواركي هاي حالل و فرآورده هاي حيواني و به انجام رياضت هايي از گونه اش

اين قبيل نداشته و اختصاص به فصل زمستان و يا به مورد ديگري كه آنان ياد آور شده اند، 

 ندارد. واهلل اعلم.

 

((315)) 

 

 

 

 باب هفتم:                         

 

 صوفيان و برترين عبادات



باب بر حاالت چرخيدن و به زمين افتادن و آشفتگي صوفيان ، كه آن را برترين عبادات در اين 

 دانسته اند خط بطالن كشيده و دوازده دليل بر بطالن اين عمل ارائه مي دهيم:

دليلي شرعي بر مشروعيت اين عمل وجود ندارد تا چه رسد به رجحان داشتن و عبادت  -3

 بودن آن.

ت و در صورت نياز رواياتي كه داللت بر تحريم اين عمل اين عمل تشريع و بدعت اس -4

 دارد، ياد آوري خواهد شد.

ضرورت مذهب ايجاب مي كند كه چنين عملي فاقد مشروعيت باشد تا چه رسد به اين  -1

كه نوعي عبادت تلقي شود بلكه چنين اقتضايي از روشن ترين ضروريات مذهب است كه به 

 د خواهد آمد.خواست خدا تحقيق و بررسي اين مور

شيعيان همه بر ترك اين عمل اجماع و اتفاق نظر داشته و آن را مورد اعتراض قرار داده  -2

اند و كساني را كه دست به چنين اعمالي مي زنند، نكوهش كرده اند. بديهي است كه معصوم 

 بلكه معصومين)ع( در اين اجماع داخلند. بنابراين ، حجيت آن ثابت است.

شيوه پيامبر و ائمه)ع( و روايات رسيده از آن ها و عبادات و آثار و  با تحقيق و بررسي -1

منقول است، به خوبي پي خواهيد برد كه آنان دست به انجام حركاتي كه از آن بزرگواران 

چنين اعمالي نمي زدند. بنابراين، چگونه مي توان با شيوه آنان به مخالفت برخاست و كوتاهي 

جبات و مستحبات را در طول عمر شريفشان بدانان نسبت داد؟ در عبادات و ترك برخي از وا

آن چه بيان شد صرف نظر از رواياتي است كه به صراحت، اين عمل را مورد اعتراض قرار داده 

 است.

اين قبيل كارها از شيوه هاي دشمنان خدا و رسول اوست و در اموري از اين دست نبايد  -6

 ياتي خواهد آمد كه داللت بر تحريم همساني و از آنان پيروي نمود. در اين زمينه روا

 

((314)) 

 



پيمودن راه رسم دشمنان اهل بيت دارد. موضوعي را كه ياد آور شديم از مطالب گذشته به 

خوبي روشن است و علما و دانشمندان ما و نيز ديگران بدين موضوع تصريح كرده اند از جمله 

كتاب ))الهادي الي النجاة من جميع المهكات(( شيخ جلليل القدر ابن حمزه )رحمة اهلل( در 

روايات زيادي را از شيخ مفيد و شخصيت هاي ديگري در نكوهش صوفي گري ياد آور شده و 

 آن گاه مي گويد:

حاصل روايات اين است كه: معاوية لعنة اهلل عليه روزي به حبس بول مبتال شد و از شدت درد 

ي مدهوش مي شد از همين رو، گروهي از بني اميه و بپا مي خاست و گرد خود ميچزخيد و گاه

براي ابراز محبت نسبت به معاوية نظير عمل او را انجام مي دادند و با سر دادن كلمه سران آن ها 

بر زمين مي افتادند و از خدا درخواست شفا مي كردند و هر گاه دردشان آرامش مي  ))اهلل اهلل((

دايره  مانند نواخته و به شادي مي پرداختند و دست افشاني يافت مشغول ساز و آواز مي شدند و 

مي نمودند و رقص و پايكوبي مي كردند اين قبيل كارها در دوران جاهليت معروف بود و راه و 

رسم معاويه زنده ساختن ، بدعت جاهليت تلقي مي شد، زيرا در جاهليت چنين كارهايي انجام 

 ا شهرت يافت.ميپذيرفت، بههمين دليل اين قبيل كاره

ابوهاشم كوفي در دوره پاياني حكومت بني اميه مي زيست كه در جهت زنده ساختن بدعت 

معاويه ، دست به اين كار زد و در خالل ذكر و وردش به انجام اين كار هاي زشت پرداخت و 

بدين ترتيب، مسلك صوفي گري را اختراع كرد و سپس اين شيوه ميان توده مردم معروف شد 

 ه حالجي پديد آمد.و فرق

عقل و خرد سليم، به ناپسند بودن انجام اعمال زشتي از اين قبيل ، جزم و يقين دارد. اين  -5

كار ها به حركات ديوانگان و خرد ساالني مي ماند كه از قدرت تشخيص برخوردار نيستند. در 

رد نشده وجود ندارد و هيچ گونه فرماني در خصوص آن ها واامور ياد شده هيچ گونه سودي 

است . بنابراين ، ترك آن ها واجب است پس چگونه چنين كارهايي براي صوفيان رواست تا 

 جه رسد به اين كه به رجحان و عبادت اين قبيل كارها اعتقاد داشته باشند؟



جمعي از علما و دانشمندان شيخ مفيد)رحمة اهلل( نقل كرده اند در كتاب وي در ردّ  -3

به اسناد خود از امام رضا )ع( روايت كرده كه در مورد صوفيان و هوادران حالج تالف كرده 

 گوش فرا دادن آنان به ساز و آواز و دست افشلني و پايكوبي و داد و فرياد و عربده 

 

((360)) 

 

كشيدن و مدهوش شدنشان از آن حضرت سؤال شد، امام )ع( فرمود: ))كلهم من المرائين و 

عمال االّ اغرور لناس فانّها من الشيطان و انّهم يتّبعونه؛ آنان همه الخداعين و ال يشتغلون بهذه اال

ريا كار و فريبكارند تنها براي فريب مردم دست به اين كار ها مي زنند. اين امور، شيطان است و 

آن ها از شيطان پيروي مي كنند(( بدو عرض شد: اي فرزند رسول خدا! آنان مي گويند: در 

خود بي خود مي شويم، امام)ع اين آيه شريف را تالوت فرمود:  برخي از اين حاالت، از

آنان، خدا و مومنان را  3انفسهم و ما يشعرون؛  ))يخادعون اهلل والذين آمنو و ما يخدعون االّ

 فريب مي دهند، ولي جز خويش كسي را نمي فريبند و خود نمي دانند((.

بر جعفي به امام باقر)ع( عرض كرد: به نقل جمعي از علما و دانشمندان از كتاب شده، جا -4

برخي از آن از عده اي را مي شناسيم كه هر گاه اندكي از آيات قرآن يا حديث خوانده شود،

 خود بي خود شده به گونه اي كه اگر دست و پايش بريده شود، احساس نمي كند

مل از ناحيه شيطان اين ع امام )ع( فرمود: ))سبحان اهلل هذا من جانب الشيطان؛ منزّه است خدا!

 است((.

كليني در ))كتاب القرآن(( از امام باقر)ع( روايت كرده كه به حضرت عرض شد: عده  -30

اي هستند كه هر گاه اندكي از قرآن زا يادآؤر شوند يابراشان نقل شود برخي از آن ها مدهوش 

 مي شوند به گونه اي كه اگر دست و پايشان را ببرند ، احساس نمي كنند!

))سبحان اهلل هذا من الشيطالن و ما بهذا نعتوا انما اللّين و الرقّه و الدمعة  )ع( در پاسخ فرمود:امام 

منزه است خدا! اين عمل از ناحيه شيطان است مومنان در قرآن چنين توصيف نشده  4و الوجل؛



اند، بلكه صفات آن ها نرمي و دلسوزي و اشك وترس وبيم است((اين روايت را شيخ صدوق 

 ز  در كتاب ))المجالس(( ياد آور شده است.ني

در جاي خود ثابت و مشخص شده كه كه حفظ عقل و خرد واجب است و علت و  -33

سبب تحريم شراب و ساير مست كننده هايي كه در روايات آمده نيز جنبه وجوب حفظ عقل 

نياز به  است جمعي از پژوهشگران ، اين قبيل روايات را ناديده گرفته اند، در صورتي كه ما

 چنين چيزي نداريمزيرا از امام رضا)ع( روايت شده كه فرمود: ))ان اهلل لم يحرم

 .4بقرة، آيه  .3
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((363                                    )) 

 

خداوند، شراب را به جهت  3الخمر لعينها و انّما حرّمها لفعلها فما فَعَل ز ف عْلَ الخمر فهو خمر؛

ب بودنش تحريم نكرده بلكه به دليل اثر آن حرام كرده است بنابراين ، هر چيزي را كه اثر شرا

شراب داشته باشد، شراب است(( در نتيجه، با ادعاي آن در جهت از دست دادن مشاعر و از بين 

رفتن عقل و خردشان صحيح كه در اين صورت الزمه اش تحريم آن عمل است و يا ادعايي 

 روغگويي آن ها را آشكار ساخته و نتيجه اي بر اين قبيل حركات مترتب نيست.باطل است كه د

بر اين كار مفاسد زيادي مترتب است و بخشي از آن ها در گذشته يادآوري شد كه به  -34

خوبي واضح و روشن است و ايجاب مي كند چنين كار هايي ممنوع شود تا ريشه فساد از بين 

بدان اشاره شد، قرار مي دهند، و فساد و بطالنش روشن گشت  برود. به برخي از مطالبي كه قبالً 

 تا چه رسد به مقدمه اين قبيل امور.

 

 

 توجيهاتي واهي:



جاي بسي شگفتي است كه امروزه برخي از صوفيان  در جهت مشروعيت بخشيدن به اين قبيل 

 كار ها به روايتي از كتاب شريف 

ه در آن روايت آمده است: پس از رحلت رسول )) من ال يحضره الفقيه(( استناد جسته اندك

بالل  حي علي خير العمل(( را از اذان حذف كردند،اكرم )ص(: به اين دليل كه مردم جمله)) 

اذان را ترك كرد و فاطمه زهرا)عليهما السالم از او در خواست كرد اذان بگويد و فرمود: 

ر صداي موذن پدرم را بشنوم(( و ))احبّ ان اسمع صوت موذّن أبي؛ دوست دارم يك بار ديگ

بالل اذان را آغاز نمود و زماني به جمله: اشهد ان محمداً رسول اهلل)ص( رسيد فاطمه زهرا 

دوران حيات پدر را به ياد آورد و گريان شد و از هوش رفت به گونه اي كه مردم پنداشتند آن 

 4او از ادامه اذان خود داري كرد.بانو از دنيا رفته است و ماجرا را به اطالع بالل رساندند و 

خالصه حديث ياد آوري شد و پاسخ آن روشن است و هيچ گونه داللتي بر خواسته صوفيان 

ندارد البته تاثير حزن و اندوه بر دل ها غير قابل انكار و به وضوح پيداستو تأثيرش غالباً بر قلب 

 د ندارد وزنان بيشتر است ولي هيچ گونه ارتباطي به ادعاي اين افرا

 .636ص  6كافي ج .3
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((364)) 

 

پيداست كه سبب از هوش رفتن حضرت زهرا)عليهما السالم(، شدت حزن و اندوه و ياد آوري 

دوران حيات پدر بزرگوارش بوده است و مشخص نيست قبالً حضرت به چنين حادثه اي كه 

افزون بر اين كه اين واقعه، اختياري نبوده است. وي را به سر حدّ بيهوشي برساند، آگاهي داشته، 

را از آن ها بر از سويي چر اين نگراني ها بر علي و حسين)ع( موثر واقع نشده آيا مي توان فاطمه 

 تر دانست يا او را صوفي بدانيم؟

ما خود از بي خود شدن را در صورتي مورد نكوهش قرار مي دهيم كه ساختگي و با زحمت و 

غير مشروع، انجام پزيرد يا اگر زماني به نحو مشروع تحقق مي يابد، اختياري نباشد و  به گونه اي



از يا فردي كه به اين حالت در مي آيد، آن را عبادت تلقي نكند. به هر حال اين استدالل ، قطعاً

 درجه اعتبار ساقط است.

كت دادند ديدند دنيا برخي صوفيان به مطلبي از خطبه همام از هوش رفت، هنگامي كه او را حر

؛ پند و اندرزهاي 3را وداع گفته است و حضرت فرمود: ))هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها

 بسيار رسا با آنان كه اهل موعظه اند، چنين مي كند((.

پاسخ اين شبهه نيز مانند گذشته روشن است، افزون براينكه كه نمي توان گفت فردي نظير همام 

هاي امام)ع( قرار گرفت برتر از امير مومنان است كه خود حضرت، تأثيري كه تحت تاثير پند 

بلكه مشخصاً قضيه بر عكس است و مرگ همام به سبب تاثير پند و اندرز بوده و يا نپذيرفت 

اتفاقي رخ داده و يا در اثر شدت بيم و حزن و اندوه و ناشكيبايي، پيش آمده است و سخن 

جا مقام رجاء بود. افزون بر اين، از آن جا كه همام معصوم نبود  امام)ع( معنا نداشت بلكه اين

قضيه كه براي او رخ داد، نمي تواند از حجت بر خوردار باشد و در اين جا توجيهي براي مرگ 

همام نمي توان اقامه كرد در صورتي كه فاطمه الزهرا)عليها السالم ( و همام، هيچ يك از كار 

ام نداده اند و اگر در چنين موردي از آن ها ياد نشده بود، اين ماجرا هاي مورد اعتراض ما را انج

 شايسته بيان نبود. واهلل يعلم.

 341نهج البالغه خطبه  .3

  

((361)) 

 

 باب هشتم:                                      

 

 رقص و پايكوبي

 



كه آن را نيز از  در اين باب بر اعمالي نظير رقص و دست افشاني و عربده كشيدن صوفيان

عبادات شمرده اندخط بطالن كشيده و بيشتر مواردي كه قبالً يادآوري شد بر اين معنا نيز برترين 

 داللت دارند و اكنون موارد ديگري از كتاب و سنت بر آن مي افزاييم:

و تصدية آياتي كه از قرآن بر اين معنا داللت دارند نظير: ))و ما كان صلوتهم عند البيت االّ مكاءً 

نماز آن ها در كنار خانه خدا جز سوت كشيدن و كف زدن، چيز ديگري  3فذوقوا العذاب:

 نبود، بنابراين، به جهت كفرتان عذاب الهي بچشيد((.

خداب متعال، كفار را به واسطه اين كار مورد انتقاد و نكوهش قرار داده و آن عمل را يكي از 

عالمه اين موضوع را در كتاب ))نهج الحق و كشف  علل و اسباب سزاواري عذاب دانسته است.

الصدق(( در مبحث حلول و رد بر صوفگري آورده و گفته است: عبادت آنان رقص وپايكوبي 

و كف زدن و آواز خواني ست و و خداوند نابخردان و كفا را بر اين كار نكوهش كرده و 

دية( بنابراين، كدام گمراهي باالتر از فرموده است: ))و ما كان صلوتهم عند البيت االّ مكاءً و تص

اين گمراهي است كه فردي با آنكه خدا را پرستش مي كند به گونه اي تبرك جويد كه خدا 

 بدان وسيله كفار مورد نكوهش قرار داده است.

م كا بر وزن ت فا و ر عا از ماده م كا يمك و، به معناي سوت كشيدن صاحب ))كشّاف(( مي گويد: 

كا(( نيز از همين ماده است و گويي به جهت سوت كشيدن زياد بدين اسم ناميده است و ))الم  

شده و تصديه بر وزن تفعله يعني تصفيق از ماده صدا و يا از صدّ يصّد است و معنايش اين است 

 كه كفار، سوت كشيدن و كف زدن را جايگزين نماز كرده بودند.

 مي توان به روايتي كه كليني آن را در باباز جمله رواياتي كه بر اين معنا داللت دارد 

 .11.انفاق آيه 3

 

((361)) 

 



غنا از امام صادق )ع( از رسول خدا)ص( روايت كرده، استناد جست . رسول اكرم )ص( فرمود: 

شما از انجام رقص و پايكوبي و دف و  3))أنها كم عن الزفن و المزمار و عن الكوبات و الكبرا؛

 هي مي كنم((.دايره و نواختن طبل ن

بنا به نقل عامه و خاصه، در جلساتي كه نبي مكرم اسالم و يادانش در مسجد داشتندچنان 

سكوتي بر مجلس حاكم بود كه گويي پرنده بر سر افراد نشسته است. ولي آن حالت كجا و 

كارهايي كه صوفي ها اختراع كردند كجا؟ روايت ديگري را طبرسي در مجمع البيان در ذيل 

پروردگار خود را با تضرع و زاري و در پنهاني  4؛ريفه ))ادعوا رّبكم تضرعاً و خفيةً آيه ش

آن گاه كه با سپاهيانش وارد دره بخوانيد(( از رسول اكرم)ص( نقل كرده كه در يكي از جنگها 

))ايها اي شدند، مردم بانگ تكبير و تهليل )ال اله اال اهلل( سردادند رسول خدا )ص( فرمود: 

مردم!  1س اربعوا علي انفسكم اما انّكم ال تدعون األصمّ و ال غائباً انّكم تدعون سميعاً بصيراً؛النا

از بلند كردن صدايتان خوداري كنيد زيرا شما كسي را فرامي خوانيد كه نه كر است و نه غايب، 

 بلكه خدايي را مي خوانيد كه شنونده و نزديك است((.

دانشمندان ما در مورد نهي از بلند كردن صذا در مسجد نقل روايات متعدد ديگري را علما و 

كرده اند با اين كه صوفي ها بيشتر اين كار ها را در  مسجد انجام مي دهند. نهي از اين قبيل امور 

يا جنبه تحريم دارد يا كراهت، به هر حال، دليل بر ناشايست بودن اين امر است با اين كه 

و اين عمل صريحاً مخالف با شرع است و اصل مشروعيت آن  صوفيان به رجحان آن قائل اند

ثابت نگشته تا حكمش حكم عبادت مكروه باشد؛ با اين كه زشتي و ناپسندي و ناشايستگي آن 

 كامالً روشن است. شاعر در اين باره چه زيبا سروده است:

 

 لـيء مستحيـم بشـتد جئـأيا جيل التصوف شرّ جيل                       لق                 

 كلوا مثل البهائم و ارقصوا ليلكم الهي                      أفي القرآن قال                  

 



يعني: اي نسل تصوف كه بدترين نسل ايد، در حقيقت مسلك و راه و رسم  محالي را به ارمغان 

د و برايم رقص و پايكوبي آيا خدا در قرآن به شما دستور داد كه مانند حيوانات بخوريآورديد،

 كنيد؟

 ديگري گفته است:

 .11ص  1وافي ج  .3

 .11اعراف آيه  .4

 244ص  3مجمع البيان ج  .1

 

((366)) 

 

 لو كان موالنا يحبّ الغني                      ارسل مع كل نبيّ رباب

 او كان بالرقص ينال الم ني                     ما دخل الجنّة غير دباب

اي ما آواز و موسقي را دوست داشت همراه با هر پيامبري كمانچه اي مي فرستاد يعني: اگر خد

و اگر آدمي به واسطه رقص و پايكوبي به خواسته هايش دست مي افت غير از خرس كسي 

 .وارد بهشت نمي شد

 

((365)) 

 

 باب نهم:                                     

 

 كسب روزي

 



ه دست آوردن روزي و كسب معاش و تجمل و نظير آن را كه تالش براي ب در اين باب ،

صوفي ها بطل و بيهوده دانسته و مردم را از آن باز مي دارند، مورد ارزيابي قرار خواهيم داد و بر 

 مشروعيت و رجحان آن دوازده دليل قابل ارائه است.

هر گاه  3من فضل اهلل؛آيات شرفه قرآن مانند: ))فذا قضيت الصلوة فانتشروا في االرض و ابتغا  -3

نماز پايان پذيرفت شما)آزاد هستيد( در زمين پراكنده شويد و در طلب فضل خدا برآييد(( 

او)خدا( كسي است كه همه آن چه را در زمين  4ما في االرض جميعاً؛نيز))هو الّذي خلق لكم 

 است براي شما آفريد((

ه خويش را از دنيا فراموش مكن((و نيز بهر 1هم چنين آيه شريفه ))و ال تنس نصيبك من الدنيا؛

بگو چه  2فرمود: ))قل من حرّم اهلل التي اخرج لعبادة و الطّيبات من الزق قل هي للذين آمنوا؛

كسي زينت هاي الهي و روزي هاي پاكيزه اي را كه براي بندگانش آفريده بر آنان حرام كرده 

و فرمود: ))فامشوا في منا كبها و كلوا من است، بگو: اين نعمت ها اختصاص به اهل ايمان دارد(( 

 بر شانه هاي آن راه برويد و از روزي هاي خداوند بخوريد(( 1رزقه،

در كسب روزي بايد از پيامبر اكرم)ص( و ساير ائمه و پيامبران)ع( پيروي نمود زيرا آن  -4

ندگي مي بزرگواران همواره در پي كسب روزي بودند به گونه اي كه با دسترنج خود گذران ز

كردند و براي بدست آوردن روزي، برخي به تجارت و بازرگاني و بعضي به شباني مي 

 پرداختند.

 .30جمعه آيه  .3

 .44بقره آيه  .4

 .55قصص آيه  .1

 .14اعراف آيه  .2

 .31ملك آيه  .1

 

((364)) 



كليني و صدوق و شيخ طوسي به اسانيد خود امام رضا)ع( روايت كرده اند كه حضرت در 

ونه اي كار  تالش مي كرد كه پاهاي مباركش پر از عرق مي شد. بدو عرض مرزعه خويش به گ

شد: فدايت شوم كارگران شما كجايند؟ حضرت فرمود: ))عَم لَ باليد من هو خير منّي ومن أبي 

في أرضه، قيل: و من هو؟ قال: رسول اهلل)ص( و امير مومنين و آبائي كلّهم عملوا بايديهم و هو 

آنان كه از من و پدرم برتر بودند در مزرعه خود به كار  3يلن و الصالحين؛ عمل النبييّنو المرس

وتالش مي پرداختند بدو عرض شد: منظور شما چه كساني اند؟ فرمود: رسول خدا)ص( و امير 

مومنان و همه پدرانم با دسترنج خويش امرار معاش مي كردند و اين عمل كار پيامبران و 

 رسوالن شايسته گان است((.

ز امام صادق )ع( منقول است كه فرمود: ))أوحي اهلل الي داود انّك نعم العبد لوال انك تاكل ا

من بيت المال و ال تعمل بيدك شيئاً، فبكي داود)ع( فأوحي اهلل الي الحديد ان ل نْ  لعبدي داود 

و ستين  له الحديد فكان يعمل كل يوم درعاً فيبيعها بالف درهم، فعمل ثلثمأةفألن اهلل عزوجّل 

خدا به حضرت داود)ع( وحي نمود تو  4درعاً فباعها بثلمثأه و ستين الفاً و استغني عن بيت المال؛

بهترين بنده من هستي ولي از بيت المال گذران زندگي مي كني و با دست خود كاري انجام 

نمي دهي، حضرت داود گريست و خداوند به آهن وي نمود كه براي بنده ام داود نرم شو. 

بدين ترتيب، خداي عزوجل آهن را برايش نرم كرد و حضرت داود )ع( روزي يك زره مي 

 160زره ساخت و آن ها را به  160ساخت و آن را به هزار درهم مي فروخت و بدين وسيله 

هزار درهم فروخت و از مصرف بيت المال بي نياز شد((. در اين زمينه احديث فراواني وجود 

 ارت نبي اكرم)ص( و ائمه)ع( معروف است.دارد و بازرگاني و تج

در اين خصوص از معصومين)ع( بايد پيروي كرد كه رواياتي دال بر آن ياد آوري شد شيخ  -1

به كار صدوق و ديگران از امام صادق)ع( روايت كردة اند كه حضرت در مزرعه خويش 

مانتان آن را انجام كشاورزي مي پرداخت به او عرض شد: اچازه دهيد برايتان كار كنيم و يا غال

دهند امام)ع( فرمود: ))ال ، دعوني فأني اشتهي ان يراني اهلل اعمل بيدي و اطلب الحالل في اذي 

خير؛ مرا به خود وانهيد زيرا دوست دارم در حالي كه با دستان خويش كار مي كنم و  1نفسي؛ 

 با رنج دادن خود، در پي كسب روزي حالل هستم، خداوند
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 مرا ببينيد((.

در حاالت اميرمومنان)ع( روايت شده كه حضرت در جهت انجام كاري كه گذران زندگي اش 

شود در گرماي شديد به آن مي پرداخت . به اين هدف كه هنگامي خويشتن را براي دست يابي 

  3اندازد، خداوند نظاره گر او باشد((به روزي حالل به زحمت مي 

ال تكسلوا في طلب معا يشكم اهلل فانّ آبائنا كانوا  از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: ))

در راه دست يابي به روزي و گذران زندگي خود تنبلي نكنيد زيرا  4يركضون فيها و يطلبونها؛ 

 پدران ما براي دست يابي به آن ، مي دويدند ((. 

به من داد و  1محمد بن عذافر، از پدرش روايت كرده كه گفت: امام صادق)ع( هفتصد دينار

فرمود: ))اصرفها في شيئي و قال: ما افعل هذا علي شره منّي و لكنّي احببت ان يراني اهلل تعالي 

 متعرضاً لفوائده ، قال: عذافر: فربحت فيها مأة دينار فقلت له في الطواف: جعلت فذاك قد رزق

اهلل عزّوجل فيها مائة دينار فقلت له في الطواف : جعلت فداك قذ رزق اهلل عزوّوجل فيها مائة 

با اين مبلغ چيزي خريداري كن و به فروش يرسان و فرمود:  2دينار، قال: اثبتها في رأي مالي؛

 اين كار از سر حرص و آز خويش انجام نمي دهم بلكه دوست دارم خداوند به هنگام بهره وري

در آن معامله صد دينار سود بردم و در طواف من از آن ها، نظاره گرم باشد. عذافر مي گويد: 

خدمت امام رسيده و عرض كردم: فدايت شوم خداي عزّوجل در آن پول صد دينار به من 

روزي عنايت كرد حضرت فرمود: آن را در سرمايه من ثبت نما(( و در باب دوم كتاب ، روايت 

 يادآوري شد كه براي خردمندان ، بسنده است.اج امام صادق)ع( با صوفي ها،مربوط به احتج



شيخ صدوق و ديگران از امام صادق)ع( روايت كرده اند كه در تفسير آيه شريفه)) ربتا آتنا في  -2

الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة(( فرمود: ))رضوان اهلل و الجنّة في اآلخرة و السعة في الرزق و 

منظور از آيه شريفه ، رضوان و بهشت الهي در آخرت و  1الخلق في الدنيا؛ المعاش و حسن 

 گشايش در رزق و روزي و معيشت و اخالق نكو در دنياست((.

 6نعم العون علي تقوي اهلل، الغني؛نيز از رسول اكرم )ص( روايت كرده كه فرمود: )) -1

 چاپ غفاري. 361ص  1فقيه ج  .3
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بهترين يار و ياور براي دست يابي به تقوا، بي نيازي است(( و از امام صادق روايت شده كه 

فرمود: ))نعم العون علي االخرة، الدنيا؛ بهترين يار و ياور براي كسب آخرت ، دنياست ((و نيز 

منّا من ترك دنياه آلخرتة و الآخرتة لدنياه؛آن كس كه دنيايش را براي رسيدن به فرمود: ))ليس 

 آخرت و آخرتش را براي دست يابي به مال دنيا، ترك كند از ما نيست((.

هم چنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: )) ان اهلل يحب االغتراب في طلب الرزق؛  -6

، دوست دارد((و فرمود: ))انّي ال ابي به رزق و روزي خداوند دوري از وطن را براي دست ي

من دوست دارم ببينم فرد براي دست يابي به رزق  1احبّ ان اري الرجل محترفاً في طلب الرزق؛

 و روزي دست به كار و شغلي بزند((. 

سب نيزا از امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: )) اّني ال جدني امقت الرجل تتعّذر عليه المكا -5

فيستلقي علي قفاه فيقول اللهمّ ارزقني و يدع ان ينتشر في االرض و يلتمس من فضل اهلل و الذرة 

من از مردي كه انجام كارها بر او دشوار آيد و بر پشت   2تخرج من حجرها تلتمس رزقها؛



بخوابد و بگويد: خدايا! روزي مرا برسان و در زمين به گشت و گذار نپردازد و در پي فضل 

هي برنيايد، بيزار و متنفرم با اين كه كوچكترين حشره در پي بدست آوردن رزق و روزي خود ال

 ، از النه اش بيرون مي آيد ((. 

روايات ديگري به همين معنا وجود دارد كه بخشي از آن ها را در صحيفة الثانيه(( ياد آور شده 

 .ام

  1ي عياله كالمجاهد في سبيل اهلل ؛هم چنين از آن حضرت روايت كرده كه فرمود: ))الكاد عل -3

آن كسي كه براي گذران زندگي خانواده اش مي كوشد ، مانند كسي است كه در راه خدا 

  6جهاد مي كند(( نيز از آن بزرگوار منقول است كه فرمود: ))ملعون ملعون من ضيّع من يقول:

لعون است(( و آن كسي كه در پي گذران زندگي نانخورهاي خويش نيست، ملعون است، م

 در گناه مرد همين بس كه نانخورهاي خويش را  5ان يضيّع من يعول؛ فرمود: ))كفي بالمرء اثماً 

 .316، ص 1فقيه ج  .3
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 به زحمت اندازد.((

تجارت و بازرگاني بر  3تزيد في العقل؛از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: )) التجارة  -4

دست برداشتن از   4عقل و خرد آدمي مي افزايد(( نيز فرمود: ))ترك التجارة م ذهبة العقل؛

 تجارت و بازرگاني ، عقل و خرد را تباه مي سازد((



نيز از امام صادق )ع( در مورد آبه شريفه ))ال تلهيهم تجارة و ال بيع عن ذكر اهلل((  -30

كه فرمود: ))كانوا اصحاب تجارة فاذا حضرت الصلوة تركوا التجارة و انطاقوا الي  روايت كرده

اين افراد به تجارت و بازرگاني مشغول اند كه با فرا  1الصلوة و هم اعظم اجراً ممّن لم يتجر؛

رسيدن وقت نمار، تجارت را رها و به سوي نماز مي شتابند ، پاداش اينان بر تر از كساني است 

 فاه الي ربّه يقول : اللّهم كار تجارت نبوده اند(( و نيز فرمود: )) انّي ال بغض الرجل فاغراً كه در 

من بر مردي كه دهانش را به سوي پروردگار بگشايد و بگويد:    2ارزقني و يترك الطلب؛

 خدايا! به من روزي برسان و در پي كسب معاش نرود ، خشمگين هستيم((.

انّ اهلل جميل يحّب الجمال و يحّب  0روايت كرده كه فرمود: ) كليني از امام صادق )ع( -33

خداوند زيباست و دوستدار زيبايي است و عالقمند است آثار    1أن يري آثار نعمته علي عبده؛ 

 نعمت هايش را بر بندگانش ببيند((.

 6س؛بأّدر روايتي ديگر آمده است كه: )) ان اهلل يحبّ الجمال و التجّمل و يبغض البؤس و الت

 خداوند زيبايي و تجمل را دوست دارد و از بيچارگي و فقر و فقير نمايي خشمگين مي شود ((. 

روايات فراوان و متعددي موافق و به معناي روايات گذشته وارد شده است مواردي كه ياد آور 

 شدم، براي روشن شدن مطلب كافي است.

يات به روايات گذشته و ديگر روايات اجماع همه علماي شيعه دال بر اين است كه با عنا -34

، امام معصوم)ع( داخل بر اين اجماع است و كسي جز صوفي ها در اين موضوع ، مخالفتي 

 ندارد و شما به خوبي در يافتيد كه افراد نامبرده در نظريات خويش در مورد
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موافق نيست و همين موضوع آنان را از درجه اعتبار اصول و فروغ  تنها بوده و كسي با آنان 

 ساقط مي كند.

 

 توجيهي غير صحيح:

صوفي ها با استناد به آميخته شدن ما حالل و حرام ، كسب روزي را جايز نمي دانند و پاسخ آن 

و و حرام به شرع است و شارع مقدس بر تحريم محرمّات ها روشن است ، زيرا بازگشت حالل 

تصريح فرموده و اين واقعيّت از آيات و رواياتي كه افاده حصر مي كند و  محرمّاتليّت غيرح

نيز روايات مربوط به جايزه هاي ستمگران و ديگر مسائل به خوبي بر مي آيد و مشخص است 

أمر نيستيم زيرا تكليفي كه بر از توان فرد باشد ، به دانستن غيب و پي بردن واقعيت كه ما مكلّف 

 قطعاً محكوم به بطالن است.

عبداهلل بن سنان در روايتي صحيح از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: )) كل شيئي فيه 

هر چيز آميخته به حالل   3حالل و حرام فهو لك حالل ابداً حتي تعرف االحرام منه بعينه، فتدعه؛

واره بر تو حالل است تا زماني كه دقيقاً به بخش حرام آن پي ببري كه در اين و حرام هم

 صورت بايد از آن صرف نظر كني((.

احاديث ديگري بدين مضمون روايت شده كه شبهه ياد شده در خوردني ها و پوشاك و 

رورت باشند ازدواج و ساير اثاث و ابزار آنان نيز وجود دارد . اگر اينان مدّعي اكتفا به مقدار ض

و ضرر و زيان فروان مي با اين كه مشخصاً خالف آن عمل مي كنند ، موجب عسر و حَرَج 

گردد كه اين دو ، طبق روايات در شرع مقدس ، مردودند . بنابراين، قضيه به خوبي روشن است 

 و استدالل آنان محكوم به بطالن و شكست است.

 .114، ص 6كافي ج  .3
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 باب دهم: 

 ريم غناتح

در اين باب به تحريم غنا آن گونه كه در قرآن و ديگر جاها آمده مي پردازيم كه صوفيان 

 عموماً و خصوصاً آن را حالل دانسته و عبادت مي شمرند و بر اين معنا دوازده دليل داللت دارد.

وصاً دليلي شرعي بر جواز غنا به ظهور نرسيده در صورتي كه دليل بر تحريم آن عموماً و خص -3

 وجود دارد.

 آن گونه كه شرح آن به خواست خدا خواهد آمد ، غنا تشريع و بدعت تلقّي مي شود.  -4

ضرورت مذهب شيعه ، اقتضاي تحريم غنا را دارد. علماي شيعه در كتب خويش به تحريم غنا  -1

تصريح كرده اند ، عالقمندان به آگاهي بر اين موضوعات مي توانند بدان كتب مراجعه نمايند. 

برخي تصريح به تحريم آن را در كتاب برخي از علما مبحث غنا را در كتب ))تجارت(( 

))شهادات(( و بعضي در هر دوجا به بيان آن پرداخته اند و بيشتر آنان به طور عموم چه در قرآن 

يا اذان يا شعر يا ديگر جاها ، به تصريح غنا تصريح نموده اند مگر جاهايي كه به دليل خاص 

شده است ئ در اين ضمينه هيچ يك از آنان مخالفتي ندارد و به نقل اجماع در اين جا  استثناء

 برده و در مي يابد كه معصوم يا معصومين )ع( صبق روايات متواتر ، داخل در اين اجماع اند.

جايز دانستن غنا در اين جا عموماً و خصوصاً ، همان ديدگاه و مسلك مخالفان اهل بيت)ع(  -2

و ديگر موضوعات ، به خوبي روشن است و همين موضوع يكي از طالب گذشته است كه از م

بزرگترين دالئل بطالن اين مسلك است چنان كه ائمه )ع( ذر مقام اختالف احاديث و موارد 

ديگر ، دستور به ترك كارهاي موافق با اهل سنّت و انجام كارهاي مخالف آنان صادر كرده 

 اند.
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بار(( آمده است كه مردي از امام رضا)ع( پرسيد: اگر برايم مساله اي پيش آمد در ))عيون االخ

 و شيعه اي نيافتم آن را از او بپرسم ، چه كنم؟

اذا كان ذلك فأت قاضي البلد فسله عنها فماأفاك به من شيئي فخذ امام )ع( در پاسخ فرمود : )) 

فاق افتاد ، نزد قاضي شهر برو و مساله اگر چنين موردي برايت ات 3بخالفه فانّ الحق في خالفه؛

اي از او بپرس در پاسخ تو هر فتوايي داد بر خالف آن عمل كن ، زيرا حق در مخالف با آن 

 ديدگاه است((.

در حديثي ديگر آمده كه حضرت فرمود: ))و اهلل ما هم علي شيئي مما انتم عليه و ال أنتم علي 

به خدا سوگند! آنان با اعتقادات  4لحنيفيّة علي شيئي؛شيئي مما هم عليه فخالفوهم فما هم من ا

شما همسو نيستند و شما نيز با آنان اين چنين هستيد . بنابراين، با ديدگاه آنان مخالفت كنيد زيرا 

 آنان از دين و آيين حنيف بر خوردار نيستند ((. 

ح است  ولي در اين پوشيده نيست كه اين امر جنبه كلي ندارد بلكه بيشتر در مسائل عملي مطر

 را مورد تاييد قرار مي دهد.جا قضيه روشن است و روايات و ادله 

آواز خواندن و گوش دادن به آن، از اصول و اركان ترفندهاي دشمانان خدا و رسول او و شيوه  -1

دائمي آنان است بنابراين ، طبق رواياتي كه به خواست خدا خواهد آمد  نبايد فرد مسلمان ، 

ه آنان ساخته و به شيوه  آن ها عمل كند و در روايت آمده است كه: اين عمل ، خود را شبي

همان راه و رسم و سر سخت ترين دشمنان خدا ، ابليس و قابيل است  كه اين دو ، ريشه همه 

 تبهكاري ها و جور و ستم ها و كفر ، به شمار مي روند.

آدم شمت ابليس و  مات لمّارمود: )) كليني و ديگران از امام صادق )ع( روايت كرده اند كه ف

فكلّ ما كان في االرض  1قابيل فاجتمعا في االرض فجعال المعازف و المالهي شماتةً بآدم)ع(

من هذا الضرب الذي يتلذّذ به الناس فانّما هو من ذلك؛ هنگامي كه حضرت آدم )ع( دنيا را 

ن در زمين ، با نواختن بر آالت رداختند و با گرد آمد÷وداع گفت ، ابليس و قابيل به شماتت 

موسيقي در جهت شماتت به حضرت آدم)ع( به ساز و آواز دست زدند. بنابراين، هر چيزي در 

 زمين از اين قبيل، كه مردم از نواختن آن لذّت مي جويند، از همان آالت موسيقي

 .432، ص 3عيون االخبار ج 1-



 .134ص ، 11كتاب باب وجوه جمع االحاديث ح  1وسائل ج 2-
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 ابليس و قابيل به شمار مي آيد((.

اين عمل از نشانه هاي نفاق و بي ديني و الحاد است و براي هر انسان منصفي كه با عامالن و  -6

تاركان تحريم كنندگان و حالل شمردگان اين كارها از قديم تاكنون آشنا باشد، اين معنا 

 آشكار است.

امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود:))استماع اللهو و الغنا ي نبت النفاق في القلب كما كليني از 

شنيدن لهو و لعب و ساز و آواز به گونه اي كه آب گياه را مي روياند ، در  4ينبت الماء البقل؛

 قلب انسان نفاق ايجاد مي كند((.

دعي است كه آن جناب غنا و ا)ع( منقول است كه به وي عرض شد: خليفه عباسي ماز امام رض

 ساز آواز را جايز مي دانيد.

امام فرمود: ))كذب الزنديق ما هكذا قلت له ، سألني عن الغناء فقت له: انّ رجالً أتي ابا جعفر 

عليه السالم فسأله عن الغناء فقال له: يا فالن ! اذا ميّز اهلل بين الحق فأين يكون الغناء ؟ فقال مع 

كافر بي دين، دروغ مي گويد: من اين گونه بدو نگفتم، و ي از من  1حكمت؛ الباطل ، فقال: قد

نمود، درباره غنا پرسيد، بدو گفتم: مردي خدمت ابوجعفر)ع( رسيد و درباره غنا از او پرسش 

 حضرت در پاسخ وي فرمود: 

د ))فالني! آن گاه كه خداوند بين حق و باطل را جدا كند، غنا در كدام سو خواهد بود، مر

گفت: با باطل ، ابو جعفر )ع( فرمود: به حق داوري كردي ((اين روايت را كسي نيز به سندي 

 صحيص از امام رضا )ع( روايت كرده است.

خ م( النفاق  _: ))الغناء ينبت)يورثابن بابويه در خصال از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود

 شود و فقر تنگدستي به بار مي آورد((. موجب نفاق مي ساز و آواز و غنا،  2و يورث الفقر؛



 در عيون االخبار از امام رضا )ع( روايت شده كه در مورد شنيدن ساز و آواز از آن 

 در منبع، النه نفاق آمده است. .3

 در منبع، زراعت بجاي گياه آمده است .4

 .212، ص  6كافي، ج  .1

 در نسخه چاپ نجف چنين است: الغنايورث النفاق و يعق الفقر. .2
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حضرت پرسش شد، امام )ع( فرمود: ))ألهل الحجاز فيه رأي و هو في حيّز الباطل و اللهو ، اما 

؛ اهل حجاز در مورد غنا رأي و ديدگاهي دارند و 3وا باللغو مرّوا كراماًسمعت اهلل يقول: و اذا مرّ

ايد: ))هرگاه به لغو آن را در شمار باطل و لهو و لعب مي دانند. آيا نشنيده اي كه خداوند مي فرم

 و بيهوده گي برخورد كنند، بزرگوارانه از آن مي گذرند((.

روايت فوق، دليل بر اين است كه شنيدن ساز و آواز، با ايمان فرد منافات دارد زيرا در آيه 

و ديگر موارد نيز حاكي از همين شريفه، بندگان با ايمان الهي به ترك آن توصيف شده اند 

تيب، اين روايت و روايت قبلي داللت دارند كه غنا ، داخل در بخش باطل و نعناست. بدين تر

 لهو است و كليه رواياتي كه در اين زمينه رسيده و قابل شماش نيست ، غنا را شامل مي شود.

آن بر تحريم غنا داللت دارند و معصومين )ع( و اهل ذكر و راسخان در آيات شريفه از قر -3

بر حرمت غنا تفسير نموده اند از جمله :)والذين اليشهدون الزرور و  را علم و دانش ، آن ها

نمي دهند ( كليني به سندي صحيح از امام صادق )ع( روايت كرده  كساني كه شهادت به باطل 

 و ساز و  آواز است. 1كه مقصود از ) زور( غنا 

 

ن سبيل يث ليضل عاز ديگر آيات ياد شده آيه ي شريفه ي ) و من الناس من يشتري لهو الحد

سخنان بيهوده را خريداري بعضي از مردم   2اهلل بغير علم يتخذها هزوا اوليك لهم عذاب مهين : 

د ، اينان و آيات الهي را به استهزا گيرن، از راه خدا گمرا ه سازند مي كنند تا مردم از سر ناداني 



ني از ( ( غناست چنان كه كلي ( و منظور از )) لهو حديثدر انتظار عذابي درد ناك خواهند بود

از جمله غنا و ساز و آواز   1امام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود: )) الغنا مما و عداهلل عليه نار : 

د شده عموري است كه خداوند : مرتكبين آن را وعده آتش دوزخ داده است .(( و آيه شريفه يا

احاديث  نيز آن را روايت كرده ودوق را تالوت و در اين ضمينه به آن استناد دجست و شيخ ص

از ديگر آياتي كه بر   6متعددي در تفسير اين آيه شريفه  نقل كرده كه مقصود از آن غناست . 

)) و اجتنبوا الرجس من االوثان و اجتبوا ترحيم غنا به آن استناد شده آيه شريفه   

.  444، ص  34وسايل ج  -3  

. 54فرقان ، آيه -4  

. 444. ص  6كافي ج-1  

6.لقمان ، آيه  -2  

.213ص  6كافي ج -1  

.114معاني الخبار ، ص -6  
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از بت هاي پليد اجتناب كنيد و از سخن باطل بپرهيزيد (( است.  3قول الزور :   

زشت ترين صدا ها صداي   4از  آن جمله آيه شريفه )) ان انكر اال صلوات لصوت الحمير : 

 برد . به روايت برخي از الماي ما منظور از اين صدا  غناست وخران است (( را مي توان نام 

اخت .آيات ديگري نيز دز اين زمينه وجود دارد كه به خواست خدا به بيان آن ها خواهيم پرد  

ت از روايات فراواني از رسول اكرم )ع( رسيده كه ار غنا نهي نموده و آن را جايز ندانسته اس-4

ه : پرسش شد كع( روايت كرده كه در مورد غنا از آن حضرت كليني از امام صادق ) :جمله

م حيونا را جايز دانسته است : )) جينا كصو فيان مدعي اند  رسول خدا )ع( گفتن اين عبادات 

نهما نحيكم (( امام )ع( فرمود : )) كذبوا ، ان اهلل يقول : )و ما خلقنا السموات و الرض و ما بي

بل نقذف  ان نتخذ لهوا ال تخضذ ناه من لدنا ان كنا فاعلينه من لدنا العبين ، لواردنا ان نتخذ نا



دوروغ گفته اند ،    1بالحق  علي الباطلل= فيد مغه فاذا  هو زاهق و لكم الويل مما تصفون : 

خداي متعال مي فرمايد : )) ما آسمان و زمين و آن چه را ميان آن هاست از روي بازي 

اسب خود بر مي اگر مي خواستيم سرگرمي انتخاب كنيم چيزي متن) به فرض محال ( نيافريديم 

ر باطل م در صورتي كه قصد انجام اين كار را داشتيم * بلكه ما حق را بر سگزيديم ، البته 

وصيفي كه محو و نابود مي گردد اما واي بر شما از تتا آن را نابود سازد و اين گونه باطل كوبيم 

( .) درباره ي خدا ( مي كنيد (  

واي بر   2رجل لم يحضر المجلس :  _ويل لفالن مما يصف سپس امام علي )ع( فرمود : )) 

مردي كه در مجلس حاضر نبود .(( _فالني از توصيفي كه مي كنند   

ار و اكرم )ع( منقول است كه فرمود )) انها كم عن الزفن و المزاز رسول نيز از امام صادق )ع( 

را از رقص و پا كوبي و نواختن طبل نهي كنم .(( عن الكوبات و الكبرات : شما  

 

قرار  در راياتي كه از معصومين )ع( نقل شده غنا را نهي و تحريم و به شدت مورد نكوهش-30

ز مرز ده اند . احاديث ياد شده فرا تر اداده  و مردم را از ارتكاب به آن بر حذر داشته و بيم  دا

كتب روايي كه به دليلي در اختيارم بود  و آن ها را در تمامتواتر معنوي است   

.10آيه حج  -3  

34.لقمان ، آيه -4  

33._36انبياء ، آيات -1  

.211، ص 6كافي ج -2  
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مورد بررسي قرار داده و تعدادشان را نزديك به سيصد حديث يافتم كه برخي از آن ها ياد 

واهد آمد و از اين كه كتب ياد به تناسب آن چه اكنون در ذهن دارم ، خآوري شد و بخشي 

 كه بدان ها اشاره شد هم اينك در اختيارم نيست ، معذورم .شده اي 

 

خواننده و ارزش و بها و آموزش و خريد آن شنيدن صدايش فروش كنيزك  ،در روايات-33

 حاللي نيز بر خور دار است .تحريم شده است با اين كه از منافع مهم  و 

و ديگران آن را كرده رواياتي است كه كليني ارد يافت شده را تحريم كه مواز جمله احاديثي 

از امام صادق )ع( روايت كرده اند كه حضرت در خصوص  فروش كنيز كان خواننده مورد 

در پاسخ فرمود :  )) شراو هن و بيعهن حرام و تعليمهن  كفر و استماعهن پرسش قرار گرفت 

 آموزش شان كفر و گوش دادن به آن ها نفاق است ((.خريد و فروش آن ها حرام و   3نفاق : 

 

از امام رضا )ع( منقول است كه در مورد خريد كنيزك خواننده از او پرسش شد ، حضرت  در 

للرجل الجاريه تلهيه و ما ثمنا اال ثمن كلب و ثمن الكلب سحت و پاسخ فرمود : )) قد يكون 

خود او را سر گرم مي كند، ت كه با آواز گاهي مرد داراي كنيزكي اس 4: السحت في النار 

و كسي كه مرتكب حرام شود بهاي چنين كنيزكي ماننده بهاي سگ است و بهاي سگ حرام 

 در دوزخ جاي دارد.((

خود را از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود : ))  المغنيه ملعونه ، ملعون هم چنين به اسناد 

نيز ملعون ند كسي كه از دستمزد او ارتزاق مي كن است و زن خواننده ملعو  1من اكل كسبها : 

است كه اسحاق بن عمر وصيت كرد كنيزكان خواننده اش است (( از ابراهيم بن ابوالبالد منقول 

د و بهاي آن هارا نزد  امام رضا )ع(  بفرستد .  را وي ميگويد   : كنيزكان به سيصد را بفروشن

امام )ع( فرستاده شد ، حضرت فرمود : )) ال حاجه ها  نزد  فروخته شده و بهاي آن هزار درهم 

من نيازي بدين  2لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر و االستماع منهن نفاق و ثمنهن سحت : 

پول  ندارم  زيرا آن ها حرامند و آموزش كنيزان ، كفر و شنيدن صدا و آواز آنان نفاق و بهاي 

 آن ها حرام است .((
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شيخ طوسي در كتاب )غيبت(و شيخ صدوغ در كتاب )كمالدين(و غير اين دو بزرگوار با اسانيد 

صحيح خود روايت كرده اند كه حضرت مهدي )ع( در توقيع مبارك خود به امري در پاسخ 

اموالي   3طاب و طهر و ثمن المغنيه حرام:پرسشهايش فرمود: )و اما وصلنا به فالقبول اندناااللما

كه به ما رسيده جز بخشي كه پاك و پاكيزه است ، پذيرفته شده نيست و بهاي كنيزك خواننده 

 حرام است (.

برخي از سوفيان ، به ظاهر اقرار به تحريم غنا مي كنند و مدعي اند معناي آن را نمي  -31

ثال او از اهل سنت ، ادعا مي كنند كه تحريم غنا دانند و بعضي از آنان به پيروي از غزالي و ام

اغرار به تحريم _اختصاص به غير قران و يا به غير مجالس ميگساري دارد . در بخش نخست كه

به آنان به بحث و مناغشه خواهيم پرداخت و  _كرده و مدعي عدم درك معنايي آن هستند 

عموم ادله _س با دنوشي است كه تحرم غنا اختصاص به غير قران و غير مجال_بخش دوم 

سنان ، سخن آنها را مردود و بر آن خط بطالن مي كشد گذشته و خصوص  روايه عبداهلل بن 

وي  از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:رسول اكرم )ص(فرموده است : )اقرواالقران 

من بعدي اقوام بالحان العرب و اصلوتها و اياكم و لحون اهل الفسوق و الكبائر ،فانه سيجي 

يرجعون القران ترجيع الغنا ، و النوح و الرهبانيته ال يجوز تراقيهم ، قلوبهم مقلوبته و قلوب من 

قران را با لحن وصوت عرب قرائت كنيد و از لحن اهل فسق و فجور و گناهان  4يعجبه شانهم :

سيون و زاري و خواهند آمد كه قران را به آواز و بزرگ ، بپرهزيد زيرا پس از من گروهي 



گوشه نشيني در گلو مي چرخانند كه اين نوع خواندن از سينه هاي آنان تجاوز نمي كند و خود 

 دلهايي وارونه دارند و دل هاي كساني كه از خواندن به شگفتي آيند نيز ، واژگون است (

 صحت روايت 

خ بهايي در )كشكول( و اين حديث شريف را كليني ) در كافي ( و طبرسي در ) مجمه البيان ( و شي

نيز ديگران ، روايت كرده اند . وجود حديث ياد شده در اين كتب معتبر و امثال آن از جمله قرينه 

هاي دال بر صحت آن است . رجال سند اين روايت در ) كافي ( علي بن محمد ابراهبم احمر , 

 عبداهلل  بن حماد ، عبداهلل سنان اند.
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است كه محمد بن از رجال مورد اعتمادي ، سر سلسله اين سند پسر عبداهلل بن اذينه محمد علي بن 

كليني از آن ها نقل روايت مي كند و در كافي )) كتاب العلم (( و )) كتاب الطهاره (( و يعقوب 

محمد راوي مورد اعتماد . البته احتمال دارد او علي بن كه وي پسر عبداهلل است ديگر جا ها تصريح 

هر چند بعيد است جليل القدر ، معروف به عالن كليني باشد و به فرض اينكه يكي از اين دو نباشد 

كه كليني از او نقل كرده افزون بر صحت كليني است و فراواني رواياتي همين كه از اساتيد ولي 

از كتاب استفاده مي شود ، دليل بر مورد اعتماد بوذن اين شخصيت ، چنان چه كه از آغاحاديث وي 

 است .

علماي رجال بن احمر )) دومين راوي سند (( به ظاهر فرزند اسحاق است هر چند برخي از  ابراهيم

وي را شيخ بر حسب ظاهر دانسته اند مورد اعتماد وي را ضعيف دانسته اند ولي كتب او را نسبتا 

ل اطمينان دانسته است .البته اگر اين فرد ، هم مورد اعتماد به شمار آمده و هم توثيق كرده و قاب

در اين صورت جاي هيچ تامل است ، زيرا اگر ثقه و مورد اعتماد بوده  شمرده شود ، قابلضعيف 

يا روايت از كتاب وي نقل شده باشد، قبال پي برديد سخنس نيست و اگر ضعيف به شمار رود گونه 



يا د شده زيرا با رواياتي كامال محرز است عتماد آن ها نسبتا مورد اعتماد بلكه جنبه ا كه كتوب وي

از طريق اجا زه نقل شده كه در اين صورت است و يا روايت  موافقكه بعدا خواهد آمد  و احاديثي 

، متواتر است و احاديث را به جهت در كتوب كه نسبت روايات قضيه آسان تر خواهد بود چرا 

از افراد ثقه و مورد اعتماد و ديگر افراد ، روايت مي )ع(معصومين سند آن ها به اتصال سلسله  تبرك

 كند .

 كه بر اين معنا داللت دارد تحقيق و بررسي شيوه متقدمين است .از جمله قرينه هاي 

نقل افراد غير ثقه نقل مي كنند و در آغاز سند هاي خويش ، روايات را بيشتر از كليني و ديگران 

، از اين خودشان موافق نيستند كه با كتب غير ثقه توسط كليني و ديگران از كتب افراد اين روايات 

، مشخص است كه راوي ضعيف در چنين جا ها يي شخصيت ها غي قابل تصور است . بنابراين 

 .جنبه اجازه دارد 

ويد : او از اساتيد و عبداهلل بن حماد سومين رواي روايت فوق است كه نجاشي در باره اش مي گ

 .حماد است و از ابن بسيار واال بيان ، مدح و ستايشي و اين مشايخ علماي ماست 

و اگر پذيرفته شده است و سخنش افزون بر اين كه نجاشي خود ، فردي مطمئن و مورد اعتماد 

حاالت از زيرا شناخت وي دارد بر سخن همه علماي رجال ، بر سخن بيشتر آن ها بر تري نگوييم 

 ادي دارد يو بررسي زتحقيق رجال حديث ، بيش از ديگران است و در اين زمينه 
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و سخن ابن غضائري درباره عبداهلل بن حمّاد كه گاهي مي گويد او را مي شناسيم و گاهي اضهار 

ي ارائه مي دارد با او آشنايي نداريم، با تعريف نجاشي منافاتي ندارد و بايد براي سخن خود گواه

ي برديد سخن نجاشي پابرجاتر است با اين كه علماي رجال، ابن ÷دهد زيرا همان گونه كه 

مورد اعتماد ندانسته اند . افزون بر اينكه روايان قابل اعتماد ،  _يعني احمدبن حسين را _غضائري 

تصور  مورد خدشه فراوان وي قرار گرفته اند. بنابراين ، آشكار شدن عدم صحت اين موضوع و



برخي از علماي ما كه قائلند هرگاه لفظ ابن غضائري اطالق شود ، منظور از آن حسين بن عبيد اهلل 

است به دليل مطالبي كه در اغاز فهرست با اين لفظ آمده و نيز به سبب نقل روايت از پدرش ، 

 تصوري غلط است.

زون بر اينكه سخن وي در خدشه از سويي، كسي كه از پدر حسين بن عبيداهلل روايتي سراغ ندارد اف

و طعن و نكوهش ، صراحت ندارد چنان كه در بحث حديث شناسي آن را بيان كرده اند و مقذم 

داشتن جرح بر تعديل به طور مطلق، قطعي و مسلّم نيست و بر فرض ثبوت اين تقديم داشتن، عسر و 

 حرج به وجود خواهد آمد.

فردي مورد اعتماد و جليل القدر است كه در هيچ  عبداهلل بن سنان آخرين رواي اين حديث ،

موردي مخدوش و يا مورد نكوهش قرار نگرفته است . امام صادق )ع( درباره او فرموده است: ))اما 

هر چه بر سن وي افزوده مي شود جز خير و نيكي ثمره اي ندارد(( و انّه ال يزيد علي السنّ الّا خيراً: 

متعددي از علماي ما به دليل عظمت و اعتماد و ارج و مقام عبداهلل  ياد آور شده اند كه گروه هاي

محمد  بن سنان ميان شيعيان، كتب وي را روايت كرده اند. از جمله كساني كه به اين مهم پرداخته

بن ابو عمير است كه علماي رجال شيعه كليه روايات صحيحه او را معتبر مي دانند . آن چه ياد 

نه هاي مورد استفاده از سند اين حديث بود افزون بر اينكه علماي بزرگ ، آوري شد بخشي از قري

 در كتب متعدد و معتبري به نقل آن پرداخته اند. واهلل أعلم.

 

 

 داللت حديث:
يكي از اساتيد معاصر ما )ايّده اهلل تعالي( پيرامون اين حديث رساله اي تحقيقي و همراه با دقت نظر ، 

آن در اين جا ياد آور مي شويم وي مي گويد: اين حديث داللت دارد كه  نگاشته كه فشرده اي از

غنا با خواندن قرآن به نحوي كه امروزه متداول است ، حاصل مي شود و بر تفسير غنا، به خواندن 

 شادي آور و نشاط انگيز داللت دارد.
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ندوه و ياد و شادي و سرور به نشاط و فرح به گفته لغت شناسان حالتي است كه در اثر شدت حزن ا

انسان دست مي دهد و در اين روايت ، غنا و آواز خواني به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است و 

قرآن تالوت   اين موضوع بر كسي كه در آن بينديشد ، پوشيده نيست. آيا تاكنون شنيده ايد فردي

به چنين چيزهايي اختصاص يابد و راه  كند و با تار عود و چنگ و بربط و نظير آن بازي كند تا غنا

را براي گوش فرا دادن به غنا و ساز و آواز متعارف، آسان سازد آن هم پس از آن كه مشخص شود 

و غنا بر آن صدق نمايد آيا اين كار دليلي جز لبيك گفتن به نداي شيطان و مرسوم شدن غنا ست 

شتي آن اندك شود چنان كه هر چيزي را آن چيزي ديگري مي تواند باشد به گونه اي كه قبح و ز

 ادت كردند، قبح آن از بين مي رود؟مردم بدان ع

توده مردم جالينوس مي گويد سران شياطين سه چيز اند: به هم آميختگي هاي طبيعت، وسوسه هاي 

 ، راه و رسم عادت آن ها .

خرسند از نهي رسيده از اين شيوه، از صوفيان اهل سنت و منحرفان آن ها كه متمايل به صوفيه و نا

طريق ما شيعيان ، هستند به جامعه سرايت كرده است . برخي از آن ها نظير غزالي و امثالش به پيروي 

از كساني كه بدين موضوع خوش بين بوده اند، غنا را تنها در مجالس باده نوشي و فسق و فجور 

ع( و علماي شيعه است. بدين ترتيب ، حرام مي دانند با اين كه الزمه اين كار سوءظن نسبت به ائمه)

اگر غنا همان چرخاندن صدا در گلو است كه علماي ما قائل اند بنابراين، مصداق همين غنا خواهد 

بود و اگر براي شناخت آن بايد به عرف رجوع شود آن گونه كه گفته شد ، از آن مي توان پي برد 

 كه اين غنا برخاسته از عرفسرزمين هاي عربي است.

وفيان بر مداومت بر شنيدن و گوش فرا دادن به غنا را در شمار علل و اسباب سر سپردگي مريدان ص

تلقي مي كنند و اين خود،اعتراف به اين است كاري را كه آنان انجام مي دهند و صدايي را كه مي 

غير نوشي و فسق و فجور مي داند در شنوند، غناست و غزالي كه حرمت غنا را ويژه مجالس باده 

اين گونه مجالس كه خود گفته؛ اعتراف به صدق غنا نموده است و ما در اين خصوص با صوفي 

مخالف مذهب شيعه بلكه كساني كه به ظاهر خود را در اين مذهب مي بندند، سخني نداريم و هر 



كجا غنا صادق آمد چاره اي جز قائل شدن به حرمت غنا نداريم جز جاهايي كه به سبب اطالق و 

 م دليل ، استثناء شده است. عمو

 بنابراين، اگر پذيزاي عرف شدند در حقيقت به وجود غنا اعتراف كرده اند و اگر به ترجيع 
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 )چرخاندن صدا( برگردد، نيز به روشني بدان اقرار نموده اند.

د اي كاش ! پيشوايان دين آوايي را كه براي راندن شتر سر مي دهند به دليل خاصي استثناء كرده ان

مي دانستم آيا اين گونه آواز در عرف، غنا به شمار مي ايد و ادعايي كه آواي راندن شتران را غنا به 

مي كند(( چيز شمار نمي آورد ، آيا جز از باب ))عالقمندي به چيزي كه انسان را كر و كور 

شده، ناشي از عدم ديگري خواهد بود؟! و فهمين معناي حرمت ، از لفظ ))ألحان(( در حديث ياد 

قدرت از شناخت موقعيت الفاظ و محل كاربرد آن ها در جهت ساختار طبيعت غناست كه نظير 

نغمه و آواز به همان معناي رايج ميان آنان اطالق مي شود و گرنه معاني آواز و نغمه و نواست كه 

حان العرب و لحون آيا غنا بر آن صدق مي كند يا خير؟ آن چه قابل توجه است كاربرد جمله))بأل

اهل فسق(( در حديث ياد شده است و تحريم غنا از اموري است كه هيچ گونه اختالفي ميان شيعيان 

در اين زمينه وجود ندارد و در كتاب و سنت ثابت شده و هر كس پذيراي آن نشود ، به ستيزه 

 جويي پرداخته است.

ي مشتمل بر آواز شاد كه در عرف ، غنا علماي ما غنا را در قرآن و يا اذان به صداي كشيدن صدا

ناميده مي شود هر چند شادي آور نباشد ، تعريف كرده اند و امكان دارد مستند آن ها در تحقق غنا 

در قرآن ، همين حديث و يا روايتي از اين دست ، باشد و ممكن است مستندشان عرف و يا ترجيع، 

يم غنا در قرآن و غير آن به خوبي روشن است. يا هر دو باشد و داللت هر دوگونه تعريف بر تحر

الزمه داللت حديث بر تحريم غنا در قرآن، داللت بر تحريم غنا در غير قرآن است و حديث بلكه 

 ياد شده براي اهل دقت بر تحريم غنا در قرآن و غير قرآن داللت دارد.



لعرب و اصواتها...(( داللت اگر بگوييد: سخن رسول اكرم)ص( كه فرمود: ))اقرأ و القرآن بألحان ا

بر اين دارد كه هر نوايي با لحن و صوت عرب نباشد ، به يقين از لحن و نواي اهل فسق و فجور و 

مرتكبين گناهان بزرگ است. بنا به اين فرض، حد وسطي نيز براي آن امكان داشته و دليلي بر 

در قرآن تحقيق پذير است، در تحريم مورد حدّ وسط، وجود ندارد و اين واسطه ، همان گونه كه 

غير قرآن نيز قابل تحقق است چنان كه صوفيان در سرود و آوزهاي خود به هنگام رقص و پايكوبي 

 و دست افشان، اين گونه اصطالحات و غير آن را به كار مي برند.

 

((331)) 

 

ارد و چه بسا بر هم چنين تشبيهي كه در حديث، به ترجيع غنا شده داللت بر غنا بودن اين تشبيه ند

اين است كه چنين تشبيهي اصال غنا نيست زيرا مشبّه به است. آنجا كه فرمود: )) يرجعون القرآن 

ترجيع الغنا؛ قرآن را با آواز قرائت ميكنند (( اوج داللتش اين است كه اين مشابه ترجيع غنا ، در 

ل نميتوان آن را حرام دانست و قرآن جايز نيست و اگر نظير آن غير قرآن به وجود آمد ، بدون دلي

حديث نيز داللت بر آن ندارد بلكه بر حرمت نهي از قرائت قرآن به نواي اهل فسق و فجور و 

مرتكبين گناهان كبيره است و صوفيان از اين دسته مردم نيستند بلكه آنها اهل خدا بلكه خود خدا 

 ن بحث است . هستند. بنابراين ، كارهايي كه انجام مي دهند ، خارج از اي

پاسخ اين است كه : اين شبهه ضعيف از فردي غير آگاه به موقعيت سخن عرب و غير آشنا به  

تركيب آن ، سر زده است. تحقيق مطلب اين است كه اضافه ي موجود در جمله ترجيع غنا )) 

ان غناست يرجعونه ترجيع الغنا ... ((  اضافه بياني است زيرا  ترجيعي كه به گونه خاص آمده ، هم

 كه نواي مخصوص و كشيدن صداي شادي آور است.

در نتيجه، ترجيع قرآن، همان غناست نه ترجيعي شبيه ترجيع غنا. فايده ي اضافه بياني پديدار شدن 

غنا و شهرت آن در غير قرآن است و اين در صورتي است كه تشبيه را معتبر بدانيم و معنايش 

 مردم است كه بدان غنا اطالق ميشود.ترجيعي نظير غناي رايج ميان بيشتر 



بنابر اين ، تشبيه نه تنها ، اقتضاي مغايرت ندارد بلكه چه بسا موردي زا كه با غناي به معناي رايح 

چند نياز به چنين استداللي متشبه شده بدان ضميمه مي كنند زيرا در هر دو ، ترجيع تحقق يافته هر 

 ست.برخوردار اقابليت يك دليل نيست ولي از 

)) نيارودن آن در جمله و )) اهل الكبائر (( و يادآوري لفظ )) اهل(( در جمله )) اهل الفسون (( 

ياني است و اين ها معنا تنها با ذوق ترجيع الغنا (( حاكي از آن است كه اضافه در ترجيع غنا ، اضافه ب

 و سليم و آگاهي به موقعيت نكات ظريف سخن عرب، قابل درك است.

البي كه ياد آور شدم برايتان روشن شد و در آن دقت نموديد به وضوح پي خواهيد برد هر گا مط

نه تنها فرض واسطه بين نواهاي عرب و كه واسطه ، در چنين جايي معقول نيست . از سويي ، با بيان 

ه لفظ ))اهل (( باهل وسق و فجور و مرتكبين گناهان كبيره ، نيز دفع مي شود بلكه به اعتبار بيان 

ميشود بلكه به گناهان كبيره ، نيز دفع و فجور و مرتكبين  طور مكرو ، اين واسطه ، همان اهل فسق

اين واسطه همان اهل فسق و فجورند و واسطه قرار گرفتن )) اعتبار بيان لفظ )) اهل (( به طور مكرو 

. پس در حقيقت ، غنا  اهل الفسون (( بين )) اهل كبار  (( و جمله ما قبل آن ، دليل بر همين معناست

 غير از مواردي از غزالي و از ديدگاه شيعه بر معناي 

 

((336)) 

 

هوا  دارانش ياد آور شده اند ، تحقيق مي يابد . بنابراين ، پيروي از شيوه غزالي و هوا دارانش ، 

 خواهد بو د . خارج شده از موضو ع عرب و خروج  از تعريف غنا ، از ديدگاه ما)شيعه (

بر اين نيز نمي كشيم به اين ترتيب كه : يا تعريف غنا ه ما مي توانيم واسطه را به گونه اي ديگر البت

نطير يا خير : و راه دو م و جود ندارد ، زيرا آن ها خو د اعتراف كرده اند صادق مي آيد واسطه 

باب سر چنان چه قبال نيز بدان تصريح گفتند : غنا ، از جمله علل و اس، غناست چنين چيزي 

همين معنا بوده و اصل نيز ، عدم نقل از معناي و در عرب و لغت نيز داراي مريدان است سپردگي 

 لغوي به معناي ديگر است .



(( تراقي جمع ترقوه استخوان تراقيهم  در سخن رسو ل خدا )ع( آمده است كه فرمود : )) اليجوز 

اين افراد به به . زيرا در اثر اشتغال  اعلم ... واهللاست را مي  گويند و معنايش مشخص باالي سينه 

به قلب آنان را يابد و در  تا چه رسد به اين كهنمي گذرد آواز و شادي و طرب قرآن از سينه هايشان 

و اندرزهايش پند  گيرد ، بلكه و نواهي آن دقت نمايند و از مواعظ و معاني اش انديشيده و در اوامر

به گونه داده و آواز مي خوانند و بدان رنگ و آبي مشغول ساخته خود را با اداي الفاظ و حروف 

وارونه است باشد دلش و كسي كه چنين ، پي ببرند كه فرصت نمي يابند به هدف اصلي تالوت اي 

وارونه باشد قابليت كه اگر ظرفي : همان گونه ندارد اين معنا و نظير آن را ظرفيت و شايستگي 

نيز را بپسندند و شيوه ي صوفيان رد و كساني كه كردار و اعمال نداچيزي را در خود نگهداري 

مي پردازد غنا و نظير آن است جويي كه نتيجه به شادي  و لذت گونه اند زيرا آنان نيز نه تنها همين 

بلكه به مجرد غنا نكردن باشند ، پسنديدن رفتار صو فيان هر چند استماع بلكه چه بسا كساني كه با 

 ا رو رسم ، در شمار آنان قرار مي گيرند .اين رپسنديدن 

نفرين در حق آنان باشد )ص( كه فرمود : )) قلوبهم مقلوبه (( اين جمله رسول خدا نيز احتمال دارد 

را به گونه اي واژگون سازد كه جايگاه درك مفاهيم قرآن به نحوي كه دل كه خداوند دلهايشان 

مند مي شوند،قرار نگيرند كه در اين صورت جمله انشائي  هاي غير وارونه از ان  بهرونه از ان  بهره

 اجباري است شايسته تر و دومي رساتر است.واهلل اعلم.است ولي نخستين معنا كه 

 ادعايي واهي:

 از كساني كه اكنون از  تعريف  غنا خودداري ميكنند ،جاي شگفتي  است  كه مدعي  

 

((335)) 

 

و عرف فقها و به تفسير و توجيه لغت شناسان و را نمي دانند يش ولي معناغنا هستند به حرمت اعتقاد 

كه قبال گذشت ، اعتنا نمي كنند . با اين كه تفاوتي ميان غنا و زنا غنا به ترجيح حاوي تفسير و احاديث

مراجعه كنند كه و لواط و دزدي و نظاير آن ها و نيست و در مسائلي لين دست بايد به لغت شناسان 

به فقه و مسائل آن دارد اعتبار كه ارتباطبا لغت آشنائي دارند و به اين بيش از ديگران آن به تفسير 



نا آشنا به ب هاي از عرب و غير  عر زيرا آنان به تفسير هيمن واژهبايد در آن به فقها مراجعه كرد 

 اند.از علماي آشناي به زبان عربي فقها نيز خود فقهي ، آشنا ترند. افزودن بر اين كه مسائل 

تدارد  و ، هيچ گونه ترديدي كه قبال ياد آوري شد غنا آن گونه به هر حال ، هر دو گروه  در معناي 

به تفسيرش ندارد .و راز  و راز اين كه برخي، نيازي به تفسيرش ندارد و وضوح آن از شدت روشني 

كتب به تفسير اننند تر  اين ولي در بيش لغت ، فاقد تفسير آنند ، همين است كه برخي از كتب  اين

 كتب  به تفسير ياد شده ، ،همين است ولي در بيشتر اين 

 تصريح كرده اند.

 الشعر (( و و )) غنا مي گويند  شادي انگيز: غنا بر وزن كساء به نغمه در قاموس آمده است 

اندوه را و معناي وجد آفريني كه جنبه هاي شادي و و آواز خواند سردار  ، نغمهيعني با شعر )) به(( 

تان يا اندوهگين دست مي دهد و بر خالف حالتي كه به شما در آن نهفته است نمايد نيز تحريك 

 است.سر دادن آمده يه معناي ، به شادي آوردن و نغمه سازد و تطريب 

بلكه هر يك را پذيرا نيستند از اين داليل گيرد هيچ يك شبهه جاي آن گاه كه در دلشان اين افراد ، 

كه سخن افرادي شود با اين نامه جدا گانه اي ) از سوي خدا ( براي او فرستاده انتظار دارد ا از آن ه

دليلي مي هيچ گونه ، بي چون و چرا و بدون توصيف و غير قابل در اموري بسيار مهم نظير خود را 

ث بيان احاديدر خواست  كه بزخي از آنان از اين جانب.شگفت آور تر از آن اين است ذيرند پ

دو مقدمه صغري احاديث شامل يك از آن مشروط به اين كه هر نمودند در تفسير غنا متعددي 

مي ديگري و عناد چيزي . آيا چنين در خواستي جزء سر سختي كبري به ترتيب اشكال منطقي باشد 

ر نظيو يا ضروري ، اعم از كم يا زياد شرح مقدس و دستورات و آيا در همه ي احكام تواند باشد ؟! 

در صدر اسالم ، دين و وجود دارد ؟ اي كاش ! مي دانستم و تحريم زنا، چنين مقدماتي وجوب نماز 

و نشنيده ايم كه در جايي نديده ؟ ما تا كنون ثابت و پا بر جا شد الهي چگونه براي مسلمانان آيين 

 آن بزرگوارن تدالل اسبلكه نحوه كرده باشند اين گونه استدالل )ع( دقيقا براي مردم  ائمهپيامبر و 

 

((333)) 

 



آن گونه كه به كا رسيده با اين شيوه تفاوت داشته است برخي از مقدمات ، ناشناخته و برخي به 

دليل مشخص بودن آن، حذف گرديده است ، آيا حكمي نظير غنا نياز به بيان مطلبي بيش از وارد 

شناسان و علماي عرب دارد؟ با اين شدن آن از ناحيه معصومين)ع( و آشنايي به تفسير آن از لغت 

كه به دست آوردن ترتيب مقدمات از حديث ياد شده به ترتيب شكل هاي منطقي كه اين افراد 

 خواستارند، فوق العاده آسان است. واهلل اعلم.

 

 

 روايات تحريم غنا:
نقل آن اشاره كرديم كه روايات فزاواني از معصومين)ع( در تحريم غنا وارد شده و اكنون براي 

روايات، كتب حديث در دسترسم نيست. بنابراين، از باب تيرك و تمين به بيان برخي از آنها مي 

دوازده حديث بسنده مي پردازيم كه بخشي از آن ها قبالً يادآوري شد و در اين جا تنها به ذكر 

 كنيم.

غنا ال تومن به كليني به اسناد صحيح خود ار امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: )) بيت ال -3

خانه اي كه در، غنا و آواز خوانده شود، از  3 الفجيعه و ال تجاب فيه الدعوة و ال يدخله الملك ؛

 مصيبت در امان نيست و در آن، دعا مستجاب نمي شود و فرشته به ان خانه وارد نمي شود((.

وتال هذه اآلية: )) و   4النار؛نيز از امام صادق)ع( روايت كرده كه فرمود: )) الغنا ممّا وعداهلل عليه  -4

؛ غنا از گناهاني است كه خداوند بدان وعده آتش دوزخ  1من الناس من يشتري لهو الحديث

داده است، سپس اين آيه شريفه را تالوت فرمود: )) برخي از مردم سخنان بيهوده را مي 

 خرند((.

و الغنا ي بنت النفاق في القلب هم چنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ))سماع اللهو  -1

همان گونه كه آب سبب شنيدن نغمه و آواز، در دل نفاق مي روياند   2كما ي نبت  الماء البقل؛

 روئيدن گناه مي شود((.

 نيز از امام صادق )ع( روايت كرده كه مردي بدو عوض كرد: من گاهي كه وارد -2

 .12و 11و  14و  13، ص 6كافي ج  .3

 همان. .4



 6لقمان، آيه  .1

 .12، ص6كافي ج  .2

 

((334)) 

 

 دستشويي مي شوم براي شنيدن آواي چنگ نواختن كنيزكان همسايگانم را طوالني مي كنم.

 امام )ع( در پاسخ فرمود: ))ال تفعل: اين كار را انجام مده((.

 مرد گفت: به خدا من نزد آنان نمي روم بلكه تنها به صدايشان گوش فرا مي دهم.

انت! اما سمعت اهلل يقول : ))انّ السمع و البصر و الفواد كل اولئك كان عنه  امام)ع( فرمود: ))هلل

مسئوالً ؛ تو را به خدا! آيا فرموده خدا را نشنيده اي كه مي فرمايد: )) گوش و چشم دل، همه در 

 خدا مورد پرستش قرار مي گيرند((.پيشگاه خدا 

ا كنون اين آيه را از كتاب الهي از زبان مرد عرضه داشت: آري به خدا همان گونه است! گويي من ت

هيچ عرب و عجمي نشنيده بودم و قطعاً ديگر بار به خواست خدا چنين عملي را تكرار نخواهم كرد 

 و از خداي بزرگ اميد عفو و بخشش دارم.

امام )ع( بدم فرمود: ))قم فاغتسل وسل ما بدا لك فانكّ كنت مقيماً علي امر عظيم ما كان اسوء 

لومتّ علي ذلك ، استغفر اهلل و سله التوبه من كان ما يكره فانّه ال يكره االّ القبيح و القبيح حالك 

به پاخيز و غسل كن و هر چه در نظر داري بپرس زيرا تو گناه بزرگي  3دعه ألهله، فانّ لكّل اهالً؛

داشت، اكنون به ، كسي تبهكارتر از تو وجود نانجام مي دادي اگر با اين حال از دنيا رفته بودي 

درگاه خدا استغفار نما و از او بخواه توبه ات را در تمام اموري كه ناخوشايند اوست، بپذيرد زيرا 

جز كارهاي زشت چيزي موجب ناخرسندي خدا نمي شود، كارهاي زشت و ناپسند را به اهلش 

 ايت كرده اند.واگذار. زيرا هر عملي اهلي دارد(( اين روايت را شيخ صدوق و شيخ طوسي نيز رو

بزرگ حديث شريف ياد شده بر تحريم و نهي از غنا و بزرگ شمردن آن به عنوان يكي از گناهان 

و فرمان به توبه از آن و انجام غسل و نماز با تمام تأكيد و مبالغه ، به وضوح روشن است ولي با اين 

چنگ و دف باشد، نه همه برخي از صوفيان در جهت اختصاص تحريم غنا در آن جا كه همراه با 

 غنا به تنهايي، به حديث ياد شده استناد كرده اند.



پاسخ اين مطلب به خوبي روشن است: زيرا عدم داللت حديث بر مطلق تحريم غنا يا تحريم غنا به 

طور مطلق، حاكي از جواز غنا بدون زدن چنگ و دف نيست بلكه اعّم از اين است كه غنا همراه با 

ا تنهايي انجام پذيرد. با اين كه حديث صراحت ندارد شخص پرسش كننده به چنگ و دف باشد و ي

 صداي چنگ و دف گوش مي كرده، بلكه داللت

 .214، ص 6كافي ج  .3
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دارد وي نغمه و آواز كنيزكان را مي شنيده چنان كه سخن او نيز دليل بر همين معناست آنجا كه مي   

 ي دهم . گويد: من با آواز آنان گوش فرا م

بنابراين ، حديث ياد شده همان گونه كه پوشيده نيست هيچ گونه داللتي بر اختصاص تحريم غنا همراه 

با چنگ و دف ندارد بلكه پرسش از دو مطلب صورت گرفته كه پاسخ، ناگزير بايد تحريم و نهي از غنا 

صورت ياد شده ، تحقق مي باشد چنان كه در روايت آمده است و خود ، اعتراف دارند كه غنا در غير 

يابد ولي گاهي آن را مردود مي دادند و گاهي بدان اعتراف دارند و اين عمل همان گونه كه مالحظه 

مي كنيد به اين سو و آن سو پرسه زدن است. با اين كه روايت، حاكي از همراه بودن غنا با چنگ و 

ت كه صوفيان قائل به چنين چيزي نيستند، دف نيست. بنابراين ، ديگر آالت لهو و لعب با آن همراه اس

پس اختصاص تحريم غنا به جايي كه همراه با چنگ و دف باشد، چه ميشود؟ و اگر آن را از باب حمل 

د بگيريم، فساد و بطالنش بر كسي پوشيده نيست و اگر آنان چنين موردي را ياد آور نشده مطلق بر مقيّ

يرا در اين مسأله شبهه اي سزاوار پاسخ وجود ندارد و در بودند، متعرّض شدن به آن شايسته نبود ز

 تمسّك و پاي بندي به چنين اموري از ناحيه آقايان ، بيش از اين جاي شگفتي نيست.

كليني از ابو ايّوب خزاز روايت كرده كه گفت: پس از ورود به مدينه حضور امام صادق )ع(  -1

عرض  در منزل چه كسي فرود آمديد؟ (( شرف ياب شديم، امام )ع( فرمود : )) اين نزلتم ؛

 خواننده دارد. كرديم: فالن شخص كه كنيزكاني



ما منظور امام )ع( را متوجه نشديم بار  كونوا اكراماً ؛ بزرگوارانه عمل كنيد(())حضرت فرمود: 

 ديگر خدمت ايشان شرف ياب شديم و مقصود وي را جويا گشتيم.

هنگامي با لغو و بيهودگي  3)و اذا مرّوا باللغّو مروّا كراماً؛  حضرت فرمود: )) اما سمعتم اهلل يقول:

 برخورد كنند، بزرگوارانه از آن مي گذرند.((

نيز از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: )) من انعم اهلل عليه بنعمته فجاء عند تلك النعمته  -6

اگر كسي كه از ناحية  بمزما كفرها و من اصيب فجاء عند تلك المصيبه بنائحه فقد كفرها؛

به نعمتي دست يافته در كنارش آلت ساز و آوازي به خانه آورد در حقيقت كفران آن خداوند 

 نعمت كرده است و كسي كه به مصيبتي دچار گردد و در آن نوحه كنندة زن به 

 .214، ص  6كافي ج  .3
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 خانه آورد، كفران آن نموده است((.

ين از آن بزرگوار نقل كرده كه فرمود: )) الغنا المجلس ال ينظر اهلل الي اهله و هو ممّا قال هم چن -5

خداوند به ساكنان مجلس غنا و  3اهلل: )و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ ان سبيل اهلل؛

برخي از مردم آواز توجهي ندارد و از جمله مواردي است كه خداوند درباره اش فرمود: ))

 خنان بهوده مي خرند تا مردم را از سر ناداني ، از راه خدا گمراه سازند(س

نيزا زاامام صادق )ع( روايت كرده كه رواي گفت: از آن حضرت در مورد غنا پرسش شد و   -3

از ورود به   4من حضور داشتم، امام )ع( در پاسخ فرمود: ))ال تدخلوا بيوتاً اهلل معرض ان اهلها ؛

 وند از ساكنانش رو گردان است بپرهيزيد((.خانه هايي كه خدا

هم چنين از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ))من نزّه نفسه عن الغنا فان في الجنّه سجرهٌ  -4

 1يا مر اهلل الرياح ان تحركها فيسمع لها صوت ام يسمع صوت مثله و من لم يتنزّه عنها لم يسمعه؛

ر نگهدارد در بهشت درختي است كه خداوند به باد كسي كه خود را از شنيدن آواز و غنا دو



دستور مي دهد آن را به حركت درآورد و از آن نغمه اي شنيده مي شود كه نظير آن هيچ گاه 

  شنيده نشده و كسي كه از غنا دوري نكرده باشد ، آن نغمه را نخواهد شنيد .((  

رفتم و او مرا : به ديدار فالن شخص د از امام صادق )ع(  روايت كرده كه مردي از او پرسينيز -30

.حضرت در پاسخ نگريستم كانش شدم به كنيز هنگامي وارد خانه اش براي ) پذيراي ( نگاهداشت 

خداوند به اين گونه    2اهلك و مالك :  الي اهله امنت اهلل علياهلل الينظر : )) ذاك مجلس فرمود 

 ايمن هستي ؟((.و اموالت انواده دارد ، آيا تو از ناحيه خدا بر خنمجالس توجهي 

، آواز و غنا خشم خدا با شنيدن و سزاواري عذاب الهي اين حديث در تحريم و تهديد وعده 

مالك باشد زيرا به كنيزكان به سبب نگريستن اين همه امور صراحت دارد و تصور نمي شود 

حالل بود است . افزون بر اين  ، نگريستن به آن ها مباح وورود داده بنابراين به وي اجازه كنيزكان 

 داخل وعده عذاب الهي است نيز در اين جا كنيزكان كه مالك 
 .211_214، ص  6كافي ج  -3

 .212همان ، ص  -4
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غنا و آواز بدانيم  زيرا به رامربوط به شنيدن ترتيب راهي وجود ندارد جزء اين كه كيفر ها بدين 

دليل كليني و امثال ، به همين و نرديدي در آن راه ندارد غير آن نبوده ي از چيزي هيچ وجه حاك

 .نقل كرده اند را در باب غنا وي اين حديث 

الناطق فان كان فقد عبده لي ناطق من اصغي : ))  مام باقر )ع( روايت كرده كه فرمود نيز از ا -33

كسي كه به سخن  3فقد عبدالشيطان : ن الشيطان يودي او ان كان الناطق فقد عبداهلل يودي عن اهلل 

. اگر گوينده از خدا سخن او در آمده است ، در حقيقت به بندگي گوش فرا دهد گوينده اي 

 (( .بگوييد ، او شيطان را پرستش نموده است و اگر شيطان را پرستيده ، شنونده در واقع خدا بگويد 

: )) الغنا يوجب النفاق و يعقب رموده رده كه ف)ع( روايت كاز امام صادق  صدوق در خصال-34

واياتي ررا به دنبال خواهد داشت (( و فقر و تنگستي موجب نفاق شده غنا و آوازه خواني  4الفقر : 



از ديگري دال  بر اين معنا روايات و به خواست خدا يادآوري شد داللت داشت اين معنا كه بر اين 

 .نظرتان خواهد گذشت 

 

 قرآن :  حرمت غنا در

خوش اوا ،پرسش لي بن حسين )عع( در مورد خريد كنيزي از عكرده مردي روايت در فقيه صدوق 

نمود ، حضرت فرمود ))ما عليك لواشتريها فذكر تك الجنه، اگر او تو را به ياد  بهشت اندازد 

ه شمار نمي خريدارش برايت مانعي ندارد (( يعني با قرائت قران و پارسايي و ديگر ويژگي هاي كه ب

  غنا و اوازه خواني باشد ، خريداري ان ممنوع است. ايد )او را به بهشت ياداوري كند ( ولي اگر 

امكان دارد تفسيري كه در ادامه سخن امام ))عع(( امده بخشي از سخن راوي و يا شيخ صدوق ويا 

د كه غنا در قران و نظير ان خود امام  )عع( باشد كه بعيد به نظر مي رسد . به هر حال ، اين داللت دار

قيد تحقق يافتني است وحرمت دارد و عبارت : ))وديگر ويژگي هايي كه غنا به شمار نمي ايد(( 

در موارد ياد شده و وصف، توصيفي است نه توضيحي. زيرا اكثر صفات و ويژگي ها جواز  غنا 

 چنين اند و با موافقت با سخنان ياد شده، تأسيس
 .212، ص 6. كافي ج 3

 و در آن به جاي كلمه ))يوجب(( ))يورث(( آمده است. 41. خصال، ص 4

 36، ص 34. وسائل ج 1
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بهتر از تأكيد است و به هر حال احتمال ، به قوت خود باقي است و با وجود احتمال، استدالل زمينه 

خوش و يا آواز اي ندارد افزون بر اينكه صدر روايت، داللتي بيش از وصف كنيزك داراي صداي 

و پايان روايات بر تحريم غنا در هر كجا كه صادق آمد صراحت دارد بلكه به بلند ، استفاده مي شود 

قرنيه سياق، تحريم موارد ياد شده از آن استفاده مي شود. با اين پاسخ، جواب مطالبي كه در مقام 

 .استدالل، در اين گونه شبهات واهي خود بيان مي كنند، روشن مي شود

 

 قرآن خواندن با آوای خوش:



كليني در آخر باب))ترتيل قرآن با صداي خوش(( از علي بن ابو حمزه، از ابو بصير، از امام باقر)ع( 

روايت مي كند كه گفت: به حضرت عرض كردم: هر گاه صدايم را با خواندن قرآن بلند مي 

ت به خانواده خود و مردم ، ريا كنمشيطان نزدم مي آيد و مي گويد: تو با اين گونه تالوت ، نسب

كاري نمودي امام )ع( فرمود: ))يا ابا محمد! اقرأ قراءه ما بين القرآئتين تسمع اهلك و رجع بالقرآن 

اي ابو محمد! قرآن را با قرائتي ما بين اين   3صوتك فان اهلل يحبّ صوت الحسن، يرجّع فيه ترجيعاً؛

را بشنوند و صداي خود را به خواندن قرآن بلند كن.  دو قرائت، تالوت نما كه خانواده ات صدايت

 و آن را با آواز در گلو بگردان((. زيرا خداوند صداي خوش را دوست دارد

و بنا به اقتضاي حال در پاسخ وي رساله اي  يكي از دوستان در مورد اين حديث از من پرسشي نمود

وم ؛ در آن رساله نوشتم استدالل به اين نگاشتم و در اين جا ناگزير بخشي از آن را ياد آور مي ش

حديث در مورد جواز بخشي ار غنا آن گونه كه صوفيان مدّعي اند ، به دوازده دليل ، محكوم به 

 بطالن است.

چون در تعدادي از آيات مباركات قرآن كه قبالً برخي از حديث ياد شده روايت ضعيفي است  -3

ه در تفسير اين آيات در مورد اهل ذكر و راسخان در آن ها ياد آوري شد و بعضي از رواياتي ك

علم نقل شد، با قرآن در تعارض است و نمي توان آن اطالق را با اين حديث تقييد كرد زيرا اين 

 حديث نه از سندي صحيح بر خوردار است و نه داللتش صريح
 .636، ص 4. كافي ج 3

 

((342)) 

خصوصاً از آن قوي ترند، خالي از معارض است. به همين است و نه در برابر رواياتي كه عموماً و  

دليل قابليّت تقييذ قرآن و خروج از حيطة دالئل گذشته را دارا نيست. بنابراين ، استناد به اين خبر ، 

 بنابر هيچ يك از مسلك اصولي ها و اخباري ها ، تمام نيست.

ز آن بزرگوار و ائمه )ع( در اين روايت به دليل تعارض با سنت پاك نبي اكرم )ص( كه ا -4

فراوان و متواتر ، منقول است، حديثي ضعيف تلقي مي شود چنان كه قبالً نيز شاذّ و ضعيف احاديث 

 ، جايز نيست تا چه رسد به يك حديث؟!



اين روايت به دليل سند ضعيف آن ،حديثي ضعيف به شمار مي آيد. بنابراين، نمي توتند با  -1

صحيح اند، معارضه نمايد و اين معنا بنا به مسلك اصولي ها به طور مطلق احاديثي كه داراي سند 

صحيح است و بنا بر مسلك اخباري ها به هنگام تعارض چنين است چنان كه در اين جا اين گونه 

است زيرا به نحوي كه ائمه)ع( فرمان داده اند يكي از  مزيّت هاي پذيرش روايت، عدالت رواي 

 داراي قرينه باشند. است هر چند هر دو قسم

بدين سان، چگونه مي توتن از احاديث راويان مورد اعتماد، به يك حديث كه فردي نظير علي بن 

ابو حمزه بطائني روايت كرده، عدول نمود؟ با اين كه علماي رجال وي را فردي ضعيف و يكي از 

كه نبايد رواياتش نقل  اركان واقفي مذهب ها دانسته و دروغگو و مورد اتهام و ملعون شمرده اند

واقفي ها را تشكيل داده و سرسخت ترين دشمن وَليّ بعد از شود بلكه او پايه و اساس مسلك 

 رحلت ابو ابراهيم)ع( است.

كشّي از روايان مورد اعتماد ، از علي بن ابو حمزه نقل كرده كه گفت: موسي بن جعفر )ع( بدو 

علي بن حمزه! تو و هوادارانت به االغ ها شباهت  3ير؛فرمود: ))يا علي! انت و اصحابك اشباه الحم

(( و از حسن بن فضّال نقول است كه گفت: علي بن ابوحمزه فردي دروغگو و مورد اتهام  داريد 

 است.

علماي ما]شيعه[ از امام رضا)ع( روايت كرده اند كه حضرت پس از مرگ ابن ابو حمزه فرمود: ))انه 

فاخبربأسمائهم حتي انتهي اليّ فسئل فوقف، فضرب علي رأسه ضربهً  اقعد في قبره فسئل عن االئمه

امتأل قبره ناراً؛ علي بن ابوحمزه را در قبرش نشانيدند و دربارة ائمه از او پرسيده شد، همه را نام برد 

 به نام من كه رسيد، متوقف شد،اين رو، چنان ضربه اي بر
 چاپ نجف. 122. كشي، ص 3
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 شد كه از شدت آن قبرش پر از آتش شد((. سرش نواخته

از محمد بن مسعود منقول است كه گفت: شنيدم علي بن فضّال مي گويد: علي بن ابو حمزه فردي 

دروغگو، مورد اتهام و ملعون است، از او روايات فراوان و تفسير قرآن از آغاز تا انجامش ، نقل 



و روايت كنم. در حديثي ديگر آمده است شده است. ولي من روا نمي دانم حتي يك حديث از ا

كه علي بن ابوحمزه مسبّب اصلي رواج مسلك واقفي بوده  بدين ترتيب كه پس از شهادت موسي 

بن جعفر)ع( نزد هر يك از نمايندگان آن حضرت مبالغ هنگفتي اموال وجود داشت از جمله نزد ابن 

آن ها را مطالبه كرد، ابن ابو حمزه شهادت هنگامي كه امام رضا)ع(  3ابو حمزه سي هزار دينار بود،

 پدر بزرگوار وي را انكار كرد و مسلك واقعي را بنيان نهاده و اختراع كرد.

در روايت ديگري آمده است كه: ابن ابو حمزه و ابن مهران و ابو سعيد، سرسخت ترين دشمان 

 در دنيا بوده اند.  4خدا

شده كه فرمود: ))انهم كذبوا رسواهلل و امير المومنين و  اين سه تن روايت از امام صادق )ع( در مورد

آنان به تكذيب رسول خدا و امير مومنان و ائمه )ع( پرداختند   1االئمه عليهم السالم ولي بأبي أسوه؛

و سر مشق و الگوي من، پدرم است(( و در باره ابن ابو حمزه فرمود: ))أما استبان لكم كذبه؟ اليس 

.... و قال: ان ابا  2س المهدي يهدي الي عيسي بن موسي و هو صاحب السفيانيهو الذي روي انّ رأ

الحسن يعود الي ثمانيه أشهر؛ آيا درغگويي وي بر شما روشن نشده است؟ آيا وي همان كسي 

نيست كه روايت كرد سر  مهدي عباسي به )برادر زاده اش( عيسي بن موسي فرمانده سپاه سفياني ، 

  1ماه ديگر به دنيا باز مي گردد(( 3گفت: ))موسي بن جعفر  هديه شد؟ تا اين كه

روايت ياد شده به دليل مخالفت با اجماع شيعه و ائمه )ع(، آن گونه كه قبالً گذشت، روايتي  -2

 ضعيف به شمار مي آيد.

 هم چنبن به سبب مخالفت با آرا و نظرات شيعيان و موافقت با تقيّه، ضعيف -1
 .121.كشي، ص 3

 نسخه كشي به جاي خداي متعال آمده است: سرسخت ترين دشمنان تو و در جامع الرواه آمده است: سرسخت ترين دشمنان ولّي. . در4
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شمرده مي شود. بنابراين، بايد آن را حمل بر تقيه نمود و به روايت مخالف آن عمل كرد چنان كه 

ه)ع( در روايات بسياري بدان فرمان داده اند بلكه اين مورد را مي توان يكي از قوترين موارد تر ائم

جيح روايت شمرد زيرا سبب اختالف احاديث يا يكديگر، اگر نگوييم در همه جا، در بيشتر موارد، 

 ضرورت تقيه است.

ر روايات مخالف آن به اين حديث به دليل احتمال تأويل، ضعيف شمرده مي شود با اين كه د -6

صريح و مشتمل بر عبارات گوناگون سبب فزوني، احتمال تأويل وجود ندارد. اين دسته از روايات، 

و انواع تأكيد و وجود اجماع و ديگر ويژه گي ها است كه زمينه اي براي تأويل آن ها وجود ندارد 

ديدي نيست تا چه رسدبه به روايت صحيح و صريح و تأويل روايت مخالف، تر و در وجوب عمل 

اين كه با داليل ياد شده و آينده مورد تأييد قرار گيرد و در روايات و معارض آن نيز احتمال تأويل 

، بي شك با وجود چنين احتمالي، استدالل به اين روايت تمام نخواهد بود و هاي متعددي برود

با اين كه در آن جا، فقط تساوي كافي جنبه احتمال در اين جا نه تنها رجحان داشته بلكه تعين دارد 

 است.

يكي ديگر از موارد ضعف حديث ياد شده ، مخالفت آن با احتياط است در صورتي كه روايات  -5

مرجّحاتي است كه در احاديث فراواني وارد و در مخالف ان، موافق با احتياط و احتياط نيز در شمار 

 اط شده است. اين صورت و مواردي از اين قبيل، امر به احتي

اين حديث به سبب مخالفتش با اصل، روايتي ضعيف به شمار مي آيد زيرا اقتضاي اصل اين  -3

است كه تخصيص نخورده و تقييد نشده است و عموم و اطالق به حالت خود باقي اند مگر موردي 

ين موضوعي كه عموم و اطالق آن ها را از بين ببرد، ثابت گردد و بنابر آن چه ياد آوري شد ، چن

 ثابت نشده است.

اگر بگوييد: اين حديث با اصلي كه داللت بر اباحه دارد يعني: ))اصاله االباحه(( موافق است و به 

 جهت امكان حمل عام بر خاص، روايتي معارض و مخالف با آن ثابت نشده است.

ت اصل، آن در پاسخ مي گوييم: اين سخن از درجه اعتبار ساقط است . زيرا بر فرض ثبوت حجيّ

گونه كه پي برديد قطعاً با داليل عام و خاص ، نقل از اصل، صورت گرفته و در اين جا از ميان رفته 

است. پس از بيان اين معنا مي گوييم: در جهت عملو اصل و دليل، بايد عام بر عموميتش باقي بماند 



چنين حديثي در حدّ خود ثابت و دراين جا امكان ندارد بتوان عام را حمل بر خاص نمود زيرا اوالً 

 نشده تا صالحيت اثبات حكم شرعي داشته باشد.

 

((345)) 

 

ثانياً : آن گونه كه پي برديد ، در برابر روايات مخالف، توان مقاومت نداردسوم: همان گونه كه قبالً 

 ياد آوري شد و بيان نيز خواهيم كرد، تصريحي در ان به چشم نمي خورد.

ز اين جتبه كه مخالف با قاعده مشخص و وجوب حمل لفظ بر حقيقت است، حديث ياد شده ا -4

در شمار روايات ضعيف قرار دارد و الزمه آن دسته برداشتن از حقيقت و استعمال عام در خاص 

است كه در اين صورت الزم مي ايد از كليه روايات و داليل مربوط به غنا بنا بر اصحّ، اراده مجاز 

كه براي چنين مجازي ه لفظ عام، حقيقت در عموم و مجاز در خصوص باشد كنيم. بدين ترتيب ك

 قرينه اي وجود ندارد، آن چه ياد آوري شد با قطع نظر از مخالفت دليل خاص با اين حديث است.

اين روايت به جهت مخالفت با ضرورت مذهب ، حديثي ضعيف است زيرا همان گونه كه پي  -30

در اين خصوص آگاهي دارد تحريم غنا از ضروريات مذهب شيعه برديد و هر موافق و مخالفي 

 است.

از آن جا كه حديث ياد شده همان گونه كه قبالً ياد آوري شد با دليل خاصي كه صريحاً با آن  -33

 در تعارض است مخالفت دارد، روايتي ضعيف تلقي مي شود.

ه حديثي ضعيف به شمار مي رود اين روايت به دليل مخالفتش با مجموع داليل و موارد گذشت -34

كه تنها برخي از آن داليل براي كساني كه دوستي دنيا و تقليد كور كورانه از سران خود، بر آنان 

چيره نشد بسنده است تا چه رسد به اين كه همة داليل يكجا گرد آيند و مشخص شود بيشتر داليل 

ث ياد شده اگر حمل بر ظاهرش شود، احكام شرع بلكه همة آن ها بر تحريم غنا و بر تضعيف حدي

 داللت دارند.

 

 دليل صحت اين روايت:



اگر بگوييد: وجود اين حديث در كتاب كافي ،  دليل بر صحت و ثبوت آن است چنان كه شيوه 

بنا به راه و رسم آنان، اين حديث را ضعيف اخباري ها نيز همين است. بنابراين، چگونه مي توان 

 دانست؟

گفت: قبالً به پاسخ اين پرسش اشاره كرديم و در اين جا نيز اظهار مي داريم كه:  در پاسخ خواهيم

مجرّد ثبوت روايت از ناحيه معصوم)ع( موجب عمل به آن حديث با شيوه متقدمين نمي شود زيرا 

 گاهي اين روايت با حديثي كه به مراتب از آن قوي تر است، در

 

((343)) 

 

به عنوان احتمال راجح در كار است چنان كه در اين جا چنين تعارض است و گاهي احتمال تقيه 

 است و اين خود، آن گونه كه گذشت مستلزم ضعف اين حديث بر مبناي شيوه اخباري هاست.

در كافي ياد آور شده ولي در مورد توجيه و تأويل آن اگر بگوييد: چرا كليني اين روايت را 

 سكوت كرده است؟

نه كوتاهي از ناحيه كليني)ره( در ياد آور شدن اين حديث سر نزده در پاسخ مي گوييم: هيچ گو

است زيرا وي در همين باب قبل از اين حديث روايتي نقل كرده است كه به صراحت تحريم غنا را 

در قرآن ياد آور گشته و با اين حديث به روشني در تعارض است و در باب غنا، رواياتي آورده كه 

برطرف مي سازد و اين حديث را در آخر باب، ذكر بهه و ترديدي را از شنونده اش هر گونه ش

كرده و عنوان آن را ))ترتيل قرآن با آواي خوش (( قرار دادهاست كه مستلزم غنا نيست و همان 

گونه كه مالحضه مي كنيد حديث ياد شده نيز صريح در ابحهو جواز بخشي از غنا نيست. بنابراين، 

اين باب همان است كه در عنوان باب آورده است نه ظاهر آخرين  استفاده كليني از احاديث

حديث، بلكه اين روايت را جهت استدالل به مطلق صداي خوش ياد آور شده نه بر ترجيع به ظاهر 

روايت. راه و رسم افراد نظير كليني در بيان احاديث اين است، روايات مختلفي را كه مبناي عمل 

ويل دارد، در پايان ابواب كتب خويش يادآور مي شوند و به اقتضاي حال بوده و نياز به توجيه و تأ



به تأويل آن برنيامده است و نظير اين روايت به تأويل آن ها مي پردازند و شايد در اين جا نپرداختن 

 در كافي و غير ان وجود دارد.

 

   توجيه حديث ياد شده:
ع أشكال آن آشنا شديد و به مواردي كه دليل اكنون به خوبي با تحريم غنا به طور كلي و در جمي

پي برديد بلكه بر تحريم غنا در خصوص اين  خاصي استثناء شده و در جاي خود بيان گشته بود 

صورت، آگاهي يافتيد، بايد حديث مورد پرسش، تأويل شده و آن را از مهناي ظاهرش برگرداند 

قرار داد و اين كار با دوازده صورت امكان  زيرا بدون تأويل و توجيه نمي توان آن را مبناي عمل

 پذير است:

 

((344)) 

 

اين روايت را حمل بر تقيه نماييم زيرا با شيوة بسياري از اهل سنت موافق است و قبالً به بيان آن  -1

 پرداختيم و حمل بر تقيه يكي از قوي ترين علل و اسباب ترجيح روايت است.

دن صدا و آواز باشد بي آن كه به حدّ و مرز غنا برسد زيرا منظور از ترجيع صرفاً، بلند كر -4

پرسشي كه در آغاز حديث صورت گرفته از بلند كردن صداست كه شيطان ، فرد پرسش گر را به 

بدو فرمان هنگام تالوت قرآن با اين عبارت كه وي قصد ريا دارد، وسوسه كرده است و امام)ع( 

نكند و قرآن را به قرائتي متوسط تالوت كند و صدايش را  داده كه: به آن وسوسه توجه و اعتنايي

براي خواندن آن بلند كند. بدين ترتيب، حضرت به او اجازه داد قرائتي متوسط تالوت كند 

وصدايش را براي خواندن آن بلند كند . بنابراين؛ يا ))واو(( در ))و رجع(( به معناي يا است چنان 

شواهدي برايش نقل كرده اند و يا معناي ))واو(( و در اين جا  وكه در مواردي آن را يادآور شده 

جمع بين دو امر در حكم به جواز است يعني در خصوص موردي كه در پرسش سئوال كننده آمده 

است و يا اين كه آمده است و يا اين كه امام)ع( به دستور انجام دو كار در دو وقت داده به اين 

قرائتي متوسط تالوت كند و ديگر بار صدايش را بلند كند و يا بلند ترتيب كه: يك بار قرآن را با 



كردن صدا به گونه اي باشد كه از حدّ و مرز ميانه بيرون نرود و به سطح بسيار باالي مورد نهي 

متوسط قرار داشته باشد كه در اين صورت معناي جمعي كه ))واو(( ير آن نرسد. بلكه در مرتبه 

د شد و در حقيقت، ترجيع، در بلند كردن صدا به كار رفته است و برخي داللت دارد، صحيح خواه

 از علماي آشناي به لغت عرب، همين معنا را ازآن استفاده كرده اند كه بدان خواهيم پرداخت.

منظور از كلمه))ترجيع(( در حديث، مجرد كشيدن صدا باشد چنان كه تحقيق آن قبالً گذشت و  -1

ل از آن كه به خوبي روشن است زيرا هيچ گونه مالزه اي بين ان ها وجود تفاوت ميان اين مورد قب

ندارد و لفظ )) ترجيع(( در معناي كشيدن صدا و بلند كردن آن به كار رفته است چنان كه صاحب 

كتاب ))قصص األنبياء(( پس از ياد آوري احاديثي در مورد اذان، آن را بيان كرده و گفته است: ابو 

شته كه از خليل بن احمد شنيدم مي گويد: ترجيع در اين روايت همان ترجيعي است محمد اظهار دا

 مي گويد:كه در روايت دوم آمده است و به كسي كه صدايش را در قرائت بلند نمي كرده 

))ارجع و امدد من صوتك؛ مجدداً برگرد و صدايت را بكش(( و احتمال دارد امام )ع( بدو دستور 

د و آن را تكرار نمايد تا آن را حفظ كند همان گونه كه آموزگار قرآن آيه اي داده و دوباره برگرد

 را مطرح و تكرار مي نمايد تا دانش پژوهان آن را حفظ كنند.

 

((400)) 

 

نقل كنند ه اين تفسير و كسي كه از او نقل شده و هر دو آگاه به زان عربي و فصاحت و آشناي به 

مورد و مورد قبلي به عنوان دو معناي حقيقي ثابت نشده اند معناي  لغت عري اند. بنابراين، اگر اين

مجازي خواهند داشت كه دايره اش گسترده و بستگي به نقل ندارد هر چند روايتي آن را مورد 

 تأييد و تأكييد قرار دهد.

سخن امام )ع( در آن جا كه فرمود: ))و رجّع بالقرآن صوتك(( استعارة تبعي و مقصود از آن  -2

صرفاً زيبا سازي صدايش باشد چنان كه زيبا ساختن صدا، نتيجه و حاصل گرداندن صدا در گلو 

كه شبيه ست. گويي امام)ع( فرموده است: صدايت را با قرائت قرآن به گونه اي زيبايي بخش 

 و ان جا كه فرمود: ))يرجّع به ترجيعاً(( گرداندن صدا و زيبايي بخش كه شبيه گرداندن در گلو باشد



يعني صدايت را با تالوت قرآن در گلو بچرخان و آن را زيبا گردان به اعتبار اين كه مشبه و مشبه به 

در چرخاندن صدا و زيبايي آن با يكديگر تفاوت داشته باشند و توصيف صداي زيبا قيل از ذكر 

ي ))تحسين(( ترجيع(( هيچ گونه منافاتي با آن ندارد زيرا لفظ ))حسن(( كه به معناي زيباست، معنا

زيبا ساختن را نيز در بردارد و بر زيبايي معروضش مي افزايد و ضمير در ))به(( آن گونه كه گفتيم: 

 به همين مورد و مورد قبلي بر ميگردد نه به صدا، هر چند امكان دارد در موردي به صدا برگردد.

به جاست با اين قرينه كه نمي بنابراين، همان گونه كه ياد آور شديم حمل اين لفظ بر استعارة تبعي 

توان اين حديث را شرعاً حمل بر ظاهر نمود چنان كه از شيوة آن ها پيداست بدين ترتيب، بنا به 

گفته آنان كه اضهار مي دارند: زبان حال حاكي از فالن معناست، امتناع شرعي جايگزين امتناع 

 عقلي شده است.

باشد كه اين خود، موجب ترجيع و بلند كردن صدا  مقصود از ))ترجيع(( تكرار كلمات و آيات -1

و بازگشت مجدد بدان، در هر بار مي شود و در آيات رحمت و عذاب و آ اتي از اين دست، به 

تكرار، فرمان داده شده است و خالف ظاهر بودن، آسيبي به معنا نمي رساند. زيرا هر گاه در چنين 

حمل بر خالف ظاهر شود و به گفته ارباب لغت  حمل بر ظاهر ممكن نباشد، قطعاً بايدموردي 

 ))رجع الكالم(( يعني تكرار آن و ))مراجعه الخطاب((، يعني بازگشت مجدّد به آن.

 و مطالبي كه از صاحب كتاب)) قصص األنبياء((نقل شد،، نيز به همين معنا آمده است.

 آن در تمامسخن امام )ع( تشويق به فراوان خواندن قرآن و اشتغال به تالوت  -6

 

((403)) 

 

اوقات باشد چنان كه در روايات بسياري بدين عمل دستور داده شده است زيرا آن گونه كه گذشت 

الزمه قرائت فراوان، گرداندن صداست. بنابراين، لفظ از ناحيه امام )ع( به كار برده شده و از آن 

د به مورد قبلي نزديك و هر دو ، از مفهوم . معناي لفظ اراده شده است و نظايري نيز دارد و اين مور

موارد مجاز اين لفظ اند و شايد آن چه موجب نزديكي اين مورد به مورد قبل از آن است، مطلب 

موجود در پرسش شخص سئوال كننده از امام)ع( باشد كه شيطان او را وسوسه مي كرد قرآن 



ابن، عقل و حكمت ايجاب مي كرد با خواندنش ريا كارانه است تا او را از تالوت آن باز دار. بنابر

شيطان مبارزه شود و آن چه را بر خالف مقصود و هدف اوست به دست آورد تا در پي فريب 

 شخص مكلّف برنيايد.

منظور از ترجيع صدا، قرائت قرآن به گونه اي حزن آور باشد چنان كه در سخنان معصومين)ع(  _5

قرآن با حزن نازل  3القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن، صريحاً بدان دستور داده شده است كه: ))انّ

شده آن را با حزن تالوت نماييد(( و دليل آن اين است. كه ترجيع و بلند كردن صدا در شيوه و 

حزن انگيز، به كار  مي افزايد بنابراين، روا خواهد بود كه در تمام صداهايزاري، بر حزن و اندوه 

شود و به جهت ادله تحريم غنا آن گونه كه پي برديد، اختصاص به جايي رفته و استعاره تبعي تلقّي 

 داشته باشد كه تر جيع حقيقي صورت نگيرد.

ترجيع، نضير مورد قبل استعاره ولي به معناي ظاهر كردن صدا باشد زيرا ترجيع غالباً و يا هميشه  -3

ري كه بدون ترجيع به وجود مستلزم ظاهر كردن صداست . بنابراين، لفظ ترجيع بر هر صداي آشكا

 آيد اطالق شده است.

كليني از امام صادق )ع( روايت كرده كه مي گويد: حضرت در مورد آيه شريفه)) و رتّل القرآن 

ترتيالً((فرمود: امير مومنان )ع( فرموده است: ))بيّنه تبييناً و ال تهذپبه هذّالشعر و ال تنثره نثر الرمل و 

آن را به خوبي آشكار نما و مانند   4لقاسيه و اليكن هم احدكم آخر السوره،لكن اقرعوا به قلوبكم ا

شعر در هم نشكن و نظير شن و ريگ آن را پراكنده مساز، ولي به وسيله آن دل هاي سختتان را بيم 

دهيد و تنها در انديشه رسيدن به پايان سوره نباشيد((. اين حديث، خود گواه بر صحت تأويل است 

 عرب و قواعد بيان نيز سازگار است.كه با لغت 
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در اين مورد نيز لفظ ترجيع، استعارة تبعي باشد  ولي به اين معنا كه صدا را به گونه اي بلند كند  -4

 . زيرا ترجيع غالباً مستلزم چنين تأثيري است كه تحقيق در مورد آن قبالً كه در دل تاثير نمايد



گذشت و حديث قبلي نيز گواه بر اين مطلب است و ترديدي نيست كه بايد ترجيع، بر بعضي از 

 اموري كه به انجام آن فرمان داده شده حمل شود نه بر معنايي كه از آن نهي گرديده است.

باشد كه به حدّ و مرز غنا نرسد. يعني شادي آور و نشاط انگيز لفظ ترجيع مخصوص ترجيعي  -30

د، در اين صورت غنا بر آن صدق نمي كند و رواياتي كه در تحريم غنا وارد شده با اين مورد نباش

منافاتي ندارد هر چند اين معنا به واقع نزديك تر است. ولي جمعي  از فقها، غنا را به كشيدن صداي 

ار داشته اند تعريف كرده اند. هر چند نشاط انگيز نباشد و برخي از آنان اظه آواز(مشتمل بر ترجيع )

كه بين ترجيع و شادي و نشاط مالزمه است. گرچه به اين نظريه اشكال وارد است، ولي موافق با 

احتياط است. در نتيجه هر كجا ترجيه و جنبه شادي و نشاط با يكديگر جمع شوند، به اتفاق همه غنا 

 تحقق خواهد يافت.

مخرج حرف ديگر يعني اداي حروف،  مقصود از ترجيع صدا، گراندن صدا از مخرج حرفي به -33

خود بي آن كه اداي هر يك مشابه اداي ديگري باشد صورت گيرد ونتيجه  از مخارج حقيقي

ترجيع، آن است كه حروف به هنگام تلفظ به طور كامل ادا شود كه اين كار سبب زيبايي صدا و 

بدين ترتيب، غنا و  گردش ان از حالتي به حالت ديگر و از مخرجي به مخرج ديگر خواهد شد.

ترجيع مورد بحث ، تحقق نخواهد يافت. بنابراين، اين مورد با اندكي تفاوتي ، به معناي مورد هشتم 

 نزديك است.

منظور از ترجيع صدا به تالوت قرآن، باز داشتن فرد از خواندن شعر و ديگر اقسام غنا و آواز و  -34

صورت اشتغال به قرائت قرآن و رجوع از غير  مشغول ساختن وي به تالوت قرآن باشد كه در اين

قرآن به قرآن، به شمار مي آيد.زيرا كساني كه از صداي خوش برخوردارند، غالباً آن را در مسير 

 غنا و آواز به كار مي گيرند.

از اين رو، امام )ع( به شخص سئوال كننده فرمان داده بي آن كه جنبه غنا داشته باشد از خواندن 

رائت قرآن رو آورد. پس بازگشت به معنا رجوع دارد و آن جا كه امام )ع( فرمود: آواز، به ق

 ))ويرجّع به ترجيعاً(( نيز همين گونه تفسير مي شود و مرجع ضمير در ))به(( قرآن است.

 بنابراين، معنا اين گونه مي شود كه: خداوند آواي خوشي را كه صاحب آن از محرّمات 
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وست دارد. زیرا او از محرمات باز داشته و به عبادتی نظیر تالوت قرآن به گونه ای باز می دارد، د

 مباح و حالل، مشغول می سازد. آن چه یاد آوری شد مواردی بود که در جهت حل این اشکال به ذهنم

لی : ومناقشه باشند بعید به نظر رسیده و قابل از این موارد دارد برخی خطور کرده بود هر چند امکان 

برای پاسخ به این یک مورد از آن ها نیز صحیح باشد و حتی اگر  و صحیح اند  بیشتر آن ها پا بر جا

و احیانا گاهی ، عقلی گاهی لفظی و قرینه آن کافی است و باب مجاز وسیع و گسترده است اشکال 

قرینه ای شنوندگان  ، برایمجاز آن ها در معانی از لفاظ ائمه )ع( با کار برد برخی حالیه است و شاید 

ویا آن به ما نرسیده باشد  ن قرینه هر چند آاز آن استفاده شود  معنای حقیقیکه بازگشت از باشد 

 آن حدیث تکیه می کنند .مورد نظر از فهم به نزدیکی معنای بزرگواران 

 دیدگاه  باشد  و یا بهکه آن را شناخته  و یا به طور غالب با کسی  حدیثی دیگر چند با شنیدن هر 

به صورت احادیث و یا در اثر روایت بسیاری از موافق باشد  آگاهی داشته ائمه در این راستا هب  مذا

. ، افتاده باشند و یا غیر مجاز به شمار می آمده اند که قرینه های مجاز نقل به معنا ، برخی از الفاظی 

 واهلل اعلم .

 ضعف حدیث و عدم حجیت :

قرآن را با آواز  3باالقرآن فلیس منا : )) تغنوا بالقرآن . فمن لم یتغن  :در حدیثی آمده است که 

 آواز نخواند از ما نیست .((بخوانید کسی که قرآن را با 

در تمام موارد گذشته بلکه حدیثی ضعیف است چون حجیتی برخوردار نبوده این حدیث از هیچ گونه 

این روایت را است و هر کس یث اهل سنت از احادو اصلش در آن گرد آمده ضعیف حدیث ترجیع ، 

حدیث با مخالفت این دلیل . بنابراین به آن پرداخته است از آنان و یا شیعه نقل کرده و به تاویل 

که احادیث یاد شده نباید حمل بر همه اتفاق نظر دارند و غی آن نهی کرده که غنا در قرآن  روایتی 

یک با ر آن را در قرآن دارد به همین سبب بر وجوب غنا داللت . از سوی طاهر این حدیث  ظاهر شود

معنای لفظ ))تغنی(( در نکند و بار دیگر غنا بر آن صدق کرده اند تا تاویل و خوشی صدا به زیبای 

که )) تغنوا . بدین ترتیب ، معنا این گونه می شود نموده اند و بی نیازی حمل حدیث را  به استغنا 

 بالقرآن (( یعنی به 
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 ((.من قرا القرآن فهو غنی بعده ))آمده : ید . چنانچه در حدیثی دیگرنیازی باش در پی بیواسطه قرآن 

 از آن بی نیازی وجود ندارد .((است که فراتر چنان غنی و بی نیاز کسی که به تالوت قرآن بپردازد 

 

((401)) 

 باب یازدهم : 

 

 ذکر خفي وجلي

 

است کشیده و قابل یاد آوری خط بطالن صوفیان و اختراعات و جلی ذکر خفی  باب در انجام  در این

:  : افراط ، تفریط ، اعتدال  ، به عبارت دیگر سه مرحله اند دینی و دنیوی دارای که هر یک از  امور 

عقل و شرح نا و تفریحاط از دیدگاه . تردیدی نیست که افراط ، میانه روی ، کوتلهی کردن زیاده روی 

مخالفت با چون مستلزم پسندند . بنابراین ، زیاده روی و کوتاهی نمودن در امور دینی و احکام شرح 

احکامی . زیرا امور مربوط به دنیا دارای ، حرام تلقی می شو ند ، در امور دنیوی نیز چنین اند شرع اند 

آن حرمت ثابت می شود و مرحله سوم گیرد، آن ها صورت از شرح اند که اگر مخالفت با بر خواسته 

واجب است در همین زمینه و عقل پسندیده و ستوده بلکه دیدگاه شرح و میانه روی از : اعتدال یعنی 

)) در انجام امور(( یا اهل کوتاهی فرد نادان  3)) الجاهل اما مفرط و اما مفرط :  فرمود :)ع( امیر مومنان 

امور آن است که در حد یز فرمود : )) خیر اال مور اوسطها ، بهترین می کند (( و ناست  و یا زیاده روی 

 فراوانی وجود دارد .پذیرد(( و بر این موضوع شواهد اعتدال انجام  

اکنون که با موارد یاد شده آشنا شدید مناسب است بدانید که صوفیان در همه ی کار ها یی که انجام 

و یاده روی و یا تفریط و کوتاهی کردن را پیشه خود ساخته اند را افراط و زداده و ارتباط به آنان دارد 

ذکر و تفریط گذشته اند . آنان صدای خود را برای گفتن از هر دو مرز افراط در این باب ، در حقیقت 

خود و به مرز غنا می رسد و گاهی چنان در درون به گونه ای بلند می کنند که از اندازه بیرون می رود 

که مورد تایید شرح نیست ، بلکه اختراعی و بدعت است . آنان بر این پندارند که ند ی کنآن را نهان م

 صرف خارج شدن حروف جمله : )) ال اله اال اهلل (( از زوایای دل و 

 یا عبارت )) الیری الجاهل اال مفرطا او مفرطا (( آمده است . 314، ص  3در بحارج -3



 

((405)) 

 

یان آن ها مشهور است. آنان را از یکدیگر منمایز می سازد. به همین دلیل که م درونشان به گونه ای

برخی ار حروف را بالقوّه و غیر عملی و بدوت تلفظ از ناحیه راست دهان و برخی را از سمت چپ و 

برخی را از سقف دهان و برخی را از سمت پایین آن ادا می کنند. بی آنکه با زبان سخنی بگویند. بلکه 

ن خود را برای انجام این کار به شدّت حرکت می دهند و خود را در گفتن چنین وردهایی به سر و بد

زحمت می اندازند . کسی که به حاالت آنان آشنایی داشته و به اموری که انجام می دهند آگاه باشد به 

تردیدی  خوبی می داند که اینان را در هر دو حالت به ظاهر اکتفا کرده و به درون نمی اندیشند و

. به همین دلیل نیست که شیطان اراده کرده آنان را در این دو حالت از عبادات شرعی دور نگاه دارد

تمام تالش آنان صرف ادا کردن حروف و زیبایی صدا و نظیر آن ها، در حد افراط و زیاده روی است 

ه همین موضوع در فساد و افزون بر این کارهایی که این افراد انجام می دهند موافق با شرع نیست و ب

 بطالن شیوه آنان کافی است. با این همه ما در این زمینه داوزده دلیل ارائه خواهیم داد:

هیچ گونه دلیل قطعی بر این کار وجود ندارد چنان که مکرر یاد آوری شد و پوشیده نیست که  -3

 اثبات عبادت شرعی بدون دلیل، بدعتی محکوم به بطالن است.

که آگاهید انجام چنین کارهایی مخالف اعمال شیعه و اجماع آنان از قدیم تا نزدیک به  چنان که -4

این زمان است و پی خواهید برد که معصومین )ع( در آن اجماع اند و همان گونه که به فساد و تباهی 

ن گفتار و کردار انان آشنا شدید، خارج شدن این گروه اندک از جرگه شیعه، هیچ گونه آسیبی بدا

 اجماع نمی رساند.

شیوه صوفیان در سر دادن ذکر خفیّ و جلیّ مخالف شیوه پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع(  -1

است. زیرا همان گونه که به خواست خدا پی خواهید برد، حاالت و رفتار و سخنان پیامبر و ائمه با 

 حاالت و رفتار این افراد، کامالً متفاوت است.

قرآن در خصوص زیاده روی در بلند کردن صدا ، داللت بر نهی دارد آنجا که آیات مبارکات  -2

پروردگارت را در دل خود، با  3فرمود: ))واذکر ربّک فی نفسک تضرّعًا و خیفه و دون الجهر من القول؛

و  4تضرّع و بیم، آهسته و آرام یاد کن((. ))وال تجهر بصالتک و ال تخافتبها و ابتغ بین ذلک سیباًل،

  مازت را زیا بلند یا خیلی آهسته نخوان و میان آن دو ، راهی میانهن
 .401. اعراف، آیه 3
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پروردگا خود را با تضرع و زاری و در  3برگزین((. ))و ادعوا ربّکم تضرعاً و خفیه انه یحبّ المعتدین؛

رد(( و دیگر آیاتی که با بلند کردن صدا به آن پنهانی بخوانید، و به راستی او متجاوزان را دوست ندا

اندازه که صوفیان انجام می دهند ، به روشنی منافات دارد. افزون بر اینکه آنان صدایشان را به مرز 

غنا می رسانند و قبالً دالیل تحریم غنا را یاد آور شدیم که در مساله ای این چنین بیش از این نیاز به 

 دلیل نیست.

امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: ))کان آبی کثیر الذکر لقد کنت امشی معه و انه  کلینی از -1

لیذکر اهلل و آکل معه الطعام و انه لیذکر اهلل و لقد کان یحدّثه القوم و ما یشغله ذلک عن ذکر اهلل و 

راه با او راه می رفتم پدرم فراوان ذکر می گفت ، هم 4کنت اری لسانه الزقاً بحنکه یقول: ال اله االّ اهلل؛

وی ذکر خدا می گفت و با او غذا می خوردم، او خدا را یاد می کرد و مردم با او سخن می گفتند ولی 

این کار او را از یاد خدا باز نمی داشت و همواره می دیدم زبانش به سقف دهانش چسبیده و ال اله اال 

 اهلل می گوید.((

 ت فوق در دو حالت ، بر خالف شیوة صوفیان داللت دارد.همان گونه که مال حظه می کنید روای

خداوند در   1نیز از امام صادق )ع( کرده که فرمود: ))قال اهلل عزّوجل: من ذکرنی سرّاً ذکرته عالنیهً؛ -6

 حدیث قدسی فرمود: هر کس مرا در نهان یاد کند او را آشکار را یاد خواهم کرد((.

روایت کرده که فرمود: ))من ذکر اهلل عزّ وجل فی السر فقد ذکر اهلل هم چنین از امیر مومنان )ع(  -5

کثیرا ان المنافقین کانوا یذکرون اهلل عالنیهً وال یذکرونه فی السّر، فقال اهلل عزّ وجل: ))یراؤن الناس و ال 

است . زیرا ؛ کسی که خدا را در نهان یاد کند در حقیقت او را فراوان یاد کرده 2یذکرون اهلل االّ قلیالً

منافقان خدا را آشکارا یاد می کردند و در نهان، از او یاد نمی نمودند. از این رو، خدای متعال فرمود: 

 ))در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی کنند.((

 آن چه از ذکر در نهان استفاده می شود، آرام یاد کردن خدا، همراه با نطق با زبان است و
 .11اعراف آیه  .3
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منافات کردن این عمل با بلند کردن صدایی که شعار صوفیان است، کامالً روشن است و نیز استفاده  

می شود کاری که اینان انجام می دهند عملی ناپسند و ترک آن سزاوارتر است و در این خصوص به 

 یاری خدا به تفصیل سخن خواهیم گفت.

نیز به اسناد خود روایت کرده که فرمود: ))قال اهلل عزّ و جل لعیسی علیه السالم اذکرنی فی  -3

خدای عزّ وجل به عیسی )ع(  فرمود: مرا در دل خود یاد کن، در دلم تو را  3نفسک، اذکرک فی نفسی؛

 یاد خواهم کرد((.

ر روایت کرده که فرمودند: ))ال یکتب االملک االّ ما سمع و قد قال اهلل عزوّ از یکی از آن دو بزرگوا _ 4

فرشته   1فال یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل اال اهلل لعظمته؛ 4و جل: ))و اذکرو ربک فی نفسک((

جز آن چه را می شنود نمی نویسد و خدای عزّ وجل فرمود: ))پروردگارت را در دل یاد کن (( ثواب 

 ذکر در دی فرد آن قدر زیاد است که کسی جز خدا به آن آگاه نیست((. آن

این روایت و امثال آن به روشنی داللت دارند که بلند کردن زیاد صدا و غیر آن ، به وسیله ذکر و ورد، 

نکوهیده است. از ذکر و یاد خدا در درون انسان ، به یاد داشتن عظمت الهی در دل، استفاده می شود 

ه مقابل فراموشی و غفلت است ولی صرف پندار ادا کردن حروف از زوایای قلب آن گونه که که نقط

 گذشت از مفاد هیچ یک از روایات و اخبار ائمه )ع(، استفاده نمی شود.

ادعوا ربّکم تضرّعاً و خیفه؛ پروردگارتان را با تضرع و زاری در طبرسی در تفسیر آیه شریفه))  -30

یامبر اکرم )ص( روایت کرده که در یکی از جنگ ها هنگامی که سپاهیانش به درّه نهان بخوانید(( از پ

ای رسیدند، بانگ ال اله اال اهلل و تکبیر سر دادند. رسول اکرم)ص( فرمود: ))ایها الناس اربعوا علی 

ر خوداری ؛ مردم! از دادن شعا 2انفسکم اما انکم ال تدعون األصّم و ال غائبًا انّکم تدعون سمعیًا قریبا

کنید ، شما فردی کر و یا شخص غایبی را مخاطب قرار نمی دهید. بلکه خدایی شنوا و نزدیک را می 

 خوانید((.

 شیخ بهایی در کشکول از پیامبر اکرم)ص( روایت کرده که فرمود: ))ال تقوم الساعه -33
 .103ص  4. کافی ج 3

 .324. نساء آیه 4

 .104ص  4. کافی ج 1

 .244ص  3جلد  . مجمع البیان2
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حتی خرج قوم من امّتی یقال لهم: صوفیّه لیسوا منّی و انّهم یهود امّتی یحلقون للذکر و یرفعون کشهقه 

ضاهر گردند آنان برای گفتن ذکر قبل از رستاخیز جمعی از امتم که صوفی نامیده می شوند ،  3الحمار؛

د می کنند و می پندارند از نیکان اند در صورتی که گمراه حلقه می زنند و صدایشان را برای ذکر و ورد بلن

 تراز کفار و اهل دوزخ اند و فردیشان به فریاد االغ می ماند((.

شیخ طوسی)رحمه اهلل( در تهذیب از امام صادق )ع( روایت کرده است که فرمود: )) جّنبوا مساجدکم  -34

در مساجد خود از خرید   4لضاله و الحدود و رفع اال صوات؛البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و االحکام و ا

 و فروش و راه دادن دیوانگان و کودکان و گمشدگان و اجرای حدود و بلند کردن صدا، خودداری کنید((.

در روایات متعددی نقل شده که عبادت در نهان، برتر از عبادت آشکار است و آن گس که در نهان کار 

پاداش است هر دو معنا با وجود تکرارشان )تکرار عبادت و تکرار  1هفتاد حسنه نیکی انجام دهد دارای

 حسنه( دلیل بر مقصود ما د اینجا هستند.

اگر بگویید: برتر شمردن عبادت ، خود دلیل بر ثبوت فظیلت برای بخش دیگر عبادت تلقّی می شود و 

ست و بخش دوم عبادت)ذکر آشکار( برخی روایات گذشته بر منع از چنین عباداتی ، واضح و روشن نی

 حمل بر کراهت می شود.

در پاسخ می گوییم: برتری دادن، در موارد بسیاری همراه با عدم مشارکت به کار رفته است. به فرض که 

و آن را پذیرا شویم ولی داللت تمام روایاتی که در مورد برتی قائل شدن و نهی و دیگر تسلیم گشته 

ن گونه که مالحظه می کنید بر نکوهیده بودن این عمل ، داللت دارد و استمرار و موارد، یاد آوری شد، آ

مداومت بر انجام کاری نکوهیده افزون بر این که شرعاً حرام است، در مخالف با شرع، کافی است تا چه 

 رسد به این که برتری دادن عملی نکوهیده نیز به آن اعتقاد، ضمیمه شود.

 که به مرز افراط برسد تردیدی در عدم جواز آن نیست. هم به هر ترتیب ، هر عملی

از  13ص  4. در کشکول چاپ شده به این عبارت بر نخوریم ولی محدث قمی آن را در سفیه البحار ج 3

 کشکول روایت کرده است.

 .424ص 1. تهذیب ج 4

 .35باب  3. وسائل ج 1
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د، نه مصداق ذکر نهان و نه ذکر نفس و درون و چنین چنین آن چه را به ذکر خفّی از آن یاد می کنن

 حرکاتی در شرع سابقه نداشته بلکه اختراع و بدعت به شمار می آید. واهلل تعالی اعلم.
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 بابا دوازدهم:                                    

 عدم جواز دوستی با دشمنان خدا

 
وستی با دشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا، خط بطالن می در این بابا بر این شعار صوفیان یعنی: د

کشیم. شما و کلیه کسانی که این شیوه اهل سنّت و نیز منش پیروان اهل بیت)ع( را مورد بررسی قرار 

باشند به خوبیس آگاه اند که صوفی گری از ناحیه مخالفان اهل بیت)ع( رواج یافته است و آن گاه داشته 

ع از این افراد پیروی کردند، الزمه اش اظهار محبت به سران صوفی بود که خود، در که منسوبین به تشی

شمار دشمان اهل بیت)ع( در آمدند و سر انجام آن گونه که مشخص است در اثر تناقص کامل این دو 

شیوه، ماجرا به دشمنی با علما و دانشمندان شیعه کشیده شد به گونه ای که گاهی مدّعی شدند بیشتر 

ان صوفی، شیعه بوده اند و گاهی اظهار داشتند: بیشتر علمای شیعه صوفی بوده اند و این ادعا در هر سر

دوبخش آن، محکوم به بطالن است و الزمه اش دوستی با دشمان خدا و دشمنی با دوستان خدا است و این 

رد بر آن می عمل شرعاً حرام و تحریم آن واضح و روشن است ولی برای توضیح بیشتر، دوازده مو

 افزاییم:

بر جواز این عمل، داللتی ابراز نشده در صورتی که در ممنوعیت آن به ظهور رسیده است. چنان که در  -3

 این جا و فصل های بعدی به خواست خدا بیان خواهد شد.

 آن گونه که مشخص است، اقتضای ضرورت دین، چنبن چیزی را ایجاب می کند. -4

یح و زشتی این عمل حکم می کند. زیرا اگر کسی دشمن فردی را دوست داشته عقل و خرد پاک، به ق -1

باشد در حقیقت با آن فرد دشمنی کرده است و به عکس و این سخن حکما و علما همه جا گسترش یافته 

 که گفته اند : دوستان سه دسته و دشمان نیز سه گروه اند.



: یکی دشمن، دشمن دوست و دوست دوستان: یک دوست، دوست دوست و دشمن دشمن. دشمنان

به صحت این مساله گواهی می دهد. بنابراین، پی می بریم کسی که یکی از دشمن و هر انسان خردمندی 

 انندوستان خدا را دشمن بداردو با دشمن از دشم
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 خدا دوستی کند در واقع با خدا دشمنی کردهاست.

ا تصریح فرموده نظیر آیه شریفه : )) ال تجد قوما یومنون باهلل قرآن کریم در آیات فراوانی به این معن -2

 3یومنون باهلل والیوم االخر یوادون من حاد اهلل و رسوله و لو کانا آباوهم او ابنا و هم او اخوانهم او عشیر تهم : 

ی کنند هر هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوست

 چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان شان  باشد  .(( 

و اگر به خدا و پیامبر  4نیز این فرموده اش : )) و لو کانوا یومنون اهلل والنبی و ما انزل الیه ما اتخذهم اولیا ء 

نمی کردند (( نیز فرمود :  )ع( و آنچه بر او ناظر شده ایمان می آوردند هرگز)کافران ( را به دوستی اختیار

 دشمن من و دشمن خویش رابه دوستی بر نگزینید ((1)) ...ال تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا ء .... (( 

 و روایاتی از این دست .

 فرمود : 2از امام صادق )ع( روایت شده که در تفسیر آیه شریفه: )) ماجعل اهلل لرجل من قلبین فی جوفه (( 

 1جل من قلبین فی جوفه یحب بهذا قوما و یحب بهذا اعدائم ، من احب عدونا فلیس منا : )) ما جعل اهلل لر

خداوند برای هیچ کس در درونش دو قلب نیافریده که با یکی گروهی به دشمنانشان محبت بورزد . کسی 

 که به دشمنان ما محبت بورزد از ما نیست (( .

اجماع و اتفاق دارند و به حکم ضرورت و روایات ، داخل همه شیعان و کلیه مسلمانان بر این واقعیت  -1

 بودن معصوم ) ع( در چنین اجماعی مشخص و روشن است .

اگر کسی به سنگی عالقه مند   6از رسول اکرم ) ع( روایت شده که فرمود : )) من احب حجرا حشر معه : -6

فرد ،  5فرمود : )) المرء مع من احب :  باشد با آن محشور خواهد شد (( و نیز از آن بزرگوار منقول است که

 با هر کس بدو محبت ورزد ، محشور می شود . (( همچنین 
 .44مجادله ، آیه  -3

 .33مائده آیه -4

 .3ممتحنه ، آیه -1

 .3احزاب  ، آیه -2



 .440، ص 1تفسیر برهان ج  -1

رجال یولی حجرالحشره اهلل تعال  معه اگر فرد به سنگی عالقه » مده است : لو آما در بحار به این روایت از امام رضا )ع( بر نخوردیم بلکه این گونه آ-6

 مند باشد خدای متعال وی را با آن محشور می گرداند .

نیز از امام باقر )ع( روایت شده که فرمود : )) المر مع من احب فرد با هر کسی که  345، ص  4و در کافی ج  166، ص  4مستدرک الوسائل  ج -5

 حبت می ورزد ، محشور خواهد شد ((بدوم
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تو با آن که بدو عالقه مندی  3از آن حضرت نقل شده که فرمود : )) انت مع من احبیت ولک ما اکتسبت : 

محشور خواهی شد و نتیجه اعمالت را دریافت خواهی کرد (( و دیگر روایاتی که بدین مضمون وارد شده 

 است .

( روایت کرده که فرمود : )) ان المتحابین فی اهلل یوم القیامه علی منابر من نور ، قد کلینی از امام صادق )ع-5

اضا ء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور منا بر هم کل شی ء حتی یعرفوا به ، حتی یعر فوا به فیقال : هوالء 

از نور قرار از منبر های روز قیامت بر فرآنان که برای خدا یکدیگر را دوست دارند  4المتابون فی اهلل : 

شناخته شوند . در ، همه چیز را روشن می داند تا بدان وسیله و منبر های آنان چهره و بدن  ها دارند که نور 

 که برای خدا یکدیگر را دوست می داشتند (( .آن هنگام گفته می شود : اینان کسانی اند 

لمتحابون فی اهلل یوم القیامه علی ارض زبر جده نیز از رسول اکرم )ع( روایت کرده که فرمود : )) ا -3

و جوههم بیا ضا و اضو ء من الشمس الطالعه یغبطهم بمنز یدیه یمین خضراء فی ظل عرشه ، عن یمینه و کلتا 

آنان که  1: هوالء المتحابون فی اهلل : لتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل ، یقول الناس :  من هوال ء ؟ فیقال 

دز سایه عرش الهی در سمت از زیر جد سبز دیگر را دوست دارند روز قیامت در سر زمینییکبرای خدا 

. چهره های آن ها سفید تر و نورانی تر از  قرار دارند _سمت راست است که هر ستمش  _راست او 

می مرسل به مقام و جایگاه آنان غطبه و پیامبران مقرب خورشید به هنگام طلوع است ، همه فرشتگان 

که برای خدا یکدیگر را ورند ، مردم می گویند اینها کیا نند ؟ در پاسخ گفته می شود : اینان کسانی اند خ

 دوست داشته اند ((. 

از علی بن حسین )ع( روایت کرده که فرمود : )) اذا جمه اهلل الولین و الخرین قام صحیح خود نیز به اسناد -4

الی متحابون فی اهلل ؟ قال فیقوم عنق من الناس ، فیقال لهم اذهبوا یسمع الناس ، فیقول : این المناد فنادی 

الجنه بغیر الحساب : قال : فتلقا هم المالئکه ، فیقو لون : الی این ؟ فیقو لون : الی الجنه بغیر حساب . 



کانت فیقولون : ای ضرب انتم من الناس ؟ فیقو لون : نحن المتحابون فی اهلل ، قال فیقولون : و ای شی ء 

 اعمالکم ؟ قالوا : کنا نحب فی اهلل و نبغض فی اهلل ، فیقو لون : نعم 
 . 444مجالس شیخ ، ص -3

 .346_ 341ص  ،4کافی ج  -4

 همان -1
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به پا خوب می آن گاه که خدا وند اولین و آخرین را در قیامت گرد می آورد ندا کننده ای  3اجرالعالمین : 

و مردم همه می شنوند . وی می گوید : کجایند آنان که برای خدا یکدیگر را دوست خیزد و ندا سر می دهد 

حساب وارد بهشت شوید . : بدون بپا می خیزند . بدانان گفته می شود )) جمعی از مردم  . فرمود :داشتند 

: بدون  ؟ در پاسخ می گویندو از آن ها می پرسند کجا می روید فرشتگان به آنان بر می خورند : فرمود 

؟ پاسخ می . فرشتگان از آنان جویا می شوند : شما چه دسته ای از مردم هستید رهسپار بهشتیم حساب 

یکدیگر را دوست می داریم . فرشتگان می پرسند : چه اعمالی داشتید دهند : ما کسانی هستیم که برای خدا 

، دشمنی می کردیم ، ا با دشمنان در پاشخ می گویند ما یکدیگر را برای خدا  دوست داشتیم و برای خد

 ((.فرشتگان می گویند : این بهترین پاداش عمل کنندگان است 

ما انتم علیه فید خله و ما یعرف همچنین از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود : )) ان الرجل لیحبکم -30

افرادی شما را  4 ببغضکم النار: و ما یعرف ما انتم علیه فید خله اهللاهلل الجنه یحبکم و ان الرجل لیبغضکم 

دوستی شما وارد بهشت می دوست دارند ولی به مقام و منزسلت شما آگاه نیستند خداوند  آنان را به خاطره 

، خداوند آن ها را به و جایگاهتان آشنا نیستند با شما دشمنی و  کینه می ورزند و به مقام گرداند و کسانی 

 رد آتش دوزخ می گرداند (( .خاطره کینه و دشمنی بت شما وا

نیز از امام باقر )ع( روایت کرده که فرمود : )) اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا فانظر الی قلبک فان کان -33

و یبغض اهل معصیه ففیک خیر اهلل یحبک و ان کان یبغض اهل طاعه اهلل یحب اهل یحب اهل طاعه اهلل 

یا ندازد به خیری وجود دارد که آیا در تو گر خواستی پی ببری ا   1فلیس فیک خیر اهلل یبغضک : معصیته 

و خدا ، در تو خیر است ، اگر فرمانبرداران خدا را دوست و نا فرمان او را دشمن دارد خویش بنگر قلب 

اوست ، در تو خیری وجود و عالقه مند به نافرمان فرمانبرداران الهی را دشمن دارد  و اگردوستدار توست 

 قرار داری (( .مورد خشم خدا ندارد و 

 فی اهلل  عالمات اال یمان بل   ار ائمه )ع( روایت شده که )) ان الحب فی اهلل و البغض -34



 .346، ص4کافی ، ج -3

 .346، ص 4همان ، ج -4

 وجوب الحب فی اهلل .چاپ قدیم باب  1وسائل ج -1

 

 ((436)) 

 

برای خدا از نشانه های ایمان بلکه از و دشمن داشتن ی خدا دوست داشتن برا 3اوثق عری الیمان و اال سالم : 

و مبالغه در دستاویزی های ایمان و اسالم به شمار می آید (( . داللت روایات یاد شده بر وجوب محکم ترین 

(( و ترک آن که موجب خروج از ایمان و اسالم به سمت کفر و بی این صفت )) دوست داشتن برای خدا 

بیان گردد . اکنون به بیان دوازده حدیث که داللت بر این معنا روشن تر از آن است که دینی می شود ، 

 پرداخت : دارد ، خواهیم 

)ع( روایت کرده که فرمود : )) من احب فی اهلل و ابغض فی اهلل و اعطی فی اهلل فهو کلینی از امام صادق -3

د و برای خدا با او دشمنی کند و در راه رضای فردی را دوست بدارکسی که برای خدا  4مّمن کمل ایمانه : 

 خدا بخشش نماید ، از جمله کسانی است که ایمانش کامل است (( .

نیز از آن حضرت روایت کرده که فرمود : )) من اوثق عری االیمان ان تحبّ فی اهلل و تبغض فی اهلل و -4

کسی را برای خدا دوست داشته باشی و که از محکم ترین دستاویزی های ایمان این است    1تمنع فی اهلل : 

 برای خدا با فردی دشمنی ورزی و برای رضای خدا بخشش و برای خدا کسی را از چیزی محروم سازی((.

ودّ المومن فی اهلل من اعظم شعب اال یمان اال و من احب : )) )ص( روایت کرده که فرمود از رسول اکرم  -1

دست داشتن مومن برای خدا ، از بزرگترین   2ء اهلل : اهلل فهو من اصفیافی اهلل و ابغض فی اهلل  و من فی 

بخش های ایمان است . به هوش باشید ! آن کس که برای خدا کسی را دوست بدارد و برای خدا با کسی 

 دشمنی کند و در راه راضای خدا کسی را از چیزی محرو م سازد ، از برگزیدگان الهی به شمار می آید ((.

راوی از او پرسید آیا دوست داشتن و دشمن داشتن ، چنین از امام صادق ) ع( روایت کرده  که  هم -2

)) حبب   1ایمان به حساب می آید ؟ حضرت فرمود : )) و هل االیمان االالبّ والبغض ثم تال قوله تعالی :  

آیا ایمان   6ک هم الراشدون : والفسوق و لعصیان اولئو زینه فی قلو بکم و کره الیکم الکفر الیکم اال یمان 

 و سپسو دشکمن داشتن است ء دوست داشتن چیزی جز
 .341 _342ص  4کافی ج-3

 .341-342ص 4همان ج -4

 همان.-1

 همان.-2



 .341همان، ص -1

 .5حجرات ، آیه -6

 

((435)) 

 

در دل هایتان  و آن راخداوند، ایمان را محبوب شما قرار داده است فرمود : )) را تالوت این آیه شریفه 

و گناه را مورد نفرت را مقرر داشته است , کسانی که دارای این صفاتند هدایت  زینت بخشیده و کفر و فسق

یافتگان اند((. نظیر این روایت را شیخ صدوق، در خصال از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: ))هل 

آیا دین چیزی غیر از دوستی  4یحببکم اهلل؛  فاّتبعونی))ان کنتم تحبّون اهلل 3الدین ااّل الحبّ ان اهلل یقول:

است؟ خداوند از قول پیامبر فرمود:اگر خدا را دوست داردید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست 

 بدارد((. 

کلینی از نبی اکرم)ص( روایت کرده که به یارانش فرمود: ))ایّ عری االیمان أوثق؟ قالوا: اهلل و رسوله  -1

أعلم و قال: بعضهم: الجهاد، فقال رسول اهلل )ص( لکل ما قلتم فضل، ولکن اوثق عُری االیمان: الّحب فی اهلل و 

رسول اکرم )ص( به یارانش فرمود: کدام دستاویز   1البغض فی اهلل و توالی اولیاء اهلل و التبّری من اعداءاهلل؛

: خدا و رسولش آگاه ترند. برخی عرضه داشتند: ایمان از همه محکم تر و استوار تر است؟ عرضه داشتند

نماز، بعضی عرض کردند: زکات. بعضی گفتند روزه، برخی عرضه داشتند حج و عمره و بعضی جهاد را 

 عنوان کردند.

و لی استوارترین رسول اکرم )ص( خود فرمود: هر کدام از مواردی که گفتید از فضیلتی برخوردار است 

شتن برای خدا و دشمن داشتن برای خدا و محبت ورزیدن به اولیای الهی و بیزاری دستاویز ایمان، دوست دا

 جستن از دشمنان خداست((.

نیز ازامام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: ))ثالث من عالمات المؤمن: علمه باهلل و من یحبّ و من  -6

لی و کسی را که دوستدار او سه چیز از نشانه های مومن است. آشنایی به ذات مقدس باری تعا 2یبغض؛

 است و به آن کس که دشمنی می ورزد((.

هم چنین از آن بزرگوار نقل کرده که فرمود: ))قد یکون حبّ فی اهلل و رسوله و حّب فی الدنیا، فما کان  -5

گاهی دوست داشتن برای خدا و رسول  1فی اهلل و رسوله فثوابه علی اهلل و ما کان فی الدنیا فلیس بشیء؛

    وست و گاهی برای دنیا، آن بخش که برای خداست، پاداش و    ا
 .52ج  44. خصال ص 3

 .10. آل عمران آیه 4
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 ثوابش به عهده خدا و آنجا که مربوط به دنیاست، از ارزشی برخوردار نیست((.

آن گاه  3))ان المسلمین لیلتقیان، فافضلهما اشدّهما حبّا لصاحبه؛رده که فرمود: نیز از آن حضت روایت ک -3

که دو تن از مسلمانان با دیکدیگر دیدار کنند، برترین فردشان کسی است که دیگری را بیشتر دوست 

 داشته باشد((.

 4ما اشدّهما حبّاً ألخیه؛هم چنین از آن حضرت نقل کرده که فرمود: ))ما التقی مومنان قّط ااّل کان افضله -4

هیچ گاه دو تن مومن با دیکدیگر دیدار نمی کنند مگر این که برترین آن دو، کسی است که برادر 

 مسلمانش را بیشتر دوست داشته باشد((.

 1نیز از آن بزرگوار روایت کرده که فرمود: ))من لم یحبّ علی الدین و یبغض علی الدین فال دین له؛ -30

 را برای دین دوست نداشته باشد و برای دین باکسی دشمنی نورزد، خود بی دین است((.کسی که فردی 

بخشی از خطبه امیر مومنان)ع( را در پاسخ به همّام، روایت کرده که فرموده است: ))من جمله عالمات  -33

ایمان ، محبت ورزیدن  از جمله نشانه های فرد با  2مومن ، الحّب فی اهلل و البغض فی اهلل و الموااله فی اهلل؛

 و دشمن داشتن برایی خدا و دوستی برای خدا((.برای خدا 

من حّب الرجل دینه، حبّه  )) شیخ صدوق)ره( در خصال از امام صادق )ع( روایت کرده که فرمود: -34

 آن کس که دین خود را دوست داشته باشد به برادران مسلمانش محبت میورزد((.   1الخوانه؛

المجالس(( از رسول خدا)ص( روایت کرده که فرمود: ))احبب فی اهلل و ابغض فی اهلل و عاد فی در کتاب ))

اهلل، فانّه ال ینال و الیه اهلل الّا بذلک و ال یجد احد طعم االیمان و ان کثرت صلوته و صیامه حتی یکون کذلک و 

اغضون و ذلک ال یغنی عنهم من اهلل شیئًا قد صارت و الیه الناس اکثرها فی الدینا علیها یتحابّون و علیها یتب

فقال له: من ولیّ اهلل حتی اُوالیه؟ و من عدوّاهلل حتی اُعادیه؟ فوضع یده علی رأس علی بن ابی طالب)ع( و قال: 

 وال
 .345ص  4. همان ج 3
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((434)) 

 

برای رضای خدا به کسی  3هذا و لو کان کان قاتل ابیک او ولدک و عاد عدوّ هذا و لو ککان اباک او ولدک؛

محبت بورز و برای خدا کینه کسی را به دل داشته باش، برای خدا کسی را دوست بدار و برای خدا با کسی 

خواهی رسید، هر کس چنین نباشد طعم ایمان را نخواهد دوشمنی کن. زیرا جز با این عمب به والیت الهی ن

چشید. هر چند نماز و روزه اش فراوان باشد، در واقع والیت مردم جنبه دنیوی دارد، برای دنیا یکدیگر را 

دوست دارند و برای دنیا کینه یکدیگر را به دل می گیرند و این عمل هیچ حادثه حتمی را نمی تواند از آن 

حضرت عرض کرد: ولّی خدا کیست تا او را دوست بدارم؟ و دشمن خدا کدام است تا با او دور سازد. به 

دشمنی ورزم؟ رسول اکرم )ع( دست مبارک خود را بر سر علی بن ابی طالب)ع( و نهاد و فرمود: دوستدار 

د(( در این فرد باش هر چند قاتل پدر و فرزندت باشد و با دشمنش دشمنی کن هر چند پدر و فرزندت باشن

 این جا به تناسب موضوع ، به بیان دوازده فصل مرتبط به آن می پردازیم:

 

 حرمت پیروی از دشمنان دین:
 در تحریم پیروی از دشمنان دین و همانندی با آنان دوازده دیلی داللت دارد.

 دلیلی بر جواز این عمل به ضهور نرسیده با این که بر ممنوعیت آن دلیل اقامه شده است. -3

عقل و شرع و عرف، همانندی با دشمنان دین در اموری که مخصوص آن هاست ، با قطع و یقین از نظر  -4

قبیح و ناپسند است و موجب بی ثباتی در دین و اندک شدن بصیرت در آن می شود و الزمه اش دست 

بزرگواران واجب برداشتن از پیروی پیامبر و ائمه)ع( است و در جای خود ثابت شده است که پیروی از آن 

 و ترک ان حرام است.

نه تنها شیعیان بلکه همه مسلمانان بر ناپسند بودن و مردود دانستن این کار، اتفاق اجماع دارند و  -1

 مرتکب شونده چنین عملی را مورد نکوهش قرار می دهند.

ه در گذشته به آن ها و مانند کسانی نباشید ک  4خدای متعال فرمود: ))و ال تکونو کالذین اوتو الکتاب -2

 و نظیر کسانی که 1کتاب آسمانی داده شد((. ))و ال تکونوا کالذین آذوا موسی؛
 آورده است 416ص  64آمده و مجلسی)ره( آن را در بحارج  33. این روایت در امالی صدوق ص 3

 .36. حدیث آیه 4

 64. احزاب آیه 1



((440)) 

 

گفتارشان همانند گفتار کافران  3ین کفروا من قبل قاتلهم اهلل،موسی را آزردندنباشید(( ))یضاهون قول الذ

دوزخیان و بهشتیان با یکدیگر  4پیشین است، خدا مرگشان دهد((. ))ال یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنّه؛

 مساوی نیستند(( و آِاتی از این دست.

وحی اهلل الی نّبی من األنبیاء قل شیخ صدوق در ))فقیه(( از امام صادق)ع( روایت کرده که فرمود: )) ا -1

خداوند   1للمومنین: ال یلبسوا لباس اعدائی و یطعموا مطاعم اعدائی و الیسلکوا مسالک اعدائی فیکونوا اعدائی؛

به یکی از پیامبران وحی کرد که به ایمان آورندگان بگو: لباس دشمنان را نپوشند و غذای دشمنانم را نخورند 

 نپویند که در این صورت همانند دشمنانم ، با من دشمن خواهند بود((.و راه و رسم آنان را 

کلینی از امام صادق)ع( روایت کرده که به یکی از یارانش فرمود: ))ال تتزّین االّ فی احسن زیّ قومک فما  -6

فرد تا  جز در زیباترین پوشش و لباس های قومت، خود را میارا و آن   2رؤی االّ فیأحسن زیّ قومه حتی مات؛

 و لباسهای قومش دیده شد((.زنده بود در زیباترین پوشش 

احادیثی  1نیز از آن حضرت نقل کرده که در خصوص اختالف احادیث فرمود: ))ماخالف العامّه فقیه الرشاد؛ -5

هل که مخالف اها سنت اند، هدایتگرند((. روایات فراوانی به این معنا وارد شده که داللت بر وجوب پرهیز از ا

 سنت و دست برداشتن از گفتار و کردار آنان دارد و دستور به مخالفت با آنان داده است.

هم چنین از آن حضرت روایت کرده که به وی عرض شد: با کاله سیاه نماز می گزارم، حضرت در پاسخ  -3

 خیان است((.در آن لباس ، نماز مگزار که لباس دوز 6))ال تصلّ فیها فانّها لباس اهل النار؛فرمود: 

 ))و ال تتزر بازار فوق القمیص اذا انت صلیّتنیزا از آن حضرت روایت کرده که فرمود:  -4
 .10. توبه آیه 3

 .40. حشر آیه 4

 .414ص  3. من ال یحضر الفقیه، ج 1

 .22ص  6. کافی ج 2

 .63ص  3. همان ج 1

 حرمت پوشیدن لباس سیاه کتابی تألیف کرده است.، عالمه شیخ محمد رضا اصفهانی ساکن کربال در 201ص  1. همان ج 6

 

((443)) 

 

هنگام نمازگزاردن، ردایی روی پیراهنت بر تن مکن که از شیوه دوران جاهلیت  3فانّه من زیّ الجاهلیّه؛

 است((.



شیخ طوسی در نکوهش آهن در ضمن حدیثی ازآن حضرت نقل کرده که فرمود: ))انه من حیله اهل  -30

 از زینت دوزخیان است((.آهن،  4النار؛ 

نیز در پوشیدن کاله اُسقفی از آن حضرت روایت کرده که فرمود: ال تلبسها حول الکعبه فانها من زیّ  -33

 آن کاله را اطاراف کعبه مپوش زیرا از پوشش یهودیان به شمار می رود((. 1الیهود؛

پیامبر اکرم )ص( و امیر مومنان)ع(  کلینی و دیگران در احادیث مربوط به جهاد، روایت کرده اند که -34

برای مسلمانان در جنگ، شعاری بر خالف شعار مشرکان مقرر داشتند و آن دو بزرگوار با کسانی که بر 

پوشیده نیست بخشی از یکسانی عبارات احادیث ،   2خالف مسلمانان شعار می دادند ، به نبرد می پرداختند.

دیگر بر نهی و نکوهش داللت دارد. ولی بدین سان،  برخی به دلیلیداللت بر تحریم همانندی بر دشمنان و 

مشخص شد که همانندی یاد شده جز در مواردی که دلیل بر نفی تحریم داللت کند، حرام تلقّی می شود. با 

 آگاهی از این موضوع پی بردید که موارد یاد شده دلیل بر رد صوفی گری است. 

ران آن ها از اهل تسنّن پرهیز نمود و از همانندی با آنان و پیروی از آن ها بدین ترتیب ، باید از بزرگان و س

 در گفتار و کردار و شیوه ای که مخالف با شرع دارند، دست برداشت.

 

 حرمت بدعت در دین:
 در این فصل حرمت بدعت گذاری در دین را مورد بررسی قرار می دهیم و دوازده دلیل بر آن داللت دارد.

اقتضای حرمت بدعت دارد زیرا یکی از واضح ترین ضروریات دین است و در حقیقت بر تحریم ضرورت،  -3

 بدعت نهادن، اجماع و اتفاق مسلمانان اقامه شده است.

 صدوق در ))فقیه(( به اسانید صحیح ازامام صادق)ع( روایت کرده که فرمود: ))کان -4
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((444)) 

 

فی الزمان االول رجل طلب الدنیا من حالل فلم یقدر علیها و طلبها من حرام فلم یقدر علیها فأتاه الشیطان فقال 

له یا هذا! انک قد طلبت الدنیا من حالل فلم یقدر علیها فطلبتها من حرام فلم تقدر علیها افال ادلک علی شیء 

 ک و یکثر به تبعک؟تکثر به دنیا



قال؟ بلی تبتدع دیناً و تدعوا الناس الیه ففعل فاستجاب له الناس فاطاعوه و اصاب من الدنیا ثم انه فکر فقال: ما 

صنعت؟ ابتدعت دیناً و دعوت الناس الیه و ما اری لی من توبه اال ان أتی من دعوته فارده عنه فجعل یأتی 

دعوتکم الیه باطل و انما ابتدعته فجعلوا یقولون: کذبت هو الحق و لکنک اصحابه الذین اجابوه فیقول ان الذی 

شککت فی دینک فرجعت عنه فلما رأی ذلک عمد الی سلسله فو تد لها وتداً ثم جعلها فی عنقه و قال احلها 

تنقطع  قل : لفالن و عزتی و جاللی لو دعوتتی حتیحتی بتوب اهلل علیّ قال: فاوحی اهلل الی نبیّ من االنبیاء

: در دوران گذشته مردی در پی دست 3اوصالک ما استجبت لک حتی ترد من مات علی دعوته الیه فیرجع عنه

یابی به دنیا از طریق حالل بر آمد و از عهده آن برنیامد از طریق حرام در پی آن رفت، این بار نیز نتوانست 

فالن! تو از طریق حالل در پی دینا بر آمدی  به آن دست یابد. در این هنگام شیطان نزد او آمد و بدو گفت:

نتوانستی بدان دست یابی. از طریق حرام نیز بر این کار نشدی. آیا دوست داری تو را به انجام کاری راهنمایی 

 کنم که دنیایت به وسیله ی آن آبادشود و طرفدارانت فزونی یابند؟

 گفت: آری؛ 

را به سوی آن فرا خوان. آن مذد چنین کرد و مردم ندایش را شیطان بدو گفت: دینی را اختراع کن و مردم 

لبیک گفته و از در اطاعتش در آمدند و به رفاه دنیوی دست یافت. پس از آن با خود اندیشید و گفت: من چه 

دینی اختراع کردم و مردم را به سوی آن فرا خواندم و اینک راهی برای توبه از این کار نمی بینم مگر کردم؟ 

ی را که به این مسلک دعوت کردم بیاورم و از آن دین بازگردانم.بیدین ترتیب، هوادارانی که به وی کسان

پاسخ مثبت داده بودند نزدش آمدند وی خطاب به آنها گفت: دینی که من شما را به سوی آن فرا خواندم 

گویی، دین تو حقیقی بود مسلکی باطل و از اختراعات خودم بود. مردم یکپارچه اظهار داشتند: تو دروغ می 

ولی تو در دینت دچار تردید شده ای و از آن برگشتی وقتی مردم اوضاع را چنین دید زنجیری آورد و آن را 

 میخ کوب کرد و سپس بر گردن خود افکند و 
 .154ص  1. من ال بحضره الفقیه، ج 3
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م را بپذیرد. امام )ع( فرمود: خداوند به یکی از گفت:این زنجیر را از گردنم باز نمی کنم نا خداوند توبه ا

و جاللم سوگند ! اگر به اندازه ای مرا بخوانی که بند بندت از هم پیامبران وحی کرد به فالنی بگو: به عزّت 

جدا شود، هرگز دعایت را مستجاب نمی کنم تا کسانی را که بر مسلک تو از دنیا رفته اند، بازگردانی و از این 

 ردند((.آیین برگ



رایتم ما انزل اهلل لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حالال قل اهلل أآیات شریفة قرآن نظیر آیة شریفة ) قال  -1

بگو به من خبر دهید آیا روزی هایی را که خداوند بر شما نازل کرده دیده اید، که بعضی از آن را  3تفترون؛

د به شما اجازة انجام این کار داده یا بر خدا افترا می بندید(. ) حالل و برخی را حرام نموده اید؟ بگو: آیا خداون

این ها تنها نامهایی است که شما و  4اسماء سمیتمو ها انتم و اباوکم ما انزل اهلل بها من سلطان؛ان هی اال 

من قبل  پدرانتان بر آنها نهاده اید و هرگز خداوند بر آنها دلیل و حجتی نازل نکرده است(. ) ایتونی بکتاب

کتاب آسمانی پیش از این، یا اثری علمی از گذشتگان به من ارائه دهید( و آیاتی از این  1هذا او اثاره من علم؛

 دست. 

پیروی نکنید و : از من که فرمود : )) اتبعوا و التبتدعوا از رسول اکرم )ص( نقل کرده اند  شیعه و سنی -2

: هر گاه  2فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنه اهلل البدع )) اذا ظهرت (( و فرمود بدعت ننهید 

خدا بر او باد علم خویش را ظاهر سازد و کسی که چنین نکند میان امتم بدعت ها بروز کرد علم و دانش مند 

. )) 

و بدعت گذراندن واجب است بطالن بر بدعت و مردود دانستن که کشیدن خط این  روایت داللت دارد 

، سزاوار سزاوار لعن می داند . بنابراین چگونه خود بدعت گذران که به این واجب عمل نکند سانی را که به ک

 ؟لعن نباشد 

 1نیز از آن حضرت )ع( روایت کرده که فرمود : )) من اتی ذا بدعه فعظمه فانما سعی فی هدم السالم :  -1

در انهدام اسالم کوشیده است و نیز فرمود : ر حقیقت یاد کند دکسی که نزد بد گذاری برود و او را به عظمت 

 )) ابی اهلل لصاحب التوبه قبل و لم ذلک ؟ قال : 
 .14یونس، آیه  -3

 .41نجم ، آیه -4

 .2احقاف ، آیه -1

 .12، ص  3کافی ج -2

 همان . -1
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است عرض شد : چرا ؟ حضرت خداوتدا از پذیرش توبه فرد بدعت گذار روا گران  3انه قد اشرب قلبه حبها : 

 .فرمود : یه این دلیل که دلش سر شار از محبت آن بدعت است 



نیز از ان حضرت روایت کرده که فرمود : )) ان عند کل بدعه تکون من بعدی یکاد بها اال یمان ولیا من  -6

ین ، یعبر عن فاعتبروا یا اهل بیتی به یذب عنه . ینطق بالهام من اهلل و یعلن الحق و ینوره و یرهّ کید الکاود

در کنار هر بدعتی که حیله ای برای از بین بردن ایمان مردم است پس از   4اولی االبصار و توکلوا علی اهلل : 

من جانشینی از اهل بیتم بر ایمان موکل است و بالهام الهی از آن حراست می کند و حق را بیان می دارد و آن 

گران را نقش بر آب می کند و به دفاع از ضعفا بر می خیزد ، ای صاحب را روشن می سازد و نیرنگ حیله 

که ! عبرت بگیرید و بر خدا توکل نمایید (( . افسون بر روایاتی که گذشت این روایت داللت دارد بصیرتان 

 و طهارت )ع( و عمل به سخنان آنان به هنگام بروز بدعت واجب است .رچوع به اهله بیت عصمت 

الفتن اهواء تتبع و احکام یخالف فیها ع  میر المومنان )ع ( روایت کرده که فرمود : )) انما بده وقونیز از ا -5

رجاال فلوان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی ذیحجی و لو ان الحق خلصمن یتولی فیها رجال کتاب اهلل 

هذا ضغث و من هذا ضغث  مزاج الحق لم یخف ذی حجی و لو الق خلص لم یکن اختبلف و لکن یوخذ من

فیمزجان فیجیئان معا فعند ذلک )) فهنالک (( استخوذ الشیطان علی اولیا و نجا الذین سبقت لهم من اهلل 

همواره آغاز پیدایش فتنه ها ، پیروی از هوس های آلوده و احکام و قوانین ساختگی و اختراعی  1الحسنی : 

جمعی بر خالف آءین حق به حمایت از آن بر می خیزند اگر  دارد واست . هنگامی که با کتاب خدا مخالفت 

باطل کلمال از حق جدا می گردیید به آنان که در پی حقیقت اند پوشیده نمی ماند و در صورتی که حق از باطل 

خالص می شد . زبان بد خواهان از آن قطع می گشت ولی  قسمتی از حق و بخشش ار باطل را می گیرند و به 

 خود چیره می شود و تنها آنان که مورد رحمت خدا بوده اند ند . در این جا شیطان بر دوستان هم می آمیز
 .12، ص  3کافی ج  -3

ائمه می گوید : هر چند امروز ولی خدا از دید ها نهان است امام سخنان و روایات  144ص  4. عالمه مجلسی ) اهلل ( در روضه ج 10، ص  3کافی ، ج  -4

برای برخی از  دیدار و علمایی که مورد حمایت الهی هستند حضور دارند افزون بر اینکه به هنگام مشکالت . رهنمود های امام زمان ) ع( معصومین ) ع( پ

و  سپاس خدا را که هر گاه برایم مشکلی پیش می آمد در رویای صادقانه از آثارش هوویدا بو د  خدمت آن حضرت مشرف می علما را گشوده شده است 

 ماننده نهان بودن خورشید زیرا ابر است و سودش ظاهر و آشکار است .م چنان که در روایات آمده ولی عصر ) ع( شد

 .12، ص 3کافی ج -1
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 نجات خواهد یافت (( .

نیز از  آن حضرت روایت کرده که فرمود : )) ان من ابغض الخلق ال اهلل عزوجل لرجلین : رجل و کله اهلل  -3

هدی فهو جائر عن قصد اسبیل مشعوف به کالم بدعه قد لهج بالصوه و الصوم فهو افتتن به ضال عن فسه الی ن



مردومند : مبغوض ترین : دو تن در پیشگاه خداوند  3قبله مضل لمن اقتتدی به فی حیوته و بعد مماته من کان 

و به سخنان راست منهرف گشته است  یکی از آن دو کسی است که برای خدا وند او را به خود وانهاده و از راه

مردم گام می دارد گمرا ساختن از حق و حقیقت خویش سخت دل بسته و به سرعت در جهت ساختگی و دور 

را هدایت پیشینیان گمرا گشته و گمرا کننده کسانی  و باری افرادی که فریبش را بخورند فتنه است وی از 

 ی کنند (( .است که در زندگی و پس از مرگش از او پیرو

که فرمودند : )) کل بدعه ضالله و کل نیز به اسناد صحیح خود از امام باقر و امام صادق )ع( روایت کرده -4

 هر بدعتی گمراحی است و مسیر هر گمراهی آتش دوزخ است (( . و از رسول اکرم   4ضالله سبیلها الی النار 

هر بدحی گمراهی است و مسیر هر   1له فی النار )) کل بدعه ضالله و کل ضال)ع( ر.ایت کرده که فرمود 

 گمراهی آتش دوزخ است .

)ع ( روایت کرده که فرمد : ال تخذوا من دون اهلل و لیجه فال تکو نوا مومنین فان هم چنین از امام  باقر  -30

، کسی را که مومنان غیر از خدا و  2کل نسب و سبب و قرابه و لیجه و بدعه و شبهه منتطع االّ ما اثبته القرآن : 

به عنوان یار و محرم اسرار خویش بر نگزینند که در این صورت از اهل ایمان نیستند زیرا هر گونه 

پا بر خویشاوندی نسبی و سببی و هم دمی و هر بدعت در قیامت گسستنی است جزء مواردی که قرآن آن را 

 جا سازد (( .

هر  1کرده که فرمود )) مااحد ابتدح بدعه اال ترک بها سنته : امام صادق ) ع ( از جدش امیرمومنان )ع( نقل 

 کسی  بدعتی ایجاد کرد قطعا بدان وسیله سنتی را ترک کرده است (( .

نیز از آن حضرت روایت کرده که فرمود : )) ما من احد اال و له شره و فتره فمن کانت فترته فقد اهتدی و -33

 هر کس روزگاری و دورانی  6من کانت فترته الی بدعه فقد غوی : 
 .11،ص  3کافی ج  -3

 .15_16همان ، ص -4

 همان .-1

 . 14همان ، ص -2

 .13، ص  3کافی ج -1

 .433، ص 53بحارج -6
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بدعت انجامد ، گمرا که دورانش به ایجاد سنتی بیانجامد هدایت یافته و آن کس که روزگارش به دارد ، کسی 

 شده است (( .



در  کتاب )) غیبت (( از سعد بن  عبداهلل ، از ابوهاشم جعفری روایت کرده که گفت : خدمت  شیخ طوسی-34

: اذا قام القاءم امر بهدم المنار و المقاصیر التی فی  المساجد فقلت امام عسکری )ع( شرفیاب بودم که فرمود 

که آن گاه   3یبنها نبی و ال حجه :  فی نفسی الی معنی هذا ؟ فا قبل علی فقال . معنی هذا انها محدثه مبتدعه لم

درون مساجد می دهد با خود گفتم : معنای این سخن   4قاعم قیام کند دستور به انهدام مناره ها و اطاق های 

چیست ؟ حضرت رو به من کرد و فرمود : معنایش این است که این مناره های و اطاق ها ساختگی و اختراعی 

، بنا نهاده نشده است (( . با آشنای به مطالب یاد شده بطالن تصوف برایتان  است و توسط پیامبر و یا امامی

چیزی از آن در زمان . زیرا این مسلک بدعت های  را که قبال یاد آور شدیم و موارد دیگری را که روشن شد 

پی گونه که ان و همدست به چنین اعمالی نمی زده اند ، رواج داده اند و خود پیرووانش ائمه )ع( وجود نداشته 

 امور وارد نشده است . واهلل اعلم . بر انجام این قبیل  مبنی دستوری نیز آن بزرگوار از ناحیه بردید 

 اعمال زشت و ناپسند صوفیان : 

آنان خواهیم پرداخت . برخی از اعمال نکوهیده  سران صوفی و کارهای زشت و ناپسند در این فصل به بیان 

اعتقاد این پیروان به بزرگان پر کینه و تعصب اهل سنت و خویش ببینی به آنان و توجه داشته باشید که : 

برخی که به بیان سخنان آن ها و پیمودن راهشان ، بسیار نیازمند است و بررسی در تحقیق صرف عمرشان 

باشد تا از  های غافل ، هشدار و برای اهل خرد یاد آوریناپسند آنان بپردازیم تا برای انسان معایب و کارهای 

 و از پیروانشان بیزاری جویند.پیروی عناصری این چنین پرهیز و از آنان 

آنان و امثالشان داشت یاد آوری شد . خوردن به وسیله که داللت بر نهی ار فریب قبال در باب دوم ، حدیثی 

و تحقیقا روا نیست فراوان در آن به خوبی برایتان روشن می شود ریا و نیرنگ امروزه بنگرد اگر به وضعیت 

 به وضعیت ظاهری عبادت کنندگان و پارسایان  
 .341غیبت ، ص  -3

 اطاقک های در مساجد اهل سنت ویژه امام جماعت . -4
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، کو کورانه تقلید کرد . ماجرای ابلیس در این در گفتار و کردار غیر موافقشان با شرح و از آنان نگریست 

پراکنده ای از ابلیس روایت  ، پند و اندرز ها و سخنان  حکمت آمیز ر احادیث است دتوجه خور خصوص در 

همراه با فرشتگان دوازده هزار سال افزون تر است ولی شیطان شده که از اعمال و کردار صو فیان به مرتب 



 خدا را  پزستش نمود و سپس در این سجده از او نافرمانی کرد و در دامن کفر قرار گرفت و سزاوار

 تنها  یک سجده  را چهار هزار سال انجام داد .جاودانگی در آتش دوزخ گردید . نقل شده که شیطان 

بنابراین چگونه  برای یک انسان خردمند روا و جایز است به وسیله یکی از دشمنان دین که از او پند و اندرز 

 های ناپسندش از او پیروی نماید ؟ به پارسایی و عبادت و نظیر آن را دید ، فریب بخورد و در کارو تظاهر 

آنان غزالی صاحب کتاب )) االحیاهء (( از جمله کسانی است که صوفی ها به واسطه گفتارش فریب خورده  اند 

به سخنان وی فوق العاده اعتماد دارند به گونه ای که مدعی اند او شیعه است در صورتی که او از بزرگترین 

نان شیعه به شمار می آید . در این جا به بیان دوازده مورد از کار هایی که کینه ورزان و سر سخت ترین دشم

 از وی سر زده خواهیم پرداخت : 

تالش های زیاد و ریاضت های فراوان و رسیدن به مرحله کشف و شهود ، مدعی شده   که او پس از  -3

به مطالعه کتاب برای کسانی که برایش  کشف شده ابوبکر به مراتب به علی )ع( برتری  دارد و این موضوع 

 وی پرداخته باشند روشن است و قبال در مبحث کشف به این مطلب اشاره شد .

وی بر مبنای اشاعره  صریحا جور و ستم تبهکاری و کفر را به خدا نسبت داده و گفته است : نیکی و بدی و  -4

و ابن طاوس نیز در کتاب اب وی موجود است ایمان و کفر از ناحیه خدا   است .....  تا آخر سخنانش که در کت

)) الطرایف (( این سخن از او نقل کرده است  بنابراین، چگونه  برای کسی که منسوب  به شیعه است رواست 

 و بدو خوش بین باشد در صورتی  که اقرا و اعتقاد وی ، این گونه است .از چنین فردی تقلید و پیروی کند 

و حجاج را جایز نمی داند و عبارتش قبال یاد آوری شد .  آیا ا سزا گویی یزید وی در کتابش به صراحت ن-1

 و دشمنی با دودمان پیامبر اکرم )ص( فراتر از این یافت مخالفت 
 .411، ص  61بحارج  -3
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ه و همه جا گسترش و رواج یافته کمی شو د؟ در صو رتی که  شیعه و سنی این روایت معروف را نقل کرده 

. رسول اکرم )ص( ت داشت و یزید آن را می راند و معاویه معار آن را در دسابوسفیان بر شتری سوار بود 

! شتر سوار و آن کس که مهارش را در دست دارد  3خداوندا :  3فرمود : )) لعن اهلل الراکب و القائد والسائق : 

 و کسی که آن را می راند ، لعنت کند (( .



کاری را که حالل و جایز نبوده انجام داده است ؟ و یا بر این باور است که نبی اکرم ) ص( آیا غزالی بر این 

و اتفاق شیعه است . بنابراین بر خالف اجماع اعتقاد است که اسالم یزید صحیح بوده ؟ که البته چنین موضوعی 

پیامبر از سر هوا و  4ی یوحی : ، اگر این حدیث را همراه فرموده  متعال )) و ما ینطق عن الهوی ان هواال و ح

سخنان وحیای  است  که  به او  وحی می شود (( و روایتی  که کشّی هوس سخن نمی گوید آنچه بیان می کند 

هر کس از لعن  1آن را از پیامبر )ص( نقل کرده که فرمود : )) من تاثم ان یلعن من لعنه اهلل فعلیه لعنه اهلل : 

کند ، لعنت خدا بر او باد .(( مالحظه نمایید چنانچه از چارچوب انصاف بیرون  خود داری کردن فردی که خدا 

نتیجه دو مقدمه ای است که از دو حدیث قبلی انصاف نروید آن چه در باره حالج و امثال او بیان می شود 

ضب اهلل علیه و استفاده می شود سپس به این آیه شریفه بنگر )) و من یقتل مومنا متعمد ا فجزاه خالدا فیها و غ

کسی که مومنی را عمدا به قتل برساند ، پاداش دوزخ است و در آن جاودان خواهد ماند و خداوند  بر  2لعنه : 

که اباعبداهلل الحسین )ع( اهل ایمان (( آیا غرالی بر این باور است و وی را لنت می کند او خشمگین می شود 

نیست چنان که لعن قاتل هر مومنی جائز است ؟ پس ای اهل  نبوده به همین دلیل لعنت کردن قاتل وی جایز

 !.بسیرت عبرت بگیرید 

است که محتوایش رد بر کسانی نامیده سخنی آورده  1غزالی در رساله ای که آن را )) المنقذ من الضالله (( -2

ا از معصومین رو آن ها را نظر گفته خودشان که دستورات که دستورات دینشان را از امام معصوم میگیرند 

 )ع( مس گیرند ، آموزندگان نامیده است .

 وی پس از ترک تحصیل و اشتغال به علو م و ده سال تنهای و خلوت گزینی و ریاضت 
 چاپ نجف . 352خصال ، ص  -3

 .4نجم ، آیه  -4

 .222کشی ، ص -1

 .41نساء ، آیه   -2

 مراجع شود . 313_300غزالی نوشته دکتر عبدالحمید محمود ، ص  به کتاب یاد شده با بحث هایی درباره تصوف و تحقیقاتی از-1
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صوفیان ره پویان پی بردیم که و به قطع  و یقین شد که امکان وصفش نیست می گوید : اموری برایم کشف 

ی شوند و به گونه ای که در بیداری ، فرشتگان و ارواح پیامبر را می بینند و از آنان صدا هایی مطریق الهی اند 

و می چهره ها و نظایر و شکل ها پرداخته به مشاهده سپس پا فراتر نهاده یا از آن ها بهره هایی می گیرند 

 شد حقیقت و خاصیت نبوت است .امور  برایم  آشکار در این : آن چه گوید 



هب  شیعه آغاز آن گاه به بیان مطلبی در مورد ادعای کسف پرداخته تا این که به صراحت در زمینه بطان مذ

ناحیه معصوم سخن می  کرده  و می گوید  : میان مردم شایعه  شده که در مردم آشنای به امور ، ازسخن 

گوید : میان مردم شایع شده که در مورد آشنایی به امور، از ناحیه معصوم سخن می گویند به همین دلیل در 

جدید و نو به دستم رسید که آن ها را تنظیم  پی کتب آنان و گردآوری مقاالتشان بر آمدم و برخی کلمات

کرده و به پاسخ آن ها دست یافتم . به گونه ای که یکی از اهل حق پیروی از ان ها را برای اثباتصحت و 

دلیلشان خوشایند ندانست و گفت: آنان خود باید چنین تالشی کنند زیرا اگر تحقیق و تنظیم دالیل توسط شما 

در برابر چنین شبهاتی از یاری مذهب خویش عاجز و ناتوان بودند، البته این اعتراض و  انجام نشده بود، آن ها

 ناخوشایندی از جنبه ای درست است .

احمد بن حنبل))حرث محاسبی(( را در مورد کتاب که رد بر معتزله نوشته بود، مورد اعتراض قرار داد، حرث 

: آری، ولی شما نخست شبهه آن هارا نقل کردی و گفت: رد نوشتن بر بدعت گذاران واجب است. احمد گفت

سپس بدان پاسخ دادی، از این رو اطمینان نداری کسی شبهه ای را مطالعه کند و آن را بفهمد ولی توجه به 

در پاسخ آن نداشته باشد و یا در پاسخ دقت کند ولی جان کالم را درک نکند. آن چه احمد بن حنبل گفته 

ای معروف نباشد . ولی هر گاه شبهه ای مشهور و معروف گشت، پاسخ آن نیز  صورتی صحیح است که شبهه

واجب است. منظور ما نقل همین مطلب بود. .... اکنون کینه شدید وی را نسبت به شیعه و پیشوایان آن ها 

 مالحظه کنید.

ت دین از امام وی )غزالی( در رساله ای بدان اشاره شد در مقام ردّ بر شیعه که مدعی گرفتن دستورا -1

معصوم اند، می گوید خالصه این که سخن آنان )شیعیان( هیچ گونه حاصل و سودی برایشان ندارد و اگر کج 

فهمی نابخردان نبود، آن بدعت با وجود ضعفش به این پایه نمی رسید، ولی تعصب شدید منحرفان از حق را، 

با آن ها واداشت . بدین ترتیب، در مورد  به طوالنی شدن نزاع و کشمکش با آنان در مقدمات و مبارزه

 ادعایشان که
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خود را نیازمند آموزش و آموزگار دیده و هیچ آموزگاری جز آموزگار معصوم را شایستهنمی دانستند، با آن 

مه به مبارزه پرداختیم. وی نظیر این سخنان را ادامه داده تا آنجا که امکان خطا و اشتباه در اجتهاد را به ه

 پیامبران الهی نسبت می دهد تا چه رسد به معصومین آن ها.



نیز وی در کتاب))القسطاس المستقیم(( گفته است: در این کتاب میزان معیار هایی وجود دارد که موجب  -6

رفع اختالف در هر چیزی خواهد شد. سپس می گوید: اگر گفتهشود: هر گاه چند میزان و معیار در دست 

در پاسخ می گویم: اگر به سخنان من گوش فرا دهند ف میان مردم را برطرف نمی سازی؟ توست چرا اختال

اختالفات میان آن ها را برطرف می سازم و راه برطف ساختن اختالف را برایشان بیان خواهم کرد. ولی امام و 

ند. اگر چنین پیشوای تو قصد برطرف ساختن میان مردم را دارد.در صورتی که به سخنانش گوش فرا نمی ده

نیست چرا تاکنون اختالفات برطرف نشده است؟ و علی بن ابی طالب که در رأس ائمه است، چرا اختالفات را 

از میان برنداشته است؟ او قادر بر چنین کاری نیوده و آِا به سبب دعوت دعوت وی جز فزونی اختالف چیزی 

چنین وقیحانه به درازا می کشد و مدّعی می شود میان مردم به وجود آمده است؟ و گفته خود را در سخنانی 

خود، اختالفات مردم را برطرف می سازد و امام)ع( قادر بر چنین کاری نیست و دیگر سخنانی از این دست 

  3که با اعتقادات شیعه کامالً در تناقص است.

چیز  -یعنی شیعه -آنانهم چنین در رساله یاد شده افزوده است: منظور ما اکنون جز بیان فساد و مذهب  -5

دیگری نیست. قباًل یک بار درکتاب ))المستظهرین(( و بار دوم در کتاب ))حجة الحق(( و بار سوم در پاسخ 

مقاله ای که در مورد این دو به من رسید و بار چهارم در الدرج المرقوم(( و پینجمین بار در کتاب)) القسطاس 

علوم و ابزار بی نیازی از امام است، این مطلب را یاد آور شده ام،  در بیان میزانالمستقیم(( که کتاب مستقل 

بهره ای از شفایی که آن ها از تاریکی های زمین رهایی بخشد،ندارند.  -شیعه -بلکه منظور این است اینان

جهت  بلکه افزون بر این که از اقامه دلیل بر تعیین امام عاجز و ناتوانند هنگامی که با آنان کنار آمدیم در

و آموزگار معصومی که وی را معین کرده بودند آنان را تصدیق کردیم. در مورد علم و  آموزش نیازمندی به

 دانشی که از امام می آموزند از ان ها پرسش نمودیم،
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چیزی ارائه ندادند وب هامام غایب واگذار کردند و بدین ترتیب عمرشان را در جستجوی آموزگار تباه  ولی

ساختند و از او چیزی نیاموختند نظیر فردی که بدنش آلوده به نجاست است و در پی یافتن آب تالش می کند 

 قی می ماند.و هم چنان بر آلودگی بازمانی که به آب دست یافت ، از آن استفاده نکرده 

به دشمنی و کینه تزی و تعصب شدید وی بنگرید! این سخنان تنها از سر غلبه هوای نفس و دشمنی سر می 

زند.بدین سان، وضعیت و سخنان این فرد تا این پایه رکیک است بر خالف سخنانش در جاهای دیگر ))و من 



ری مقرر نداشته باشد از نوری برخوردار لم یجعل اهلل له نورًا فما له من نور؛ کسی که خداوند برایش نو

 نخواهد بود((.

او در کتاب)) االحیاء(( و دیگر کتب خود تکرار کرده و گفته است: رافضی ها))شیعه((خذلم الهه چنین و  -3

چنان گفته اند. سپس به نقل گفته های شیعه امامیه می پردازد و به پندار خود بر آن ها خط بطالن می 

این، عبارتی است که ابن ابی الحدید آن را در شرح نهج البالغه نقل کرده و گفته است :  کشد.شگفت آور از

هنگامی که غزالی از طوس به بغداد آمد، مردم را پند و اندرز می داد و به شیطان تعصب خاص داشت و می 

از موسی )ع( گفت: شیطان، سر کرده یکتا پرستان است و از شیطان حکایتی نقل کرده که داللت دارد وی 

 کامل تر بوده است.

نزد ما آمد و مدعی شد کسی از خانواده او  -شیعه–او در کتاب ))االحیاء(( می گوید: هر گاه فردی رافضی  -4

کشته شده ، در پاسخ او می گوییم: خونت هدر رفته است. زیرا ستاندن آن مشروط به حضور امام تواست 

 از خانواده ات ریخته شده، بازستاند.بنابراین، او را حاضر کن، تا خونی که 

غنا را تجویز کرده تا آنجا که برای بیان احکام غنا کتابی نوشته در آن داد او در کتاب یاد شده صریحًا  -30

 سخن داده است در صورتی که قبالً پی بردید غنا مخالف با ضروریات مذهب شیها امامیه است.

ردّ شیعه که مدّعی نیازمندی به امام معصوم اند، سخنی فوق العاده وی در کتاب القسطاس المستقین(( بر  -33

ضعیف بیان کرده و شبهاتی پوچ و واهی یاد آور گشته است و ادعا کرده که خود، برای برطرف ساختن 

اختالفات، پنچ معیار و میزان را از قرآن استخراج کرده و در این راستا به آیاتی فاقد داللت کافی و اخصّ از 

 ی، استناد جسته و مرجع دلیل وی قیاس است و با یاد آوری معیار های شیطان مدّعی شده که ابراهیمدعو
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خلیل)ع( آن ها را به کار گرفته و با پیروی از شیطان به اشتباه فوق العاده بزرگی دچار گشته و شیعیان نیز 

شده و رجوع مردم به خویشتن و امثال  چنین کرده اند و سپس در پایان سخنانش مدّعی امامت برای خود

خود را واجب شمرده است. در خور توجه است که این سخنان بیهوده ، خود دلیل بر انحراف وی از راه حق 

 است . البته اگر این کار نیاز به دلیل داشته باشد!

دارد. از این از بررسی کتب وی و کتب شیعیان به خوبی روشن است که میان آن ها تناقص کلی وجود  -34

و سخنان و استدالل وی را نقل نمی رو، شیعیان در شمار رجال احادیث و در کتب خویش از وی نامی نمی برند

کنند و به روایت او استناد نمی جویند و در کتب اصول و فروعشان جز با نکوهش و نظیر آن را از وی یاد نمی 



مطلبی نقل نمی ه نحو اعتراض آمیز و نکوهش گرانه، نمایند او نیز از هیچ یک از علمای شیعه مطلبی جز ب

کند. اگر بگویید: در رساله ای تقریباً دو ورقی به نام ))سرالعالمین(( به غزالی نسبت داده می شودکه از ان بر 

 می اید وی به مقدم داشتن امیر مومنان)ع( در امر خالفت بر دیگران تمایل داشته است.

ض صحت نسبت رساله یاد شده به غزالی ، اگر این رساله قبل از دیگر کتب وی در پاسخ خواهیم گفت : به فر

به نگارش درآمده ، در حقیقت غزالی بعد از نوشتن آن از حق منحرف شده است و از ظاهر رساله اش 

))المنقذ(( چنین بر می آید که وی آن را در پایان عمرش به نگارش در آورده . بلکه گاهی بدان مطلب 

 100یز کرده است و کتب مشهور خود را در آن یاد آور شده و تاریخ نگارش آن رساله بعد از سال تصریح ن

معروف است. او در پی همراهی سید مرتضی در مسیر مکه به تشیع گرویده است.  101و در گذشت وی سال 

به آن بوده  با این که چنین چیزی صحیح نیست بلکه وفات سید مرتضی پیش از والدت غزالی و یا نزدیک

است. برخی از اهل تحقیق این رساله را از غزالی نمی دانند و در مقام انکار آن در آمده اند. و فرضاً اگر ثابت 

بنابراین آیا می توان از کتبی که قبل از رجوع وی به حق  –شود رساله از اوست. آن را در اوایل عمرش نوشته 

صورت الزمه این کار، بی اعتباری تمام کتب قبلی وی و مکاشفات به نگارش درامده ، پیروی کرد؟ آیا در این 

او و پنبه شدن آن چه را رشته، تلقی نمی شود؟ با این وصف میان سخن کوتاه وی در رساله یاد شده و بین 

 روایتی که از ابوبکر و عمر نقل
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ابی بکر فلته و قی اهلل المسلمین شرها  ))کانت بیعه 3کرده که با گفتن جمالتی نظیر ))لوال علّی لهلک عمر((

و دیگر مواردی که اقرار به حق کرده اند ، چه  4فمن عاد الی مثلها فاقتلوه اقیلونی فلست بخیرکم و علیّ فیکم((

 تفاوتی وجود دارد؟

بنابراین، آن گونه که صوفیان در مورد غزالی ، مدعی اند الزمه تشیع غزالی تشیع ابوبکر و عمر و حجت 

نان آنان خواهد بود. در صورتی که وی در موارد متعددی به تکفیر شیعیان پرداخته است. پس چه شد سخ

علما و اندیشمندان مسلمانی که عمر خویش را در راه آن سپری کردند، از جاده حق بیرون رفتند؟ یا آنان به 

جاج به شمار می آوردنند و از سبّ و پایه غزالی و یا نزدیک به او نیز نبودند؟و کاش آنان را از زمره یزید و ح

اهانت و نکوهش و لعن آن ها دست بر می داشتند. در این موضوع دقت نما و از اوج بی انصافی که اینان بدان 

 رسیده اند، به شگفت آی.

 



 ین عربی کیست؟محی الدّ
 یکی دیگر از کسانی که صوفیان فریب وی را خورده اند محی الدین بن عربی است. 

او مانند غزالی بلکه به مراتب زشت تراست و اکنون با توجه به سخنان زشت و ناپسندی که از وی به  وضعیت

 ما رسیده، دوازده مورد از آن را بر می شمریم:

بار به آسمان سیر داده شده و  4وی در کتاب خود ))ففتوحات(( در سخنانی طوالنی مدعی شده که  -3

به چشم می خوردو از آن بر می آید که وی مدعی مزیّت و برتری بر  چگونگی سیر در آسمان ها در سخنانش

 رسول اکرم)ص( شده که در خور توجه است.

او در این کتاب پس از بیان این که در مسیر رفتن به آسمان ها در هر آسمانی یکی از پیامبران را مشاهده  -4

رتبه و جایگاه ابوبکر به ادعای وی باالتر از کرده و اظهار داشته که ابوبکر را بر عرش دیده است. بدین سان 

 جایگاه پیامبر خداست . بنابراین، چگونه یک فرد مسلمان می تواند این سخنان را ازاو بپذیرد؟

 وی در کتاب))فصوص الحکم(( مدّعی شده که این کتاب به امالی رسول خدا)ص( -1
 . اگر علی نبود عمر به هالکت رسیده بود.3

دست بی تدبیرانه انجام پذیرفت. خداوند مسلمانان را از شر آن حفظ کند و هر کس دیگر بار به بیعتی این چنین دست زد او را بکشید،  بیعت ابوبکر -4

 از بیعت من بردارید آن جا که علی میان شما باشد، من بهترین فرد شما نخواهم بود.

 

((412)) 

 

اب را بنگارد. در صورتی که اگر چنین سخنی واقعیت است و حضرت بدو فرمان داده تا عیناً عبارات آن کت

 داشته باشد با جزم و یقین حکم به بطالن ادعای وی می شودو مفاسد فراوانی بر آن مترتب خواهد بود.

از او نقل شده و معروف است که وی خویشتن را خاتم والیت نامید و به سبب رویایی که دیده بود، وی را  -2

. بخ گونه ای که او همواره می گفت : والیت با وجود من پایان پذیرفته است و این ادعا بدین اسم نام نهادند 

با جزم و یقین دروغ است و حداقل کسانی که پس از او چنین ادعایی کرده اند جزماً دروغ می گویند و این 

 افراد را بیشتر صوفی ها تشکیل می دهندکه ادعای والیت دارند.

(( روایاتی نقل کرده که قطعاً دروغ نادو عقل و خرد آن ها را محال می داند و از آن وی در کتاب ))فتوحات-1

 ادعای دانستن علم غیب و کستاخی بر تهمت و افتراء و دروغ، پدیدار است.



او در کتاب یاد شده می گوید: شیطان همه شیعیان به ویژه شیعه امامیه را فریب داده است. آنان در  -6

، مورد خشم آن ها بیت از حدّ و مرز خود پا فراتر نهاده، به گونه ای که برخی از صحابه  دوستی و محبت اهل

 قرار گرفته و به این پندار که اهل بیت از این کارخرسندند، به سبّ و ناسزای این دستهاز صحابه پرداختنه اند.

منحرف گشته و دیگران را نیز در مورد شیعه امامیه گفته است: آنان از جمله کسانی اند که از راه راست -5

 به گمراهی کشانده اند و همین سخن در ارتباط با موضوعی که در صدد بیان آن هستیم ما را بسند هاست.

کتاب یاد شده می گوید: فردی شافعی مذهب و عادل به دو تن یکی شافعی مذهب و عادل و  51وی در با  -3

من شما را به شکل خوک می بینمو این نشانه میان من و  یکی از طرفداران رجعت بر خورد به آن دو گفت :

خداست که رافضی )شیعی مذهب( را در این صورت به من نشان می دهد. آن دو با شنیدن این سخن در باطن 

توبه کرده و از مذهب )رافضی( شیعه برگشتند. آن مرد گفت : اکنون که توبه کردید و از مذهب خویش 

 انسان دیدم. آن دو نیز بدان اقرار کرده و از سخن آن مرد شگفت زده شدند.برگشتید شما را به صورت 

ماه بی ان که غذایی بخوردخلوت گزینی اختیلر  4))فصوص(( از ابن عربی نقل کرده که مدت شارح کتاب  -4

 نموده پس از آن دستور یافت از ان جا خارج شودو بدو مژده داده

 

((411)) 

 

ست بدو گفته شد: دلیل شنا این است که عالمت و نشانه ای که بین این دو کتف شد که خاتم والیت محمدی ا

پیامبر)ص( قرار داشت، دلیل بر خاتمیت نبوت آن حضرت بود و همان عالمت میان دو کتف شماست که 

داللت دارد تو خاتم والیت هستی و این سخن، صرفًا ادعایی بیش نبود و همان گونه که پی بردید چنین سخنی 

  3ا جزم و بقین دروغ است.ب

در کتاب ))الفواتح(( از او نقل شده که گفت: قطبی ))غوث(( نامیده می شود، مورد توجه حق تعالی بوده و  -30

و ابوبکر و عثمان و معاویه و یزید دره ر زمان شخص خاصی است و نیز گفته: خالفت دارای ظاهر و باطن است 

از جمله کسانی شمرده که ظاهر و باطن خالفت را جمع کرده بودند و و عمر بن العزیز و متوکل عبّاسی را 

 شافعی را از شخصیّت های بزرگ به شمار آورده است.

از تحقیق و بررسی در راه و روش و کتب و آثار وی بر می آید که با مذهب شیعة امامیه در تضاد است و  -33

 خود به طور کامل از راه و روش شیعیان بیرون است.



با تحقیق و بررسی کتب شیعه نیز به همین نتیجه می توان رسید. چنان که در مورد غزالی گذشت ولی با  -34

این همه مالحظه می کنید که صوفیان به سخنان این دو، سخت معتقد و پای بند بوده و نسبت به آن دو خوش 

 بین اند و از آنها پیروی می کنند. و اهلل اعلم. 

 حسن بصری:  
منحرف و از یز از جمله کسانی است که صوفان فریبش را خورده اند. وی از خط اهل بیت )ع( حسن بصری ن

 پیروی آنان سر بر تافته است با این همه برخی موضوعاتی را که در مورد وی وارد شده یاداور می شویم:

 ت انکم اصحابی هذا ابوحنیفه کلینی  از امام صادق )ع( روایت کرد که فرمود: )) اما و اهلل لو قلتم ما اقول ال قرر
 

، چاپ دارالکتب العربیه الکبرا مراجعه شود. عین عبارات وی چنین است: نظیر این ماجرا در دیدار با دو مرد صورت 3ص  4فتوحات ج  51. به باب 3

و نشانه ای بود که خداوند در طرفداران این پذیرفت .... تا اینکه می گوید : خداوند باطن آن دو را به صورت خوک برای وی آشکار ساخت و آن عالمت 

)ره( عبارت وی را فوق العاده خالصه نقل کرده و دانشمندان اهل سنت بر رد محی الدین کتبی نوشته اند که برخی از آنها را مذهب قرار داده است.مصنّف 

ثاله من المتصوفین، نوشتةمحمد بن محمد بن محمد بخاری متوفی فاز افاضحه الملحدین و ناصحه الموحدین فی رد محی الدین و ام -3یاد آور می شویم: 

نوشتة حامی فرید که خالصة کشه ، کشف العقائد -4هجری که نسخة آن در کتابخانة دوستمان عالمه فاضل حاج سید الجوردی موجود است. 312سال 

  اید اسالمی و ردّ ابن عربی و هواداران اوست. الغطاء نوشتة حسین بن عبد الرحمان اهدل حسینی است. موضوع دو کتاب یاد شده عق

 

 ((416)) 

 

؛ به خدا سوگند! اگر آنچه من بر زبان آورم گفته بودید اذعان  3له اصحاب و هذا الحسن البصری له اصحاب

داشتم که شما یارانم هستید ولی اینک این ابوحنیفه و این حسن بصری است که هر مدام برای خود دار و 

 ند((.دسته ای دار

همان گونه که مالحظه می کنید این حدیث شریف به صراحت حسن بصری را مورد نکوهش قرار داده و 

حاکی از سرپیچی وی از پیروان حق و صاحبان حق است و او را نظیر ابوحنیفه دانسته و بدین گونه وی را با 

او صورت گرفته است. از امام حقیر اسم اشاره یاد کرد یا به دلیل مخالفت وی با اهل بیت )ع( و یا در جهت ت

باقر )ع( روایت شده که به آن حضرت یاد شد: حسن بصری معتقد است کسانی که علم دانش خود را پوشیده 

و نهان نگاه دارند بوی باد بد شکمشان دوزخیان را آذار می دهد، امام )ع( فرمود: )) فهلک اذا مومن آل 

هلل نوحًا فلیذهب الحسن یمیناً و شمااًل فواهلل ال یوجد العلم الّا هیهنا؛ فرعون ما زال العلم مکتوماً منذ بعث ا

را پنهان داشت ( به هالکت افتاد علم و دانش از  بنابراین، اگر این گونه باشد، مومن آل فرعون ) که ایمانش

ب جهان به پیامبری برانگیخت ، نهان بوده است و حسن بصری اگر شرق و غرزمانی که خدا حضرت نوح را 

 را زیر پا نهد، به خدا سوگند! علم ودانش را تنها در این خانواده خواهد یافت((.



حدیث ))صرف(( نیز در مورد معروف است امام )ع( وی را تکذیب می کند و در بیان حاالت سفیان ثوری نیز 

احتجاج  حدیثی یادآوری خواهد شد که به صراحت حصن بصری را مورد نکوهش قرار می دهد. طبرسی در

روایت کرده است: آت گاه که امیر مومنان از نبرد با مردم بصره)) جنگ جمل(( فراغت یافت از کنار حسن 

بصری که در حال وضو گرفتن بود، گذشت امام )ع( بدو فرمود: )) یا حسن اسبغ وضویک؛ حسن، وضویت را 

وز مردمی را به قتل رساندید که شهادت شاداب بگیر((. وی در پاسخ امام )ع( گفت: ای امیر مومنان ! شما دیر

 به یگانگی خدای بی شریک و رسالت پیامبر می دادند و وضوی شاداب می گرفتند.

امام )ع(فرمود: )) قد کان ما رأیتم فما منعک ان تعین علینا عدونا؟؛ گیرم همان گونه بود که تو گفتی ولی چه 

: ای امیرمومنان به خدا سوگند! سخن شما را قطعًا چیز تو را از یاری دشمنان ما بازداشت؟(( عرض کرد 

 تصدیق می کنم. نخستین روزی که از خانه بیرون آمدم و 
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غسل کردم و حنوط نمودم و سالحم را حمایل کردم، تردیدی نداشتم که سرپیچی از فرمان ام المومنین 

ه: ای حسن بازگرد، زیرا قاتل و مقتول هر دو کفر است در بین راه به منطقه ای رسیدم ندایی بر آمد کعایشه، 

در آتش دوزخ اند. از این رو، وحشت زده برگشتم و در خانه نشستم. روز دوم نیز در این که سرپیچی از ام 

المومنین کفر است، شک و تردید تداشتم. خود را حنوط کرده و سالح پوشیدم و به قصد جنگ از خانه خارج 

از پشت سر کسی مرا صدا زد و گفت: ای حسن! بازگرد زیرا قاتل و  قبلی رسیدم شدم. وقتی به همان جایگاه

صدقت اتدری من ذلک منادی قال: ال، قال: ذاک و مقتول هر دو در آتش دوزخ اند. امیر مومنان )ع( فرمود: ))

را صدا می اخوک ابلیس و صدقک ان القاتل و المقتول منهم فی النار؛ درست گفتی . آیا می دانی چه کسی تو 

، وی برادرت شیطان بود و به تو راست می گفت. زیرا قاتل و مقتول زد ، عرض کرد: خیر، امام )ع( فرمود:

)سپاهیان ام المومنین( در آتش دوزخ بودند((. حسن بصری عرض کرد: اکنون پی بردم که قوم من دستخوش 

مومنان)ع( بصره را گشود، مردم از جمله ازابو یحیی واسطی منقول است گفت: زمانی که امیر  3هالکت شدند.

حسن بصری لوح حایی با خود داشتند و اطراف حضرت گرد آمدند و هر جمله ای که امیر مومنان )ع( بر زبان 

 می آورد، حسن بصری آن را یاداشت می کرد.

تا پس  می کنمامام )ع( با صدای بلند بدو فرمود: ))ما تصنع؛ چه میکنی؟(( حسن گفت: سخنان شما را یاداشت 

از شما آنان را به مردم بگوییم. امیر مومنان )ع( فرمود: ))أما ان لکل قوم سامریاً و هذا سامریّ هذه االمه اما انه 



هر گروهی دارای یک سامری است و سامری این امت حسن بصری    4ال یقول المساس و لکنه یقول القتال؛

 گیرید.(( و این یکی می گوید: ))نبرد نکنید((.است. سامری قوم موسی می گفت: ))با من تماس ن

از امام زین العابدین)ع( روایت شده بر حسن بصری که در منا مردم را پند و اندرز می داد، عبور کرد. لحضه 

ای در کنارش درنگ کرد و سپس فرمود: ))امسک اسئک عن الحال التی انت علیها مقیم أترضاها لنفسک فیما 

لحظه ای درنگ کن تا از حالتی که در ان هستی از تو پرسشی کنم آیا از چنین حالتی  1موت؛بینک و بین اهلل لل

  میان خود و خدا خرسندی اگر
 .410ص  3. احتجاج ج 3

 .413. همان ص4

 .21ص  4. همان ج 1

 

((413)) 

 

 مر گت فرا رسد؟((

 گفت: خیر؛

آیا  ی التر ضاها لنفسک الی الحال التی تر ضاها؛امام فرمود: ))افتحدث نفسک بالتحول و االنتقال عن الحال الت

ناخشنودی به حالتی از خرسندی ، فرا خوانی ؟((. راوی می نقل و انتقال از حالی که از آن  به تحول خود را 

عاری از حقیقت بر زبان می آورم . امام : حسن بصری لحظه ای درنگ کرد و سپس عرضه داشت سخن گوید 

 وا نبیا بعد محمد : آیا پس از محمد انتظار پیامبر دیگری داری ؟ (( .)ع( فرمود : )) افتر ج

گفت خیر .امام )ع( فرمود :  )) افتر جوا دارا بعد هذه الدار یعمل فیها : آیا در پی دنیایی غیر از این دنیا هستی 

 که محل عمل است ؟ ((

 گفت خیر : 

تو کسی که ذره ای از لنفسه و یعظ الناس : آیا به نظر امام فرمود : )) افرایت احدا به مسکه عقل یرضی بهذا  

؟ (( حسن عقل و خرد برخوردار باشد می تواند  برای خود چنین حالتی را بپسندد  و مردم را پند و اندرز  دهد 

 3بصری پس شنیدن این سخن یه کلی دست از پند و اندرز مردم برداشت . (( 

 حسن بصری پرسید : )) انت فقیه اهل البصره ؟ کرده که از ابو حمزه ثمالی از امام باقر )ع( روایت

 قال : نعم 

 قال : فیها احد تاخذعنه ؟ 

 قال : ال ، 



 قال کالهم یا خذون عنک ؟ 

 قال : نعم :

خلق الخلق ففوض الیهم امورهم فسکت فذکر کالما قال لقد تقلدت عظیما من اال مر بلغنی انک تقول ان اهلل 

ویض ثم قال ابوجعفر : انی اعرض علیک آیه و انهی الیک خطبا و ال احسبک اال احسبک اال طویال فی بطالن التف

 فقد هلک و اهلکت و اهلکت ثم و قد فسرته علی غیر وجهه فان کنت فعلت ذلک 
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((414)) 

 

آن الی ان قال : فلم ینته اال ذاکرانه فسره علی غیر وجهه و آورد کالما فی اختصاصهم باالعلم و تفسیر القر

 3صطفا ء الیکم بل انتهی الینا و نحن تلک الذریه ال انت اشباهک یا حسن : 

 تو فقیه مردم بصره ای ؟ 

 گفت آری : 

 فرمود : آیا ، دانشمندی در بصره وجود دارد که دانش خود را از او فرا گیری ؟

 گفت : خیر : 

 ا از تو یاد می گیرند ؟ امام )ع( فرمود : همه مردم احکامشان ر

 گفت: آری :

امام فرمود مسئولیت بزرگی را به گردن گرفته ای ، به من خبر رسیده که می گویی : خداوند آفریدگانش را 

و سخنانی طوالنی در بطالن تفویض سکوت کرد  خلق کرده امور مربوط به آن ها را به خودشان سپرده، سپس 

)ع( فرمود : من آیه ای از قرآن بر تو عرضه می کنم و سخن گفتن بیان داشت . پس از آن امام صادق 

آن به غیر معنای و اقعی اش تفسیر خواهی کرد . اگر پیرامون آن را به تو وا می نهم . ولی می دانم که تو 

چنین کنی ، خود به خود هالکت رسیده ای و دیگران را نیز به هالکت افکنده ای . سپس یاد آور شد که آن را 

ه غیر معنای واقعی اش تفسیر کرده است . آن گاه در مورد اختصاص اهل بیت به علم و تفسیر قرآن به ب

پرداخت تا این که فرمود : ای حسن ! گزینش الهی در خاندان ماصورت گرفته نه شما ، دودمان پاک سخن 

 رای ابن ابوالعوجاء نیز معروف است .رسول خدا ماییم نه تو و امثالث (( . ماج

در کافی و فقیه و احتجاج از عیسی بی یونس روایت شده که گفت : ابن ابو العوجاء از جمله شاگردان حسن 

بصری بود که از مسیر یکتا پرستی منحرف گشت . بدو گفته شد : چرا مذهب استادت را  رها کردی ؟ گفت : 



سخن می گفت  و نمی دانم آیا  ر بود و گاهی از جباستادم مسائل را به هم می آمیخت گاهی قائل به قدر )) 

 واقعا او به مسلکی که بر آن پایدار بماند ، اعتقاد داشت یا نه ( .

شیعه و ائمه معصومین )ع( بو د . وی همواره از آنان دوری خالصه شیوه حسن بصری مشخصا مخالف با روش 

 می جست و به تحکیم پایه های ریاست و صدور فتوای به رای ، 
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((420)) 

 

 اشتغال داشت و مردم را به سوی خود فرا خواند و کار هایی از این دست که از حاالت وی پیداست .

 سفیان ثوری : 

و کینه و دشمنی وی آشکار از جمله کسانی که فریب خوردگان صوفی از او پیروی می کنند سفیان ثوری است 

اف او از و روش ائمه )ع( نیز به خوبی روشن است ، تا چه رسد به و انحراف او از راه و روش آشکار و انحر

 گیروان اهل بیت .

خورده اند . بنابراین جا دارد برخی از موضوعاتی را با این همه برخی  از شیعان به واسطه وی و امثالش فریب 

( در پوشیدن به  که در نکوهش وی و ارد شده یاد آور شویم . ماجرای گستاخی وی نسبت به امام صادق ) ع

لباسی که عمل امام )ع( را در پوشیدن آن مخالفت با رسول خدا ) ص( دانست و مواردی از این دست که در 

 باب دو م گذشت ، برایتان بسنده است . 

سفیان ثوری از روایان ما نیست و از او در عالمه و ابن داود و دیگران تصریح کرده اند و تصریح کرده اند که 

ط به روایان ضعیف و نکوهیده ای که روایتشان پذیرفته نمی شود یاد کرده اند . چنان که از تحقیق بخش مربو

و نظیر آن قبال یاد آوری شد . همان گونه که گذشت  به روشنی بر می آید و بررسی کتب شیعه این موضوع 

وشیدن لباس نابخردان سفیان به امام صادق )ع( در خصوص پکشی و کلینی تعداد ی حدیث در مورد اعتراض 

 .و بحث و مناقشه با وی  ، روایت کرده اند 

روایت کرده که گفت : پروهی ، از شهر های مختلف جهت در کشی به اسناد خود از میمون بت عبداهلل 

خواست بیان امام صادق )ع( رسیدند . حضرت به من فرمود : )) اتعرف احدا من القوم : آیا هیچ یک از افراد را 

 اسی ؟ ((.می شن

 عرض کردم خیر : 



به من وارد شدند ؟ عرضه داشتم : آن ها در پی به دست آوردن حدیث اند امام )ع( فرمود : پس اینان چگونه 

 و آن را از هر کس دریافت کننده برایشان مهم نسیت .

استماع می کنی امام )ع( به یکی از آن ها فرمود : )) هل سمعت من غیری الحدیث : آیا از غیر من نیز حدیث 

 ؟ (( 

 گفت : آری : 

 

((423)) 

 

 امام )ع( فرمود )) فحد ثنی ببعض ما سمعت : بخشی از احادیثی را شنیده ای برایم باز گو کن ((.

مردم در پاسخ امام )ع( گفت : من آمده ام از شما حدیث بشنوم ، نیامده ام برای شما حدیث نقل کنم . امام 

رمود : )) ما یمنعک ان تحدثنی بما سمعت : چه مانعی دارد آن چه شنیده ای )ع( به یکی دیگری از آنان ف

 برایم باز گو کنی (( .

مرد گفت : سفیان ثوری برایم ار جعفر بن محمد برایم روایت کرد که گفت )) النبیذ کله حالل اال الخمر (( و 

 سپس ساکت شد . 

 .((امام صادق )ع( فرمود )) زدنا : بیشتر برایمان بگو 

بن علی برایم نقل کرد  که گفت )) من لم مرد گفت سفیان ثوری از کسی که برایش روایت کرده ، از محمد 

یسمح علی خفیه فهو صاحب بدعه  و من لم یشرب  النبیذ فهو مبتدع و من لم یا کل الجریث و طعام اهل الذمه 

ما ء . و اما المسح علی الخفین ثالثا فی و ذبا یحهم فهو ضال ، ام البنیذ فقد شربه عمر نبیذ زبیب فرشحه بل

السفر و یوما و لیله فی الحضر و اما الذبائح فقد اکلها علی )ع( و قال : کلوها ان اهلل یقول )) الیوم احل لکم 

الطیبات و طعام الذین او تو الکتاب حل لکم : کسی که بر کفش هایش مسح نکند اهل بدعت است و کسی که 

است و آن کس که جریث و از غدای اهب ذمه و گوشت قربانی آن ها را نخورد ، گمرا می ننوشد بدعت گذار 

است . عمر بر شرابی که از مویز تهیه شده بود ، آب افزود و آن را نوشید و و سه بار در سفر و یک شبانه روز 

بانی را در وطن در پشت کفش های خود مسح کرد و گوشت قربانی علی )ع( تناول کرد و گفت : گوشت قر

امروز روز های پاکیزه و غدای صاحبان کتاب برایتان حالل گردید (( .  0بخورید ، زیرا خداوند می فرمایید : ))

 بیشتر برایمان بگو (( .  فرمود )) زدنا :امام صادق )ع( 

 مرد گفت : آن چه را شنیده بودم برایت یاد آور شدم .

 : ؟ آن چه گفتی همه شنیده هایت بود ؟ (( امام علی )ع( فرمود : )) اکل الذی سمعت هذا 



 گفت خیر : 

 امام )ع( فرمود : پس برایمان بیشتر بازگو نما .

مرد گفت : عمرو بن عبید از حسن برایمان نقل کرده که گفت : مردم را تصدیق کرده و بدان پایبند شده اند 

 که ریشه و اصلی در قرآن ندارد . از جمله : عذلب قبر ، ترازوی 

 

((424)) 

 

اعمال حوض ، شفاعت و نیت فردی که نیت کا نیک یا نا پسند می کند ولی آن را انجام نمی دهد . اما پاداش 

، اگر آن عمل نیک باشد پاداش نیک و اگر بد باشد ، آن را می برد و فردی که جز به عمل ، پاداشی نمی برد 

 کیفر بد می بیند .

 برایمان بگو (( . فرمود : زدنا :  بیشتر  4امام علی )ع

دید بن  منکر بر ایمان روایت کرده که وی علی )ع( را یر فراز منبر کوفه مرد گفت سفیان ثوری ، از محمد 

: )) لئن  اتیت بر جل یفضلنی علی ابی بکر و عمر ال جلد نه حد المفتری : اگر فردی که مرا بر ابوبکر می گوید 

امام صادق )ع( فرمود )) و حد انسان دروغگو جاری خواهم ساخت . (( و عمر بر تری دهد . نزدم بیاورید ، بر ا

 زدنا : بیشتر نقل کن (( .

و مرد گفت سفیان از جعفر روایت کرده که گفت : )) حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر : دوستی ابوبکر 

 ) زدنا : بر ایمان بیشتر بگو (( .به شمار می آید ((. امام )ع( فرمود : )عمر ، ایمان  و دشمنی با آن ها کفر 

از حسن روایت کرده که علی )ع( بیعت با ابوبکر را تاخیر انداخت . مرد گفت : عمرو بن یونس بن عبید 

ابوبکر به او گفت : چه چیز سبب شد که بیعت را به تاخیر اندازی ؟ به خدا سوگند ! تصمیم گرفته بودم ، تو را 

ت )) یا خلیفه رسول اهلل ال تثریب : مالمت و تو بیخی بر شما نیست  (( . خلیفه گردن بزنم . علی )ع( به او گف

 نیز همین جمله را بر زبان آورد . امام صادق )ع( بدان مرد فرمود : )) زدنا : بیشتر برایمان نقل نما (( . 

اد وقتی که وی از کرده که گفت : ابوبکر  به خالد بن ولید دستور د، روایت وی گفت : سفیان سوری از حسن 

سالم  نماز شبح فراغت یافت علی )ع( را گردن بزند و ابوبکر بین خود و نفس خویش نماز را سالم داد و گفت 

 : خالد ! کاری را که به تو دستور دادم انجام مده . امام صادق )ع( فرمود : افزون بر این برایم نقل کن (( .

مد بر ایمان روایت کرده و گفت : )) ود علی بن ابی طالب انه مرد گفت : نعیم بن عبداهلل از جعفر بن مح

بنخیالت ینبع یستظل بظلهن و یا کل من حشفهن و لم یشهد یوم الجما و ال النهران : علی بن ابی طالب دوست 

داشت ، در نخلستان های ینبع در سایه نخل ها آرمیده و از پست ترین نوع خرما ها آن ها تناول کند . او در 



، از حسن نیز همین روایت را برایم نقل کرده است . ز جمل و نهروان ، حضور نداشته است (( . و سفیان  رو

 )ع( فرمود )) ردنا  ، باز هم بیشتر بگو (( . امام 

 یوم لما رای علی بن ابی طالب جعفر بن محمد روایت کرده که گفت : )) مرد گفت : عباد  از 

 

((421)) 

جنگ هلک قال له یا ابه الیس قد نهیتک عن هذا الخرج فقال علی )ع( در روز یا بنی حسن الجمل کثره الدما ء 

. وی بدو جمل خون های ریخته شده فراوانی دید ، به پسرش حسن گفت : پسرم امروز به حالکت رسیدم 

ستم کار به گفت پدر جان آیا من تو را انجام این نبرد نهی نگردم ، امام علی )ع( گفت : پسرکم من نمی دان

 اینجا می انجامد (( .

 امام صادق )ع( فرمود : )) زدنا : بر ایمان بیشتر باز گو کن (( . 

وی گفت سوفیان از جعفر بن محمد روایت کرده گفت : هنگامی که علی سپاهیان صفین را به قتل رساند بر 

. میمون بن عبذاهلل می گوید : آنان گریست و سپس گفت : خداوندا ما و آن ها را در بهشت با هم گرد آورد 

 از فرط نارحتی خانه برایم تنگ شده بود .

فرمود : فردی که از جایی ؟ عرض کرد : از مردم بصره ام . حضرت امام صادق )ع( از آن مرد پرسید : اهل ک

 او سخن می گویی و او را جعفر بن محمد نام می بری می شناسی ؟

 مرد گفت : خیر : 

 اختیار داری صحیح است ؟یثی را که در امام پرسید : احاد

 مرد گفت آری :

فرمود : اگر جعفر بن محمد را ببینی و به تو بگوید : این احادیث دوروغ است و من از آن ها بی خبرم امام )ع( 

 و از من صادر نشده اند ، آیا سخنش را باور کنی ؟((

 مرد گفت : خیر : 

 امام پرسید : چرا ؟

 سخنان او گواهی داده اند که اگر هر یک به آزادی  فردی گواهی دهند آزاد می شود . مرد گفت : افرادی به

: )) من کذب علینا امام )ع( فرمود : بنویس بسم اهلل الرحمن الرحیم . پدرم از جدم برایم نقل کرد و فرمود 

اهل بیت دروغ ببندد کسی که بر ما  3اهل البیت حشره اهلل یو القیامه اعمی و ان ادرک الدجال آمن به : 

 قیامت او را نا بینا محشور می گرداند و اگر دجال را ذرک کند به او ایمان می آورد (( .خداوند رو 
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((422)) 

 

نیز  کشیاز امام رضا )ع( روایت کرده که سفیان بن عُیینه با امام صادق )ع( دیدار کرد و به حضرت عرضه 

 ا گذشته این تقیه تا کی؟داشت : سنّی از شم

امام )ع( فرمود: )والذی بعث محمداً بالحق لو أن رجالً صلی ما بین الرکن و المقام ثم لقی اهلل بغیر و ال یتنا اقی 

به خدایی که محمد را به حق بر انگیخت اگر فردی همواره میان رکن و مقام نماز بگزارد و  3اهلل بمیته جاهلیه؛

 ر حق برود، با مرگ جاهلیت خدا را مالقات کرده است.بدون والیت ما به دیدا

روایت کرده که کلینی در باب ))أن الواجب علی الناس بعد ما یقضوون نسکهم أن یأتو ااالمام((از امام باقر)ع( 

اریک فرمود: ))انّما أمر الناس أن یأتوا هذه االحجار فیطوفوا بها ثم یأتونا فیُعلموناوالیتم لنا ثم قال یا سدیر أف

الصادّین عن دین اهلل ثم نظر الی ابی حنیفه و سفیان الثوری فی ذلک الزمان و هم حلق  فی المسجد فقال هوالء 

الصادّون عن دین اهلل بالهدی من اهلل و ال کتاب مبین ان هوالء االخابث لو جلسوا فی بیوتهم فجال الناس فلم 

مردم دستور یافته اند  4نخبرهم عن اهلل و عن رسوله)ص( ؛یجدوا أحداً یخبرهم عن اهلل و رسوله حتی یأتونا ف

به زیارت این سنگ ها بشتابند و اطراف آن را طواف کنند و سپس نزد ما آیند و والیت خود را نسبت به ما 

سپس فرمود: ای سدیر! آیا مایل هستی بازدارندگان مردم، از دین خدا را به تو نشان دهم و آن  اعالم دارند

ابوحنیفه و سفیان ثوری که در آن هنگام در مسجد گرد هم نشسته بودند شد و فرمود: اینان  گاه متوجه

کسانی اند که مردم را بدون هدایتی از ناحیه خدا و کتابی آشکار، از گرایش به دین خدا باز می دارند . این 

را نیابند که از خدا و رسولش و مردم همه جا پرسه بزنند و کسی انسان های پلید اگر در خانه هایشان بنشینند 

 آن ها را خبر دهد، نزد ما می آیند و ما دستورات خدا و رسول را به آنان می رسانیم((.

هم چنین کلینی در باب ))ما أمر به النبیّ من النصیحه المسلمین(( از سفیان ثوری نقل کرده که به مردی گفت: 

به همراه وی نزد امام صادق)ع( شرفیاب شدم. از  مارا نزد جعفر بن محمد ببر. آن شخص می گوید : من

حضرت پرسید: درباره سخنان رسول خدا)ص( در مسجد خیف برایمان سخن بگو. امام )ع( خطبه را برای وی 

بازگو کرد از جمله عبارات آن خطبه این بود: ))ثالث ال یغل علیهن قلب امرء مسلم، اخالص العمل اهلل و 

اللزوم لجماعتهم قال الرجل فلما رکبنا قلت و اهلل الزم رقبتک شیئا ال یذهب من  النصیحه الئمه المسلمین و

 رقبتک ابداً قال: 
 .112. کشّی: ص 3
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معویه و یزید و مروان و  و ما هو؟ قلت: النصیحه الئمه المسلمین، من هوالء االئمه الذین یجب علینا نصیحتهم؟

ته؟ و اللزوم لجماعتهم فأی الجماعه؟ مرجیء او قدری او حروری او جهمی قال: الجماعه قلت: من ال تجوز شهاد

دل هیچ مسلمانی بر سه ویژه گی دغل و   3جماعه اهل بیت قال: فأخذ الکتاب فمزقه و قال: التخبر بهذااحداً؛

با آنان. روای می گوید: خیانت نمی کند: عمل خالصانه برای خدا و خیر خواهی پیشوایان مسلمان و همراهی 

وقتی سوار بر مرکب شدیم به سفیان گفتم: به خدا سوگند! امام مسولیتی بر گردن تو نهاد که هر گز از عهده 

آن بر نیایی، پرسید: چیست؟ گفتم : خیر خواهی پیشوایان مسلما، اینان کدام پیشوایانند که خیر خواهی آنان 

زید و مروان و کسانی اند که شهادت و گواهی آن ها نزد ما جایز بر ما واجب است؟ آیا مقصود معاویه و ی

نیست؟ و مسولیت دیگر ، همراهی جماعت آن ها. کدام جماعت هر چند مرجئه یاقدری یا حروری یا جهمی؟ 

سفیان پرسید: پس کدام جماعت؟ گفتم: منظور امام همراهی با جماعت اهل بیت)ع( است. راوی می گوید : 

 هیچ کس را از این ماجرا آگاه مساز.((گرفت و پاره کرد و گفت:  سفیان، نامه را

 

 عمربن عبید:
از جمله کسانی که موجب فریب خوردن صوفیان شده، عمرو بن عبید است که وضعیت او نیز در فساد  

مسلک و کینه شدیدش به اهل بیت)ع(مشخص استو قبالً در حدیث مربوط به سفیان ، مواردی دال بر این 

یاد آوری شد. کلینی و شیخ صدوق و طبرسی و دیگران با اسانید خود حدیث مربوط به احتجاج هشام موضوع 

بن حکم با عمرو بن عبید را در مورد نیاز مردم به پیشوا از امام صادق)ع( روایت کرده اند. در این روایت 

ا و تأیید هشام توسط امام مواردی دلیل بر مخالفت عمرو بن عبید با اعتقادات شیعه و مردود دانستن آن ه

   4صادق)ع( به چشم می خورد که با عمرو به بحث و مناقشه پرداخت و امام )ع( مناظره هشام را پسندید.

کلینی در حدیث ورود عمرو بن عبید همراه با معتزله بر امام صادق)ع( موضوعی را نقل کرده که در فرض 

با محمد بن عبد اهلل بن حسن خروج کرد و امام صادق )ع( مطلوب رساتر از موضوعی تلقی می شود که همراه 

  را به بیعت با او فذا خواند و امام )ع( به وی نسبت
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گمراهی داد و مطالب از این دست که در کتاب ))الجهاد(( بیان شده. به هر حال وضعیت عمروبن عبید روشن 

  3ت که نیاز به بیان داشته باشد.تر از آن اس

 

 منصور حالّج:
حسین بن منصور حالج و هوادران و امثال او نیز با سخنان خود موجبات فریب صوفیان را فراهم آورده اند. 

آن گونه که در احتجاج بیان شد فرجام وی به غلّو کشیده شد و تظاهر بدان نمودشیخ حسن بن علی بن عبد 

)همده المقال فی کفر اهل الضالل(( پس از آن که قائل بودن صوفیان به حلول و اتحاد العالی کرکی در کتاب)

را نقل می کند می گوید: کسانی که به این شیوه باطل و بیهوده تمایل دارند و نسبت به آنان تعصب نشان می 

کردگان و خداشناسان دهندو آن ها را اولیاء می نامند به جانم سوگند: این افرا سران فاسق و فاجر کفر و سر

و بی دینان اند سپس می افزاید : حسین بن منصور حالج و بایزید بسطامی از جمله سران این گروه منحرف و 

شیعه روایات فراوانی در  گمراه گر هستند. پدرم در کتاب خود))مطاعن المجرمیه(( از راویان مورد اعتماد

ب ))نهج الحق(( در مورد نکوهش فرد صوفی که نماز نمی نکوهش این دو نقل کرده و ان چه را عالمه در کتا

خواند و مدعی وصول بود، یاد آور شده سپس میگوید : شیخ مفید در این زمینه کتابی مفصّل به نگارش 

درآورده که حاوی دالئل عقلی و نقلی در ردّ صوفی ها و بطالن مسلک آنان و کفر و سرکشی آن هاست. عالمه 

مورد او سرگذشت ها آورده است. من اکنون آن چه را شیخ طوسی در کتاب غیبت ِاد  در کتاب ))غیبت(( در

آور شده و عالمه و دیگران بدان اشاره کرده اند بیان می کنم. شیخ طوسی پس از آن که احادیث مربوط به 

نکوهیده ای که سفیران مورد ستایش زمان غیبت را یادآور می شود، چنین اظهار می دارد: اینکه بیان نام افراد 

 ادعای بابیت کرده اند، لعنهم اهلل؛

نخسین فرد آنان معروف به شریعی است. جمعی به نقل از تلعُکبُری، از محمد بن همام کنیه شریعی را  -الف

ابومحمد دانسته اند وی نخستین بار مدعی شد که خداموند آن را در وی قرار نداده بود و شایستگی اش را 

 و حجت های الهی)ع(نداشت، او بر خدا 
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دروغ بست و اموری را که در شأن و مقامشان نبود به آنان نسبت داد به همین دلیل شیعیان، وی را مورد لعن 

قرار داده و از ائ بیزاری جستند و در مورد او نامه ای از ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر)عج( مبنی بر لعن و 

 ز شریعی، صادر گردید. پس از ان به دامن کفر و بی دینی گرفتار آمد.بیزاری جستن ا

محمد بن همام می گوید: همه این مدعیان نخست به امام دروغ بستند در صورتی که خود را وکالی ان حضرت 

می خواندند سپس پا فراتر نهاده و قائل به سخنان حالج شدند چنان که از ابو جعفر شلمغانی و امثالش که 

 واره مورد لعن قرار گیرند ، چنین اعمالی معروف است.هم

محمد بن نصیر نمیری یکی دیگر از این فریبکاران است که شیخ طوسی حاالت و کفر و الحاد او را نقل  -ب

کرده و عمری)دومین سفیر ویژه امام عصر)ع( ( وی را مورد لعن قرار داده و اعتقاداتش را فاسد دانسته است. 

زاید: از جمله این فریبکاران احمد بم هالل کرخی است که وکالت عمری را انکار نمود و شیخ طوس می اف

شیعیان، او را مورد لعن قرار داده و از او بیزاری جستند و از ناحیه مقدسه نامه ای مبنی بر لعن و بیزاری 

 جستن از او در شمار دیگر افرادی که مورد لعن بودند، شرف صدور یافت.

از این مدعیان دروغین، ابو طاهر محمد بن علی بن بالل است که وی نیز وکالت عمری را انکار  یکی دیگر -ج

کرد و اموالی را که نزدش بود نگاه داشت، شیعیان از او بیزاری جسته و وی را مورد لعن قرار دادند و در 

 مورد او نامه ای از ناحیه مقدسه ولی عصر)عج( صادر گردید که معروف است.

حسین بن منصور حالج نیز به عنوان یکی دیگر از این مدعیان می توان نام برد. نقل شده: هنگامی که  از -د

خدا اراده فرمود ادعای فضاحت بار وی را آشکار کند، به ذهنش آمد که ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی از 

د گذاشت چون ابو سهل میان جمله کسانی است که کارهای خارق العاده حیله گرانه اش در او تاثیر خواه

برخوردار و در علم و دانش و ادب و مقام و منزلتی بلند داشت )از این رو با او مکاتبه  مردم از جایگاه واالیی

پرداخت(. سپس شیخ طوسی به نامه نگاری بین منصور و ابوسهل می پردازد و می گوید: ابوسهل به منصور 

ای وکالت خویش به آن استناد کند و بدین سان، او را به دلیل عجز پیشنهادی ارائه داد که در جهت صحت ادع

و ناتوانی اش از انجام آن کار، نزد کوچک و بزرگ مورد تمسخر قرار داد و حالج طی نامه ای به علی بن 

 حسین بن بابویه از او خواستار
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و محتوای ان خندید پس از آن به گونه ای  اقرار به وکالت خویش شد، ابن بابویه نامه را پاره کرد و به مضمون

اتفاقی در مجلسی گرد آمدند، ابن بابویه منصور را نمی شناخت وقتی او را شناخت دستور داد وی را مورد 



ضرب و شتم و اهانت قرار دهند، بدین گونه تنبیه گشت و از آن مکان بیرون رانده شد و او را مورد لعن قرار 

 خت.داد، و از شهر قم دور سا

شیخ طوسی پس از یاد آور شدن ابن ابوالعزاقر در شمار این مدعیان، به بیان دروغ بافی ها و کفر الحادی  -ه

که از وی سر زده پرداخته است به گونه ای که ابوالقاسم بن روح دستور لعن و بیزاری جستن از او را به مردم 

او از ناحیه مقدسه صادر شد، آن را به وی نشان  صادر کرد وقتی بیرون رفت او را لعن کرد و آن گاه که لعن

ابن عزاقر در پی آگاهی از صدور لعن در مورد خود، می گوید: این سخن)صادر  3دادند و او به شدت گریست.

شن لعن( باطن بزرگی دارد و آن این که لعن، به معنای دور کردن است. و مهنای جمله ))لعنه اهلل(( یعنی او را 

عذاب، دور ساخت. پس اکنون به جایگاه و منزلت خود پی بردم و سپس از آنان خواست آن از آتش دوزخ و 

 ماجرا را پوشیده نگاه دارند.

آن گاه مطالب زشت و ناپسندی در مورد وی بیان کرده از جمله این که: ابن ابوالعزاقر معتقد به تناسخ و 

امه ای از نحیه مقدسه در مورد لعن ابو جعفر حلول و اتحاد و قائل به سخنان حالج بوده است، پس از آن ن

عزاقری و بیزاری جستن از او و پیروان و هوادران و عالقه مندانش صادر گردید تا این که می گوید: این خبر 

بدین ترتیب کشته شد و شیعیان از گزند او آسوده شدند. شیخ  به راضی رسید و دستور قتل او را صادر کرد.

که از ناحیه مقدسه در مورد لعن و بیزاری از او وارد شده یاد اور شده یاد آور گشته  طوسی سپس نامه ای را

که در آن به کفر او و به دوری و پرهیز از وی و امثالش نظیر شریعی و نمیری و هاللی و باللی و دیگران 

 فرمان داده است.

یاد ر مورد گذشته مطالبی درباره آنان از جمله این دغل بازان، ابوبکر بغدادی و ابودلف کاتب اند که نظی -و

آوری شده است. طبرسی در کتاب ))احتجاج((در مورد شریعی و محمد بن نصیر نمیری و احمد بن هالل 

کرخی، نظیر سخنان شیخ طوسی را در ))غیبت؟(( بیان کرده و گفته است: نامه ای از ناجیه حضرت مهدی )ع( 

در شمار دیگر لعنت شدگان ، صادر گردیده است می افزاید: هم درمورد لعن و بیزاری از افراد یاد شده 

 چنین نامه ای از
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ناحیه مقدسه در مورد لعن و بیزاری جستن از محمد بن علی بن بالل و حسین بن منصور و حالج محمد بن 

حمه اهلل صادر گردیده و سپس نامهرا مشروحا یاد توسط ابوالقاسم حسین بن روح رعلی شلمغانی لعنهم اهلل،

 3آورده شده است . 

 بایزید بسطامی : 

و و امثال او است . قبال برخی موضوعات در مورد وی یکی دیگر از سران فریب کار صوفی ، با  یزید بسطامی

شانی : من منزهم ، سبحانی ، ما اعظم  حالج یاد آوری شد . با یزید در برخی سخنان خویش جمله )) سبحانی ،

و چه جایگاه واالیی دارم (( را عنوان کرده و نیز گفته است : )) لیس فی جبتی سوی اهلل : جزء خدا کسی در 

لباسم نیست (( اکنون به فردی که سخن و ادعایش این است که اعتقادش بزرگترین کفر والحاد بنگرید که 

آن براین ، اگر منظورش از بیان این سخن خالف ظاهر راهی برای تاویل سخن او وجود ندارد بناهیچ گونه 

نبوده است ، بلکه صریح در این معناست و در احادیث باب دوم به خوبی آشنا شدید که سخنان آنان را نباید 

شرعی که در صورت اقرار فرد اقتضای حال ایجاب می کند اعم از کرد و عبارت یاد شده با دیگر دالیل تاویل 

مال ، دلیل بر وجوب حکم بر او است ، موافق و سازگار است . ای کاش می ارتداد ، قتل و یا اسالم ، کفر ، 

؟ اگر باب تویل گشوده  دانستم این کفرو الحاد و نظیر آن در گفتار و کردار اینان ، چگونه قابل تویل است 

یش قابل اثبات باشد . زیرا شود و یا حد مال و قصاصی برا ندارد حکم به ارتداد و یا فسق کسی شود ، امکان 

باب تویل گسترده است و این عمل موجب تباهی و تخریب پایه های دین می شود . تاویل در جایی الزم است 

سخن از معصوم نباشد حکم به  که سخن معصوم صریحا با آن مخالفت باشد به گونه ای که تویا نپذیرد و اگر

غیر معصوم دو حکم در دو زمان انجام می شود و در چنین  تغییر اعتتقادات وی می شود و بدین سان ، بر

ضعیف تر از آن ، انسان خرد مند و عاقل دچار شک و تردید می شود . زیرا احتمال دارد اسالم مواردی بلکه 

چه ضرورتی دارد ما از فرد در یک لحظه ثابت شود ولی کفر و الحادش یک عمر ادامه داشته باشد . بنابراین ، 

 خوش بین باشیم تا چه رسد به تقلید و پیروی از آن ها در اصول و فروع و مواردی که نه با  این قبیل
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 عقل  سازگاز است و نه با شرع همسانی  دارد ! 

 صفاتی نکوهیده :

با سران و بزرگانش در کسی در حاالت صوفیان این زمان بنگرد به خوبی پی خواهد برد که اینان نیز اگر 

صفات نکوهیده و امور زشت و نا پسند ، مساوی اند آنچه عیان است چه حاجت به بیان است و ما به جهت 

گاهی و به نحوه گذرا ، بخش هایی کلی را که هر یک از آنان مشمول یک بخش یا دو بخش و بیشتر از آن 

 کنیم :می گردند ، یاد آور شدو به بیان دوازده بخش بسنده می 

اینان کسانی اند که در اعتقادات یا به تعبیری در اتکا و اعتماد خود نسبت به احادیث رسیده از اهل بیت  -3

عصمت و طهارت )ع( بدبین اند به گونه ای که آشکارا به دشمنی با علما و محدثان پرداخته اند یکی از آنان 

استبصار ، کافی ، من الیخضره الفقیه ( را به یک تهذیب ، : من کتاب های چهار گانه حدیث ) اظهار داشته 

 فروختم و با آن عشقی را خریدم .درهم 

آنان از حد و مرز خود پا فرا تر نهاده به صراحت هیچ گونه حجیتی  برای احادیث قائل شده اند : احادیث ،  -4

ن که این سخنان ادعایی بدون افاده علم می کنند نه افاده ظن و عمل به آن ها به هیچ وجه جایز نیست . با ای

 دلیل است ، با شرح و اجماع شیعه  نیز مخالفت دارد . 

اساس آن را توجیه می این افراد از دانشوران و شرح مقدس بیزاری می جویند و به بهانه های بی پایه و  -1

ران شرح انجام کنند و مدعی اند که در برخی امور غیر واجب کوتاهی کرده اند در صورتی که آن چه هوا دا

 و مدعب موافقت آن ها  با شرح اند ، این دسته ار صوفیان خواستار مخالفت با آن دستور اتند .می دهند 

و توجیه می کنند و سایر دستورات مجود در کتاب سنت را به این گروه بیشتر دستورات دین را تاویل   -2

و همین عمل موجب می شود آن چه را می سازند ادعای این که از اهل باطن اند ، از معنای ظاهری آن دور 

 خدا حالل کرده حرام و آن چه را خدا حالل کرده حرام و آن چه را حرام نموده ، حالل بشمرند .

این دسته معتقد اند تکالیف الهی از خود و امثالشان ساقط شده و بدان تصریح می کنند و برخی از آن ها  -1

 بادات را تنها به جهت تقیه انجام اظهار می دارند که  : برخی از ع
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 میدهند .

اینان خدا را جسم دانسته و برایش شبیه قاتل اند و این موضوع  را  به صراحت بیان می کنند و مدعی اند  -6

مدعی آن است و دیدن خدای متعال را با چشم ، جایز دانسته بلکه که غیر از آن ها کسی خدا را نشناخته 

 هستند . 

مسلک فالسفه و حکما تمایل نشان می دهند و اعتقاد به جبر و قدیم بودن جهان هستی و به این جماعت  -5

بدین امور بر می آید . و  بعضی نیز بدان تصریح کرده مطالبی از این دست دارند .  از برخی از آن ها تمایل 

 اند .

روز و خواب و بیداری می بینند و با آنان دیدار  و فرشتگان را در شب وآنان مدعی اند که پیامبران و ائمه  -3

ادعا کنند ه می کنند و در خلوت با آنان سخن می گویند . حتی فاطمه زهرا )ع( با این که نسبت به شخص 

 بیگانه و نا محرم است . چه افترا ء و گستاخی بااالتر از این می توان سراغ داشت ؟! 

ف را حرام می دانند و بهره وران از وقف را فاق می شمرند هر این افراد با جزم و یقین ، مطلق وق -4

وقف ، بر او وقف گردیده باشد ، با این که مشروعیت و روا بودن آن برای اهلش از چندفردی که مورد 

برخی و اگر صرفا در برخی موارد وقف شبهه ای حاصل شود نظیر آمیخته  شدن ضروریات به شمار  می آید 

دیگر ، به هیچ وجه موجب تحریم اصل وقف نمی شود و نسبت به کسی که از آن آگاهی  از آن ها با بعضی

ندارد و در مقام تحقیق و تفحص بر نیامده نیز حزمتی ندارد . بلکه نظیر دیگری مواردی است که در همه امول 

 ?باشدهم آمیخته موجود در دست مردم  که شامل ربا ربا و غصب و اموری از این قبیل شود ، حالل و حرام به 

 کسب روزی که قبال گذشت  ، روایت عبد اهلل بن سنان یاد آوری شد و مضمون آن مشخص است .در بحث 

این دسته قایل به تحریم متعه بوده و متعه کننده را به این دلیل که برخی از زنان ، عده نگه نمی دارند ،  -30

جواز متعه در کتاب و سنت و اجماع ثابت است  و  فاسد می دانند در صورتی فاسق می دانند در صورتی که

دائم و کنیز خریداری شده نیز اگره عده نگاه داشتن برخی از زنان موجب تحریم همه می شود ، لزوما ازدواج 

، همواره ازدواج می کنند و در حرام خواهد شد . زیرا بسیاری از زنانی که در عدهاند و یا شوهر داشته اند 

؟ و بنا بر ز کنیزکان ، آزادند . بنابراین ، آیا می توان  به تحریم همه موارد آن حکم نمود حقیقت بسیاری ا

 مذهب شیعه امامیه چگونه تکلیف 
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 گاهی جایز است ؟ بلکه این موردی تکلیفی غیر قابل تحمل بوده و به اتفاق همه باطل است .بدون علم و آ

علو م و دانشی نکوهیده که شرحا از آن نهی شده و موجب شک و شبهه و  افراد یاد شده تمایا دارند  به -33

 اعتقادات فاسد و تلف کردن عمر در کارهای بیهوده می شود ، روی آورند 

اینان که از کلیه علوم حتی علومی که واجب عینی بوده وح شرحا باید آن ها را آموخت ، گریذانند و از  -34

باشد یه خوبی می داند که هر یک از این با این قبیل افراد معاشرت داشته اهلش دوری می گزینند . هر کس 

و به مصداق فرموده رسول خدا )ص( : )) الجاهل اما مفرط : هر فرد نابخردی یا افراد ، مشمول کدام بخش اند 

 اهل افراط است یا تفریط . (( واهلل اعلم .

 وجوب امر به معروف و نهی از منکر : 

ی  این فصل نظیر بیشتر موضوعات گذشتهع  و مطالبی که خواهد آمد به ضرورت ثابت است .  و محتوامضمون 

ولی آن چه موجب شد این موضوع را متعرض شوم مخالفت با برخی انسان های سست عنصری بود که به 

تاثیر نهی  دلیل کم توجهی به حفظ دین و بی مباالتی در مورد تباهی امت تخریب پایه های دین و به بهانه عدم

ار منکر ، نهی کنندگان از منکر را مورد اعتراض قرار می دهند . البته عدم تاثیر نهی از منکر در برخی افراد ، 

هنگامی صحیح به نظر می رسد ، ولی در مورد برخی دیگر ادعایی پوچ و واهی است . زیرا بسیاری از مردم 

اگر نهی از منکر به طور کلی ترک شود  ، میان همه   حق برایشان روشن شود ، آن را پذیرا می شوند ، ولی

شیعیان شبهه به وجود می آید و من از اینک به بیان دوازده دلیل که بر مضمون این باب داللت دارد بسمده 

 می کنم : 

امر به معروف نو نهی از منکر به دلیل عقلی نوعی لطف است .  بنابراین ، واجب خواهد بود و پاسخ  -3

 ی که بر آن وارد شده سهل و آسان ودر مباحث کالمی فقهی موجد است .اشکاالت

 امر به معروف و نهی از منکر از اموری است که ضرورت دین آن را ایجاب می کنند . -4

 : )) ولتکن منکم قرآن عزیز دز تعدادی از آیات به این امر تصریح فرمود  از جمله  -1
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باید از میان شما جمعی  3یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم الفلحون :   امه یدعون الی الخیر و

دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آن ها همان رستگارانند . (( نیز )) لو ال ینهاهم 

نشمندان نصارا و علمای یهود چرا دا 4ثم و اکلهم السحت لبس ماکونوا یفعلون : الربانیون و الحبار عن قولهم اال

آن ها را از سخنان گنا آمیز و خوردن مال حرام نهی نمی کنند ، جه عمل زشتی است که انجام می دهند (( هم 

همان ها  که از فرستاده خدا پیروی می  1چنین )) الذین یتعبون الرسول الی قوله ....  و ینهاهم عن المنکر : 

 باز می دارد (( و آیات دیگری از این دست .  کنند ..... و آن ها را از منکر

 همه شیعیان بلکه کلیه علمای اسالم و اجماع و اتفاق امر به معروف و نهی از منکر را واجب می دانند . -2

شیخ طوسی از امام رضا )ع( روایت کرده که فرمود : )) لتا مرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او لیستعلنّ  -1

و یا افراد تبهکارتان نمایید  باید لمر به معروف و نهی از منکر شما 2دعو فال یستجاب لهم : علیکم شرارکم فی

 بر شما نسلط خواهند شد آنگاه اگر نیکتن شما دست به دعا بردارند دعایشان مستجاب نمی شود ((.

 )ع( فقال اخبرنی ما جا الی رسول اهلل نیز از امام صادق )ع( روایت کرده  که فرمود : )) ان رجال من خثعم -6

افضل االسالم ؟ قال : الیمان باهلل قال : ثم ماذا ؟  قال ثم صله الرحم ، قال : ثم ماذا ؟  قال اال مر بالمعروف 

مردی از قبیله خثعم خدمت رسول خدا )ص( شر فیاب شد و عرضه داشت : مرا آگاه   1والنهی عن المنکر : 

ست ؟ فرمود : ایمان به خدا ، پرسید : پس از آن ؟ فرمود صله رحم ، سازید که برترین رکن و اساس اسالم چی

 پرسید : در رتبه بعد ؟

 امام علی )ع( فرمود : امر به معروف و نهی از منکر . ((

حضرت نقل کرده که فرمود : )) االمر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق اهلل من نصر نیز از آن  -5

امر به المعروف ونهی از منکر دو آفریده از آفریده های الهی اند هر  6خذله اهلل : خذلهما هما نصره اهلل و من 

 کس آن ها  را یاری میکند و هر 

 .302آل عمران : آیه  -3

 .61مائده : آیه  -4

 .315اعراف : آیه  -1

 .356، ص  6تهذیب  ، ج  -2

 .356،  6همان ، ج -1

 .354_355همان : ص  -6
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 را رها کند ، خداوند او را رها می سازد . ((ن ها کس آ

: )) قوا انفسکم و اهلیکم نارا : خود و خانواده در مورد تفسیر آیه شریفه ابو بصیر روایت کرده که فردی  -3

 آن ها را باز دارم ؟  فرمود : )) خویش را از آتش دوزخ باز دارید ((. از آن حضرت پرسید چگونه 


