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 مقدمه

 یاسالم یشورھاکگسترده در  یاوهیتصوف به ش ۀدیه منھج و عقک
رده و ک یھا زندگان آنیدر م یطوالن یمنتشر شده و من شخصًا مدت زمان

ار از یم بسیھاتابکه نشسته و در یفرق متعدد صوف یھاحلقهدر جلسات و 
 یبحث »معلومات مھمه من الدین«تاب کام؛ خصوصًا در آن سخن گفته

اختصاص داده  »میزان الکتاب و السنة يالصوفیه ف«تاب را بنام کجداگانه از 
 یجده با بررس ین انتشارات دارالمحمدیجه به درخواست مسئولیه در نتک

جداگانه در آورده تا ھمگان توان  یاو اضافات، آن را به صورت رساله
خواھم آن یم یو استفاده از آن را داشته باشند. در آخر از الله تعال یدسترس

 ارم اخالص قرار دھد.کعموم و در  یر برایی خلهیرا وس

 نویل زیمحمد بن جم

 





 

 

 تصوف ۀدیو عق کش مسلیدایمنشأ پ

-چیھ یخ، تا حال برایدر تار ین صوفیتصوف و اول ۀدیش عقیدایزمان پ
ه داخل مصر شد، ک یزمان /یه امام شافعکس معلوم نشده، ھرچند ک

ه ک یزمان«: »تركنا بغداد و قد أحدث الزنادقة فيها شيأ يسمونه السامع«فرمود: 
رده و آن را کرا اختراع  یزیشھر چھا در آن قیردم، زندک کمن بغداد را تر

ه در سال ک یی امام شافعن فرمودهیا ١»رده بودند.ک یگذاربه نام سماع نام
د یجد یاهیه سماع قضکدھد یان نموده، نشان میدر مصر ب یھجر ۱۹۹

اند؛ چون رده بودند سابقًا وجود داشتهکه آن را اختراع ک یبوده، اما افراد

ل النهار «فرموده بود:  /یعز امام شافیقبل از آن ن ف اوّ لو أنّ رجالً تصوّ

شود ھنوز نھار  یدر اول روز صوف یسکاگر « :»اليأيت الظهر حتي يكون أمحق
-ه در سالکند کیثابت من یھم» ه او احمق گشته است.کده یآن روز نرس

ه علماء آن را با دو عنوان کوجود داشته  یافرقه یآخر قرن دوم ھجر یھا
 اند.شناختهیم یصوفق و یزند

 یزاریبوده، نفرت و ب /یه معاصر و شاگرد امام شافعکز ین /امام احمد
شود؛ یده میتصوف و افراد منتسب به آن د ۀدیش از عقیھادر گفته یادیز

 یه عالمک یحارث محاسب یھاگفته ۀدر بار /از امام احمد یبعنوان مثال فرد

من : «»ال أري لك أن جتالسهم«شان در جواب فرمودند: ید؛ ایبود، پرس یصوف

از  /ه امام احمدک یدر حال »ینکھا نشست و برخاست ستم با آنین یراض

اند؛ چون ھا بودهیق نام برده، صوفیھا به عنوان زنداز آن یکه امام شافع یآن افراد -١
 ی تصوف است.دهیمخصوص عق یحرکات و کارھا سماع، سرود،
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گاه بوده و م یجلسات آن عالم صوف یمحتوا ه یه در آن جلسات گرکدانست یآ
رده و آن را کگناه بحث  ینفس از آلودگ کیۀردند و از تزکیو توبه م یو زار

 رده بودند.ک یگذارنفس نام ۀمحاسب ۀجلس بعنوان
جلسات  کگونه دستور به ترنیا یقرن سوم ھجر یدر ابتدا /امام احمد

ان یده و منھج فاسد خود را از ترس علما در میه ھنوز عقک یھا داد، در حالآن
ان یدر م یسوم و چھارم ھجر یھامردم انتشار نداده بودند؛ سپس در قرن

ن پسر منصور یه حسکبود  یده و آن ھم زمانید رسملت فارس به اوج خو
اھل سنت و  یرد؛ به دنبال آن، علماک یث خود را علنیخب ۀدیحالج عق

 ۳۰۹ردند و در سال کوم کفر او را صادر و او را به مرگ محک یجماعت فتوا
ده و منھج تصوف روز به یاعدام گشت. با وجود آن ھم باز متأسفانه عق یھجر

شتر شد، ین عراق بیزبان و سپس در سرزمن فارسییمسلمان یروز در م
ز کدر مرا یب خاصیه نظم و ترتک یھنید میاد ابوسعیار زیخصوصًا با تالش بس

 یتصوف از و یه بعدھا تمام علماکب داد، یموسوم به خانات(خانقاه) ترت
 در آمد. یل امروزکج به شیرده و به تدرک یرویپ

از تصوف بوجود آمده و  یمتعدد یھاقتیطر یقرن چھارم ھجر ۀمیدر ن
ش) پخش شدند و در قرن ششم کبه سرعت در عراق، مصر و مغرب (مرا

ه از کرده کادعا  یاسالم کاز رجال تصوف در ممال یادیمردان ز یھجر
ار یله توانستند مردمان بسین وسیھستند و بد ج رسول الله کپا ۀسالل

و  یخ بدویدر عراق، ش یاعخ رفینند؛ از جمله شکرا دور خود جمع  یادیز
 ره.یدر مصر و غ یخ شاذلیسپس ش

در جھان شد و در  یمتعدد صوف یھاار، منشأ ظھور و بروز فرقهکن یا
 ۀده و فرقیتصوف به اوج خود رس ۀفتن یھفتم و ھشتم ھجر یھاقرن
 یبیب و غریعج یارھا و ادعاھاکش از آن منشعب شد؛ یبنام درو یبیعج

قبرھا، گنبد  یبر رو یرده و سپس در تمام مناطق اسالمکبنام جذبه اختراع 



 ٥   منشأ پیدایش مسلک و عقیدۀ تصوف

در مصر  یومت فاطمکار آمدن حکار با سرکن یو بارگاه ساختند و متأسفانه ا
مطرح  ینید یارکجًا در جھان اسالم به عنوان یرده و تدرکدا یار رواج پیبس

در مصر  لنبین و خواھرش زیھمانند قبر امام حس ینیدروغ یو قبرھا
ھا و بدعت یتولد موسوم به مولود یھاشد و سپس مراسم جشن ز ساختهین

 ن افزودند.یرا در د یادیار زیو خرافات بس
ل کیمذھب تش یسن یومت عباسکدر مقابل ح یعیش یومت فاطمکح

ده و یت عقیمقابله با اھل سنت و جماعت در تقو یومت براکشد و ھمان ح
 یوششکچ یھا از ھھا و خرافات آنمذھب تصوف و پخش و انتشار بدعت

با  یصوف یھافرقه یازدھم ھجرید و بعد در سه قرن نھم، دھم و یغ نورزیدر
در  یل امروزکرده و بألخره به شکان مسلمانان ظھور یرھبران متعدد در م
اھل سنت و جماعت ھمانند  یاز علما یاریخ اسالم، بسیآمدند. در طول تار

ر، امام یثکم، امام ابن یابن قه و سپس امام یمیخ االسالم امام ابن تیش
 یوب و نابودکسر یره از تمام توان خود برایو غ ی، امام ابن عبدالھادیذھب

ھا باطل و بدعت ۀدیان خود عقیگمراه بھره گرفته و با قلم و ب یھان فرقهیا
 اند.ردهک ین معرفیھا را به مسلمآن کو خرافات خطرنا

صوف تا زمان انتشار و پخش ت ۀدیاختراع منھج و عق یاز ھمان ابتدا
ه کنیا یموافق و مخالف در آمدند، اما برا ۀامل آن، مسلمانان به دو دستک

 هکم یرکم بنا به دستور قرآن یریاز دو جبھه را بگ یکدام کم ما طرف یبدان

ءٖ  ِ�  تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن﴿د: یفرما می ِ  إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ  تُۡؤِمُنونَ  ُكنُتمۡ  إِن َوٱلرَُّسولِ  ٱ�َّ
 ِ ۡحَسنُ  َخۡ�ٞ  َ�ٰلَِك  ٱ�ِخرِ�  َوٱۡ�َۡومِ  بِٱ�َّ

َ
وِ�ً�  َوأ

ۡ
اگر به خدا و « .]۵۹: النساء[ ﴾٥٩تَأ

قرآن و سنت  یرا به سو یاد، ھر منازعه و مشاجرهیمان داریامت ایروز ق
 م.یگردانیتصوف را به قرآن و سنت باز م ۀدیو عق منھج »دیبرگردان
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به اسم تصوف  یزین چی، صحابه و تابعج امبریزمان پعت اسالم در یشر
دن لباس یبه اسم زاھد و پارسا آمده و با پوش ینداشته، اما بعدھا افراد

به اسم تصوف(منھج  یادهیساخته شده از صوف (پشم گوسفند) منھج و عق
 ۀلمکبر گرفته از  یصوف ۀلمکند یگو یردند و بعضکپشم پوشان) اختراع 

افته و یونان ی ۀفلسف یھاتابکه آن را در کمت است کح یا به معنیصوف
ه آن را برگرفته از صفاء یصوف یاز علما یه بعضکنیاند. اما اردهک یگذارنام

شد نه یم ییصفا یستین صورت بایامًال غلط است چون در اکدانند یم
اش آن ک ید: ایگویم» ربانیة ال رھبانیة«تاب کدر  ی. ابوالحسن ندویصوف

-یردند؛ چون خداوند متعال مکیم یگذاره نامکیه، تزیصوف یجا را به

امبران یپ« .]۱۲۹: البقرة[ ﴾١٢٩َوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ  َوٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  َوُ�َعّلُِمُهمُ ﴿د: یفرما
د ینام جد »ردند.کیه مکیآموخته و آنان را تزیمت مکتاب و حکبه مردم  یالھ

ده و یم در عقیگویرد. اما من مکجاد یان مسلمانان تفرقه ایدر م یصوف
ه کنند، بلک یگذاروجود ندارد تا آن را با آن نام، نام یاهکیمنھج تصوف، تز

عت اسالم یم و دستورات شریبا تعال یچیاء و مخالفت و سرپی، رکجز شر
-یز متفاوت است؛ صوفیم نیبا تصوف قد یحت یندارد. تصوف امروز یزیچ
اند ردهکآنان اختراع  یھااز بدعت یشتریر بایبس یھابدعت یامروز یھا

ُموِر فَإِنَّ لُكَّ «د: یفرمایم ج رمکامبر ایه پک یدر حال
ُ ْ
إِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت األ

ز ین، جدًا پرھینو ظھور در د یارھاکاز « ١:»ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
 »است. یگمراھ یبدعت و ھر بدعت یه ھر نوظھورک ید، براستینک

 حیو گفته است: حسن صح یترمذ به روایت -١
                                                            



 

 

 قرآن و سنت تصوف در ترازوی

آن  یکیو نزد یاسالم نھاده تا دور یم آنان را در ترازویده و تعالیحال عق
 م:یعت اسالم بسنجیرا با شر

ه، یه، شاذلیه، نقشبندیه، قادریجانیت یھابا نام یمتعدد یھافرقه .۱
برحق بودن  یھا ادعادام از آنکرده و ھر کره را اختراع یه و غیرفاع

عت یه شرک یگر را دارد، در حالید یھاخود و ناحق بودن فرقه
 کفرموده و آن را شر ینھ ییو حزب گرا ییگرامقدس اسالم از فرقه

ْ ﴿نامد: یم ِينَ  ِمنَ  ٣١ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ِمنَ  تَُ�ونُوا ْ  ٱ�َّ قُوا ْ  دِيَنُهمۡ  فَرَّ  َوَ�نُوا
 ۖ يِۡهمۡ  بَِما ِحۡزبِۢ  ُ�ُّ  ِشَيٗعا ی و از زمره« .]۳۲-۳۱: الروم[ ﴾٣٢فَرُِحونَ  َ�َ
نده و بخش بخش کن خود را پرایه آئک یسانکد، از آن یان نگردکمشر

از  یم شده و ھر گروھیتقس یگوناگون یھاھا و گروهرده و به دستهک
 »ه دارد خوشحال و خرسند است.ک ینیروش و آئ

اء زنده و مرده یو اول یامبران الھیتصوف، از پ یھاتمام فرقه .۲
ا رسول الله یا رسول الله، یمدد «ھمچون  یرده و جمالتکدرخواست 

ن، به کم کمکامبر یپ یا»: «المعتمد یکا رسول الله علیغوثا و 
ره را ورد زبان یو غ» امردهکل کامبر به تو تویپ یادم برس و ایفر

ر الله، جز یاز غ یاریو  کمکه درخواست ک یاند، در حالردهکخود 
 که در توان بشر باشد)، شرک ی(آن ھم به شرط یدر امورات ماد

ِ  ُدونِ  ِمن تَۡدعُ  َوَ� ﴿د: یفرمایم یبر است. الله تعالکا  َ�  َما ٱ�َّ
َكۖ  َوَ�  يَنَفُعَك  ٰلِِم�َ  ّمِنَ  إِٗذا فَإِنََّك  َ�َعۡلَت  فَإِن يَُ�ُّ : یونس[ ﴾١٠٦ٱل�َّ

ه کاد مخوان ین و به فرکرا پرستش م یزیس و چکخدا  یو به جا« .]۱۰۶
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اران کاز ستم ینکن ی، اگر چنیانیرسانند و نه زیم یبه تو نه سود
 ١»شد. یان) خواھک(مشر

ِعبَاَدةُ «د: یفرمایم ج رمکامبر ایپ
ْ
اَعُء ُهَو ال (دعا) عبادت  یاریطلب « ٢:»ادلُّ

اگر  یست، حتیز نیر الله جایغ یدعا ھمانند نماز، عبادت است و برا» است.
شود و (در یبر محسوب مکا کاء باشد باز شریا اولیامبر ی، از پیاریآن طلب 

گاھ صاحب آن دعا، باطل  یکبودن آن) اعمال ن کداشتن از شر یصورت آ
 شه در جھنم خواھد ماند.یشده و برای ھم

اء یان اولیدر م یقدریه در جھان، افراد عالکتصوف معتقدند  اھل .۳
ر امر و حق یتدب یه الله تعالکموسوم به اقطاب و ابدال موجودند 

ه ک یرده، در حالکھا واگذار را به آن یتصرف در امورات جھان ھست

ۚ  يَُدبِّرُ  َوَمن﴿د: یفرماین مکیخداوند متعال از زبان مشر ۡمَر
َ
 ٱۡ�

ۚ  فََسَيُقولُونَ  ُ ان) را یامور(جھان و جھان یسکچه « .]۳۱: یونس[ ﴾٣١ٱ�َّ
 .»یگرداند؟ خواھند گفت: الله تعالیم

و  یو دشوار ین، به ھنگام سختکیبر خالف مشر یاھل تصوف حت
-یم یه الله تعالک یبردند در حالیپناه م یر الله تعالیز به غیھا نبتیمص

ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿د: یفرما ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  ٱ�َّ  ِ�َۡ�ٖ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن ُهَوۖ  إِ�َّ  َ�ُ
ٰ  َ�ُهوَ  ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ -چیبه تو برساند، ھ یانیاگر خداوند ز« .]۱۷: األنعام[ ﴾١٧قَِديرٞ  َ�ۡ

-یس نمکچیبه تو برساند (ھ یریتواند آن را برطرف سازد و اگر خیس جز او نمک
ن الله یھمچن »تواناست. یزیه او بر ھر چکند)؛ چرا ک یریتواند از آن جلوگ

-نیت را ایبت و بال در عھد جاھلین به ھنگام نزول مصکیحال مشر یتعال

ِ ﴿ فۀیشر ۀیل آیمفسران اھل سنت و جماعت به دل -١ ِۖ ٱَ�ُٰبَ�َّ َ� �ُۡ�ِۡك ب كَ ٱإِنَّ  �َّ ۡ  لّ�ِ
 اند.ر کردهین تفسین را به مشرکیظالم .]۱۳[لقمان:  ﴾١٣لَُظۡلٌم َعِظيمٞ 

 ح است.یو گفته است که این حدیث، حسن صح یترمذ به روایت -٢

                                                            



 ٩   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

ُ�مُ  إَِذا ُ�مَّ ﴿ان فرموده است: یگونه ب ُّ  َمسَّ : النحل[ ﴾٥٣ُرونَ  َٔ تَۡ�  فَإَِ�ۡهِ  ٱل�ُّ

 »د.یبریبه شما رسد، به الله پناه م یبتیضرر و مص یسپس وقت« .]۵۳
از اھل تصوف معتقد به وحدت وجودند و خالق و مخلوق  یاریبس .۴

البد کند: خداوند در یگویه مک یاوهیندارد، به ش ینزد آنان فرق
ز یخالقند و ھمه مخلوق و خدا ن ابد پس ھمهییم یبندگان خود تجل

ن ابن یالد ین رھبر آنان محیھم خالق و ھم مخلوق است. ھمچن

العبد رب و الرب عبد، يا ليت شعري من املكلف ان «د: یگویم یعرب

ی ن بندهیه اکنم یبیم ١»قلت عبد فذاك عبد، او قلت رب فأين يكلف
داند عبادت و یشناسد و نمیث، خدا و بنده را از ھم نمیخب

 ی بنده نسبت به خدا.فهیا وظیفه خداست یپرستش، وظ
رده و کا دعوت یدن کو تر ینینشه انزوا، گوشهاھل تصوف مردم را ب .۵

 یاند، در حالردهک یگذارنفس نام کیۀار را به عنوان زھد و تزکن یا

ٓ  َوٱۡ�َتغِ ﴿د: یفرمایم یه الله تعالک ُ  َءاتَٮَٰك  �ِيَما ارَ  ٱ�َّ ۖ  ٱ�َّ  َوَ�  ٱ�ِخَرةَ
ۖ  ِمنَ  نَِصيَبَك  تَنَس  ۡ�َيا ی آنچه خداوند لهیبه وس« .]۷۷: القصص[ ﴾٧٧ٱ�ُّ

ا فراموش یخود را از دن ۀو بھر یآخرت را بجو یبه تو داده است، سرا
 »ن.کم

-قتیطر یھا و رؤساخیاحسان در عبادت را به ش ۀاھل تصوف مرتب .۶
ن مرتبه فقط مخصوص یه اک یاند، در حالردهکخود عطا  یھا

خواھند ین خود مید و منسوبین از مریخداوند متعال است. ھمچن
چشمان  یخ خود را جلویش ۀنماز، چھر یر خدا و حتکام ذبه ھنگ

دان، یاز مر یبعض یرده و او را حاضر و ناظر بدانند و حتکخود مصور 
-یخ را در مقابل خود ھنگام نماز میس شکرده و عکدر آن افراط 

 یه، ابن عربیالفتوحات المک -١
                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ١٠

ِْحَسانِ «د: یفرمایم ج امبریه پکگذارند. حال آن
ْ

َ ،اإل ْن َ�ْعبَُد ا�َّ
َ
أ

نََّك 
َ
إِْن لَْم تَُ�ْن تََراُه فَإِنَّهُ َك�

-احسان آن است به گونه ۀمرتب« ١:»تََراُه فَ
؛ چون اگر تو او را ینیبیرا م یه الله تعالکا یگو ینکعبادت  یا

 »ند.یبی، او تو را مینیبینم
د یا به امید از ترس آتش دوزخ یه عبادت الله، نباکھا معتقدند آن .۷

شوند و به یخدا م یکجھنم شر نعمت بھشت باشد و گرنه بھشت و

اللهم إن كنت أعبدك «د: یگویه مکنند کیاستناد م یعدو ۀقول رابع

خوفا من نارك فأحرقني فيها، و إن كنت أعبدك طمعا يف جنتك فأحرمني 

نم، مرا با کیخداوندا اگر من تو را از ترس آتشت پرستش م: «»منها
و » آن محروم گردان.د بھشت است، مرا از یآن بسوزان و اگر به ام

من «د: یگویه مکرده کاستناد  ینابلس ین به قول عبدالغنیھمچن

كان يعبد اهللا خوفا من ناره فقد عبدالنار و من عبد اهللا طلبا للجنة فقد 

ند، او که خدا را از ترس آتش جھنم پرستش ک یسک: «»عبدالوثن
دن به بھشت عبادت یه او را بخاطر رسک یسکپرست است و آتش

امبران یدر مدح پ یه الله تعالک یدر حال» پرست است.ند، او بتک

ْ  إِ�َُّهمۡ ﴿د: یفرمایخود م  رََغٗبا َوَ�ۡدُعوَ�َنا ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�نُوا
 ۖ ھا آن« :(اي راغبني يف جنته، خائفني من عذابه) .]۹۰: األنبیاء[ ﴾٩٠َورََهٗبا

دن به ید رسیداده و ما را به ام، سرعت به خرج یکن یارھاکدر انجام 
ن خطاب به یھمچن »نند.کیبھشت و ترس از آتش دوزخ عبادت م

ٓ  ُقۡل ﴿د: یفرمایم ج رسول الله َخاُف  إِّ�ِ
َ
 يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

 به روایت امام مسلم -١
                                                            



 ١١   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

 یچیبگو من اگر از دستورات پروردگارم سرپ« .]۱۵: األنعام[ ﴾١٥َعِظي�ٖ 
 »امت دچار گردم.یترسم به عذاب روز قینم مک

اد و ی، دف زدن، داد و فریوبیکر خدا را با رقص، پاکاھل تصوف ذ .۸
ه ک یاند، در حالختهیره در آمیھمانند: آه آه، ھوھو و غ یلماتکگفتن 

َما﴿ان فرموده است: یب یاتیر را در آکت ذیفکی یالله تعال  إِ�َّ
ِينَ  ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱ�َّ اھل « .]۲: األنفال[ ﴾٢قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ

-یشان را ترس فرا میھار خدا، دلکه ھنگام ذکھستند  یسانکمان یا

ْ ﴿ »رد.یگ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا  ﴾٥٥ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ وَُخۡفَيًة
 ید، براستیبخوان یپروردگار خود را با حالت تضرع و پنھان« .]۵۵: األعراف[

د ید یوقت ج رمکامبر ایو پ »تجاوزگران را دوست ندارد. یالله تعاله ک
بلند از پروردگار خود درخواست و طلب  یاران، با صدایاز  یه جمعک

ْ�ُفِسُ�ْم إِنَُّ�ْم لَيَْس «نند، فرمود: کیم
َ
َها انلَّاُس اْرَ�ُعوا ىلَعَ أ ُّ�

َ
�

 اَغئِبًا إِنَُّ�ْم تَْدُعونَ 
َ

َصمَّ َوال
َ
 یا« ١:»َسِميًعا قَِر�بًا وَُهَو َمَعُ�مْ  تَْدُعوَن أ

-یرا صدا نم یا غائبیشما ناشنوا و  دیو تلطف کن یبر خود نرممردم 
» ه ھمراه شماست.کد یخوانیرا م یکینزد یه شنواکد، بلیزن

با بندگان را اھل سنت و  یھمراه بودن الله تعال یعنیت) یصفت(مع
شنود، یراه شماست، مه او ھمکاند ردهکر یگونه تفسنیجماعت ا

گاه است، نه ایبیم ه ذاتًا با بندگان کنیند و به احوال بندگان خود آ

ٓ  إِنَِّ� ﴿: ۀفیشر یۀل آیخود ھمراه باشد، بدل ۡسَمعُ  َمَعُكَما
َ
َرىٰ  أ

َ
 ﴾٤٦َوأ

پس » نم.یبیشنوم و میو ھارون) م یم (موسیمن ھمراه شما« .]۴۶: طه[
 ھمراه بودن با سمع و بصر و علم است نه ذات. »تیمع«

 به روایت امام مسلم -١
                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ١٢

، ی، مستیھمچون م یلماتکخود از  یاھل تصوف در شعرھا یشعرا .۹
، زلف، معشوقه، محبوبه، دلبر، یلی، لی، جام، عشق، ھویشراب، ساق

 ینیلمات دکن یگزیھا را جارده و آنکار استفاده یره بسیو غ یدلدار
دارند و مجلس  یگرید یمعانلمات، کن یه اکنند کیرده و ادعا مک
غ یھمانند رقص، ج یو اعمال کلمات نامبارکن یرشان پر از اکذ
ن بوده و الله کیه ھمه از عادات مشرکف زدن است کدن و یشک

 ﴾٣٥ُمَ�ٓءٗ  إِ�َّ  ٱۡ�َۡيتِ  ِعندَ  َصَ�ُ�ُهمۡ  َ�نَ  َوَما﴿د: یفرمایم یتعال
ست جز سر و ین یزیخدا چ ۀنار خانکن در کینماز مشر« ]۳۵: األنفال[

 »ف زدن.کاد و یصدا، داد و فر
ه ک یرده، در حالکر خدا، از دھل، طبل و دف استفاده کدر ھنگام ذ .۱۰

د یروز ع سرکه امام ابوبک یطانند. ھنگامیش ین آالت آھنگ و نوایا
ن ینزد ام المؤمن کف برد، دو دختریتشر ج امبریبه منزل پ

دو مرتبه فرمود: آھنگ و  سرکزدند. امام ابوبیدف م لشهیعا
امبر ی؟ پج رسول الله کطان، آن ھم در منزل و محضر مباریش ینوا

يَّاُم ِ�يدٍ «فرمود: 
َ
َها � إِ�َّ

بَا بَْ�ٍر فَ
َ
ارشان نداشته باش ک« ١:»َدْ�ُهَما يَا أ

 ینفرمود آھنگ و نوا ج امبریپ» نند.کیم ید دف زنیچون در روز ع
 یندارد، آن ھم برا یالکد اشیه فرمود در روز عکست بلیطان نیش

ن به ھنگام یاز اصحاب و تابع یکی. ھرگز ثابت نشده کوچکدختران 

 . یبه روایت امام بخار -١
دانند و اگر آلت اند و جزو آالت شیطان نمیای از علما دف زدن را جایز دانستهعده

که در ایام عید، سرور و شادی از آن نھی شیطان و آلت معصیت باشد اولی این است 
شود اما پرداختن به ذکر و یاد خداوند متعال با دف زدن، مخالف شریعت الله متعال و 

 بدعتی بسیار زشت است. (مصحح).

                                                            



 ١٣   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

اھل تصوف است  یھاار از بدعتکن یه اکر خدا دف زده باشند، بلکذ

ْمُرنَا َ�ُهَو «د: یفرمایز مین ج رمکامبر ایو پ
َ
َمْن َعِمَل َ�َمًال لَيَْس َعلَيِْه أ

ه دستور من بر آن نباشد، کن انجام دھد یدر د یارکس کھر« ١:»رَدٌّ 
 »ارش مردود است.ک

ن را در وجود خود فرو برده و یآھن یھاخیآنان، س یھااز فرقه یبعض .۱۱
طلبند؛ یم کمکر الله یگر از غید یلماتکا با یا جداه، یزنند یاد میفر

-یم یاریھا را ن آمده و آنیاطیر الله پناه برده، فورًا شیچون به غ

 َ�ُۥ ُ�َقّيِۡض  ٱلرَّ� ذِۡكرِ  َعن َ�ۡعُش  َوَمن﴿د: یفرمایم یلله تعالنند. اک
وَ�ُهمۡ  ��َُّهمۡ  ٣٦قَرِ�نٞ  َ�ُۥ َ�ُهوَ  َشۡيَ�ٰٗنا بِيلِ  َعنِ  َ�َُصدُّ  َوَ�ۡحَسُبونَ  ٱلسَّ

�َُّهم
َ
ۡهَتُدونَ  � اد خدا غافل و یس از کھر« .]۳۷-۳۶: الزخرف[ ﴾٣٧مُّ

ھمواره  یطانین شیم و چنیسازیرا مأمور او م یطانیروگردان شود، ش
 یدارند در حالیھا را از راه خدا باز من آنیاطیگردد و آن شیم یھمدم و

 »اند.افتهیت یپندارند ھدایه خود مک
اند رهیبکاز آن افراد، اھل فسق و فجور و گناھان  یاریه بسکنیبا وجود ا

ما،  ۀب خوردیمردم ساده لوح و فرز ھستند، باز ین ةالصال کتار یبعض یو حت
-یم یرده و آن را از طرف الله تعالکاء محسوب یرامات اولکشان را یارھاک

 دانند. 
پناه  یر از الله تعالیه به غک یم در حالیرامات بپندارکچگونه ما آن را 

َضلُّ  َوَمنۡ ﴿د: یفرمایم یند؟ الله تعالیجویم یاریا زنده یبرده و از مرده 
َ
 أ

ن ْ  ِممَّ ِ  ُدونِ  ِمن يَۡدُعوا ه کتر از آن است گمراه یسکچه « .]۵: األحقاف[ ﴾٥ٱ�َّ
ست و استدراج یرامات نکن یپس ا »طلبد.یم کمکو  یاری یر خدا را برایغ

 به روایت امام مسلم -١
                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ١٤

ھا به آن یشنوند، الله تعالیده و حق را نمیرا برگز یاست؛ چون خود، گمراھ
-یه خود مکدھد ھمچنانیشتر گمراه شدن میب یبرا یشتریفرصت ب

َ�ٰلَةِ  ِ�  َ�نَ  َمن قُۡل ﴿د: یفرما �ۚ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  َ�ُ  فَۡلَيۡمُددۡ  ٱلضَّ  .]۷۵: مریم[ ﴾٧٥َمدًّ
 »دھد.یرفت پروردگار مھربان به او مھلت م یس به راه گمراھکبگو ھر«

ه، یه، نقشبندیجانیه، تیه، قادریھمچون شاذل یاریبس یھاھا فرقهآن .۱۲
ن اسالم یه دک یره دارند، در حالیه و غیه، چشتیبروکه، یسھرورد

 راه دارد. یکفقط 
 رمکامبر اید: پیفرما یم سامبر، عبدالله ابن مسعودیل القدر پیجل یصحاب

 «د و فرمود: یشک یبا دست خود خط ج
َ
ِْه ُ�مَّ قََرأ

َ
ِ ُمْستَِقيًما إِيل : »َهَذا َسِبيُل ا�َّ

در دو طرف راست و چپ  ییھاخطو سپس » ن راه راست خداوند استیا«

 َعلَيِْه َشيَْطاٌن يَْدُعو«ده و فرمود: یشکآن 
َّ

بُُل َولَيَْس ِمنَْها َسِبيٌل إِال : »َهِذهِ السُّ
از  یدر قرآن فرموده و بر ھر راھ یه الله تعالکھا ھمان سبل است ن راهیا«
ه ین آیاو سپس » ندکیستاده و مردم را به آن دعوت میا یطانیھا شن راهیا

نَّ ﴿را تالوت فرمود: 
َ
ۖ  ُمۡسَتقِيٗما ِصَ�ِٰ�  َ�َٰذا َوأ ْ  َوَ�  فَٱتَّبُِعوهُ ُبَل  تَتَّبُِعوا  ٱلسُّ

َق  ٮُٰ�م َ�ٰلُِ�مۡ  َسبِيلِهِۦۚ  َعن بُِ�مۡ  َ�َتَفرَّ : األنعام[ ﴾١٥٣َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ  بِهِۦ َوصَّ

 یرویپ ییھاو از راهرده ک یرویم من است از آن پین راه، راه مستقیا« .]۱۵۳
-یه میگونه خداوند به شما توصنیسازد، اینده مکه شما را از راه خدا پراکد ینکم
 »د.یزگار شویند تا پرھک

ه الله ک یدارند، در حال ییگوبیو غ ینگرندهیآ یاھل تصوف ادعا .۱۳

ٓ  قَۡوِمهِۦٓ  َجَواَب  َ�نَ  َ�َما﴿د: یفرمایم یتعال ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ْ  قَالُٓوا ۡخرُِجٓوا

َ
 َءاَل  أ

نَاٞس  إِ�َُّهمۡ  قَۡرَ�تُِ�ۡمۖ  ّمِن لُوطٖ 
ُ
ُرونَ  � بگو در « .]۵۶: النمل[ ﴾٥٦َ�َتَطهَّ

گاھیس بر غکچین جز الله ھیھا و زمآسمان  جرمکامبر ایپ »ندارد. یب آ



 ١٥   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

ب یغ یجز الله تعال یسک« ١:»ال يعلم الغيب اال اهللا«د: یفرمایم
 »داند.ینم

ده و ھرآنچه در یرا از نور خود آفر ج خداوند، محمدند یگویھا مآن .۱۴
ھا م آنیرکرده است. قرآن کشان خلق ین و آسمان است از نور ایزم

ٓ  قُۡل ﴿د: یفرمایرده و مکب یذکرا ت َما ۠  إِ�َّ نَا
َ
 إَِ�َّ  يُوَ�ٰٓ  ّمِۡثلُُ�مۡ  �ََ�ٞ  �

 ٓ َما َّ�
َ
 یمن فقط انسانبگو « .]۱۱۰: الکهف[ ﴾١١٠َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  إَِ�ُٰهُ�مۡ  �

م) و به من یی خداه فرستادهکن است یاز من ایھمچون شما ھستم (و امت

 َر�َُّك  قَاَل  إِذۡ ﴿ »است و بس. یکیه معبود شما کشود یم یوح
� َ�ٰلِقُۢ  إِّ�ِ  لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ  ه پروردگارت ک یوقت« .]۷۱: ص[ ﴾٧١ِط�ٖ  ّمِن �ََ�ٗ

 »نم.یآفریرا از ِگل م یه گفت: من انسانکبه مالئ
 یث معرفیرا به عنوان حد یعرب ۀن جملیخود ا یاثبات ادعا یھا براآن

اول من خلق «اند. ث آن را باطل و موضوع شمردهیاھل حد یه علماکرده، ک

رده، نور کخلق  یه الله تعالک یزین چیجابر اول یا: «»اهللا نور نبيك يا جابر
 »امبر توست.یپ

جھان  ج رمکامبر ایخداوند، به خاطر په کاند ردهکھا گمان آن .۱۵

 َوَما﴿د: یفرمایم یه الله تعالک یده است، در حالیرا آفر یھست
نَّ  َخلَۡقُت  �َس  ٱۡ�ِ من جن و « .]۵۶: الذاریات[ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ

امبر یشخص پ یالله تعال یو حت »ام.دهیافریعبادت ن یانس را جز برا
-یه خود مکده ھمچنانیآفر یعبادت و بندگ یز برایرا ن ج رمکا

  حدیثی حسن است و طبرانی آن را روایت کرده است. -١
                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ١٦

ٰ  َر�ََّك  َوٱۡ�ُبدۡ ﴿د: یفرما �َِيَك  َح�َّ
ۡ
-تا لحظه« .]۹۹: الحجر[ ﴾٩٩ٱۡ�َِق�ُ  يَأ

 »ن.کرسد پروردگار خود را پرستش یه مرگ فرا مک یا
ه ک یا را دارند در حالیدر دن یدن الله تعالید یاھل تصوف ادعا .۱۶

 َرّبِ ﴿د: یفرمایم ÷یخود موس امبریپ ۀخداوند در جواب خواست
رِِ�ٓ 

َ
نُظرۡ  أ

َ
گفت:  یموس« .]۱۴۳: األعراف[ ﴾١٤٣تََرٮِٰ�  لَن قَاَل  إَِ�َۡكۚ  أ

 .»ینیبینم. فرمود: مرا نمیتا تو را بب یپروردگارا (خود را) به من بنما
ن و یت المحبیاکن؛ باب: حیاء علوم الدیاح«تاب کدر  یغزال

ابوتراب  یه روزکرده کر کن را ذین داستان دروغیا» اشفتھمکم
. دوستش گفت: من یدیدیرا م ید بسطامیزیاش باک یگفت: ا

 ید بسطامیزیدن بایدن خدا مرا از دیبودم! د یدن الله تعالیمشغول د
دن خدا تو را یبر تو، د یرده است. سپس ابوتراب گفت: واکاز ینیب

بھتر از آن  ینیرا بب ید بسطامیزیمرتبه بایکرده، اگر فقط کمغرور 
نگونه ید: ایگویم ی. سپس غزالیده باشیه ھفتاد بار خدا را دکاست 

 ١ند.کار کد انیرامتھا را انسان مسلمان نباکشف و ک
 یداریدر حالت ب ج امبریدن پید یشان، ادعایگر از ادعاھاید یکی .۱۷

ن پس از وفات یدام از صحابه و تابعکچیه ھک یاست، در حال

 َوِمن﴿د: یفرمایز میخود ن یرده و الله تعالکن یین ادعایچن جامبریپ
 یش رویدر پ« .]۱۰۰: المؤمنون[ ﴾١٠٠ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  بَۡرَزخٌ  َوَرآ�ِِهم

 »شوند.یخته میه برانگک یشان جھان برزخ است تا روزیا
از خداوند  ج امبریمًا و بدون واسطه پیند:ما مستقیگویاھل تصوف م .۱۸

عن  یقلب یحدثن ۀشان جملبزرگان یھاو در گفتهم یآموزین را مید

 ۴/۳۶۵ن یاء علوم الدیاح ١
                                                            



 ١٧   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

دلم از پروردگارم به من خبر داد  یعنیشود؛ یده میار دیبس یرب
از  یه بعضکند کیم ادعا مکتاب فصوص الحکدر  یابن عرب… هک

-یمًا از ذات پروردگار نقل میمستق یو بعض ج رمکامبر ایھا از پآن

الرسول اذلي يأخذ احل�م عنه فمنا اخلليفة عن «د: یگوینند. او مک
او باالجتهاد اذلي اصله ايضا، و فينا من يأخذ عن اهللا فيكون خليفة 

رد، یگیم را از او مکی رسول است و حفهیاز ما خل یپس بعض: «»اهللا
م کمًا حیه مستقکھستند  یسانکن ما ینند و در بکیاجتھاد م یبعض

ه مأمور ک یدر حال» ستند.ھ یی الله تعالفهیرند و خلیگیرا از الله م
 ۀتواند بدون واسطیس نمکچیامبر امت است و ھی، پیام الھیابالغ پ

َها﴿ند. کافت ین را دریامبر، دیپ ُّ�
َ
� ٓ  بَّلِغۡ  ٱلرَُّسوُل  َ�ٰٓ نزَِل  َما

ُ
 ِمن إَِ�َۡك  أ

ّ�َِكۖ  پروردگارت  یی خدا، ھر آنچه از سوفرستاده یا« .]۶۷: المائدة[ ﴾٦٧رَّ
 »ن.کبر تو نازل شده است، ابالغ 

بنام مجالس  یبیب و غریاھل تصوف مجالس و مراسمات عج .۱۹
امبر برپا یا مجلس صلوات بر پیر ک، مجلس ختم، مجلس ذیمولود

مخالفت و  ج رمکامبر ایم پیه با دستورات و تعالک یرده، در حالک
مملو  یھادهیاند؛ چون در مجالس خود، اشعار و قصردهک یچیسرپ

 یدسته جمع کیشر یو حت یار و انواع صلوات بدعتکآش کاز شر
 خوانند.یم

رده، کارت قبور مسافرت یز یھا دسته دسته و گروه گروه، براآن .۲۰
قبر،  یرو یخوانند و حتیھا نماز مآن یقبرھا را طواف نموده و رو

خود را  یازھایده و از صاحب قبر برآورده شدن نذر و نیوان سر بریح

 �َُشدُّ «د: یفرمایم ج رمکامبر ایه پکاست  ین در حالیخواستارند، ا
َ

ال
 ُ ََراِم َوَمْسِجِد الرَُّسوِل َص�َّ ا�َّ

ْ
َمْسِجِد احل

ْ
 ثََالثَِة َمَساِجَد ال

َ
 إِىل

َّ
الرَِّحاُل إِال



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ١٨

قىَْص 
َ ْ
د مگر به قصد سه یآماده سفر نشو« ١:»َعلَيِْه وََسلََّم َوَمْسِجِد األ

 .»یو مسجد االقص یسجد: مسجد الحرام، مسجد النبم
اگر  یخ و رھبران خود دارند، حتیش یبرا یادیار زیھا تعصب بسآن .۲۱

رد  ۀح قرآن و سنت باشد باز به خود اجازیاو مخالف صر یھاگفته

َها﴿د: یفرمایم یه الله تعالکدھند، حال آنیاقوال او را نم ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ  ٱ�َّ

 ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا ُموا ِ  يََديِ  َ�ۡ�َ  ُ�َقّدِ امبر یو پ .٢]۱: الحجرات[ ﴾١َورَُسوِ�ۦِۖ  ٱ�َّ
اعَ  یۀَمْعصِ  یفِ  ۀَال َطاعَ «د: یفرمایم ج رمکا َما الطَّ ِه ِإنَّ  ٣:»اْلَمْعُروِف  یفِ  ۀاللَّ

ست، اطاعت یز نیجا یالله تعال یدر نافرمان یاچ بندهیاطاعت از ھ«
 »اوست. یکیاز بنده فقط در ن

مت گزاف یرا بنام دعا با ق یبیب و غریعج یھاھا طلسم و نوشتهآن .۲۲
نند کیه میبه مردم ساده لوح، خصوصًا زنان فروخته و به آنان توص

دھد. اما اگر یر خود را از دست مید باز شود؛ چون تأثیه حتمًا نباک
 کیخطرنا یاز حروف، ارقام، جدول و اسام ینیبی، مینکآن را باز 

از قرآن در آن نوشته شده باشد، حتمًا  یاهیاستفاده شده و اگر آ
دارد و مردم را با دعا و  یاریبس یھاا غلطیھا عوض شده و هیمحل آ

امبر یه در سنت پک یرده، در حالکمشغول  ینامشروع یھااستخاره
ھا ھم دعا و ھم استخاره، موجود و مشھور است. پس چرا از آن

 نند؟کیاستفاده نم
ح استفاده یث صحیاھل تصوف از صلوات مشروع و وارده در احاد .۲۳

از  یبعض یه حتکرده کرا اختراع  یاریبس یھارده و خود، صلواتکن

 هیمتفق عل -١
 دینکن یش دستیامبرش پیچ گاه) در برابر الله و پیمؤمنان! (ھ یا: ۱حجرات:  -٢
 هیمتفق عل -٣

                                                            



 ١٩   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

خ یش» افضل الصلوات«تابکز آلوده گشته است. در ین کھا به شرآن

 »جتعل منه االحدية القيومية حممد حتى اللهم صل عىل«ه: کآمده  یبنان
در » یاز او بساز یومیبار الھا بر محمد درود بفرست تا واحد ق«

 اند.یت دو صفت از صفات الھیومیت و قیه احدک یحال

 اهل تصوف یات علماکیات و شریفرکاز  یبعض
ن اسالم یاز د یه منھج تصوف، بخشکنند کیاز مردم گمان م یاریبس

جا نیدارند. در ارامات کاء خدا موجود است و یان آنان اولیاست و در م
گمراه  ۀچند نفر از بزرگان و رھبران فرق کیو شر یفرکاز اقوال  یبعض

 م.یسپاریم و قضاوت را به خود شما میآوریتصوف را م

و رب « :دیگویه مکیتاب فتوحات المکدر  ین عربیالدیخ محیش .۱

حديث يكون صحيحا عن طريق روته، حصل هلذا املكاشف الذي عاين 

(مل اقله و ال  فسأل النبي عن هذا احلديث فأنكره و قال لههذا املظهر، 

فيعلم ضعفه، فيرتك العمل به عيل بينة من ربه و ان كان عمل  حكمت به)

 یاریبس: «»به اهل النقل لصحة طريقة و هو يف نفس األمر ليس كذلك
-ردهکد ییح بوده (و علما آن را تأیصح یتیه از نظر رواکث یاز احاد

د، یی آن پرسامبر در بارهیرامت، از پکشف و کاز اھل  اند) فالن نفر
م کرد و فرمود: ھرگز آن را نگفته و به آن حکار کامبر آن را انیپ
ث مشخص شد و عمل به آن یخ ما ضعف حدیش یام، پس براردهکن

ھا رده باشند چون آنکن به آن عمل یه محدثکرده ھرچند ک کرا تر
ح نبوده یاست اما در واقع صحح یث صحیه حدکرده بودند کگمان 
 است."



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ٢٠

 ج رمکرسول ا کتوانند به محضر مباریھا مه آنک یپوچ و واھ ین ادعایبا ا
ح را رد یث صحیا شوند، احادیث را جویضعف و قوت احاد یده و از ویرس

ره ضربه ی، مسلم و غیھمچون بخار ین بزرگواریرده و به امامان و محدثک
 اند.زده

ت، یھودیان بوده و یح وحدت ادیفر صرکقائل و معتقد به  یابن عرب .۲
 ین حق معرفیرا ھمانند اسالم به عنوان د یپرستت و بتیحیمس

و قد كنت قبل اليوم انكر صاحبي اذا مل يكن دينه ايل «د: یگویرده و مک

ديني داين فاصبح قلبي قابال كل حالة فمرعي لغزالن و دير لرهبان و 

ار کقبًال : «»طائف و الواح توراة و مصحف قرآنبيت الوثان و كعبة 
ردم کیار مکداد، انیر نمیین من تغین خود را به دیه دکدوستم را 

را قبول دارد پس در حال حاضر دل من  یاما امروز دلم ھر حالت
ھا، بت یبرا یاراھبان، خانه یبرا یغزالن، عبادتگاھ یبرا یچراگاھ

 یان و مصحفیھودینوشتن تورات  یبرا ییھاعربستان و لوحه ۀعبک
 »تابت قرآن است.کجھت 

 َوَمن﴿د: یفرمایرده و مکب یذکرا ت یو یه الله تعالکاست  ین در حالیا
 آل[ ﴾٨٥ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ٱ�ِخَرةِ  ِ�  وَُهوَ  ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  فَلَن دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡبَتغِ 

شود و یرفته نمیند، از او پذیرا برگز ینیاسالم، آئر از یه غک یسکو « .]۸۵: عمران
 »اران خواھد بود.کانیز ۀدر آخرت از جمل

بودن پروردگار و  یکی یعنیفر وحدت وجود (کھا معتقد به آن .۳
-یدانند و میبندگانش) ھستند، خالق را مخلوق و مخلوق را خالق م

نند. کیگر را پرستش میدام از پروردگار و بنده، ھمدکند: ھر یگو

او : «»فيحمدين و أمحده و يعبدين و أعبده«د: یگویم یرھبرشان ابن عرب



 ٢١   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

رده و کنم، او مرا عبادت کیش میرده و من او را ستاکش یمرا ستا
 »نم.کیز او را پرستش میمن ن

ملعون در  یخ ابن عربیه شکده، یرس یفر وحدت وجودشان به حدک .۴

حينام يضاجع زوجته انام ان الرجل «د: یگویم مکتاب فصوص الحک

ند، با پروردگار کیبا ھمسرش جماع م یمرد یوقت: «»يضاجع احلق
 ۀد گفتییدر تأ ینابلس یخ عبدالغنیش» رده است.ک یخود ھمبستر

منظور « »اي انام يناكح احلق«د: یگویآن را شرح داده و م یابن عرب
اح کبه نه آن مرد، پروردگار را کن بوده یضاجع الحق ایاز  یابن عرب

ا كبريا» آورد.یخود در م   نعوذ باهللا و تعايل اهللا عامّ يقولون علوّ
د: یگویم یدر مناجات خود خطاب به الله تعال ید بسطامیزیخ بایش .۵

فزيني بوحدانيتك و ألبسني ربانّتك و أرفعني ايل أحديّتك حتي اذا رآين «

و لباس ن گردان یخود مز ییتایکمرا به صفت : «»خلقك قالوا رأيناك
 یکیشر یو ب ییتایک ۀت را بر من بپوشان و مرا به درجیپروردگار

ه کنند کدند، احساس یه اگر بندگانت مرا دک یاخود برسان، به گونه

سبحاين سبحاين ما أعظم شأين، «د: یگوین میاند؛ ھمچندهیتو را د

و منزه و مقدسم من، چه شأن و عظمت و  کپا: «١»اجلنّة لعبة صبيان
 »ان است.کودک ۀچیه بھشت بازک یدارم، براست یمنزلت

گونه اقوال اھل تصوف برای تقدیس دامان مرشدان خویش از شرکیات و کفریات، این -١
دانند در حالی که این فقط و امثال آن مانند انا الحق گفتن حالج را شطحیات می

 ن مردم عوام و بیچاره است (مصحح)بازی الفاظ برای گول زد
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مسلم أنا ولكنّي نرصاينّ و برهاميّ «د: یگویم ین رومیخ جالل الدیش .۶

مسجد أو كنيسة أو بيت …و زرادشتيّ ليس يل سوي معبود واحد

ام، یو زرتشت ییو برھما یحینطور مسیمن مسلمانم و ھم: «»أصنام
 »ندارد). یخانه(فرق ا بتیا معبد یمعبود ندارم، مسجد  یکجز 

انّ اهللا جتيلّ لقيس «د: یگویاش مهیتائ ۀدیخ ابن الفارض در قصیش .۷

ة و جتيلّ جلميل بصورة بثينة الله : «»بصورة لييل و جتيلّ لكثريّ بصورة عزّ
ل و صورت کل در شیر و جمیثکس، یھمچون ق یعاشقان یبرا یتعال

 »رده است.کان ینه خود را نمای، عزه و بثیلیشان لیھامعشوقه
؟ یدر دل دار یزاریطان نفرت و بیا از شیدند:آیپرس یاز رابعه عدو .۸

 یبراست: «»انّ حبّي هللا مل يرتك يف قلبي كراهية ألحد«در جواب گفت: 
نگذاشته  یسکنه و نفرت کی یبرا ییه محبت خدا در دلم جاک

 »است.
د ین به اھل توحیسراسر توھ یتابکسودان،  یخ عثمان برھانیش .۹

» طانیاء الشیاول یاء الرحمن علیانتصار اول« رده و آن را بنامکف یتأل
طان و ید را دوستان شیتاب، اھل توحکن یرده و در اک یگذارنام

 رده است.ک یاھل تصوف را دوستان پروردگار معرف

 رامات اهل تصوفک
وخ خود یرامات شکاز  یاریبس» یبرکطبقات ال«تاب کدر  یخ شعرانیش

 م:ینکیھا را بازگو ماز آن یه مقدارک رده،کرا نقل 

و كان ريض اهللا عنه يلبس الشاش املخطط كعاممة النصاري و كان دكانه « .۱

منتنا قذرا ألن كل كلب وجده ميتا أو خروفا يأيب به فيضعه داخل الدكان 
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خ من یش: «»فكان ال يستطيع احد ان جيلس عنده ثم وقع يف مشخة محري
ھا بر سر داشت، یحیه عمامه مسیشب یزیخدا بر او باد چ یرضا

 یھا و گوسفندھاسگ ۀداد چون الشیم یار بدیبس یاش بومغازه
-ینم یسکن خاطر یگذاشت، بھمیمرده را آورده و داخل مغازه م

 »رد.کیم یریند و سپس با االغ جفت گیتوانست نزد او بنش

س و كان ريض اهللا عنه أذا رأي أمرأة او أمردا راوده عن نفسه « .۲ و حسّ

عيل مقعدته سواء كان أبن أمري او أبن وزير و لو كان بحرضة والدة او 

ا نوجوان یخدا بر او باد اگر زن  یاو رضا: «»غريه و اليلتفت ايل الناس
ا مردم یر بوده و پدرش یا وزیر یاگر پسر ام ید، حتیدیرا م ییمویب

نداشت و لواط را انجام  یتوجھ یسکھم حضور داشتند باز ھم به 
 »داد.یم

كان ريض اهللا عنه إذا رأي من عيل احلامرة ينزله و يقول له أمسك رأسها « .۳

ر يف االرض ال يستطيع ان يميش خطوة : »حتي أفعل هبا، فان ايب، تسمّ
را  یسکخدا بر او باد، اگر  یش) رضایوح یخ علیدم شیموال و س«(

-ین آورده و مییاشته و از االغ پاد، فورًا او را نگه دیدیم یبر االغ
نم، اگر صاحب االغ ک یریگجفت یدار تا با وم نگهیگفت: االغ را برا

-ید و نمیچسب می نیشده و به زم کش خشیرد، پاھاکیقبول نم
خ یمسأله زنا و لواط ش یخ شعرانیش«قدم بردارد.  یک یتوانست حت

ه کدارد  می رده و صراحتًا اعالمکرامت مطرح کخود را بعنوان 
ت امر را نداشته و گرنه در واقع یدن واقعید ییدان توانایچشمان مر

ر یدان و سایاست به نفع مر یه امرکنه تنھا زنا و لواط نبوده بل
 »مردم.
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 جهاد و اهل تصوف

رجعنا من اجلهاد األصغر ايل «: یی عرباھل تصوف با چنگ زدن به جمله

فار کث، از جھاد و مقابله با ینوان حدردن آن به عک یو معرف »اجلهاد األكرب
فار و که یه اھل تصوف در جھاد علکده و ھرگز نقل نشده یشکعمًال دست 

 رده باشند.کت کن شرکیمشر

انّ اهللا إذا سلّط ظاملا عيل قوم فلن جيب ان « د:یگویم یخ ابن عربیش .۱

 یرا بر قوم یخداوند ظالم یوقت: «»يقاوموه ألنّه عقاب هلم من اهللا
م کست؛ چون آن حایرد، مقاومت در برابر او بر ملت واجب نکمسلط 

 »از جانب پروردگار بر آن قوم است. یظالم، عذاب

لقد أخذ علينا العهد بأن نأمر أخواننا أن «د: یگویم یخ شعرانیش .۲

: »يدوروا مع الزمان و أهله كيفام دارواليزدرون قط من رفعه اهللا عليهم
م با ینکه به برادران خود اعالم که شده مان گرفتیاز ما عھد و پ«

د و ھرگز در صدد یه چرخکزمانه و اھل آن بچرخند ھر جور 
 »رده) نباشند.کبرداشتن آنچه خدا بر آنان گذاشته (مسلط 

خ ابن الفارض ھر دو رھبر اھل تصوف ھر دو در یو ش یخ ابن عربیش .۳
ه کده ینشن یسکاند. ھرگز ستهین زیه مسلمیعل یبیزمان جنگ صل

رده باشند، کق یھا تشوه آنیرا به جھاد عل یسکا یرده کبا آنان جھاد 
ن یفار بر حذر داشته و مسلمکمردم را از مقابله و جھاد با  یه حتکبل

ن جمله از ھر دوی یاند. اردهکفار دعوت ک یردستیو ز یرکرا به نو

مون إنّ اهللا هو عني كلّ يشء فليدع املسل«اند: ه گفتهکھا نقل شده آن

دة بتلك الصور ات األهليّة متجسّ س و کھر: «»الصليبيّني، فام هم اال الذّ
-یحید با مسیاست، پس مسلمانان نبا ین ذات الله تعالیع یزیھر چ
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افه و یالبد و قکه در کنند؛ چون در واقع پروردگار است کھا جھاد 
 »افته است.ی یآنان تجل ۀچھر

د: من به ھنگام جنگ یگویم» المنقذ من الضالل« تابکدر  یغزال .۴
-یت المقدس میب ۀه و صخریسور ین به غارھایه مسلمیعل یبیصل

شتر از یشدم و به مدت بیرفتم و در خلوت خود مشغول عبادت م
 دو سال درب غار را بر خود بستم.

فار کت المقدس به دست ین، بیھا به مسلمیحیمس ۀجه حملیدر نت
را به  یسکرد و ھرگز ک یز زندگیندوازده سال پس از آن  یافتاده و غزال

 رد.کق نیه آنان تشویجھاد عل
دال بر  یشواھد» ث والمعاصریخ العرب الحدیتار«تاب کصاحب 

آورد و ین میه مسلمیردن رجال تصوف بنفع استعمار علک یجاسوس
د: از یگویم» التصوف یف«تاب کدر  ین محمد فھر شقفه السوریھمچن

م یه نگذارکن است یت ایخ و واقعیواجبات بر دوش ما و خدمات به تار ۀجمل
از  یکیه، یومت فرانسه ھنگام تسلط بر سورکه حکده بماند ین مسأله پوشیا

را » هیجانیت«شور بنام کتصوف موجود در آن  یھاھا و فرقهقتیطر
د ر خویقت را اجین طریوخ ایاز رھبران ش یارده و عدهکت یو حما یبانیپشت

طرفدار  یادر بوجود آمدن فرقه یسع یاد مالیار زیت بسیساخته و با حما
ان آنان را داشت، اما برادران مجاھد مغرب ین و در میفرانسه بنام مسلم

ان آنان یه را در میجانیت ۀرده و خطر فرقکدار ی، مردم مخلص را بیعرب
 ردند.کم یتفھ

 اهل تصوف یبافالیخ
آخرت  یو حت یتصرف و تسلط بر جھان ھست یخ اھل تصوف ادعایمشا

-یال بافیاز خ یبعض» نیاء علوم الدیاح«در  یاند. غزالردهکز مطرح یرا ن
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 »عبدالقادر اجليالين يا مترصف باألكوان«رده، از جمله: کآنان را نقل  یھا

لو أرادوا أن ال تقوم الساعة «. یمتصرف در جھان ھست یایالنی"عبدالقادر گ

 »شود.یامت برپا شود، برپا نمیاء نخواھند قیاگر اول«: »مل تقم
گاھخ، جاسوس دلیه شکرده اند کآنھا ادعا  و  یصوف یھا است و بدون آ

گاھ ید، به دل او وارد شده و از اسرار ویمر د واجب یابد. پس بر مرییم یآ
ھا به آن یر دست مرده شور باشد و حتیز ۀخ مانند مردیاست در مقابل ش

 یش را نپرسند و خدایارھاکخ خود، علت انجام یاند ھرگز از شدهدستور دا
ند، فورًا کیخ زنا میه شکدند یاگر د ینند و حتکاعتراض ن یناخواسته به و

ار در کارش را زنا نپندارند، چون آن کرده و کط غسل فراھم یش شرایبرا
 یاچشم آنان زنا است، اما در باطن، امر مھم و عام المنفعه یظاھر و جلو

ھا ند، بر عقل آنیبیگونه منیدن آن را نداشته و اید توان دیه مرکاست، 
ان ین دو جمله در میاند. اھا را گرفتهردن از آنکر کمسلط گشته و توان ف

 ار مشھور است:یآنان بس

لمه کخ خود یه در مقابل شک یدیمر: «»ما أفلح مريد قال لشيخه مل«. ۱ 
 »شود.ید، ھرگز رستگار نمیچرا گو

خ خود اعتراض یھرگز به ش: «»ال تعرتض تنطرد يقفل عليك الباب«. ۲
 »ن تا در (رحمت) بر تو بسته نشود.کم
جز سخن آنان،  یچ سخنیه ھکاند ردهکدان و منسوبان را مجبور یو مر

املريد بني شيخني كاألمرة بني «ز نشنوند؛ چون: یرا ن یگریخ دیسخن ش یحت

 »ه دو شوھر دارد.کاست  یخ دارد، ھمانند زنیه دو شک یدیمر: «»زوجني
رده و کمحروم  یچاره را از علوم شرعین بید و منسوبیخ تصوف، مریمشا

جستن از  یاریھمچون  یخالف شرع و خرافات یارھاک یریادگیھا را به آن
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، یوبیکتوسل نامشروع، رقص و پا، حلول و وحدت وجود، یر الله تعالیغ
 ی، دست بوسیوبکو دھل  ی، دف زنکیو شر یار، اشعار و صلوات بدعکاذ
ر یدست، لباس، مو و سا ۀلیت جستن بوسک، بریس ویم و تقدیخ و تعظیش

رامت و کخارق العاده بنام  یارھاکن، انجام یدروغ یھاخ، داستانیش یاعضا
 اند.ره عادت دادهیغ

به  یخیه شکن است ینند، اک می رکه ذک ینیدروغات یاکاز جمله ح
 یبسم الله را گفته و شروع به راه رفتن بر رو ۀلمکا، یدر یھنگام عبور از رو

خ را یا شیمدد  ۀلمکبسم الله،  یه بجاکدش دستور داد یرده و به مرکآب 
ا یدر ۀمیراه افتاد. اما در ن یخ را گفته و بدنبال ویا شید ھم مدد ید. مریبگو

نخواھم؟  کمک یمًا از الله تعالیوسوسه شد و در دل خود گفت: چرا مستق
خ او را یبسم الله در آب فرو رفت. فورًا ش ۀلمکاما به محض بر زبان آوردن 

ه کرد کد عھد یمخالفت با دستور من بود و مر ین جزاینجات داده و گفت: ا
 ند.کھرگز از خدا طلب ن

امبر بزرگتر است، یخ من از پیش ه بخدا سوگندکخورد یسوگند م یفرد
خ من یشه به نزد شیامبر ھمیدم، گفت: چون پیاش را پرسعلت گفته یوقت

 آموزد.یم یرا از و ید و علم لدنیآیم

 یجشن مولود یبرگزار
ا جشن یالد ید میار پررنگ اھل تصوف، مراسم عیاز مراسمات بس یکی

سال، به مناسبت تولد ع االول ھر یه در روز دوازدھم ربکاست  یمولود
جًا به یار تدرکن یشود. ایم الشأن اسالم در آن روز برگزار میامبر عظیپ

در آمده و عنوان  یاسالم کر در سراسر ممالیو فراگ یجھان یعنوان امر
امبر یپ که در عھد مبارک یعبادت را به خود اختصاص داده است، در حال
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وجود نداشته و مرسوم نبوده ن ین و صحابه و تابعیراشد یو خلفا ج اسالم
 ردن ندارد.کامل کبه  یازیامل شده و نکن ھم یو د

ۡ�َمۡلُت  ٱۡ�َۡومَ ﴿د: یفرما می یالله تعال
َ
ۡ�َمۡمُت  دِيَنُ�مۡ  لَُ�مۡ  أ

َ
 َعلَۡيُ�مۡ  َو�

ۚ  ٱۡ�ِۡسَ�ٰمَ  لَُ�مُ  َورَِضيُت  نِۡعَمِ�  تان ین شما را برایامروز د« .]۳: المائدة[ ﴾٣دِيٗنا
ن خداپسند یردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را به عنوان آئکامل ک

َيَْضاِء : «دیفرمایز مین ج رمکامبر ایپ »دم.یشما برگز یبرا
ْ

تُُ�ْم ىلَعَ ابل
ْ
قَْد تََر�

 َهالٌِك 
َّ

 يَِز�ُغ َ�نَْها َ�ْعِدي إِال
َ

ْلَُها َكنََهارَِها ال
َ

 یمن شما را بر راه روشن« ١:»يل
ه بعد ک یسکه شبش ھمانند روز، روشن است و کام و جا گذاشته ردهک کتر

پس بر ھر » خواھد شد. کاز من از راه، روش و سنتم دور شود، ھال
 امبریواجب و الزم است در تمام عبادات خود از روش و سنت پ یمسلمان

ند، کز ین پرھیتازه و نوظھور در د یارھاکرده و از کت یتبع ج رمکا

العبادات توقيفيّة ال جمال «اند: اھل سنت و جماعت فرموده یه علماکھمچنان

د یبا یعنیاست؛  یفیعبادت توق: «»للعقل يف ترشيعها او أستحساهنا او تقبيحها
ن انجام شده یراشد یامبر و خلفایه در عھد پکطور رده و ھمانکبر آن وقف 

ناپسند(حسنه و ا یدر پسند و  یچ تصرف و دخالتیآن را انجام داد و عقل ھ
 »ن را ندارد.یع) در دی(تشریئه) شمردن و قانونگذاریس

ْمِرنَا َما لَيَْس ِمنُْه َ�ُهَو رَدٌّ «د: یفرمایم ج رمکامبر ایپ
َ
ْحَدَث يِف أ

َ
 ٢:»َمْن أ

ن نبوده باشد، یز در دیه آن چکد، یفزاین) بیدر امر ما (د یزیس چکھر«

إِيَّاُ�ْم َوُ�َْدثَاِت «د: یفرماین میو ھمچن» ارش مردود و باطل است.ک

 صحیح است، به روایت ابن ماجه -١
 هیمتفق عل -٢

                                                            



 ٢٩   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

إِنَّ لُكَّ ُ�َْدثٍَة بِْدَعٌة َوُ�َّ بِْدَعٍة َضَاللَةٌ 
ُموِر فَ

ُ ْ
نوظھور و تازه  یارھاکاز « ١:»األ

 یبدعت و ھر بدعت ید؛ چون ھر نو ظھورینک ین) خودداریدا (در دیپ
د: یفرمایم سل القدر عبدالله بن مسعودیجل یو صحاب» است. یگمراھ

-رده و بدعتکت یامبر) تبعیاز سنت پ: «(»إتّبعوا و ال تبتدعوا فقد كفيتم«
ار بزرگوار ین یھمچن» ست.یافکشما  یت برایه تبعک ید، براستینکن یگذار

كلّ عبادة مل يتعبّدها اصحاب رسول «د: یفرمایم بمانیفه بن یامبر، حذیپ

امبر یاران پیه ک یھر عبادت«: »اهللا فال تتعبّدوها، فانّ االول مل يدع لألخر مقاال
ن (اصحاب) ید چون نسل اول از مسلمیانجام نداده بودند، آن را انجام ندھ

 »نگذاشته است. ینسل آخر باق یبرا یسخن
ن قرن و یصدر اسالم را به عنوان بھتر ییسه قرن طال ج رمکامبر ایپ

يَن َخْ�ُ انلَّاِس قَْرِ� ُ�مَّ «د: یفرمایرده و مک یدوران، معرف ِ
َّ

يَن يَلُوَ�ُهْم ُ�مَّ اذل ِ
َّ

اذل
ه در دو قرن بعد از ک یسانکن قرنھا، قرن من است، سپس یبھتر« ٢:»يَلُوَ�ُهمْ 

 »ند.یآیآن م

 )یالد (مولودید میش عیدایمنشأ پ
اسالم وجود نداشته و  ییالد در سه قرن طالید میه عکحال مشخص شد 

گاه آن را چین ھیو تابع تابعن یاران، تابعیم الشأن، اصحاب و یامبر عظیپ
ن یا یسانکو چه  یانکو در چه م یم در چه زمانینیاند، پس ببانجام نداده

 افت.یان مسلمانان رواج ین افزوده و چگونه در میمراسم را به د

 ابوداود و ابن ماجه -١
 هیمتفق عل ٢

                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ٣٠

 -إنّ الدولة الفاطمية« :دیگویم» هیه و النھایالبدا«تابکر در یثکامام ابن 

التي حكمت مرص من  -العبيدية املنتسبة ايل عبيداهللا بن ميمون القداح اليهودي

ام كثرية و منها اإلحتفال بمولد النبي  567ايل  357 اهلجرية أحدثوا إحتفاالت بأيّ

دالله پسر یه به خاطر انتساب به عبک یومت و دولت فاطمکح« :»-ج -
تا سال  ۳۵۷ز مشھور بود و از سال ین یدیعب به دولت یھودیمون قداح یم

 یھارد، مراسم و مناسبتکیومت مکسال) بر مصر ح ۲۱۰(به مدت  ۵۶۷
ه مراسم جشن تولد کرده کسال احداث و اختراع  یرا در روزھا یاریبس

 ١»آن مراسمات بود. ۀز از جملیامبر نیپ
 ۱، جلد: »االعتبارالمواعظ و «تاب کدر  یزیر، امام مقریثکبجز امام ابن 

تاب کار مصر در یم دیقد یمفت یعیت المطیخ محمد بخیو ش ۴۹۰صفحه: 
و  ۴۵،۴۴، صفحه: »امکتعلق بالسنه و البدعه و األحیما یالم فکاحسن ال«
، صفحه: »مضاّر االبتداع یاإلبداع ف«تاب ارزشمند کمحفوظ در  یخ علیش

ه کتأسف است  یجا یبساند. د فرمودهییرده و تأکر کن مسأله را ذیا ۲۵۱
خود را از  ینیو د یه دارند، مراسم عبادک یاملکن یامبر با وجود دیامت پ
 رند.یفرا گ یھودیق اوالد و احفاد عبدالله بن سبأ یزند یھا یفاطم

 یمضرات انجام مراسم مولود
ھا به ن انسانیتره عالمکن، یاز د یبه عنوان بخش یارکانجام دادن  .۱

 یاند، به معنن انجام ندادهین و تابع تابعیاصحاب، تابع یعنین خدا ید
 ن است.یمال ما در دکھا و نقص آن

 ق.یزند یھا یفاطم یروامبر و دنبالهیت اصحاب پیتبع کتر .۲

 ۱۷۲، صفحه: ۱۱جلد:  -١
                                                            



 ٣١   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

امبر خدا یالد پید میه عک یحید از قوم مسیمشابھت و تقل .۳
ه ک یاند، در حالن قرار دادهیاز د یرا به عنوان بخش ÷یسیع

ن زبان حال ین حرام است. و ھمچنیمسلم یھا براآند از یتقل
ز یفر آمک یلماتک یایدھند، گویرا انجام م یه مراسم مولودک یسانک

. ۲ردن است. کل یمکن اسالم ناقص و محتاج تی. د۱است؛ از جمله: 
ا بدان یرده ک یرا از امت خود مخف یمیر عظیخ ج رمکامبر ایپ

گاھ امبر را در دل ین، محبت پی.اصحاب و تابع۳نداشته است.  یآ
ن یر ایاند در غشان نبردهیبه قدر و منزلت و مقام ا یا پینداشته و 

 ردند.کیصرف نظر نم یصورت از انجام مراسم مولود

 هیبرد ۀدیات موجود در قصکیات و شریفرک
شود  می خوانده یه در مراسم مولودکاز قصائد معروف اھل تصوف  یکی

است  یریبوص کمسل یده از شاعر معروف صوفین قصیه است؛ ایبرد ۀدیقص
ده را ین قصیت از ایاند. حال چند بردهکمعروف  یریه او را به امام بوصک
 نند:کیرا زمزمه م یه در مراسمات خود چه خطرکم تا مردم بدانند یآوریم

 .سواك عند حلول احلادث العمم يا أكرم اخللق ما يل من ألوذ به .1

ان ین فرد در میبزرگوارتر ید: ایگویم ج رمکامبر ایشاعر، خطاب به پ
را ندارم  یسک، جز تو یزندگ یھایھا و دشتواریمخلوقات، به ھنگام سخت

 ه به او پناه ببرم.ک
بودن آن  که به شرک یآن در صورت ۀندیبر است و گوکا کن گفته، شریا
گاھ در جھنم خواھد  یمان نشود، به ابدیرده و پشکداشته باشد، توبه ن یآ

ِ َوَ� تَۡدُع ِمن ُدوِن ﴿ :دیفرما می یماند. الله تعال َكۖ  ٱ�َّ َما َ� يَنَفُعَك َوَ� يَُ�ُّ
ٰلِِم�َ فَإِن َ�َعۡلَت فَإِنََّك إِٗذا ّمَِن  س و کخدا  یو به جا« .]۱۰۶[یونس:  ﴾١٠٦ٱل�َّ



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ٣٢

، یانیرسانند و نه زیم یه به تو نه سودکاد مخوان ین و به فرکرا پرستش م یزیچ
اران ک) از ستمیاد خود را متوجه مخلوق سازی(دعا و فر ینکن یاگر چن

َمْن َماَت وَْهَو يَْدُعو ِمْن « :دیفرمایم ج رمکامبر ایو پ »شد. ین) خواھکی(مشر

 ِ  يَْدُعو ِ�َّ
َ

نَا َمْن َماَت وَْهَو ال
َ
ُت أ

ْ
ا َدَخَل انلَّاَر َوقُل ِ نِدًّ َنَّةَ ُدوِن ا�َّ

ْ
ا َدَخَل اجل :  ١:»نِدًّ

بخواھد، پس از مرگ  کمکو  یاری یر الله تعالیاز غ یه در زندگک یسک«
رد و با یم): کسی که بمیگوداخل جھنم خواھد شد. و (من ابن مسعود می

 »شود.کی قرار نداده باشد، وارد بھشت مییالله شر

 .علم اللوح و القلم کمن علومو ا و ضّرتھایالدن کفأّن من جود .١
امبر است ی، از بخشش پیه بوجود آمدن جھان ھستکند کیشاعر ادعا م

-یم یه الله تعالک یاز معلومات اوست، در حال یز بخشیو علم لوح و قلم ن

وَ�ٰ �نَّ َ�َا لَ�ِخَرَة وَ ﴿ :دیفرما
ُ
ا ھمه از یو قطعًا آخرت و دن« .]۱۳[اللیل:  ﴾١٣ٱۡ�

 ج رمکامبر ایاست و پ یو خلق الله تعال کامت ملیا و قیپس دن »آن ماست.
ز بر علم لوح و قلم مطلع ین یجز الله تعال یسکدر آن نداشته و  یچ تصرفیھ
امبر است در یدر مقام و منزلت پ یروادهیت غلو و زیت نھاین بیست و این

ْطَرْت «د: یفرمایامبر میه خود پک یحال
َ
 ُ�ْطُروِ� َكَما أ

َ
انلََّصارَى اْ�َن َمْرَ�َم ال

 ُ
ُ

ِ َورَُسوهل نَا َ�بُْدُه َ�ُقولُوا َ�بُْد ا�َّ
َ
َما أ إِ�َّ

 یروادهیدر شأن و منزلت من ز« ٢:»فَ
-ادهیمبالغه و ز ÷میپسر مر یسیح، در حق عیه قوم مسکد ھمچنانینکن

 »خدا. ۀد (محمد) بنده و فرستادییپروردگارم؛ پس بگو ۀردند، من بندک یرو

  .اال و نلت جوارا منه مل يضم ماسامني الدهر ضيام واستجرت به .٢

 یرواه البخار ١
 یبه روایت بخار -٢

                                                            



 ٣٣   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

مبتال گشته و به  یا دردیه ھرگاه به مرض کن است یت این بیمفھوم ا
از زبان  یه الله تعالک یام. در حالافتهیامبر پناه برده باشم، حتمًا شفا یپ

[الشعراء:  ﴾٨٠�َۡشفِ�ِ �َذا َمرِۡضُت َ�ُهَو ﴿ :دیفرمایم ÷میامبر خود ابراھیپ

-ین میو ھمچن »دھد.یه مرا شفا مکمار شوم اوست یه بک یو ھنگام« .]۸۰

ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن﴿د: یفرما ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  ٱ�َّ  .]۱۷: األنعام[ ﴾١٧ُهَوۖ  إِ�َّ  َ�ُ
» تواند آن را برطرف سازد.یس جز او نمکچیبه تو برساند ھ یانیاگر خداوند ز«

َ َو�َِذا اْسَتَعنَْت «د: یفرمایم ج رمکامبر این پیھمچن  ا�َّ
ْ

ل
َ
َت فَاْسأ

ْ
ل
َ
إَِذا َسأ

 ِ  یاریبخواه و ھرگاه  یاز الله تعال یخواست یزیھرگاه چ« ١:»فَاْستَِعْن بِا�َّ
 .»یبجو یاریاز او  یجست

ة منه بتسميتي .٣ مم فأنّ يل ذمّ  .حممدا و هو اويف اخللق بالذّ
امبر است از آتش یه اسمش محمد و ھم نام پکن یند ھمکیشاعر ادعا م

رده؟ در کافت یدر یسکمان را از چه ین عھد و پیجھنم در امان است. وی ا
 یخوار و حتفاسق، فاجر، ظالم، خون یھااز انسان یاریه بسک یحال

-یبه دختر بزرگوار خود م ج رمکامبر ایز محمد نام دارند و پیست نیمونک

يْئًا: «دیفرما نْ اهللاَِّ شَ نْكِ مِ نِي عَ ايلِ الَ أُغْ نْ مَ ئْتِ مِ ا شِ لِينِي مَ از ثروتم ھر چه « ٢:»سَ
 »ت انجام دھم.یبرا یارکتوانم ین، اما نزد خدا نمکطلب  یخواھیم

 .تأيت عيل حسب العصيان يف القسم لعلّ رمحة ريبّ حني يقسمها .٤
ن اندازه از رحمت یشتریبه ب یابیار دستیو مع کدوار است مالیشاعر ام

س کشتر باشد و ھریب یبارم نزول از جانب پروردگار، گنهیخدا ھنگام تقس
ه الله ک یند. در حالکافت ین رحمت را دریشتریرده باشد، بکشتر گناه یب

 حیو گفته است: حسن صح یبه روایت ترمذ -١
 به روایت بخاری -٢

                                                            



 تصوف در ترازوی قرآن و سنت  ٣٤

ِ  رَۡ�ََت  إِنَّ ﴿د: یفرمایم یتعال  .]۵۶: األعراف[ ﴾٥٦ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ّمِنَ  قَرِ�ٞب  ٱ�َّ
د: یفرماین میھمچن »است. یکاران نزدکویکزدان به نیگمان رحمت  یب«

�  ُ�َّ  َوِسَعۡت  َورَۡ�َِ� ﴿. ٖء ۡ�ُتُبَها َ�ۡ
َ
ِينَ  فََسأ َكٰوةَ  َوُ�ۡؤتُونَ  َ�تَُّقونَ  لِ�َّ ِينَ  ٱلزَّ  َوٱ�َّ

ز را در برگرفته، یو رحمت من ھمه چ« .]۱۵۶: األعراف[ ﴾١٥٦يُۡؤِمُنونَ  َ�ٰتَِنا� ُهم
ات را پرداخته کرده و زک یزگاریه پرھکمقرر خواھم داشت  یسانک یپس آن را برا

 »اورند.یمان بیات ما ایو به آ

 .١لواله مل خترج الدنيا من العدم و كيف تدعوا ايل الدنيا رضورة من .٥
آمد، در یا بوجود نمیامبر نبود، دنیه اگر بخاطر پکند کیال میشاعر خ

است و بنا به شھادت قرآن،  یانسان ۀاز افراد جامع یکیامبر یه خود پک یحال

نَّ  َخلَۡقُت  َوَما﴿ اند:ده شدهیعبادت آفر یجن و انس، برا �َس  ٱۡ�ِ  إِ�َّ  َوٱۡ�ِ
 »ده ام.یافریعبادت ن یمن جن و انس را جز برا« .]۵۶: الذاریات[ ﴾٥٦ِ�َۡعُبُدونِ 

ٰ  َر�ََّك  َوٱۡ�ُبدۡ ﴿ �َِيَك  َح�َّ
ۡ
و پروردگارت را پرستش « .]۹۹: الحجر[ ﴾٩٩ٱۡ�َقِ�ُ  يَأ

امبر خلق یا بخاطر پیه نه تنھا دنکد.(پس ثابت شد یآ می ن تا مرگ به سراغ توک
ده شده یعبادت پروردگار خود آفر یز براین ج رمکامبر ایه شخص پکنشده، بل

 »است.)

 .من قلبه نسبة مربورة القسم أقسمت بالقمر املنشق ان له .٦
م شد، سوگند یامبر دو نیپ ۀمعجز ۀلیه به وسکت به ماه ین بیشاعر در ا

ِ َ�َقْد «د: یفرمایم ج امبریه پک یند در حالکیاد می َمْن َحلََف بَِغْ�ِ ا�َّ
رْشَكَ 

َ
شده  کب شرکند، مرتکاد یسوگند  یر الله تعالیه به غکس کھر« ٢:»أ

 دارد که موضوع است. (مصحح)» االفالکلوالک لما خلقت «اشاره به حدیث  -١
 به روایت امام احمد -٢

                                                            



 ٣٥   تصوف در ترازوی قرآن و سنت

اء و یھمانند ر یر الله تعالیه سوگند بغکد توجه داشت ی(البته با» است.
 ند)کیاصغر است و انسان را از اسالم خارج نم کسمعه، شر

مم لو ناسبت قدره آياته عظام .٧  .أحيا اسمه حني يدعي دارس الرّ
ه کند کیراد گرفته و احساس میا یه از الله تعالکنیجا مثل انیشاعر در ا

دن یھنگام شن یستیشتر از معجزات اوست و بایار بیامبر بسیقدر و منزلت پ
گاه یه الله تعالک یشد، در حالیزنده مامبر، مرده ینام پ س به مقام کتر از ھرآ

، مناسب احوال او عطا یمخصوص ۀھا معجزدام از آنکامبران است و به ھر یپ
 فرموده است.

ن است یاند، اردهکان مردم منتشر یه در مک یدارشاخ یھااز دروغ یکی(
 یمبتال بوده و مردم از و یمرض پوست ین اشعار به نوعیا صاحب ایه گوک
ده و یرا پوش یو یده و عبایامبر را در خواب دیزار و متنفر شده بودند، پیب
 یکاز  ینصف یده و حتیامبر رسید پییرده و به تأکاو بازگو  ین اشعار را برایا
امبر یه شاعر در حضور پکوه ین شیش سروده است. بدیامبر برایت آن را پیب

رده و کامل کگر را یز نصف دیامبر نیو پ »م دائام ابداموالي صلّ وسلّ «گفته: 

دار شده یه از خواب بک یزمان »عيل حبيبك خرياخللق كلّهم«فرموده: 
-ا برئه نامیخود را بنام برده  ۀدین علت قصیافته و به ھمیش شفا یضیمر

 رده است.ک یگذار
-یح میث صحی. ما در حدکخطرنا ین دروغ و افترایپناه بر خدا از ا

ما شاء اهللا «شان گفت: یامبر و خطاب به ایپ کدر محضر مبار یه فردکم ینیب

امبر در جواب فرمود: یپ.» ینکو تو اراده  یھر چه الله تعال: «»و شئت

؟ فقط یھیخدا قرار م یکا مرا شریآ« ١:»أجعلتني هللا ندا قل ما شاء اهللا وحده«

 یبه روایت نسائ -١
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رده چگونه کلمه را تحمل نکن یا ج امبریپ» ند.کاراده  یبگو ھر چه الله تعال
 د؟یفرماید مییفر را تأکو  کن اشعار مملو از شریا

 آله وصحبه وسلم عىلنبينا حممد و وصىل اهللا عىل
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