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  مترجم  مقدمه

  به نام خدا آفريدگار جهان

﴿$pκš‰ r'̄≈ tƒ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $tΒ x8¡ xî y7În/ tÎ/ ÉΟƒÌx6 ø9$# ∩∉∪ ﴾  

  .»!چيزي تو را به پروردگارت مغرور ساخته است؟ چه! هان اي انسان«
  قرآن كريم

  !خواننده محترم
اي كه ترجمه فارسي آن اينك در دسترس شما است، يكي از آثار دانشمند  رساله

اين رساله در موضوعي بسيار مهم . و متفكر بزرگ اسالمي، امام محمد غزالي، است
ه عوامل غرور و فريب در وجود نگاشته شده و هدف نويسنده برگرفتن پرده از هم

همه اصناف مردم است؛ تا انسان با شناخت دقيق مظاهر فريبنده و پرهيز از آن، 
ارزش، زانو  بتواند به سوي كمال و آزادگي گام بردارد و در مقابل هر موجودي بي
هاي واالي  نزند و زبان به تملق و چاپلوسي در برابر غير خدا نگشايد و ارزش

  .المي را به پاي هر خس و خاشاكي نريزدانساني و اس
باعث غرور هر صنف نويسنده با بياني روشن به توضيح اشكاالت و عيوبي كه 

وسيله در جهت   پرداخته و راه عالج دردها را نشان داده و بدين از مردم گرديده،
فارسي آن  سالمت روان انسان، خدمتي بزرگ انجام داده است و اميد است ترجمه

رده ساختن هدف وي مؤثر واقع شود و در پيشگاه خداوند متعال نيز مورد در برآو
  !قبول قرار گيرد؛ آمين

و گرامي، آقاي عبدالرحمن يعقوبي كه  ددانم از برادر ارجمن جا الزم مي در اين
را پيشنهاد   متن عربي كتاب را در اختيار اينجانب قرار داد و نيز ترجمه فارس آن
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اميدوارم خداوند متعال همگي ما را به راه راست . اني كنمتشكر و قدرد ،فرمودند
  !هدايت فرمايد و ما را مشمول عنايات و غفران خود قرار دهد

  
  )24/10/1367(ق  . ـ ه 1409جمادي الثاني  6به تاريخ 

  جام ـ مصطفي اربابي تربت
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ijk  
 $yϑ̄Ρ Î) ã©. x‹tGtƒ (#θä9 'ρé& É=≈t7ø9 F{ $#    ) 9/ زمر(  
  .»پذيرند نيست كه خردمندان پندز اين ج«

  

و به خدا ! درود خدا بر سرور ما حضرت محمد و خاندان و يارانش بادا، آمين
حمد و ثنا فقط خدا را سزا است و درود خدا بر بهترين خلق او، . است اعتماد من

  .سرور ما حضرت محمد و بر خاندان و ياران او بادا
  .باشد مي »مجعینأیین فی غرور اخللق الکشف و التب«: و بعد اين كتاب عنوانش

زنده و  حيوان و غيرحيوان ـ موجود زنده و غير: كه خلق بر دو قسم است  بدان
مكلف و غيرمكلف؛ پس مكلف كسي : باشد حيوان ـ موجود زنده ـ دو قسم مي

است كه خداوند او را مخاطب ساخته و به عبادت فرمانش داده و در مقابل به او 
فرموده است؛ همچنين خداوند شخص مكلف را از گناهان منع ثواب را وعده 

خداوند غيرمكلف كسي است كه . فرموده و او را از عواقب آن برحذر داشته است
مؤمن : وانگهي مكلف بر دو قسم است. او را به امر و نهي مخاطب قرار نداده است

دام از فرمانبرداران و هر ك. فرمانبردار و گنهكار: و مؤمن نيز بر دو قسم است. و كافر
  . عالم و جاهل. شوند و گنهكاران نيز خود به دو قسم تقسيم مي

بندي مشاهده كردم كه جميع مكلفين از مؤمنين و كافرين ـ جز  پس از اين تقسيم
خوردن  شان كرده باشد ـ در معرض فريب كه خداوند، پروردگار جهانيان، حفظ آنان

  .قرار دارند
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دم پرده از مظاهر فريبنده برگيرم و مكلفين را با به خواست خداوند در صد
باره عرضه دارم و با  حقيقت آشنا سازم و در حد توان، توضيح كافي در اين

ترين روش  مؤجزترين كلمات و عبارات به بيان حقايق بپردازم و با استفاده از بديع
ز به لطف گويم، كه توفيق من در اين راه، ج اشاره، حقايق را برمال سازم؛ پس مي
  .پروردگار به امري ديگر بستگي ندارد

  : اند خوردگان از خلق ـ غير از كافرين ـ چهار گروه كه فريب بدان
داران و گروهي از  گران، گروهي از سرمايه گروهي از علما، گروهي از عبادت

  .صوفيان
آنان در غرور خود دو گروه : كنيم خوردن كفار آغاز مي پس در اول از فريب

برخي از آنان را زندگاني مادي دنيا فريب داده است، برخي ديگر را ابليس : هستند
شان داده كساني  فريبنده، مغرور ساخته است؛ اما آنان كه زندگاني مادي دنيا فريب

اين نقد بگير و دست از آن نسيه بدار، (نقد بهتر از نسيه است : گويند هستند كه مي
هاي دنيا يقيني است و  لذت: اند و گفته) .كه آواز دهل شنيدن از دور خوش است

توان به خاطر  ؛ بنابراين نميهاي آخرت غيريقيني و در وجود آن شك است لذت
  .چيزي كه در وجود آن شك است، از يقين دست برگرفت

اين قياس، فاسد است و ابليس ـ كه نفرين خدا بر او باد ـ بدين گونه استدالل و 
  !بيچاره گمان برد كه برتري در وسيله است» !بهترممن از آدم «: قياس كرد و گفت

شود، كه آن ايمان  يا به وسيله تصديق معالجه مي: عالج اين غرور دو چيز است
شخص خدا را تصديق كند در : است و يا به وسيله برهان؛ اما تصديق آن است كه

  :كه او تعالي فرموده است اين
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 $tΒ uρ y‰Ψ Ïã «!$# × öyz #’s+ö/ r& uρ    ) 60/ قصص(  
  .»تر است چه نزد خدا است، بهتر و پاينده و آن«

 $tΒ uρ äο4θuŠy⇔ ø9 $# !$u‹÷Ρ ‘$!$# ωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρ ãäóø9 $#    )185/ عمران  آل(  
  .»و زندگاني دنيا نيست مگر متاعي فريبنده«

  .را در آنچه آورده تصديق كند و همچنين پيامبر
: گويد كه مي ا بداند، در اينالل خود رشخص بايد فساد قياس و استد: اما برهان

كه گويد نقد بهتر از  مقدمه آن صحيح است و اما اين. ا نقد و آخرت نسيه استدني
جا محل تلبيس است و واقعيت امر چنين نيست و نقد اگر در  در اين ،نسيه است

و باز . مقدار و مقصود، مساوي نسيه باشد، بهتر است و اگر كمتر باشد، بدتر است
و اما . ا و ناپايدار استري است و دنيا گذديهي است كه آخرت، پاينده و ابدب

شان كه ذات دنيا يقيني و در ذات آخرت شك است هم استداللي باطل است؛  سخن
ست و اين يقين مبتني بر دو منبع ادراك و اكه نزد مؤمنين، آخرت يقيني  چرا

  :شناخت است
كه از طبيب حاذق  بيا و علما است، چنانيكي ايمان و تصديق بر وجه تقليد از ان

و ديگري وحي بر انبيا و . شود در تجويز دارو و مصرف و استعمال آن تقليد مي
  .الهام براي اوليا است

، در امور آخرت و دنيا تقليد از گمان مبر كه معرفت و شناخت پيامبر خدا
، را و پيامبررود  جبرئيل بوده است؛ زيرا كه تقليد معرفت صحيح به شمار نمي

خداوند متعال از تقليد مستثني ساخته و برايش پرده از حقايق برگرفته و او 



  هاي غرور و فريب در انسان كشف انگيزه
  

 

8

حقايق را نيز  ديده، به نور بصيرت چشم ظاهر مي گونه كه محسوسات را با همان
  . كرده است مشاهده مي
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كه مسلمانان اگر اوامر خدا را به جاي نياورند و به شهوات  در اين
گرچه در زبان و عقايد مسلمان هستند، ولي در غرور آلوده گردند، ا

  .باشند با كفار شريك مي
  

اند، اگر اوامر خدا را ـ كه همان  زبان و عقايد خود ايمان آورده مسلمانان كه با
باشد ـ به جاي نياوردند و آن را ضايع سازند و به شهوات آلوده  اعمال صالحه مي

ور، با كفار شريك هستند؛ پس زندگاني دنيا گردند، در واقع در اين نوع فريب و غر
  . باشد عامل فريب هر دو گروه مؤمنين و كافرين مي

اما فريب خوردن كافران درباره خداوند متعال، مثل قول بعضي است كه در مورد 
اگر خدا دوباره ما را پس از مرگ به شكل : گويند و آن را بر سر زبان دارند خود مي

كه در اين دنيا از ديگران در امور دنيوي جلو هستيم، در   چنان اول درآورده، هم
گونه  كه خداوند داستان آنان را بدين به طوري ،آخرت نيز در اين امر ما سزاوارتريم

  :خبر داده است

 !$tΒ ⎯àßr& βr& y‰ŠÎ6s? ÿ⎯ÍνÉ‹≈ yδ #Y‰t/ r& !$tΒ uρ ⎯ àßr& sπ tã$¡¡9$# Zπ yϑÍ← !$s%  )35/كهف(    
  .»ين بوستان نابود گردد، و گمان ندارم كه قيامت قائم گرددكنم كه ا گمان نمي«

سبب اين فريب، همان اقتداي در قياس و استدالل به ابليس است؛ زيرا چون به 
نگرند، آخرت را نيز بدان قياس  هاي پروردگار، كه در دنيا به آنان عطا شده مي نعمت

افتاده، عذاب آخرت را نيز شان به تأخير  بينند كه در دنيا عذاب كنند و چون مي مي
  :گويند كه خداوند متعال از آنان خبر داده است كه مي پندارند؛ چنان چنين مي
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 Ÿωöθs9 $uΖ ç/Éj‹yèãƒ ª!$# $yϑÎ/ ãΑθà) tΡ    ) 8/ مجادله(  
  .»!كند؟ گوئيم ما را عذاب نمي چرا خداوند به سبب آنچه مي«

بينند، مسلمانان را  فقير مي اندازند، و آنان را و چون به سوي مؤمنين نظر مي
  :گويند حقير پنداشته و مي

 Ï™Iωàσ ¯≈ yδ r&  ∅tΒ ª!$# ΟÎγøŠn=tæ .⎯ÏiΒ !$uΖ ÏΨ÷ t/   ) 53/ انعام(  
  .»!منت و احسان كرده است؟ آيا از ميان خداوند بر اين گروه«

  :گويند و مي

 öθs9 tβ% x. # Zöyz $̈Β !$tΡθà) t7y™ Ïμø‹s9 Î)    ) 11/ احقاف(  
  .»!گرفتند بود، اين گروه از ما در ايمان سبقت نمي مسلماني بهتر مياگر «

چون خداوند : و ترتيب قياس و استداللي كه در قلوبشان نقش بسته اين است كه
ما را در دنيا از نعمت برخوردار ساخته مورد احسان خود قرار داده، پس كساني 

هاي خود نيز  د، از نعمتهستيم كه خدا دوستمان دارد و هر كه را خدا دوست بدار
  !سازد برخوردار مي

در حالي كه حقيقت، اين نيست؛ بلكه ممكن است شخص، مورد احسان خدا 
قرار گيرد، ولي خدا او را دوست نداشته باشد و چه بسا كه احسان الهي به هالكت 
و نابودي او بينجامد و به مرور نابودش كند و اين به خاطر فريبي است كه او در 

  :فرموده است داوند متعال خورده است و از اين رو رسول خداباب خ
كه يكي از شما مريض  دهد بنده مؤمن خود را از دنيا، چنان خداوند پرهيز مي«

  » !دارد دهد، در حالي كه او را دوست مي پرهيز مي شيدنيخود را از غذا و نو
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آورد، غمگين  و اصحاب بصيرت برمبناي چنين باوري، چون دنيا به آنان روي مي
  : گفتند كرد، شادمان گشته و مي شدند و چون فقر بدانان روي مي مي

  !مرحبا به شعار صالحين
  :خداوند فرموده است

 $ ¨Β r'sù ß⎯≈ |¡ΡM}$# #sŒÎ) $ tΒ çμ9n= tG ö/$# …çμš/u‘ …çμ tΒ tø.r'sù …çμ yϑ ¨ètΡuρ    ) 15/ فجر(  
كند و سپس كرامت و  پس اما آدمي را چون پروردگارش به رنج و غمي امتحان«

  .»...نعمت به او ارزاني دارد

 tβθ ç7|¡øts† r& $ yϑ ¯Ρr& /èφ‘‰Ïϑ çΡ ⎯Ïμ Î/ ⎯ÏΒ 5Α$ ¨Β t⎦⎫ÏΖt/uρ ∩∈∈∪ äí Í‘$ |¡èΣ öΝçλm; ’ Îû ÏN≡uösƒø: $# 4 ≅ t/ ω 
tβρ ããè ô±o„    ) 55-56/ مؤمنون(  

سعي در خيرات  كنيم، چه بدان، آنان را، از مال و فرزندان امداد مي پنداريد آن آيا مي«
  .)يعني نعمت نيست بلكه استدراج است( .»دانند بلكه نمي! كنيم؟ برايشان مي

 Οßγ ã_Í‘ ô‰tG ó¡t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊆∪ ’Í?øΒ é&uρ öΝçλm; 4 ¨β Î) “Ï‰ø‹x. î⎦⎫ÏG tΒ ) 45-44/قلم(  
د، و مهلت دانن ا كه نميج ذاب از آنيه خواهيم كشيد اين جماعت را به عپايه پا«

  .»خواهيم داد ايشان را كه همانا كيد من محكم است
 $ £ϑ n= sù (#θ Ý¡nΣ $ tΒ (#ρãÅe2 èŒ ⎯Ïμ Î/ $ oΨ óstFsù óΟÎγ øŠn= tæ z>≡uθ ö/r& Èe≅ à2 >™ó_ x« #©¨L ym #sŒÎ) 

(#θ ãmÌsù !$ yϑ Î/ (#þθ è?ρ é& Νßγ≈tΡõ‹s{r& Zπ tG øó t/ #sŒÎ* sù Νèδ tβθ Ý¡Î= ö7•Β   ) 44/ انعام(  
چه پند داده شد ايشان را به آن، گشوديم بر آنان  كردند آنپس چون فراموش «

چه بدانان داده شد؛  درهاي همه چيز را، تا آن هنگام كه شادمان گرديدند، به آن
  .»كه نااميد شدند پس ناگهان آنان را مورد مؤاخذه قرار داديم، به طوري



  هاي غرور و فريب در انسان كشف انگيزه
  

 

12

آورد و بديهي  يكسي كه به اين مظهر فريبندگي ايمان دارد، به خدا ايمان نم! آري
  .است كه منشأ اين غرور، جهل درباره خدا و صفات اوست

مگر اين گروه فرعون . شود امان نمي آن كس خداي را بشناسد، از مكر او درهر 
ها و امكانات فراواني  نگرند، كه چگونه خداوند ثروت و هامان و نمرود را نمي

  !ند؟گاه از عذاب خدا در امان نماند و آن ،بدانان بخشيد
و فساد برحذر داشته و به آنان اعالم كرده كه او  خداوند مردم را از عواقب گناه

  :شان را فراهم آورد تواند زمينه نابودي تعالي مي
 Ÿξ sù ß⎯tΒ ù'tƒ tò6tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθ s)ø9$# tβρ çÅ£≈ y‚ø9$#    ) 99/ اعراف(  
  .»كار گردد، مگر قوم زيان از مكر خدا ايمن نمي«

  :فرموده است و خداوند

 (#ρ ãx6tΒ uρ tx6tΒ uρ ª!$# ( ª!$#uρ çöyz t⎦⎪ÌÅ3≈ yϑ ø9$#    )54/ عمران  آل(  
رگرفت، و خدا او كافران به مكر متوسل گرديدند، و خداوند نيز با آنان از مكر ك«

  .»ترين و بهترين ماكرين است قوي

 È≅ Îdγ yϑ sù t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9$# öΝßγ ù= Îγ øΒ r& #J‰÷ƒ uρ â‘   ) 17 /طارق(  
  .»پس مهلت ده كافران را، فروگذار ايشان را اندكي«
اما اين  ،كند ب باشد كه چه بسا خداوند تو را با نعمت نوازش ميظبنابراين موا

  .گردد سرانجام برايت عامل نابودي و عذاب مي نعمت
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  گويند  كنند و مي در بيان قول كساني كه فساد مي
  خدا غفور و رحيم است

گويند خدا بخشنده و مهربان است و ما  صيان از مؤمنين، كه ميو اما غرور اهل ع
  . آنان بر اين گفته توكل كرده و از انجام اعمال اهمال ورزيدند: به عفو او اميدواريم
اميدواري در دين، ستوده شده است و رحمت خدا گسترده و  ةاين گفته در حوز

ل او عام است و ما شود و كرم و بذ همگان را شامل مي وسيع است و نعمت او
  .احسان از پيشگاه او آرزوي عفو داريم و به ايمان مؤمنان موحد با توسل

چه بسا كه منشأ اين اميدواري در عين عصيان، دستاويز قراردادن پدران و 
ن كه يا ت فريب خوردن است؛ زيرا نه تنها نياكان آنان بارانشان باشد و اين نهايماد

اند، بلكه  در عين حال از خشم خدا نيز بيمناك بوده اند، ه اهل صالح و تقوا بود
: ابليس، قياس و استدالل نادرست آنان را در نظرشان زيبا جلوه داده مبني بر اين كه

دارد و از  چون شخصي فردي را دوست بدارد، حتماً فزرندانش را نيز دوست مي
دارد و  ت ميجايي كه خداوند پدران شما را دوست داشته، پس شما را نيز دوس آن

  !لذا نيازي به عبادت نداريد
آنان بر اين اساس توكل كرده و درباره خدا فريب خوردند و بيچارگان ندانستند 

، مصمم بود كه فرزندش را در كشتي سوار كند، ولي خدا او را منع ÷نوحكه 
كه  و اين گروه ندانستند. فرمود و فرزندش را بدتر از ساير قومش غرق گردانيد

، از خداوند درخواست كرد كه در زيارت قبر مادرش و استغفار براي اخد پيامبر
او به حضرت اجازه دهد و خداوند به او اجازه زيارت قبر مادرش را داد، ولي اجازه 

  !استغفار نداد
  :اند و هم قول خدا را فراموش كرده
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 Ÿωuρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø—Íρ 3“t÷zé&   ) 164/ انعام(  
  .»دارد ري گناه كسي ديگر را بر نميكا هيچ گنه«

 β r&uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡Σ M∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4©të y™   ) 39/ نجم(  
  .»چه خود تالش كرده است نيست مگر آن انسانو براي «

پندارد به وسيله تقواي پدرش نجات خواهد يافت،  بر اين اساس كسي كه مي
شود و يا با نوشيدن  ميمثل آن است كه گمان كند با غذا خوردن پدرش او نيز سير 

تواند به  تقوا فرصتي عيني است كه پدر نمي! شود پدرش از او نيز رفع تشنگي مي
جاي فرزند آن را به جاي آورد و به هنگام پاداش تقوا انسان از برادر، مادر، پدر، 

را  كند، مگر بر سبيل شفاعت و اينان قول رسول خدا همسر و فرزندش فرار مي
  : د كه فرموده استان فراموش كرده

زيرك كسي است كه نفس خود را پائين آورد و براي پس از مرگش كار كند؛ و ناتوان «
و درمانده كسي است كه در عين پيروي از خواهشات نفساني، از خدا اميد عفو داشته 

  ».باشد
  :ده استخداوند فرموو 
 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ z⎯ƒ É‹©9$#uρ (#ρ ãy_$ yδ (#ρ ß‰yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹Î6 y™ «!$# y7 Í×̄≈ s9'ρ é& tβθã_ötƒ 

|M yϑ ômu‘ «!$# 4 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹Ïm§‘    ) 218/ بقره(  
همانا آنان كه ايمان آوردند، و آنان كه هجرت كردند و در راه خدا به جهاد «

  .»دارند، و خدا بخشاينده و مهربان است پرداختند، آن گروه رحمت خدا را اميد مي

 L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç7Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪     )82/  توبه(  
  .»شود اند داده مي چه انجام داده اين جزائي است كه به آنان در مقابل آن«
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بدون ! كه عمل پيش از آن تقديم گردد؟ آيا اميدواري جايز است، مگر پس از آن
ريبي شك اگر پيشاپيش رجا و اميد، عملي تقديم نگردد، اين اميدواري، غرور و ف

بيش نيست و مراد از ممدوح بودن اميدواري در دين اين است كه خوف و حرمان 
اي است كه قرآن كريم آن را بيان فرموده و  ادل گرداند و در اين تعادل فايدهرا متع

  .ر افزايش اميد همراه عمل، ترغيب و تشويق كرده استد
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اميد  كنند و با اندك طاعتي در بيان اشتباه كساني كه معصيت مي
  دارندعفو 

فريب خوردن همانند گروه مذكور در  ردوهي ديگر از مردم نيز هستند، كه گر
اند؛ ولي اين گروه برخي طاعات را به جاي  باشند و با هم نزديك فصل قبل مي

ورند، اما گناهانشان بيش از طاعتشان است و با اين  آورند و در گناه نيز غوطه مي
آنان هاي  هايشان بر بدي نيكي ةكنند، كه كف ن ميحال توقع مغفرت دارند و گما

  !غالب خواهد شد
اين نهايت جهل است و مثل آن است كه كسي چند درهم پول، كه از راه مشروع 
و نامشروع گرد آورده، صدقه بدهد و در مقابل، چندين برابر آن از اموال ده درهم را 

د، آن ده درهم بر هزار درهم اي قرار دهد، و در كفه ديگر هزار درهم بگذار در كفه
  . نهايت جهل و ناداني استغالب گردد و اين اميد، 



17 هاي غرور و فريب در انسان كشف انگيزه

در بيان اشتباه كساني كه گمان دارند طاعتشان بيش از گناهانشان 
  است

شان بيش از معاصي آنان است؛ اين  برخي از مردم هستند كه گمان دارند طاعت
كند و  واست و محاسبه نميرا بازخگيرد كه شخص خود  ا سرچشمه ميج پندار از آن

شمارد و حفظ  را بر مي اگر عبادتي انجام دهد آن. ه معاصي خود توجه نداردب
پردازد و هر شبانه روز مثالً صد مرتبه  كند؛ مثل كسي كه با زبان به تسبيح خدا مي مي

پردازد و در طول  راند و سپس به غيبت مسلمين مي يا هزار مرتبه وردي بر زبان مي
  .گشايد چه مورد رضاي خدا نيست، زبان مي آنروز به 

كند، ولي از عواقب خطرناك  اين شخص به فضيلت تسبيح و ذكر توجه مي
دروغ و خبرچيني و نفاق غافل است و اين خود فريب و غرور است؛ زيرا كه حفظ 

  .تسبيح مورد تأكيد قرار گرفته استزبان از معاصي، بيش از گشودن آن به 
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  هل غرور و فريب و اقسام هر صنفدر بيان اصناف ا
  صنف اول

  اند هستند و آنان چند فرقه 1از فريب خوردگان، علما
اي از آنان چون بر علوم شرعي و عقلي دست يافتند، در آن تعمق كردند  فرقه - 1

و بدان مشغول شدند و از توجه به وظايف جوارح و حفظ آن از معاصي اهمال 
نكردند بلكه به دانش خود مغرور گشتند و  ورزيدند و خود را ملزم به طاعات

د نا  دارند، و در دانش به مقامي رسيده پنداشتند كه در پيشگاه خدا مكانت و مقامي
پذيرد،  شان را درباره مردم مي كند و بلكه شفاعت كه خداوند امثال آنان را عذاب نمي

اند؛ زيرا اگر  وردهگذرد؛ اين فرقه مغرورند و در واقع فريب خ شان در مي و از گناهان
شناخت حالل و حرام دانستند كه علم براي  حتماً مي. تندنگريس با چشم بصيرت مي

  .و شناخت اخالق نكوهيده و پسنديده در نفس است
داستان اين فرقه از علما مثل داستان شخصي است كه تقوا ندارد و مردم را به 

! كند، ولي خود مريض است مي خواند و يا طبيبي كه مردم را مداوا تقوا نيز فرا مي
كند؛ پس آيا با دارو و  بديهي است اين طبيب قادر است خود را مداوا كند، ولي نمي

! هيهات كه چنين باشد! شود؟ دارو گفتن و يا با بيان وصف دارو، بيماري معالجه مي
  !كه شخص مريض پرهيز كند دارو ثمربخش نيست، مگر پس از آن! آري

  :فرمايد اند كه مي خداوند متعال غافل مانده اين گروه از فرموده
 ô‰s% yx n=øùr& ⎯tΒ $ yγ8©.y— ∩®∪ ô‰s% uρ z>%s{ ⎯tΒ $ yγ9¢™ yŠ   ) 10- 9/ شمس(  

__________________________________________________________ 
  منظور مولف در اينجا علماي سوء هستند -1
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همانا رستگار گرديد كسي كه نفس را پاك ساخت، و همانا زيان ديد آن كه نفس «
  .»را آلوده ساخت

ت و علم آن را به رستگار گرديد آن كه تزكيه را دانس: خداوند نفرموده است
  !نگارش درآورد و آن را به مردم آموخت

  :اند ، نيز غافل ماندهو اين گروه از فرموده رسول خدا
كسي كه علمش افزون گردد، و هدايتش افزون نگردد، در پيشگاه خدا جز «

  ».گردد افزايش فاصله و دوري چيز ديگري نصيبش نمي
رسد، كه  به عالمي مي: قيامت و يا ترين عذاب در ميان مردم در روز همانا سخت«

باره بسيار  و احاديث در اين» .عملش در پيشگاه خدا به او نفعي نرسانيده است
  .است

  !جوئيم از احوال آنان جماعت مغرورند و به خدا پناه مياين 
حب نفس و طلب آسايش زودگذر  جز اين نيست كه بر اين گروه حب دنيا و

  . دهد شان آنان را نجات مي علمه در آخرت بدون عمل، اند ك غلبه كرده و گمان كرده
اي ديگر از علما بر علم و عمل ظاهري دست يافتند و معاصي ظاهري  فرقه - 2

هاي خود غافل ماندند، و صفات نكوهيده را ـ كه در  را ترك كردند، ولي از دل
ب طل ها محو نكردند؛ مثل ريا، حسد، پيشگاه خدا زشت و نادرست است ـ از دل

گنان و شركا و طلب شهرت در بالد  جوئي و اراده بد نسبت به هم رياست و برتري
فرمايشات و اين نيز فريب و غرور است و سبب آن غفلت از . و در بين بندگان خدا

  :باشد ، ميرسول خدا
  ».خورد كه آتش هيزم را مي خورد، چنان ها را مي حسد خوبي«
  ».روياند كه آب سبزه را مي ياند، چنانرو حب مال و شرف، نفاق را در دل مي«
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  ... و ديگر احاديثي كه در اين باب وارد شده است
  :و هم اين گروه از فرموده خداوند متعال غافل ماندند

 ω Î) ô⎯tΒ ’tAr& ©!$# 5=ù= s)Î/ 5ΟŠÎ= y™    ) 89/ شعرا(  
  .»كه در پيشگاه خدا بيايد با قلبي سليم مگر آن«

هاي خود غافل شدند و به ظواهر خود پرداختند، و بديهي  بنابراين اين قوم از دل
شود؛ او همانند  تش صحيح نمياست كسي كه قلبش آيينه صاف نباشدف عبادا

بيماري است كه به خارش پوست مبتال شده و دكتر، مالش بدن و مصرف دارو را 
ر، كند در ظاه كرده ولي مريض به مالش بدن اكتفا و مصرف دارو را ترك مي تجويز

چه ظاهر او را  بيماري را پوشانيده، ولي در باطن هنوز بيمار است و در واقع آن
يابد؛ زيرا  اش فزوني مي و همواره بيماري. سان ساخته، ريشه در باطن او دارد بدين

كن  و به راستي اگر بيماري از باطن او ريشه. كه اساس آن در باطن او جاي دارد
ها كه چون در  و چنين است پليدي. شد حت ميگرديد، ظاهرش از آثار آن را مي

  !گردد نهان خانه دل وجود داشته باشد، اثر آن بر جوارح و اعضا پديدار مي
گر از علما بر خصوصيات نفس دست يافتند و دانستند كه از گروهي دي - 3

جهت شرعي مذموم است، ولي به سبب خودپسندي گمان بردند كه آنان از اخالق 
رند و پنداشتند مقامي برتر از آن در پيشگاه خدا دارند كه ايشان را نادرست فاصله دا

شوند  ها مبتال مي گونه بيماري گونه اخالق پست مبتال گرداند و فقط عوام بدين بدين
زيرا كه ! ند، نخواهد شدا و اين پستي، شامل كساني كه به اين درجه از علم رسيده

گونه  اند كه سزاوار نيست بدين دهاين جماعت در پيشگاه خدا به مقامي نايل ش
شوند و اين  مبتال ميها  گونه بيماري گرداند و فقط عوام بدين ت، مبتالساخالق پ
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زيرا كه اين ! اند، نخواهد شد پستي، شامل كساني كه به اين درجه از علم رسيده
گونه اخالق  كه سزاوار نيست بدين. اند جماعت در پيشگاه خدا به مقامي نايل شده

سان تصورات نادرست بر آنان غلبه كرده و كبر،  ت، مبتال گردند و بدينزش
  ... جوئي و طلب شرف و عزت بر آنان چيره گشته است طلبي و برتري رياست

عامل فريب و غرور اين قوم اين است كه گمان دارند اين كبر نيست و بلكه اين 
  . عزت دين است و اظهار شرف علم و نصرت دين خدا است

باره غافل ماندند و فراموش كردند كه رسول   از خوشحالي ابليس در اين اينان
ـ  كه چگونه پيامبر خدا ندو بررسي كن ، را به عنوان اسوه خويش قرار دهندخدا

  . اند كرده به كوري چشم كافرين ـ متواضعانه و ساده زندگي مي
ن غفلت ستزي  و فروتني و فقر و ساده شچنين اين گروه از تواضع صحابه هم
پوشي در  ، به سبب ژندهسكه با ياد داريم چون حضرت عمر اند؛ به طوري ورزيده

موقع تشريف فرمايي به شام مورد سرزنش بعضي از مردم قرار گرفت، در پاسخ 
ما قومي هستيم كه خداوند با اسالم ما را عزيز فرموده است، و عزت را «: فرمودند

هاي  ولي اين جماعت، عزت دين را در جامه !»كنيم و جو نمي  در غير اسالم جست
كند كه در پي عزت و شرف علم و  جويند، و هر كدام از آنان گمان مي بها مي گران

يا . رود به كار مي كيشانش پروا بر ضد هم اگر چه در اين راستا زبانش بي. دين است
يايد بگويد، زبانش ببيند كه هر چه بر  اش را رد كند، خود را آزاد مي اگر كسي گفته

كند كه اين خود حسد است كه نسبت به  و در عين حال به خاطرش خطور نمي
اند، روا داشته است و  خود و ديگران كه برخالف نظريه او سخن گفته كيشانش  هم
اين چنين ! اين خشم براي حق است و اين دشمني براي رد باطل است: گويد مي

حضور او شخصي به يكي ديگر از خوردگان است، زيرا اگر در  شخصي از فريب
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شود، چه بسا كه خوشحال  رديفان او طعنه وارد كند نه تنها خشمگين نمي علما و هم
شود؛ اگرچه به ظاهر ممكن است خود را در نظر مردم خشمگين نشان دهد،  نيز مي

  . نوا است كننده هم ولي قلبش با آن شخص توهين
درصددم كه «: گويد آيد و مي مي بعضي اوقات درصدد نشر و گسترش علم بر

در حالي كه در اين گفتارش رياكار است؛ زيرا كه » مند سازم مردم را از دانش بهره
بايد اصالح مردم را توسط ديگران نيز دوست  بود، مي اگر درصدد اصالح خلق مي

  . تر از او هستند داشت ـ با دست كساني كه مثل او، باالتر از او و يا پائين مي
به   شود و با آنان طرح دوستي بريزد و زبان كه بر سالطين وارد ميچه بسا 

: با سلطان چيست گويد شان بگشايد و چون از او بپرسند كه علت اين مراوده مدح
اين چنين مرد ! جز اين نيست كه غرض من نفع مسلمانان و دفع ضرر از آنان است

اگر شخص ديگري ، كه در مدعايش صادق بود خورده است، چرا مغرور و فريب
گشت و اين در حالي  بايد خوشحال و مسرور مي كرد مي غير از او نيز چنين مي

چون خود را در نزد سلطان ببيند، كه درباره كسي به  است كه اگر شخصي هم
  .گردد شفاعت برخاسته خشمگين مي

چه بسا كه اين شخص اموال مردم به دستش برسد و چون به فكرش خطور كند 
اين مال بدون مالك است و براي «: گويد حرام است، شيطان به او مي كه اين مال

مصالح مسلمين در نظر گرفته شده و تو امام و عالم مسلمانان هستي و قوام دين با 
ندارد؛  اين مال مالكي: اول: نماياند اين سه تلبيس است كه بر او رخ مي! ».تو است

و آيا كسي . او امام مسلمانان است: اين مال براي مصالح مسلمين است و سوم: دوم
و علما فاضل اين امت، از  كه همانند انبيا و صحابه امام باشد، مگر آن تواند مي

عالم «: فرمومده است ÷مثال اين شخص چنان است كه عيسي! دنيا روي برتابد؟
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گذرگاه آب قرار گيرد، اين صخره نه  ةاي است كه در دهان بدكردار، همانند صخره
اصناف فريب » .گذارد كه آب به محصول برسد كند و نه مي آب استفاده ميخود از 

 ناهل علم فراوان است و عوامل فساد اين گروه به مراتب بيش از عوامل اصالح آنا
  .باشد مي

اي ديگر، علمائي هستند كه بر علوم دست يافتند و اعضا و جوارح را  فرقه - 4
ند و از معاصي ظاهري دوري گزيدند پاك ساختند و با طاعات آن را زينت بخشيد

و به اخالق خود توجه كردند و به صفاي قلب و پاكي آن از حسد و كبر و كينه و 
و براي رهائي از اين عوامل فساد تالش كردند و بنيان  جوئي، همت گماشتند برتري

آن را از قلوب بركندند و از فسادهاي ظاهري خود را آزاد ساختند، ولي در زواياي 
كه در  شان كيدهاي شيطاني مخفي مانده و با آن فريفته شدند، به طوري بقلو
مانده كه از آنها غافل مانده  باقي هاي شيطاني هايشان، برخي از نيرنگ خانه جان نهان

  .و به آن نپرداختند
هاي هرز پاك  خواهد آن را از علف مثال آنان مانند زراعتي است كه دهقان مي

كند ولي به بذرهاي  هاي هرز را نابود مي پردازد و علف آن ميگرداند، لذا به بررسي 
كند كه تمام مزرعه  نهد و گمان مي هاي هرز كه در زمين پنهان است وقعي نمي علف

شود، بذر  هاي هرز پاك شده است و چون از مزرعه غافل مي از لوث علف
عت را به فساد و آورد و زرا مي زند و از زمين سر بر  هاي هرز دوباره جوانه مي علف

  !كشاند تباهي مي
كنند و چه بسا كه از روي خودپسندي و كبر  اين گروه اگر وادار شوند، تغيير مي

كند و ممكن است كه به خلق به ديده  از جوشش و معاشرت با خلق خودداري مي
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كوشند، تا در نظر  تحقير هم بنگرند و چه بسا كه در آراسته كردن ظاهر خود مي
  .بار نباشنداعت مردم بي

اند و به علم فتاواي در  اند كه علوم مهم را به كنار گذاشته دسته ديگر علمائي - 5
اند و تمام كوشش خود را در آگاهي از تفاصيل  حكومات و خصومات اكتفا كرده

اند و به اسم فقيه،  معامالت مادي روزمره در بين خلق و مصالح معاش مبذول داشته
نام » علم مذهب«و » علم فقه«ساخته و علم خود را  خود را از ديگران متمايز

باطني را ضايع سازند و به  ظاهري وال اند و چه بسا كه با اين حال علم به اعم نهاده
كردار اعضا و جوارح توجه نكنند و زبان را از غيبت و شكم را از خوردن حرام، باز 

وه به ساير جوارح ندارند و از رفتن به خدمت پادشاهان برحذر نباشند و به عال
  .و ريا و حسد و ساير مهلكات حراست نكنندهاي خود را از كبر  اهميت نداده و دل

يكي از حيث عمل، كه راه عالج آن را در : اند اين فرقه از دو جهت فريب خورده
بيان كرديم و مثالشان همچون بيماري است كه از پزشكان  1الدين علومء احياكتاب 

بگيرد ولي آن را درك نكند و از عمل بدان طفره رود؛ پس  خواص دارو را تعليم
اند، و  اين گروه مشرف بر هالكت هستند؛ از اين جهت كه تزكيه خود را فرو گذاشته

__________________________________________________________ 
اما گفتار ، آراء و نظريات مختلفي دارند كرام علماي) دينالاحياء علوم (تاب مولف در مورد ك -1

احاديث  مباحث مفيد و سودمند مطالب نادرست و داشتن منصفانه آنست كه در اين كتاب با وجود
لذا ، فلسفي وجود دارد هاي صوفيان و نظريات و موضوع و برداشتهاي غلط بنا بر قصه ضعيف

ا هوشياري كامل اين گونه مطالب را در نظر داشته باشد و هر گفتاري را بدون خواننده بايد ب
   )ححصم(. تحقيق و صحت آن تاييد ننمايد
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مشغول گشته و عمر خود را در اين راه ... به كتاب حيض، ديات، لعان، ظهار و 
  .اند تلف ساخته

باشد، كه هر كدام  سبت به آنان ميشان ن عامل فريب اين قوم، تعظيم خلق و اكرام
كند و هر كدام  از آنان با عنوان قاضي و مفتي، در عرصه اجتماع عرض اندام مي

سازد و چون با هم جمع گردند، زمينه  نسبت به آن رفيق ديگرش طعن وارد مي
  .رود طعن از ميان مي

ندارند پ سان كه اين گروه مي جنبه دوم فريب اين فرقه از حيث علم است؛ بدين
آنان وجود ندارد و تنها علمي كه انسان را به سعادت و نجات كه دانشي جز دانش 

شناخت خدا و در حالي كه عامل نجات انسان، . رساند همين علم آنان است مي
  .مي باشد پيروي از احكام او و فرستاده او 

  .معرفت ذات، معرفت صفات و معرفت افعال
ر طريق حجاج به فروش زاد و توشه مشغول اما اين گروه مثل كسي است كه د

اندوز درباره  دانند كه فقه، همان دانش اين قوم نمي. گردد از زيادرت كعبه باز ماند
كه قلب، ترس  انگيز و بازدارنده او تعالي است؛ به طوري خدا و معرفت صفات ترس

كه  چنان. مخالفت از فرمان خدا را دريابد و همواره تقوا را مالزم خود قرار دهد
  :خداوند متعال فرموده است

 Ÿω öθ n= sù txtΡ ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 7π s%öÏù öΝåκ÷]ÏiΒ ×π xÍ← !$ sÛ (#θ ßγ¤)xtG uŠÏj9 ’ Îû Ç⎯ƒ Ïe$!$#   ) 122/ توبه(    
گردند، تا در پي كسب دانش در دين بروند  اي بيرون نمي چرا از هر گروهي طائفه«

  .»و در دين دانشمند گردند؟
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نش فقه، فقط به موارد مورد اختالف بسنده كرده و جز طريق بعضي از آنان از دا
مجادله و الزام و خاموش كردن خصم، چيز ديگري برايش اهميت ندارد و بر اين 

زند و در طول شب و روز  اساس براي غلبه و مباهات بر خصم، حق را كنار مي
گنان  مشغول بررسي مناقصات ارباب مذاهب است و به جست و جوي عيوب هم

اين گروه در حقيقت دل در گرو دانش ندارند و مقصدشان مباهات . پردازد خود مي
كوشيدند، بهتر از آن بود كه  مي باشد؛ اگرچه در تصفيه قلوب خود مي كيشان بر هم

به علمي وقت تلف كنند كه جز در دنيا ثمر ديگري برايشان نداشته باشد و نفع آن 
شود كه  خرت به آتشي سوزان تبديل ميدر دنيا هم تكبر است و تكبر نيز در آ

، شامل اما ادله مذهب را كتاب خدا و سنت رسول خدا. كند صاحبش را بريان مي
  .گردد؛ ولي چقدر زشت است غرور و فريب اين گروه مي

نويسي بر مخالفين و  اي ديگر از علما به علم كالم و مجادله، ورديه فرقه - 6
گوئي كردند  ند و در باب مقوالت مختلف، زيادههاي آنان پرداخت گوئي بررسي تناقض

  .هاي مناظره و خاموش كردن مخالف را آموختند و روش
كننده هستند و  يك گروه گمراه و گمراه: شوند م به دو گروه تقسيم مياين قو

  .باشند گروه دوم، برحق مي
ل كه خود را اه باشد؛ به طوري اما علت غرور فرقه ضاله، غفلت از ضاللت آن مي

شوند كه برخي بعضي ديگر  هاي متعددي منقسم مي اين فرقه به گروه. داند نجات مي
كند و از اين رو گمراه شدند كه آنان بر شروط ادله و روش آن دست  را تكفير مي

نيافتند و لذا شبه را دليل و دليل را شبه ديدند و اما غرور فرقه بر حق از آن جهت 
ها در دين خدا  را بهترين ثواب  داشتند و آنترين كار پن است كه جدل را مهم

شود، مادام كه به تفحص و بررسي و  شمردند و پنداشتند دين كسي كامل نمي
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تحقيق نپردازد؛ و اينكه اگر كسي خدا را بدون تحقيق، تصديق كند و يا در فكر 
هم باره نتواند آزادانه تصميم بگيرد و دليل بياورد، مؤمن نيست و اگر  كردن در اين

  .آيد مؤمن است، ايمانش كامل نيست و نزد خدا مقرب به حساب نمي
، اهل اين گروه به دوران صدر اسالم توجه نكردند و ندانستند كه رسول خدا

سده اول اسالم را بهترين خلق معرفي فرمودند و از آنان در باب خداشناسي دليل 
  .نخواستند

هرگز قومي گمراه «: كه، روايت كرده ، از رسول خداسابوامامه باهلي
  ».دل را به همراه آوردجشان  كه مقدمه ضاللت نگرديدند، مگر آن

گروهي ديگر از علما به وعظ پرداختند و در باب باال بودن مقام كسي كه  - 7
درباره اخالق و خصوصيات نفس و صفات قلب از خوف و رجا، صبر، شكر، 

  .ا بر زبان راندنده زند سخن توكل، زهد، يقين، اخالص و صدق حرف مي
پندارند مادام كه زبان به اين صفات باز  خوردگانند، زيرا مي اين گروه نيز فريب

ها  اند؛ در خود فرسنگ خوانند، خود نيز بدان متصف شده لق را بدان ميخكنند و  مي
غرور . با اين صفات فاصله دارند، مگر به اندازه بسيار اندكي در حد عوام مسلمانان

بدترين نوع غرور است؛ زيرا كه آنان خودپسندند، و خودپسندي را تا اين گروه، 
پندارند كه در درياي علم محبت و غواصي آن تبحر  اند و مي نهايت آن رسانيده

اند اگرچه خود  اند و نزد خدا رستگارانند و مادام كه از زهد سخن گفته بدست آورده
 فريب اين گروه بدتر از. اند مورد غفران خدا واقع شدهاند،  بدان عمل هم نكرده

او بذر محبت هاي مذكور قبل است؛ زيرا كه گمان دارند در راه خدا و رسول  گروه
هاي اخالص ارجي  كاري كارند و اين در حاليست كه بر جنبه تحقيق و ريزه مي

خانه عيوب نفس پي  مند گردند و به عالوه بر نهان اند تا از اخالص بهره ننهاده
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شان در مورد تمام خصوصيات،  را از آن پاك و منزه سازند و وضعا خود اند، ت نبرده
  . چنين است

كنند و  دارند و در دنيا به زهد تظاهر مي دوست ميرا آنان بيش از ديگران دنيا 
مردم را به اخالص . شان به دنيا است اين تظاهر به خاطر شدت عالقه و رغبت

خوانند،  مردم را به سوي خدا مي. اند كنند، در حالي كه خود غيرمخلص تشويق مي
دهند، و خود را از عواقب  كه خود از خدا گريزانند، از خشم خدا بيم مي در صورتي

فراموش  كنند، و خودشان او تعالي را پندارند، بر ياد خدا تأكيد مي آن ايمن مي
اند،  كنند، و خود از او تعالي دوري گزيده اند، به تقرب به سوي خدا دعوت مي كرده

نشيني و  در عين مذمت صفات زشت خود بدان متصف هستند، مردم را به گوشه
كه اگر  اند؛ به طوري نشيني مردم حريص خوانند و خود به شدت به هم عزلت فرا مي

منع گردند، زمين با همه خوانند  از مجالسي كه در آن مردم را ظاهراً به سوي خدا مي
كنند، هدفشان اصالح خلق است، و آنان را  مي گردد، و گمان فراخي بر آنان تنگ مي
رديفان يكي از آنان كسي پيدا شود كه خلق  اگر از هم! اند از اصالح خلق بازداشته

اگر . ميرند خلق گردد از غم و ماتم و حسد ميبه او روي آورند و او عامل اصالح 
لق براي او رديفان او ثنا خواند، آن شخص بدترين خ مترددين بر يكي از هم ازيكي 

  .گيرد آيد كه بغض او را در دل مي به حساب مي
اند و  و آگاهي دور شدهاند و بسيار از تنبيه  ترين فريب را خورده اين گروه بزرگ

  .اند از بازگشت به راه انسداد فاصله گرفته
اند و آنان واعظان  از علما از مسئوليت مهم وعظ، عدول كردهاي ديگر  فرقه - 8

اند، مگر كسي خدا  كه به طور عموم از اصل وعظ و ارشاد فاصله گرفتهاند  اين زمان
اپلوسي، و گفتن سخنان بيهوده و تلفيق او را حفظ كرده باشد؛ پس اين گروه، به چ
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طلبي در گفتن  شان شهرت سخناني خارج از قانون شرع و عدل پرداختند و هدف
  .انگيز است سخنان شگفت

ها و مسجع كردن الفاظ و تلفيق آن همت  ن نكتهاي از آنان به آماده كرد طايفه
بندي گفتار و استشهاد به اشعار وصال و فراق است و  گماشتند و اكثر آنان در سجع

وجد و شرو بر پا شود، هرچند براي شان  با اين نحوه گفتار درصددند، كه در مجلس
خود  اغراض فاسد باشد؛ پس اين گروه، شياطين انس هستند، كه در عين اين كه

  :كه نكته قابل تأمل اين. كشانند گمراهند مردم را نيز به گمراهي مي
كردند، درصدد اصالح مردم بودند و در واقع  اصناف قبل اگر خود را اصالح نمي

شان بر روال صحيح استوار بود؛ اما اين گروه، مردم را از خدا باز  كالم و وعظ
ند و درباره خدا آنان را فريب ده سوق ميپايه  دارند و به سوي اغراض بي مي
اي، آنان را به معاصي و ارتكاب آن جزئت  دهند و با الفاظ ساخته شده حرفه مي
افزايد؛ به ويژه زماني كه واعظ  هاي مادي مي شان به ارزش دهند، كه اين به رغبت مي

 هاي زيبا مزين و حالت تكبر و ريا نيز در او وجود داشته باشد، مردم را به به لباس
  . طور كلي از رحمت الهي نااميد شوندخواند تا كه به  فرا مينوميدي از رحمت خدا 

هاي زاهدان در مذمت دنيا  اي ديگر از علما كساني هستند كه به گفته فرقه - 9
به  بدون احاطه«اند،  اي كه حفظ كرده اند و اين سخنان را بر همان شيوه قناعت كرده

بيني كه اين گفتارها را بر  ند و يكي از آنان را ميكن تكرار مي» معاني و مفاهيم آن
اين سخنان نشينان خود را با  ها و بازارها هم گويد و برخي نيز در خيابان منابر باز مي

اند و به واسطه حفظ كالم  پندارند كه نزد خدا نجات يافته دهند و هر كدام مي پند مي
هاي قبل  اين گروه از فرقه. دگيرن زاهدان و بدون عمل، مورد غفران خدا قرار مي

  .اند بيشتر فريب خورده
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گذرانند؛ يعني در  اي ديگر از علما اوقاف خود را در علم حديث مي فرقه -10
سماع آن، جمع روايات فراوان و در جست و جوي سندهاي غريب احاديث؛ به 

و  بزندطوري كه تمام توان و نيروي يكي از آنان اين است كه در بالد مختلف دور 
كنم و  از شيوخ و اساتيد مختلف، حديث روايت كند، تا بگويد از فالني روايت مي

خوردگي و  فريب. با فالني مالقات كردم و اسنادي را دارم كه نزد ديگران نيست
  :غرور اين قوم از چند جهت است

هاي تورات هستند؛ زيرا كه عنايت خود را به فهم  آنان همانند حفاظ جزوه) 1
برايشان  پندارند كه اين دارند، بلكه به نقل آن بسنده كرده و مي نمي سنت مصروف

چرا كه مقصود از حديث، فهم و تدبر در معاني آن است؛ پس ! هيهات. كافي است
را فهميد و سپس در عمل به  گاه آن سپس حفظ كرد و آن ،اول بايد حديث را شنيد
 اند اين گروه به شنيدن اكتفا كردهكه  در حالي. را منتشر كرد  آن كوشيد و سرانجام آن

اي  سان حديث را فراگرفتن، فايده اند، و بدين و به ديگر مراحل آن دست نيافته
 . نيست

 مفهوم و كه از ر حاليدخوانند،  و حديث را در اين زمان، كودكان نيز مي
استاد در حالي حديث را بر نوجوان قرائت . خبر هستند هاي آن غافل و بي ارزش

بيند، ولي از آن  چه بسا خود از آن غافل است و فقط نوشته حديث را مي د، كهكن مي
داند و چه بسا كه استاد در حال خواب است و از او حديث روايت  چيزي نمي

  .خوردگي و غرور است ها فريب مه اينشود و او خبر ندارد و ه مي
رسول  جز اين نيست كه اصل در سماع حديث اين است كه راوي، حديث را از

در ادا آن و . طور كه شنيده است ، شنيده باشد و آن را حفظ كند، البته آنعخدا
كوشش كند، همان طوري كه آن را حفظ كرده است؛ بدين ترتيب روايت، بر اساس 
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، عاجز عاگر راوي از سماع از رسول خدا. حفظ است و حفظ مبتني بر سماع است
ين بشنود، كه سماع از آنان همانند و يا تابع ز صحابهااست، بايستي حديث را 
است كه در حفظ آن  و در اين حال بر او الزم. ، باشدعشنيدن او از رسول خدا

كه حفظ كرده آن را روايت كند، به نحوي كه حتي در يك  كوشش كند و چنان
حرفي از آن ترديد پيدا نيست؛ زيرا اگر اشتباه كند، ديگران نيز كه حديث را از او 

  .همين اشتباه را تكرار خواهند كرداند  گرفته
يكي از طريق قلب است، كه همواره آن را در : باشد حفظ حديث به دو طريق مي

نويسد و مكتوبي را  شنود مي دوم آن كه آن چه را مي. دارد خاطر و ياد خود حفظ مي
كند كه دست ديگري به آن نرسد و بهترين راه حفظ  كه صحيح نوشته، حفظ مي

كه دست ديگري اصالً  ،ت، كه آن را در صندوق خود نگهداري كندنوشته آن اس
  .بدان نرسد

كه اگر اين . آلود بنويسد روا نيست كه حديث را كودك و انسان غافل و خواب
شنيدن . بود چه در گهواره شنيده نيز روا مي بايست نوشته آن بود، مي امر روا مي

باشد؛ البته  و عمل بدان مي حديث شروط زيادي دارد، بلكه مقصود از آن شناخت
  .حديث همانند قرآن داراي مفاهيم فراواني است

از ابوسفيان بن ابي الخير المنهي روايت شده كه او در مجلس زاهربن احمد 
، ده رسول خداسرخسي حضور يافت و اولين حديثي را كه روايت كرد اين فرمو

  ».دان عنايت ندارد، ترك كندچه را ب م انسان آن است، كه هر آناسالاز خوبي «: بود
تا كه از آن فارغ  مرا كافي است، گاه از مجلس برخاست و گفت اين روايت آن

  .گونه دقيق بوده است شنيدن حديث نزد مردم بدين. شوم و غير آن را بشنوم
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اي ديگر از علما به علوم نحو و لغت و شعر پرداختند و در پي كسب  فرقه -11
مدند و بدان فريفته شدند و پنداشتند كه چون از علماي آگاهي از لغات غريب برآ

امت هستند، پس گناهانشان بخشيده است؛ زيرا كه قوام دين و سنت به وسيله علم 
نحو و لغت است؛ پس عمر خود را در اين را فنا كردند، و در تمام آن در پي كسب 

  .اطالع از قوانين دقيق نحو و لغت مصروف داشتند

دانستند كه لغت عرب همانند  بودند، مي اگر عاقل مي. ي استو اين غرور بزرگ
كند، مثل آن  لغت ترك است و كسي كه عمرش را در راه فراگيري لغت عرب فنا مي

ست كه در راه فراگيري لغت تركي و هندي و غير آن عمري را سپري اكسي 
و آمده است  كند، تنها فرقي كه هست، آن است كه شرع مقدس به زبان عرب مي

چه بدين دو معني ديني تعلق  دانش نحو و لغت در حد شناخت كتاب و سنت و آن
محدود، بيش از نياز است و ند و اما تعمق در آن به درجه غيرك گيرد، كفايت مي مي

  .صاحب آن فريفته شده است
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  صنف دوم
ند كه  ا لخوردگان، صاحبان عبادات و اعما گروهي از مغرورين و فريب

  شوند ي متعددي تقسيم ميها خود به گروه
شود، بعضي در تالوت قرآن، بعضي در حج،  ه مياز جمله بعضي در نمازش غرّ
اي هستند كه در باب فرايض  از اين صنف فرقه .بعضي در جهاد و بعضي در زهد

كنند كه به  بيني مي قدر در نوافل ژرف آورند و آن كنند و به نوافل روي مي اهمال مي
مانند كسي كه وسوسه بر او در  گذرند؛ از حد در مي انجامد و يروي كارشان م زياده

پندارد آبي كه در  پردازد و مي كند و در مورد آن به مبالغه مي وضو گرفتن غلبه مي
گردد و براي خود احتماالت دور از  دست دارد از لحاظ شرعي به پاكي او منجر نمي

كند  كند باز هم تصور مي ه ميكه هر چه از آب استفاد گيرد؛ چنان واقع در نظر مي
  .قريب به پليدي است

ه حرام بگردد، احتماالت قريب  همين شخص وقتي كارش به خوردن حرام باز
اگر رعايت اين . كند و چه بسا كه حرام محض و خالص را بخورد را بعيد تلقي مي

 سكه سيره صحابه دد بهتر خواهد بود؛ به دليل اينراحتياط از آب به غذا منتقل گ
كه  در حالياز ظرف يك نصراني وضو گرفت،  سحضرت عمر. چنين بوده است

رفت و با اين وصف در برخي موارد از استفاده  احتمال ظهور نجاست در آن مي
  . كرد و اين به خاطر بيم از افتادن در ورطه محرمات بود حالل خودداري مي

كي از آنان را ترك بر گروهي ديگر وسوسه در نيت نماز غلبه كرد و شيطان ي) 2
اندازد، تا جماعت از  كند تا نيت او درست بسته شود، بلكه او را به وسوسه مي نمي

باز اگر تكبير . او فوت گردد و چه بسا كه اين وسوسه به اتمام وقت نماز منجر شود
گاهي در . تحرم را هم به دست آورد، در قلبش ترديد در صحت نيت او وجود دارد
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كند و شنيدن  شود كه حتي صفت تكبير از شدت احتياط تغيير مي تكبير وسوسه مي
اين كار اول نماز اوست و بر همين . گردد فاتحه امام در جماعت از او فوت مي

ورزد و دلش در آن حضور ندراد و تازه مغرور هم  منوال در همه نماز غفلت مي
كه حضور دل در  شده كه در نماز، نهايت احتياط را مراعات كرده است؛ غافل از آن

  !نماز واجب است
جز اين نيست كه ابليس او را فريب داده و اين كار را براي او مزين ساخته، و 
در نظرش چنين وانمود كرده كه رعايت اين احتياط تو را از عموم مردم ممتاز 

  !سازد و در نزد پروردگارت از مقام بهتري برخوردار خواهي شد مي
ن وسوسه غلبه كرده اما در اداي مخارج حروف گروهي ديگر هرچند بر آ) 3

كه هر كدام در  گيرند؛ به طوري فاتحه و نيز ساير اذكار نهايت احتياط را به كار مي
بسيار » ظا«و » ضاد«اداء حروف شدت به خرج داده و براي فرق بين حروف 

باشد و غير از اين چيز ديگري براي اهميت ندارد و در اسرار  حساس مي
داند كه خلق، مكلف به  انديشد و به معاني آن توجه ندارد و نمي كتاب نميال فاتحة

تالوت قرآن و اداء مخارج آن با آن شدت نيستند، جز در حد عادتشان در سخن 
   .گفتن

اين غروري بزرگ است و مثال آن همانند كسي است كه پيامي را به مجلس 
ولي آن مرد در . او برساندسلطان ببرد و مأمور باشد كه آن را به نحو صحيح به 

اي را بارها تكرار كند و در عين  مخارج حروف آن دقت به خرج دهد و هر جمله
بدون شك اين . حال از مقصود پيام غافل باشد و به حرمت مجلس توجه نكند

چنين شخصي مورد توبيخ سلطان قرار گرفته و به تيمارستان منتقل خواهد شد و 
  .ديشه قلمداد خواهند كردهمگان او را فاقد عقل و ان
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اي  شوند، ولي از آن بهره گروهي ديگر به تالوت قرآن كريم مغرور مي) 4
كنند و در  چه بسا كه آنان قرآن را در هر شبانه روز يك بار ختم مي. برند نمي
هايشان در جهان مادي به سير و  هايشان به تالوت مشغول است، دل كه زبان حالي

انديشند، تا از موارد توبيخ آن،  كدام در معاني قرآن نمي پردازد و هيچ ساحت مي
متنبه گردند و از مواعظ آن پند گيرند و با توجه به اوامر و نواهي قرآن از آن درس 

  ! عبرت آموزند و از معاني ژرف قرآن لذت گيرند و از اعجاز نظم آن سود جويند
اند از صوت خود ممكن است خواننده صوتي زيبا داشته باشد و چون قرآن بخو

لذت ببرد و بدين سان مغرور گردد و گمان كند كه او با خداي تعالي مناجات كرده 
كه ! چنين شخصي چقدر از حق به دور است اين! هيهات. و كالم او را شنيده است

كرد و خاطرش  اگر لذت كالم خدا را دريافته بود، به صوت زيباي خود توجه نمي
ي است كه لذت كالم جز از حيث معني در جنبه ديگري بديه! خورد بدان پيوند نمي

  .برد شود و لذا چنين فردي در غروري بزرگ به سر مي يافت نمي
گروهي ديگر به روزه گرفتن غره شدند و ممكن است همواره روزه بدارند و ) 5

باز  هاي خود را از غيبت روزهاي گرمي را روزه بگيرند، ولي با اين حال زبان
هاي خود را در موقع افطار از  كنند و شكم را از ريا حفظ نمي خود دارند، و نمي

اين . گويي باكي ندارند گويي و زياده دارند، و در سخن گفتن نيز از ياوه حرام باز نمي
اند و بدين سان گمان  گروه واجب را ترك كرده و به مستحب و مندوب روي آورده

جز اين نيست كه مسلمان و ! هيهات. دان دارند كه به عنوان مسلمان، تسليم خدا شده
تسليم خدا كسي است كه در پيشگاه او تعالي با قلبي سليم حاضر شود؛ پس اين 

  .اند اند و به خود مغرور گشته ترين فريب را خورده گروه شديد
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كه از مظالم كناره گيرند، ديون  گروهي ديگر به حج مغرور شدند، بدون اين) 6
ب رضايت پدر و مادر بكوشند و يا توشه سفر را از منبع خود را ادا كنند و در جل

چه بسا كه نماز فرض را در راه حج ضايع سازند و نيز از . حالل به دست آورند
داري بگيرند و رد راه از  پاكي جامه و بدن عاجز باشند و به ستم از ديگران حق راه

خي از آنان از راه انگيز پرهيز نكنند و حتي ممكن است كه بر سخنان بيهوده و خصم
جمع حرام بر رفقايشان انفاق كنند و از آن ريا و خودنمايي را در نظر داشته باشند، 
بدين ترتيب در كسب حرام معصيت خدا مرتكب شده كه اين اول كار است و دوم 

كه در حالي به كعبه رسيده و در آن حضور يافته كه قلبش ملوث به اخالق رذيله  اين
و با اين حال گمان دارد كه در پيشگاه خدا مقامي ارجمند  و صفات مذموم شده

  .خورده است بدين سان اين مرد مغرور گرديده و فريب. دارد
گيرند و مردم را امر به معروف  دادن و اندرز در پيش مي اي ديگر راه بيم دسته) 7

و آنان را  گيرد بيني كه به مردم ايراد مي كنند، و يكي از آنان را مي و نهي از منكر مي
چون مردم را به نيكي امر . كند دهد و خود را فراموش مي به انجام نيكي فرمان مي

گير و در جست و جوي رياست و عزت است و اگر مردم  كند، در كارش سخت مي
: گويد شود و مي كار نادرستي از او مشاهده كنند و بر او ايراد بگيرند، خشمگين مي

گاهي مردم را در مسجد گرد  »!گيري؟ ايراد مي من محتسب هستم، چگونه بر من«
گويد، و چه بسا كه ريا و  آورد و اگر كسي تأخير كند با او به تندي سخن مي مي

عالمتش آن است كه اگر در مسجد غير او . خودنمائي و رياست بر او غلبه كند
را بعضي از آنان . شود برخيزد و اداره جمع را به عهده بگيرد، بر او خشمگين مي

اگر غير او بيايد . شان به خاطر خدا است پندارند اذان گويند و مي بيني كه اذان مي مي
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گويد من به  گردد و مي قيامت بر او قائم مي ،و به هنگام عدم حضور او اذان گويد
  !اي حقم نرسيدم و شما مزاحم شده

و بهتر از كه ا پندارند داند، و مي بعضي از آنان به امامت مسجدي خود را مقيد مي
گفته شود و » امام مسجد«ديگران است و تمام هدفش آن است كه به او عنوان 

كه اگر غير از او كسي ديگر اما جماعت شود ـ  تعالمتش آن اس! ن و چنانيچن
  . آيد تر باشد ـ بر او گران مي هرچند از او هم پرهيزگارتر و دانشمند

اند؛ به نحوي  و بر آن مغرور شده اند ديگر گروه، در مكه و مدينه مجاور گشته) 8
هايشان به  لاند و چه بسا كه د هاي خود را پاك نساخته ها و ظواهر و باطن كه دل

: گويند كنند و مي بيني كه به آن افتخار هم مي بالد و منازل آنان وابسته است، و مي
اين چنين شخصي مغرور است؛ . ام چندين سال است كه در مكه رحل اقامت افكنده

زيرا بهتر آن است كه در عين اقامت در شهر خود، قلبش به كعبه وابسته باشد و اگر 
و اگر به خاطر  .جواري را محفوظ دارد هم مجاورت مكه را برگزيده، بايد حق هم

خدا به مكه آمده، بايد حق خدا را مراعات كند، و اگر در مدينه سكني گزيده، بايد 
تواند اين حقوق را رعايت كند؟ اين  سي ميچه ك. ، را رعايت كندحق رسول خدا

اند كه محيط، باعث نجات  اند و گمان كرده گروه مغرورند و به ظواهر فريب خورده
اي براي انفاق  چه بسا كه يكي از آنان حتي از بخشيدن لقمه! هيهات. گردد آنان مي

پس ! چقدر رعايت حق مجاورت خلق مشكل است؟. نظر نكند به يك فقير صرف
از حفظ جوارح و اعضا و قلب چه  نه است رعايت حق مجاورت خالق و آنچگو

  !شخص و رعايت نيك آن الزامي است؟
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گزينند و از غذا و لباس به حداقل آن  مي گروهي ديگر زهد در مال را بر) 9
پندارند كه مقام پارسايان را  و مي. كنند قناعت و از مسكن به مسجد اكتفا مي

  !قت با اين حال مشتاق رياست و جاه هستنداند، و در حقي دريافته
يا وعظ، يا مجرد  ،يا به وسيله علم: آيد رياست به يكي زا اين چيزها بدست مي

اند؛ زيرا  ترين مهلكات مبتال شده ترين راه را برگزيده و به بزرگ آنان آسان. زهد
گذاشتنه و  طلبي را فرو مي پرستي است و اگر يكي از آنان جاه پرستي بدتر از مال جاه

  !بود تر مي آورد، به سالمتش نزديك طلبي روي مي به مال
پندارند كه از زاهدان دنيا هستند و در واقع معني دنيا را  اين گروه مغرورند و مي

  !اند و چه بسا كه ثروتمندان را نيز بر فقرا مقدم دارند نفهميده
ي لگزيند، و نشيني برمي شود و ديگري خلوت و گوشه يكي به علمش مغرور مي
يكي چون مال به او تقديم شود، آن را دريافت . شروط آن را به همراه ندارد

كه به مال عالقه  در حالي. كه مبادا گفته شود زهدش باطل است كند، از ترس اين نمي
  !و اشتياق دارد، اما از مذمت مردم بيمناك است

خواند و  از ميگيرد و حتي در شبانه روز هزار ركعت نم يكي بر خود سخت مي
ها به مراعات حضور دل اهميت  كند و در عين حال در تمامي اين قرآن ختم مي

دهد، و به بررسي و تطهير آن از ريا و كبر و خودپسندي و ساير مهلكات توجه  مين
. كند حسنات او را سنگين مي ةپندارد كه عبادات ظاهري، كف كند و چه بسا مي نمي

هايي  و يكي از خصائل ارزشمند، بهتر است از امثال كوهاي از تقوا  كه ذره! هيهات
  . عمل به جوارح

ورزند و به فرايض در حد نوافل  گروهي ديگر، بر نوافل بسيار حرص مي) 10
بيني كه به اداي نماز ضحي و نماز شب و امثال  كنند، يكي از آنان را مي توجه نمي
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چيزي  نر آدند و ك آن خوشحال است و به نماز فرض احساس شادماني نمي
، را بيند؛ زيرا حريص است آن را در اول وقت ادا كند و قول رسول خدا نمي

  :كند كه فراموش مي
چه  جويند، به چيزي بهتر از ادا آن جويان به خدا تقرب نمي قسم به خدا تقرب«

  »!خداوند بر آنان فرض گردانيده است
ارهاي ناپسند به حساب بيني كه شخص رعايت ترتيب در امور خير را جزء ك مي

گردد كه يكي فوت  كه گاهي براي انسان دوفرض باهم مقرر مي حالي رد آورد، مي
آيد  يا گاهي انجام دو كار مستحب پيش مي. رود شود و ديگري امكان فوتش نمي مي

اگر شخص . كه يكي وقتش تنگ است و ديگري براي انجام آن وقت فراخ است
رور است و نظاير اين امر بيش از حد متداول است؛ كند، مغ ترتيب را مراعات نمي

است، اهميت تقديم بعضي طاعات بر  رچه مغفو زيرا كه معصيت ظاهر است و آن
هاي عين بر  بعضي ديگر است؛ مانند تقديم همه فرايض بر نوافل و تقديم فرض

 شود؛ مثل تقديم حق مادر بر چه فوت مي تر از آن و تقديم آن هاي عين پائين ضفر
حق پدر، تقديم نفقه پدر و مادر بر حج و تقديم جمعه بر عيد وقتي كه روز عيد 

  .مصادف با جمعه باشد و تقديم فرض بر ديگر فرايض
اي كه اين امر را اجرا كند و بدان توجه داشته باشد؛  و چقدر بزرگ است بنده

ي بر و فريبندگي آن بسيار پنهان، كه كس! ولي غرور در اجراي ترتيب دقيق است
  !كشف آن قادر نيست، مگر علما راسخ در علم
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  صنف سوم
  اند از مغرورترين، صاحبان سرمايه

  : هاي مختلفي هستند و آنان گروه
ها، مخازن آب و ساير  ها، ايوان اي به نام احداث مساجد، مدارس، رباط فرقه - 1

نگ بر گاه اسامي خود را با آجر يا س گمارند و آن نيازهاي ظاهري مردم همت مي
دشان جاودانه گردد و پس از مرگ اثرشان باقي باشد و اكنند تا ي روي بنا حك مي

: آنان از دو جهت مغرورند. كنند كه مستحق غفران خدا هستند بدين سان گمان مي
كنند از طريق ظلم، شبهات،  داث اماكن مذكور صرف ميحكه پولي را كه در ا اول آن

اند و در كسب پول، خشم خدا را  ست آوردههاي اشغال كرده به د رشوه و مقام
اند، پس واجب بر  خدا را نافرماني كرده اند و چون در كسب پول اماكن يختهبرانگ

ان رثاالبته اگر زنده هستند و به وآنان توبه است و بازگردانيدن اموال به اهل آن؛ 
ترين  مهم اي ندارند، واجب آن است كه مال را در اند و اگر هم ورثه شان اگر مرده

ترين مصالح، تقسيم آن بر  مصالح جامعه به مصرف برسانند و چه بسا كه مهم
اي در احداث بنايي است كه نيازي بدان نيست و  به راستي چه فايده. مساكين باشد

بر اين : كه  فقط چيزي كه هست اين! كند؟ ميرد و آن را ترك مي ذارش هم ميگ بنيان
  .ادگاري گذاشتن چيره شده استطلبي و لذت ي گروه، ريا، شهرت

اند و  پندارند با اين كارها اخالص خود را به نمايش گذاشته كه آنان مي و دوم اين
قصدشان در صرف پول در بناهاي عالي، خير بوده است؛ ولي اگر يكي از آنان 

دهد؛ زيرا  نفسش بدان رضايت نمي كه يك دينار بر مسكيني انفاق كندمكلف شود 
  .در باطن او جاي گرفته است حب مدح و ثنا
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اند و آن را در  اند و از حرام دوري گزيده گروهي ديگر مال حالل كسب كرده - 2
  :آنان نيز از دو جهت مغرورند. اند بناي مساجد به مصرف رسانيده

اول از جهت ريا و خودكفايي و تمجيد مردم؛ زيرا بعيد نيست دركنارش يا در 
تر از صرف پول در بناي مساجد  اق اموال به آنان مهمشهرش نيازمنداني باشند كه انف

باشد؛ به دليل اين كه مساجد بسياراند لزومي ندارد كه رد هر كوي و برزن مسجدي 
  .بنا شود و مساكين و فقرا چشم به راه كمك باقي بمانند

چه باعث شده او به آساني در بناي مساجد پول خرج كند، آن است كه اين  آن
دم نمايان است و تعريف و تمجيد مردم را نسبت به او به دنبال امر در چشم مر

كه براي غيرخدا است و  پندارد كه اين كار او براي خدا است، در حالي مي. آورد مي
: گويد نيت او بر اين مسئله بهتر واقف است؛ زيرا كه وجدان او ناراحت است و مي

  .جز اين نيست كه هدفم از اين بنا خدا است
هاي ممنوعه به مصرف  كه شخص پولش را در تزيين مسجد با نقاشي دوم اين

سازد؛ زيرا چون بدان  هاي نمازگزاران را مشغول مي هايي كه دل رساند؛ نقاشي مي
دهند و حضور دل، كه مقصد نماز است،  نگرند، خشوع نماز را از دست مي مي

نماز آنان را آيد و يا در غير  پس هر چه در نمازشن پيش مي. دبند مي رخت بر
سازد، به واسطه دقتي است كه در بناي مسجد به عمل آمده است و  مشغول مي

  .تزيين مسجد به هيچ وجهي روا نيست
، خواست در مدينه مسجدش را بنا كند، چون رسول خدا«: ، فرمودسحسين

اش  آن را به ارتفاع هفت زرع بنا كن و تزيين و نقاشي: جبرئيل نزدش آمد و گفت
  ».مكن
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بينند و بر آن تكيه  مي» معروف«را » منكر«ا اين اوصاف، اين گروه تزيين ب
  .زنند و در اين مغرورند مي

كنند و به نيازمندان و مساكين صدقه  گروهي ديگر از اموال خود انفاق مي - 3
دهند و از عادات  دهند؛ ولي آن را در محافل و مراكز تجمع مردم انجام مي مي

پس از كمك و صدقه دادن پنهاني . و افشاي نيكوكاري استگزاري  نيازمندان سپاس
چه از آنان به عنوان صدقه دريافت داشته را مخفي كند،  كراهت دارند و اگر فقير آن

هاي  و چه بسا كه همسايه .كنند آن را خيانت نسبت به خود و كفران نعمت تلقي مي
ابن . نكنند شان هيچ اقدامي آنان گرسنه باشند، ولي براي كمك و مساعدت

  :، فرموده استسعباس
نمايد و  انگيز مي سفرشان دل. شود در آخرالزمان بدون سبب حاجي زياد مي«

گردند كه بار  گردد و در حالي از سفر حج باز مي روزي و نعمت بر آنان گسترده مي
اند، شترش ـ وسيله سفر ـ راهي  گران بدل شده گناه بر دوش دارند و به چپاول

اش در جوارش گرفتار است، ولي به او  زارها است و همسايه شن و ها بيابان
  .كند پردازد و كمكش نمي نمي
كنند و از انفاق آن بخل  داران، اموال را نگهداري مي گروه ديگر از سرمايه - 4
شوند كه در آن نيازي به انفاق مال  ورزند و فقط به عبادت بدني مشغول مي مي

و اين گروه نيز مغرورند؛ زيرا . ام شب و ختم قرآنگرفتن روز، قي نيست؛ مثل روزه
اي براي  ازمند انگيزهيهايشان مستولي گرديده، پس آنان ن كه بخل نابودكننده، بر باطن

اند، كه به آن مشغول  كه به طلب فضايلي برآمده باشند در حالي بيرون آوردن پول مي
ه و او را مشرف به اش ماري رفت شان مانند كسي است كه در جامه هستند، مثال
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باشد؛ به راستي  ين صفراي خود ميده و او در طلب سكنجبين براي تسكنابودي كر
  !مار گزيده به سكنجبين چه نيازي دارد

اين : فرمود. گيرد خواند و روزه مي فالني بسيار نماز مي: به بشر حافي گفته شد
كه او  جز اين نيست. مسكين خود را واگذاشته و به ديگري پرداخته است

بايست به گرسنگان غذا دهد و به مساكين انفاق كند؛ اين بهتر است برايش از  مي
كرده، و   كه او دنيا را جمع ؛ با ايناش گرسنگي دادن خودش و نيز از نمازهاي نافله

  . از نيازمندان بازداشته است
 كه، جز از زكات داران بخل غلبه كرده، به طوري بر گروهي ديگر از سرمايه - 5
كنند و زكات را هم از  نظر نمي هايشان صرف هايشان از چيز ديگري از سرمايه نفس

كنند و براي تسليم آن به  اند، ادا مي ارزش، كه از آن دل بركنده مال پست و بي
آيند كه به آنان خدمت كند و يا بخشي  مي و جوي نيازمندي بر نيازمندان در جست 

آيند كه در آينده اميد مزدوري  مي در پي كسي برن را برآورده سازد و شا از نيازهاي
شان را  دهند كه غرضي از غراض او را دارند و به طور كلي زكات را به كسي مي

بزرگان معين و  ازدهند، كه از طرف يكي  يا زكات به شخصي مي. برآورده سازد
 مشخص شده باشد، تا بدين وسيله نزد آن بزرگ به منزلت و مقامي نايل آيند تا

ها تباه كننده نيت است و عمل را  براي رفع احتياج در موارد لزوم اقدام كند همه اين
كند كه از خداي فرمان  سازد و صاحب آن مغرور است و گمان مي مي» حبطه«

جويد و  كه فاجر است؛ زيرا در عبادت خدا غرضي غير از خدا مي برد، در حالي مي
  .اند يفته شدهبدين ترتيب او و امثال او با سرمايه فر

گروهي از عوام خلق و صاحبان سرمايه و نيازمندان، به حضور در مجالس  - 6
كند و برايشان  نياز مي اند و گمان دارند، كه اين حضور، آنان را بي ذكر غره شده
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اند مجرد سماع وعظ،  اند و پنداشته است؛ پس آن را به عنوان عادتي تلقي كردهكافي 
  .كه به عمل بپردازند و يا از وعظ پند گيرند دارد، بدون آنبرايشان ثواب به دنبال 

اين قوم نيز مغرورند؛ زيرا حصول فضل مجالس ذكر، شروط به اين است كه 
رغبت به . مشوق به خير باشد و اگر عالقه به نيكي را نشوراند، خيري در آن نيست

ر رغبت انسان را به دارد و باز اگ كار خير، پسنديده است؛ زيرا انسان را به عمل وامي
  .عمل واندارد، در آن هم خيري نيست

بعيد نيست كه شخص به سبب شنيدن موعظه مغرور گردد و چه بسا كه ـ به او 
از لحاظ رقت قلب ـ حالتي همانند زنان رخ دهد و او را به گريه وادارد و چه بسا 

مرا در  !اي خداي سالم«: وقتي سخني ترسناك بشنود، صورتش زرد گردد و بگويد
جويم به خدا و خدا مرا كافي است و هيچ توان انجام  جا به سالمت درا و پناه مي آن

  »!اي از گناه نيست، مگر خداي يكتا كار و هيچ بازدارنده
كند، كه به تمامي خير دست يافته و در  اين شخص با گفتن اين كلمات تصور مي

ريضي است كه به مطب جز اين نيست كه مثال او مانند م. آن حال مغرور است
شنود كه اثرات دارو را  كند و توصيف و بيان پزشكان را مي پزشكان مراجعه مي

كند و نه به آن شروع  دهند، ولي او نه دستور پزشكي را عمل مي برايش شرح مي
پندارد كه راحت شده و سالمت را  كند و با اين حال فقط با رفتن نزد پزشك مي مي

اي كه پيش كسي رود كه او توصيف غذاهاي خوشمزه را  نهنيز گرس. بازيافته است
  . كند ولي از غذا خبري نيست مي

بنابراين هر وعظي كه يكي از خصوصيات موجود شما را تغيير ندهد و در پي 
كه خداوند اعمال شما را بپذيرد و اين اعمال  آن افعال شما تغيير نكند به طوري

اي  شما را متوجه خدا سازد، نه تنها فايده موجب روي برتافتن شما از دنيا گردد و
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دربرندارد، بلكه عالوه بر آن ضد شما را متوجه خدا سازد، لذا اگر فقط وعظ را 
  !خورده هستي بيني، مغرور و فريب وسيله نجات خود مي
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  صنف چهارم
  از مغرورترين، صوفي مĤبان هستند

  !كاري در اين گروه فراوان است چقدر غرور و فريب
اند، مگر كسي كه خدا او  جمله مغروران اين صنف، صوفيان اهل اين زمان از - 1

تا حدي كه آنان به لباس، نطق و هيئت مخصوص فريفته شدند، . را حفظ كرده باشد
خود را مشابه صوفيان صادق درآوردند و لباس آنان را به تن كرده و هيئت آنان را 

اصطالحات و احوال ظاهري آنان براي خود طراحي كردند والفاظ آداب و مراسم و 
رد سماع، رقص، طهارت و نماز را براي خود برگزيدند و در جلوس بر سجاده 
خود را به شكل آنان ساختند؛ يعني سرهايشان را پائين انداخته و در جيب فرو 

كشند و آواز  ها را حساب شده مي بردند و خود را به گونه متفكري ساختند، كه نفس
  ...آورد و فرياد زدنش به گونه خاصي است و پائين مياز در سخن گفتن 

مĤبانه را آموختند، پنداشتند كه اين كارها باعث  اين قوم چون اين روش صوفي
گردد؛ لذا هرگز خود را سرزنش نكردند و با تالش و رياضت و  شان مي نجات

 خود را به رنج و ظاهر از گناهان آشكار و پنهان، مراقبت قلب و تطهير باطن
  .شود همه اين تزويرها در منازل تصوف انجام مي! آري. نينداختند

برند و  مĤبان بر محرمات و شبهات و اموال سالطين يورش مي وانگهي اين صوفي
پردازند و بر سر  اي نان و مبلغ ناچيزي پول و يا غله با هم به رقابت مي سر لقمه

و پرده ديگري را به خاطر آبرو  ورزند و برخي از آنان هيچ و پوچ به هم حسد مي
  . شان ظاهر و هويدا است درند؛ پس اين گروه غرور و فريب اغراض مادي مي

مثال آنان همانند پيرزني است كه بشنود اسامي رزمندگان و قهرمانان و 
گردد و آن زال هم خود را به لباس و شكل آنان در  جويان در يونان ثبت مي جنگ
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بيند او  رسد كه چنين قهرماني پيدا شده، او را مي ميآورد و چون خبر به پادشاه  مي
گويد از اين كه شاه را به  پيرزني سيه چرده و زشت است و با عتاب به او مي

كنند و فيل  و چنين مي! او را زير پاي فيل بيندازيد! كني؟ نمي ماي شر تمسخر گرفته
  .دگرد سازد و كار او به نابودي او منتهي مي هم او را پايمال مي

مĤبان، بيش از گروه قبلي در فريفتگي و غرور گرفتار  گروهي ديگر از صوفي - 2
هاي ضخيم و  اند؛ زيرا برايشان اقتدا به روش صوفيان صادق در پوشيدن جامه آمده

توانند خود  زبر و رضايت به حداقل غذا و نكاح و مسكن، كار دشواري است و نمي
تند، كه تظاهر به تصوف كنند و متظاهر به را به شكل آنان درآورند؛ پس تصميم گرف

كه خود را به لباس صوفي واقعي درآورد؛ از اين رو از  اي ندارد جز اين تصوف چاره
هاي  پارچهآوردن  نظر كرده و در پي به دست هاي پشمي و ابريشمي صرف پارچه
آنها از ها برآمدند، كه بهاي  ها و سجاده بها و رنگارنگ از قبيل چادرها و حوله گران
هاي ظاهري  اين قوم از معصيت. هاي پشمي و ابريشمي هم بيشتر است پارچه  قيمت

  !هاي باطني كنند، چه برسد به اجتناب از معصيت نيز اجتناب نمي
هدف آنان آسودگي و عياشي و خوردن اموال سالطين و امثال آنان است و با 

مسلمانان بيش از ضرر و ضرر اين گروه بر ! پندارند اين وصف، خود را نيك مي
بازي  ربايند و با ظاهرسازي و حقه هاي مردم را مي دزدان است؛ زيرا كه اين قوم دل

كنند و بدين سان  دهند و ديگران نيز در اين راه به آنان اقتدا مي مردم را فريب مي
شان را  كنند و اگر خلق رسوائي شوند و تصوف را بدنام مي سبب نابودي مردم مي

گمان كنند كه اهل تصوف چنين هستند، همه صوفيه را به طور مطلق مورد بدانند و 
  . دهند مذمت و نكوهش قرار مي
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مĤبان، مدعي علم مكاشفه و مشاهده حق و عبور از  از صوفي  ديگر گروه - 3
. اند مقامات و وصل و مالزمت در عين شهود و وصول به قرب خداي تعالي را كرده

فاني نيستند و وصال آنان جز رسيدن به اين الفاظ، چيز اين بيچارگان داراي هيچ عر
  .ديگري نيست

نگرد، حال  او به فقها، قاريان قرآن، محدثين و اصناف علما به چشم حقارت مي 
رسد، كه دهقان كشاورزيش  اش چگونه خواهد بود؟ كار به جايي مي با عوام معامله
ذارد تا چند روزي در خدمت گ كند و بافنده، ريسندگي خود را كنار مي را ترك مي

. كند برد و تكرار مي بيند كه شيخ همان كلمات تقلبي را به كار مي شيخ باشد و مي
كند و بدين  گويد و از اسرار و رازهاي جهان صحبت مي گويا از وحي سخن مي

آنان : گويد بيند و درباره بندگان خدا مي سان همه علما و بندگان خدا را كوچك مي
اند و از  آنان به وسيله حديث در پرده: گويد و درباره علما مي! اند همزدوران خست

كند كه به حق رسيده است و از زمره مقربين خدا  و خود ادعا مي! اسرار خبر ندارند
از  آيد و نزد صاحبدالن كه نزد خدا از فجار منافق به حساب مي است؛ در حالي

دست نيافته و داراي هيچ اين چنين شخصي هرگز به علمي ! هاي نادان احمق
خصلت نيكي نيست، و در دانش مقامي ندارد و قلبش را مراقبت نكرده و به جز 

گويي به كار ديگري اشتغال نيافته است و اگر  پيروي از هوي و هوس، و تكرار ياوه
  .بود رساند برايش بهتر مي شد كه نفعي به او مي به كاري مشغول مي

كه اعمال را خوب انجام  اند؛ به طوري راتر رفتهگروهي ديگر از گروه قبل ف - 4
و يكي اند  ي قلب مشغول گرديده اند و به توجه اند و در پي كسب حالل برآمده داده

و رضا و بيني حالتي يافته كه ادعاي رسيدن به مقامات زهد و توكل  از آنان را مي
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شروط و  كه بر حقيقت اين مقامات وقوف يافته و بر كند، بدون آن حب را مي
  .عالمات و آفات آن آگاهي داشته باشد

پندارند كه واله و شيداي  بعضي از آنان مدعي وجد و حب خدا هستند و مي
خدايند و چه بسا درباره خداوند به خياالت فاسد بپردازند، كه بدعت در دين و يا 

ت او كه معرف پي آورد و با اين حال مدعي حب خدا هستند؛ البته قبل از آنكفر را در
  .تعالي را حاصل كنند، و اين امر هرگز متصور نخواهد شد

دارد، خود را جدا  چه كه خدا دوست نمي وانگهي آن شخص هميشه از آن
كند، و از  سازد و خواهشات نفساني خود را گاهي در مقابل اوامر خدا ايثار مي نمي

ر در خلوت كند؛ ولي اگ ارتكاب بعضي از امور به خاطر شرم از خلق خودداري مي
داند كه همه اين امور،  كند، و نمي باشد، به خاطر شرم از خدا كار زشت را ترك نمي

  . مناقص حب است
ها روي  كنند و به كوه دهند و توكل مي بعضي از آنان به قناعت تمايل نشان مي

گيرند، تا بدين وسيله توكل خود را اثبات كنند و  اي برنمي آورند و توشه مي
و سلف اين  كدام از صحابه دانند كه اين كار بدعتي است كه از هيچ يبيچارگان نم

تر بودند، از  امت نقل نشده است و اين در حالي است كه آنان به امر توكل عالم
اند؛ توكلي كه مخاطره روح و ترك توشه را به همراه  چه اين قوم از توكل دريافته آن

داشتند و بر خداي  راي خود برميو سلف امت، در هر سفري ب بلكه صحابه! دارد
كه اين قوم چه بسا كه توشه را ترك  در حالي. تعالي توكل داشتند نه بر توشه

  !گردند متوسل مي است،شان  كنند و به اسباب ديگري كه مورد وثوق مي
در هر مقامي از مقامات منجيه غرور و فريب و جود دارد كه قومي بدان غره 

  .ايم از كتاب احيا ياد كرده )منجياتدرء (مقامات را، در شدند و ما مداخل آفات در 
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حتي درصدد دريافت غذاي . اند در امر غذا بر خود تنگ گرفته  ديگر گروه - 5
اند، ولي توجه به قلب و جوارح را ترك كرده و فقط به يك  حالل ناب برآمده

  .اند خصلت اهميت داده
كنند،  فاده و در آن تعمق ميبعضي از آنان در غذا، لباس و كسب از حالل است

اگر كسي ! دانند كه خدا جز با كمال طاعات از بنده راضي نخواهد شد ولي نمي
بعضي از امور فرمان را اجرا كند و بعضي را به حال خود واگذارد، فريفته شده 

  . است
آنان به . گروهي ديگر ادعاي حسن خلق و تواضع و فروتني و گذشت دارند - 6

شان  قومي را گرد آورده و خود را مكلف به خدمت صوفيان گزاري قصد خدمت
اي براي به دست آوردن زمام دنيا قرار دادند و در آن به  ساختند، و آن را شبكه

شان همين بود و  گيري و تكثير ثروت پرداختند و هدف واقعي اندوزي و بهره مال
گزاري و  متآنان در عين تظاهر به خدمت و تواضع و ادعاي مهرباني و خد! بس

پردازند، تا آن را به سر رفقاي خود  پيروي، به گردآوري مال حرام و شبهات مي
شان  انفاق كنند و پيروان خط و گروه خود را افزايش دهند و با اين خدمت، اسم

  !!ها بيفتد جا سر زبان جا و آن اين
وفيان گيرند، تا در سفر حج براي ص گران پول مي بعضي از آنان از سالطين و ستم
او عامل پندارد، كه قصد او نيكي و انفاق است و  به مصرف برسانند، و شخص مي

ها همان ريا و خودنمائي است؛ زيراكه اين  كه انگيزه همه اين خير است؛ در حالي
اند كه حرام را دريافت كنند، و از آن  قوم همه اوامر خدا را ترك كرده و راضي شده

  .نفقه بدهند
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كند مانند كسي است كه  حرام را در راه حج مصرف ميمثال كسي كه مال 
دهد و گمان  ها قرار مي كند و مصالح آن را از نجاست و پليدي مسجدي احداث مي

  .كند، كه قصد عمارت را دارد مي
گروهي ديگر خود را به مجاهده، تهذيب اخالق و تطهير نفس از عيوب آن  - 7

تحقيق در عيوب نفس و شناخت  بيني پرداختند و مشغول كردند در آن به ژرف
هاي آن را به صورت علم و حرفه درآوردند و در تمام مسايل رواني  نيرنگ

فات آن اطالعات و فهم كسب كردند و عيوب نفس را با استنباط دقيق كالم در آ
و غفلت از بودن عيب، خود عيب حفظ كردند و گويند اين در نفس عيب است 

وار به كار گرفتند و اوقات خود در اين راه  لسلاست و در اين راستا كلماتي مس
ها خود درگيرند و با خالق خود  است و در اين راه تلف كردند؛ زيراكه آنان با نفس

شان مانند كسي است كه به اوقات حج و مسايل آن مشغول  پيوندي ندارند و مثال
نياز از  بيو مشغول شدن به اوقات و مسايل حج او را ! گردد، ولي به سفر حج نرود

  .خورده است چنين شخصي مغرور فريب گرداند؛ پس اين حج نمي
گروهي ديگر از اين حدود گذشتند و وارد سلوك در طريق شدند و ابواب  - 8

چون نسيم معرفت را استشمام كردند، مسرور گشته و . معرفت بر آنان گشوده شد
اداشت؛ پس انگيزش آنان را به حير و آن را عجيب يافتند، و مسايل شگفت

هايشان به التفات بدان سو و تفكر در آن متوجه گشت و كيفيت گشايش دريچه  دل
معرفت بر آنان و بسته بودن آن بر ديگران، آنان را به انديشه واداشت و اين غرور و 

هاي طريق خدا را نهايتي نيست و لذا هر كس بر امري  فريب است؛ زيرا شگفتي
هايش به سوي جلو كوتاه  بدان مقيد سازد، گام انگيز توقف كند و خود را شگفت

  .ماند گردد و از وصول به مقصد، محروم مي مي
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مثال آن مانند كسي است كه بر پادشاهي وارد شود و بر درب بارگاه با باغي 
را نديده است، پس  هائي است كه قبالً مثل آن ها و چراغ در آن گل مواجه شود كه

پردازد، تا كه زمان مالقات با پادشاه از او  ها مي ئيكند، و به نظاره زيبا توقف مي
  .گردد د و بدون نتيجه باز ميشو فوت مي

خوردگي و غرور در طريق سلوك به سوي خداي تعالي، غيرقابل  انواع فريب
و اين از آن ! رسد، مگر پس از شرح تمام علوم پنهاني حساب است و به نهايت نمي

نيست و گاهي اظهار آن جواز دارد باشد كه چيزهايي است كه در ذكر آن رخصت 
  !كسي بدان فريفته نشود

  و توفيق با خدا است و او مرا كافي است و
  بهترين وكيل است؛ 

  صلی اهللا علیالعلی العظیم و باهللا الإ ةال حول وال قوو
  .مجعینأ صحبهسیدنا حممد وعلی آله و


