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  رسالۀ صوفیّه
  

  د عاملی ین محمّین شیخ بهاءالدّبهاءالملة و الدّ
  



۲ 

  
  رسالۀ صوفیه

از تصنیفات بهاءالملة و الدین شیخ بهاءالدین محمد عاملی رحمه اللّه در بیان مذاهب اهل تصوف، کـه 
  .هند و هر گروهی چه عقیده دارند چند گروه

  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحیم
صوف، پاکیزه گردانیدن نیت است و خود را از دوستی غري حـق بازداشـنت و آراسـنت بـه سـنت بدان که ت

و . ، و اهل تصوف، دوازده گروهند؛ از آن جمله، یکی ناجی و باقی هالک و گمراهندحضرت رسولملسو هيلع هللا ىلص
  :اسامی ایشان بدین ترتیب است

ششم حلولیـه، هفـتم حورائیـه، هشـتم یه، دوم اولیائیه، سیوم شمراخیه، چهارم اباحیه، پنجم حالیه، اول حبّ
  .وقوعیه، نهم متجاهلیه، دهم متکاسبیه، یازدهم الهامیه، دوازدهم شیعۀ ناجیه

  
  اول، حبّیه

-چـون بنـده بـه درجـۀ معرفـت اشـیا رسـید، در دوسـتی حـق: گوینـد مذهب آن طایفه این اسـت کـه مـی
و برخاست و خطاب امر و نهی از او پیوست و از دوستی دیگران خود را برید، قلم تکلیف از ا -عزّوجلّ

  .برخاسته شد
و ایشـان را فعلـی نیسـت کـه . و این طایفه، محض کفارنـد. و این گروه عورت نپوشند و این زندقه است

  .خوب باشد؛ زنهار که طالبان و سالکان از ایشان برپهیزند تا به ورطۀ کفر و ضاللت نیفتند
  

  دویم، اولیائیه
و . چون بنده بـه درجـۀ والیـت رسـید، بـا خـدای شـریک شـد: گویند که میمذهب آن طایفه، این است 
و این گمراهی . اند اند و بی خانمان بودن و این مرتبه را از نبوت، زیاده دانسته والیت را مجردی دانسته

  .عظیم است
  

  سیوم، شمراخیه
آیـد، امـر و نهـی هـا در چون صحبت قائم شود و حالـت در دل: گویند مذهب آن طایفه، این است که می

مـات و اکـل لقمـۀ حـرام و شـرب خمـر و باطل شـود و آواز سـازها، طنبـور و نـی و مالهـی و سـایر محّر
زنان ما مثل گل و : گویند و می .گردد چه در شرع از آن نهی است، همه مباح و حالل می مسکرات و آن

در عـالم  ،رت اهـل صـالحو این طایفه، بـه صـو. ها بر خاص و عام مباح است ریاحني باشند که بوی آن
  .دند و خون و مال ایشان مباح است و کشنت ایشان ثواب عظیم داردگر می
  



۳ 

  چهارم، اباحیه
خري و شر، هر دو به تقدیر خدا است و معصیت و ثواب، هر دو از : گویند مذهب ایشان این است که می

مـذهب، باطـل اسـت و  ر بر معروف و نهـی از منکـر در ایـنمو ا. او صادر است و ما را اختیاری نیست
گوینـد کـه ظـن و  دانند و مـی ع فروج را بر خود حالل میيدانند و جم های مردم را حالل می خوردن مال

  .و این طایفه، بدترین خالیقند و سزاوار قتل و مستوجب لعنتند. گمان هر دو حجاب راه است
  

  پنجم، حالیه
. ماع بیهوش شدن حالل و مباح اسـتنزد ایشان رقص کردن و دست زدن و سماع کردن و در حالت س

  .و این عني گمراهی است. اند و بر خالف مذهب شیعه
  

  ششم، حلولیه
گویند که روی شاهدان و پسران صاحب جمال دیدن و بوسیدن، حالل اسـت و نزدیکـی  و این طایفه می

ىل حالتی و شادی و رقص کنند و چرخ زنند و گویند که صفت و صفات خدای تعا. کردن با ایشان مباح
ها  رسد و با ما هم زبانی ها می شود و از حوران بهشت به ما فیض است که در حال سماع بر ما ظاهر می

  .کنند و این، اعتقاد گمراهان است و محض کفر است می
  

  هفتم، حورائیه
گویند که در وقت سماع و بیهوشی، حوران بهشت بر ما نازل شوند و ما  و مذهب ایشان این است که می

و این، خـالف و کـذب بالوقـوع  ،را با ایشان وقوع و طی حاصل شود و چون به هوش آیند، غسل کنند
  .و این اعتقاد، محض کفر است. است

  
  هشتم، وقوعیه

گویند که شریعت بـه دلیـل وقـوع اسـت و خـدای تعـاىل را بـه دالیـل  مذهب آن طایفه، این است که می
و ایـن نـوع  .توان دید، نتوان شناخت و بنده از حقیقت و چگونگی وی عاجز اسـتننتوان دید و چون 

  .حرف زدن، نامشروع است و باطل و هرزه و الطائل
  

  نهم، متجاهلیه
دانند و مجالس از محتویـات آراسـته دارنـد و که لباس الوان از ابریشم پوشند و زرینه و زربفت را مباح 

و سـرود و غـزل . کنیم ما خود دانا شدیم و از برای دفع ریا چنني می: گویند و می. از ساز و شاهد پسران
و این، خـالف شـرع  .خواندن و شنیدن سخنانی که نه به دین فایده دهد، نه به دنیا، حالل و مباح دانند

ه نفس مایل است به اکل شراب و لقمۀ حرام و طعام لذیذ و لبـاس برداری نفس است؛ چ است و فرمان
و ایـن، بـرخالف . های دروغ ها و افسانه های ابریشمني و استماع سخنان خنده آمیز و قصه الوان و جامه

  :فرماید و حق تعاىل می .راه و روش اهل حق است



۴ 

فانّ الجنّة هی المأوی و نهی النفس عن الهوی.  
  

  متکاسبیهدهم، 
هـا و  ها نهادن و به در دکـان مذهب این طایفه، ترک کسب و ترک فضل و کمال است و روی به در دل و

اند و به دریوزگی از زندگی راضـی  این جماعت، به ارزاق جسمانی مشغول شده. ها به گدایی رفنت خانه
این، حجاب : یندگو دانند و می اند و طریق کسب و پیشه را حرام می شده و بندگی تن و شکم پیش گرفته

  .راه است، و این برخالف شرع مصطفوی و برياهی است
  

  یازدهم، الهامیه
این طایفه جماعت از خواندن قرآن و آموخنت علم، روی گردان و گریزاننـد و ایـن عـالم مـا سـوی اللّـه را 

شـعر و ابیـات  انـد و عمـر بـه آمـوخنت اند و اعتقاد از معاد و خري و شر و حشر و نشـر برداشـته اللّه دانسته
و حالل و حـرام نـزد ایـن جماعـت، . و این طایفه، بالمذهبند .کنندو این مذهب دخلی ندارد صرف می
  .فرقی ندارد

  
  دوازدهم، شیعۀ ناجیه

و مذهب این طایفه، آن اسـت کـه تمـام زنـدگی خـود را . و این طایفه، صوفیان برحقند و ناجی، ایشانند
 و به متابعت امـر خـدا و رسـول و حکـم ائمـۀ معصـومنيهيلعنمایند  صرف خدمت اهل فضل و کمال می

نماینـد و کمـال تـرس و  روز و شب مشغولند و به نماز و روزه و اذکار و تالوت کـالم اللّـه مـداومت مـی
های ملون  گزارند و از عشرت و حظ اکل و شرب و لباس دارند و حج به شرط استطاعت می خشوع می
رب شـ هـای دروغ روا ندارنـد و هـا و قصـه هـا و افسـانه رزه گـوییباشند و استماع سازها و ه مجتنب می

نماینـد و از  دانند و با شـاربان خمـر و نامقیـدان مجالسـت و مؤانسـت نمـی مسکرات را حرام محض می
نماینـد و خـود را  نمایند و در میان خلق، خود را خوار و زار می لقمۀ حرام و زنا و لواطه احرتاز تمام می

کننـد و در ایـن دنیـا بـه آنچـه مقـدور ایشـان  شمارند و دعوی کشف و کرامات نمـی میبدتر از همه کس 
نمایند و طالـب علمـان را مـدد کننـدو ظلـم و سـتم بـر خـود و بـر دیگـران روا  است، امداد مستحقان می

ندارند و حب زن و فرزند و اموال و اوطان، در دل جا ندهند، مگر به قدر ضرورت و بـه خرقـه و لقمـه، 
واللّـه . و دنیـا بـه وجـود ایـن طایفـه، برقـرار اسـت .اکتفا کنند و مادام شاکر و راضی باشند ،ه رسدآن چ

  .اعلم بالصّواب
 .تمت الرسالة


