
  
  
  
  هو
۱۲۱  
  
  
  
  

  اءیتذکرة األول
  

  م بن اسحقین ابوحامد محمدبن ابوبکر ابراهیدالدیفر
  یشابورین یطار کدکنع

  
   



  ٢

  فهرست مطالب
 

  ٥  ..................................................................................................  )ع(ذکر ابن محمد  امام صادق
  ۸  ...................................................................................................  ذکراویس القرنی رضی الله عنه
  ۱٥................................................................................................  ذکر حسن بصری رحمة الله علیه
  ۲٥  .................................................................................................  ذکر مالک دینار رحمة الله علیه

  ۳۰  .............................................................................................  ذکر محمدبن واسع رحمة الله علیه
  ۳۱  ..............................................................................................  ذکر حبیب عجمی رحمة الله علیه

  ۳٥  ..............................................................................................  لله علیهذکر ابوحازم مکی رحمة ا
  ۳٦  .............................................................................................  ذکر عتبة بن الغالم رحمة الله علیه
  ۳۷  ..............................................................................................  ذکر رابعه عدویه رحمة الله علیها
  ٤۸  ...............................................................................................ذکر فضیل عیاض رحمة الله علیه

  ٥٦  ...........................................................................................  ذکر ابراهیم بن ادهم رحمة الله علیه
  ۷۱  ..................................................................................................  ذکر بشر حافی رحمة الله علیه

  ۷٦  ..............................................................................................  ذکر ذالنون مصری رحمة الله علیه
  ۹۰  ..............................................................................................  ذکر بایزید بسطامی رحمة الله علیه

  ۱۱۹  ............................................................................................  کر عبدالله مبارک رحمة الله علیهذ
  ۱۲٥  .............................................................................................  ذکر سفیان ثوری قدس الله روحه
  ۱۳۰  ................................................................................................  ذکر شقیق بلخی رحمةالله علیه
  ۱۳٥  ..............................................................................................  ذکر امام ابوحنیفه رضی الله عنه
  ۱۳۹.................................................................................................  ذکر امام شافعی رضی الله عنه
  ۱٤۳  ........................................................................................  لله روحهذکر امام احمد حنبل قدس ا

  ۱٤٦  ...............................................................................................  ذکر داود طائی قدس الله روحه
  ۱٥۰  .........................................................................................  ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه
  ۱٥۲  .......................................................................................  ذکر ابوسلیمان دارائی قدس الله روحه
  ۱٥۷  ......................................................................................  ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه

  ۱٥۸  ..................................................................................  ذکر محمد اسلم الطوسی قدس الله روحه
  ۱٦۰  ..............................................................................................  ذکر احمد حرب قدس الله روحه
  ۱٦۲  ................................................................................................  ذکر حاتم اصم قدس الله روحه

  ۱٦۷  ...............................................................................  ر سهل بن التسرتی قدس الله روحه العزیزذک
  ۱۷۸  ............................................................................................  ذکر معروف کرخی رحمةالله علیه
  ۱۸۱  .............................................................................................  ذکر سری سقطی قدس الله روحه

  ۱۸۷  .....................................................................................  ذکر فتح موصلی قدس الله روحه العزیز
  ۱۸۸  ...........................................................................................  ذکر احمد حواری قدس الله روحه



  ٣

  ۱۸۹  ..................................................................................  ه قدس الله روحه العزیزذکر احمد خضروی
  ۱۹۳.........................................................................................  ذکر ابوتراب نخشبی قدس الله روحه

  ۱۹٦  ................................................................................  ذکر یحیی معاذ رازی قدس الله روحه العزیز
  ۲۰٥  .....................................................................................  ذکر شاه شجاع کرمانی قدس الله روحه

  ۲۰۷  ...............................................................................  ذکر یوسف بن الحسني قدس الله روح العزیز
  ۲۱۱  ..................................................................................ابوحفص حداد قدس الله روحه العزیزذکر 

  ۲۱۷  ....................................................................................  ذکر حمدون قصار قدس الله روحه العزیز
  ۲۱۹  ......................................................................................  ذکر منصور عمار قدس الله روحه العزیز

  ۲۲۱  ................................................................................  ذکر جواب االنطاکی قدس اللّه روحه العزیز
  ۲۲۲  .....................................................................................  ذکر عبدالله خبیق قدس الله روحه العزیز
  ۲۲۳  ...................................................................................  ذکر جنید بغدادی قدس اللّه روحه العزیز

  ۲٤۰  ..........................................................................  ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز
  ۲٤۲  ....................................................................................  حه العزیزذکر ابوسعید خراز قدس الله رو

  ۲٤٥  .................................................................................  ذکر ابوالحسني نوری قدس الله روحه العزیز
  ۲٥۰  ..................................................................................  ذکر بوعثمان حريی قدس الله روحه العزیز

  ۲٥٤  .............................................................................  ذکر ابوعبدالله بن الجالقدس الله روحه العزیز
  ۲٥٥  ..................................................................................  ذکر ابومحمد رویم قدس الله روحه العزیز

  ۲٥۷  ..........................................................................................  ر ابن عطا قدس الله روحه العزیزذک
  ۲٦۲  ......................................................................................  ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز

  ۲٦۲  ....................................................................................  ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز
  ۲٦٤  .........................................................................  ذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه العزیز

  ۲٦٦  ....................................................................................  ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز
  ۲٦۷  ...............................................................................  ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز

  ۲٦۹  ......................................................................................  ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز
  ۲۷۰  .............................................................................  لعزیزذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه ا

  ۲۷۱  .........................................................................  ذکر محمدبن علی الرتمدی قدس الله روحه العزیز
  ۲۷٥  ...................................................................................  ذکر ابوالخري اقطع قدس الله روحه العزیز

  ۲۷٦  ...............................................................................  ذکر عبدالله تروغبدی قدس الله روحه العزیز
  ۲۷۷  .....................................................................................ذکر ابوبکر وراق قدس الله روحه العزیز

  ۲۷۹  ...................................................................................  بدالله منازل قدس الله روحه العزیزذکر ع
  ۲۸۱  ......................................................................  ذکر شیخ علی سهل اصفهانی قدس الله روحه العزیز

  ۲۸۲  ........................................................................................  ذکر خري نساج قدس الله روحه العزیز
  ۲۸۳  ..............................................................................ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز

  ۲۸٤  ...................................................................................  ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز
  ۲۸٥  ..................................................................................  ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز



  ۴

  ۲۸٦  ..............................................................................  ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز
  ۲۸٦  .....................................................................................  له روحه العزیزذکر ابوبکر کتانی قدس ال

  ۲۸۹  ..........................................................  ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه العزیز
  ۲۹۳  ................................................................................  ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز

  ۲۹٥  ............................................................................  ذکر حسني منصور حالج قدس الله روحه العزیز
  ۳۰۱  .....................................................................  ذکر متأخران از مشایخ کبار رحمته الله علیهم اجمعني

  ۳۰۱  ............................................................................................  ذکر ابراهیم خواص رحمةالله علیه
  ۳۰٦  .......................................................................................ذکر شیخ ممشاد دینوری رحمةالله علیه

  ۳۰۷  ........................................................................................  علیه ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله
  ۳۱۹..............................................................................................  ذکر ابونصر سراج رحمةالله علیه

  ۳۲۰  ...................................................................................  ذکر شیخ ابوالعباس قصاب رحمةالله علیه
  ۳۲۲  .......................................................................................  ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمةالله علیه

  ۳۳۰  ...................................................................................................  ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی
  ۳٦۰  .........................................................................................................  ذکر شیخ ابراهیم شبانی

  ۳٦۱  .........................................................................................  ذکر ابوبکر صیدالنی رحمةالله علیه
  ۳٦۲  ...................................................................................  ذکر شیخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه

  ۳٦٤  .....................................................................................  کر شیخ ابوعمر و نجید رحمةالله علیهذ
  ۳٦٥  ..................................................................................  ذکر شیخ ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه
  ۳٦٥  .....................................................................................  ذکر شیخ ابوبکر واسطی رحمةالله علیه
  ۳۷٤  .......................................................................................  ذکر شیخ ابوعلی ثقفی رحمةالله علیه
  ۳۷٥  ........................................................................................  ذکر شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه
  ۳۷٦  .......................................................................................ذکر شیخ علی رودباری رحمةالله علیه

  ۳۷۸  ................................................................................  ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه
  ۳۸۰  .........................................................................................  ذکر شیخ ابو اسحق شهریار کازرونی
  ۳۸۷  .......................................................................................  ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه

  ۳۸۸  ...................................................................................  ذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه
  ۳۹۱..........................................................................................  ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله

  ۳۹٥  ......................................................................................  ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه
  ۳۹۷  .....................................................................................................  ذکر شیخ ابوسعید ابوالخري
  ٤۰٤  .......................................................................................................  ذکر شیخ ابوالفضل حسن

  ٤۰٥  ..............................................................................................  ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه
 



  ۵

  

  )ع(ذکر ابن محمد  امام صادق
اء، آن یوه دل اولیق، آن میق، آن عالم تحقیبرهان حجت نبوی، آن عامل صد آن سلطان ملت مصطفوی، آن

  . جعفرالصادق رضی الله عنه: اء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشقیجگرگوشه انب
است که ین کتاب شرح اولید ساخت ایم کتابی جداگانه بایت کنیاء و صحابه و اهل بیم که اگر ذکر انبیگفته بود
و چون از اهل . شان بوده استیز بعد از ایم که او نیشان بوده اند اما به سبب تربک به صادق ابتدا کنیاپس از 

م که یاوریشرت آمده است کلمه ای چند از آن او بیت از وی بیشرت گفته است و روایقت او بیت بود و سخن طریب
  . کی اندیشان همه یا

کی یعنی ی. ی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارندنینه ب. چون ذکر او کرده شود از آن همه بود
  . کییدوازده است و دوازده 
د که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی تکلف به یایم، به زبان و عبارت من راست نیاگر تنها صفت او گو

خ بود، و هم یآن را شیهم اله. ودخ بود، و اعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق بیکمال بود، و قدوه جمله مشا
هم . هم عباد را مقدم، هم زهاد را مکرم. شوایشرو، و هم اهل عشق را پیان را امام، و هم اهل ذوق را پیمحمد

ار سخن ی بود، و از باقر رضی الله عنه بسريل بی نظی و اسرار تنزريف تفسیق، هم در لطایف حقایصاحب تصن
زی در راه یت چیال بندند که اهل سنت و جماعت را با اهل بیشان خیقوم که ا نقل کرده است و عجب دارم از آن

ال باطل مانده یدر خ یدانم كه كس ومن آن نمی. قتید گفت به حقیت را بایاست که اهل سنت و جماعت اهل ب
به حدی که  تا. مان نداردیمان دارد و به فرزندانش ندارد به محمد ایدانم که هر که به محمد ا یآن م ،است

ت تا به حدی بوده است که به رفضش نسبت کرده اند و محبوس کردند و او در آن یشافعی در دوستی اهل ب
  : ن استیت ایک بیمعنی شعری سروده است و 

  شهد الثقالن انی رافضیلو کان رفضا حب آل محمد           فل
د به رفض من؛ و اگر یو انس گواهی دهاگر دوستی آل محمد رفض است گو جمله جن : عنییکه فرموده است 

ز بدانی ین نیاگر ا. دانی د، مییآ ست، بسی فضوىل که به کار نمییمان نیآل و اصحاب رسول دانسنت از اصول ا
د یبا دانی وزرا او را به جای خود می ا و آخرت محمد ا مییان ندارد، بلکه انصاف آن است که چون پادشاه دنیز

چ ید شناهخت تا سنی پاک باشی و با هیبا ای خود، و فرزندان او را به جای خود میشناخت، و صحابه را به ج
غامرب صلی الله یوستگان پیاز پ: دندیفه رضی الله عنه پرسیچنانگه از ابو حن. وستگان پادشاهت کار نبودیکس از پ

  ه که کدام فاضلرت؟یعل
شه از دخرتان فاطمه رضی الله عنهم ینان عاق و فاروق و از جوانان عثمان و علی و اززیان صدرياز پ: گفت
  . نياجمع
او در گوشه ای نشسته است : ر گفتیوز. ار تا بکشمیبرو صادق را ب: ر را گفتیفه شبی وزیل است که منصور خلنق

از کشنت . نه ی را از وی رنجنيالمومنريو عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از ملک کوتاه کرده و ام
  ده بود؟یاوی چه ف

  . ر برفت بطلب صادقیوز. هرچند گف سودی نداشت
  . دید و من کاله از سر بردارم شما او را بکشیچون صادق درآ: منصور غالمان را گفت

ز به دوزانو ید و خود نید و در صدرش بنشانیش صادق باز دویمنصور در حال برجست و پ. ر صادق را درآوردیوز



  ۶

  چه حاجت داری؟: پس منصور گفت. آمد غالمان را عجب. ش اوو بنشستیپ
  . ش خود نخوانی و به طاعت خدای بگذارییآنکه مرا پ: صادق گفت

  . هوش شدید و بیدرحال لرزه بر منصور افتاد و دواج بر سر در کش. پس دستوری داد و به اعزازی تمام روانه کرد
  چه حال بود؟که آن : دیر پرسیچون باز هوش آمد وز. ند سه نماز از وی فوت شدیگو

ر صفه؛ و مرا گفت یدم که با او بود که لبی به زبر صفه نهاد ولبی به زیی دیچون صادق از در درآمد اژدها: گفت
از وی . میگو م اژدها ندانستم که چه مییو من از ب. ن صفه فروبرمیازاری تو را با ایبه زبان حال اگر تو او را ب

  . هوش شدمی بنيعذر خواستم و چن
اه شده یمرا پندی ده که دلم س!ای پسر رسول خدای: ش صادق آمد و گفتیی پیکبار داود طایکه  نقل است

  . است
  . تو را به پند من چه حاجت است. تو زاهد زمانه ای! مانیا باسلی: گفت
  . ق فضل است و پند دادن همه بر تو واجب استیشما را بر همه خال! غمربیای فرزند پ: گفت
ن یامت جد من دست در من زند که حق متابعت من نگزاردی؟ ایترسم که به ق من از آن می! نمایا ابا سلی: گفت

  . سته حضرت حق بودین کار به معاملت شایا. ستیح و به نسبت قوی نیکار به نسبت صح
عت او از اصل برهان و یب طبینت او از آب نبوت است و ترکیآنکه معجون ط! ایبار خدا: ست و گفتیداوود بگر

داوود که باشد که به معامله خود معجب . انی استرين حیت، جدش رسول است و مادرش بتول است، او بدحج
  . شود

ان ما یم که هر که از میم و عهد بندیعت کنید تا بییایب: شان را گفتیا. نقل است که با مواىل خود روزی نشسته بود
  . ابد همه را شفاعت کندیامت رستگاری یدر ق
  ق است؟یع جمله خالیا ابن رسول الله تو را به شفاعت ما چه حاجت که جدتو شفی: شان گفتندیا

  . امت در روی جد خود نگرمین افعال خودم شرم دارم که به قیمن بد: صادق گفت
مردمان از : ان ثوری به درخانه وی آمد و گفتیسف. امدیون نرينقل است که جعفر صادق مدتی خلوت گرفت و ب

  روم اند چرا عزلت گرفته ای؟د انفاس تو محیفوا
  . االخوانريفسد الزمان و تغ:  روی داردنيكه اکنون چن:صادق جوابداد

  : ت را بخواندین دو بیو ا
ــــداهب ــــس ال ــــاء ذهــــاب ام  ذهــــب الوف

  

 نهم المــــــــودة والوفــــــــایــــــــفشــــــــون بی
  

 ل و مـــــــــآربیـــــــــ مخانيوالنـــــــــاس بـــــــــ 
 و قلـــــــــــــوبهم محشـــــــــــــوة بعقـــــــــــــارب

  

  . تکیا ابن رسول الله هذا من زی اهل بی: گفتند. ده بودیه پوشیمادند که خزی گرانینقل است که صادق را د
هذا للحق و هذا : گفت. کرد ده مییده بود که دست را خلیپالسی پوش. دی کشنيدست آن کس بگرفت و در آست

  . للخلق
   . خاندانی؛ ولکن پس متکربینيزهد و کرم باطن و قرةالع. همه هرنها داری: نقل است که صادق را گفتند

امد و به جای کرب یای او بیی است، که من چون از سر کرب خود برخاستم کربیایکن کرب کربیم، لیمن متکرب ن: گفت
  . د کردیای او کرب شاید کرد اما به کربیی نشایایبه کرب خود کرب. من بنشست

  ست؟یعاقل ک: د کهینفه پرسینقل است که صادق از ابو حن
  . شر  وريان خیز کند مییآنکه تم: گفت

  . ان آنکه او را بزنند و آنکه او را علف دهندیز توانند کرد، مییز تمیم نیبها: صادق گفت
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  . ستیک تو عاقل کینزد: فه گفتیابوحن
  . ندین برگزی الشرريار کند و از دو شر خین اختیري الخري خري و شر تا از دو خريان دو خیز کند مییآنکه تم: گفت

  . و او را نشناخت. تو بردی: خت کهیآنکس در صادق آو. ی برده بودندکیانی زر از ینقل است که هم
  . چند بود: صادق گفت

  . ناریهزار د: گفت
غلط : زر صادق باز برد و گفت. افتیپس از آن، آن مرد زر خود باز. نار به وی دادیاو را به خانه برد و هزار د

  . کرده بودم
  . میريم باز نگیماهرچه داد: صادق گفت

  ست؟یكه او ک: دیکی پرسیز آن مرد از بعد ا
  . جعفر صادق: گفتند

سوخته ای بر . گفت رفت  الله الله می نقل است که صادق روزی تنها در راهی می. آن مرد خجل شد و برفت
  . گفت عقب او مري فت و بر موافقت او الله الله می

  !الله جامه ندارم. جبه ندارم! الله: صادق گفت
  . دیجعفر درپوش. با حاضر شدیای ز در حال دستی جامه

  . ک بودم، آن کهنه خود به من دهیدر الله گفنت با تو شر! ای خواجه: ش رفت و گفتیآن سوخته پ
  . صادق را خوش آمد و آن کهنه به او داد

  . خدای را به من بنمای: ش صادق آمد و گفتیکی پینقل است که 
کند  اد مییکی فرین ملّ�ّ�ّت محمّد است که یاما ا! آری: گفت. انیده ای که موسی را گفتند لن تریآخر نشن: گفت

  . زند که لم اعبد رباً لم ارة گری نعره مییرای قلبی ربی، د
. باز برانداخت. آب او را فروبرد. او را ببستند و در دجله انداختند. دید و در دجله اندازیاو را ببند: صادق گفت

  . اثیاث، الغیالغ!ا ابن رسول اللهی: گفت
  . فرو برش! ای آب: صادق گفت

  . اثیاث، الغیالغ! ابن رسول اللهی! گفت. فرو برد، باز آورد
  . فرو بر: گفت
اث، یالغ! اابن رسول اللهی: گفت چون برمی آورد می. برد گفت که فرو بر، فرو می  چند کرت آب را مینيهمچن
ن نوبت که آب او را یق منقطع کرد ایاز خالد ید شد و وجودش همه غرق شد و امیچون از همه نوم. اثیالغ

  . اثیاث، الغیالهی الغ: برآورد گفت
  . دیاو را برآر: صادق گفت

  . دییحق را بد: پس گفت. برآوردند و ساعتی بگذشت تا باز قرار آمد
ن چون به کلی پناه بدو بردم و مضطر شدم روزنه ای در درو. بودم زدم در حجاب می ی میريتا دست در غ: گفت

ب المضطر اذا یجیدم و تا اضطرار نبود آن نبود که امن یجستم بد آنچه  می. ستمیدلم گشاده شد؛ آنجا فرونگر
  . دعاه

  . اکنون آن روزنه را نگاه دارد که جهان خدای بدانجا فروست. گفتی کاذب بودی تا صادق می: صادق گفت
  . ست او کافر بودزیا از چیزست و یا در چیزست ید خدای بر چیهر که گو: و گفت
  . ک گرداند که اول آن ترس بود و آخر آن عذریت بنده را به حق نزدیهرآن معص: و گفت
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ع با عجب یهر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب آن طاعت بنده را ا زخدای دور گرداند مط: و گفت
  ک گرداند ین معنی بنده را به حق نزدیرا که در ایع زیبا عذر مط یاست وعاص یعاص

سه بود و یش صابر که توانگر را دل به کیدرو: گفت. ا توانگر شاکریش صابر فاضلرت یدرو: دندیاز وی پرس
  . ش را با خداییدرو

  . د برعبادتید که حق تعاىل توبه مقدم گردانیایو گفت عبادت جز به توبه راست ن
  . کما قال الله تعاىل التائبون العابدون

قت آن بود که یاد کردن به حقیو خدای را . وقت ذکر خدای غافل ماندن است از ذکرذکر توبه در : و گفت
  . اءیا را به جهت آنکه خدای او را عوض بود از جمله اشیفراموش کند در جنب خدای جمله اش

ش هرکه را خواهم واسطه و یخاص گردانم به رحمت خو. شاءیختص برحمته من ی: تین آیدر معنی ا: و گفت
  . ان برداشته است تا بدانند که عطاء محض استیاب از معلل واسب
  . شیستاده است با خداوند خویش و عارف آن است که ایستاده است با نفس خویمومن آن است که ا: و گفت
هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هرکه مجاهده کند با نفس برای خداوند برسد : و گفت

  . به خداوند
  . الهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساخنت که بی الهام بود از عالمت راندگان است: و گفت
  . کیاه به شب تاریمکر خدای در بنده نهانرت است از رفنت مورچه در سنگ س: و گفت
 یوانگینه آنگاه مرا مسلم شد كه رقم دیوگفت سر معا. عشق جنون الهی است نه مذموم است نه محمود: و گفت

  دندیر من كشب
از  یكید،یو گفت از صحبت پنج كس حذر كن. کبختی مرد است که خصم او خردمند استیاز ن: و گفت
  شهیكه هم یدروغگو

ن وقتی یل که بهرتیان تو بود و نداند؛ سوم بخیبا وی در غرور باشی؛ دوم احمق که آن وقت که سود تو خواهد ز
ک لقمه بفروشد و به یع گذارد؛ پنجم فاسق که تو را به یا ضااز تو بربد؛ چهارم بددل که در وقت حاجت تو ر

  . ک لقمهیکمرت از 
  ک لقمه؟یست کمرت از یآن چ: گفتند
  . طمع در آن: گفت
ت آن است یعاف. ت است و دوزخ بالستیبهشت عاف. ا بهشت است و دوزخ استیحق تعاىل را در دن: و گفت

  . ش گذارییر خدای با نفس خوکه کارخود را خدای گذاری و دوزخ آن است که کا
دی از فرعون، و یرس یه ضرریا را به آسیاگر صحبت اعدا مضر بودی اول. کن له سر فهو مضریمن لم : و گفت

. ش از قبضی و بسطی نبودیدی از زن نوح و زن لوط را، ولکن بیا نافع بودی اعدا را منفعتی رسیاگر صحبت اول
  . میم و ختم کردیگفتس چند کلمه یار است، تاسیو سخن او بس

  

  س القرنی رضی الله عنهیذکراو
س قرنی رضی الله عنه، یاو: منییل ی، آن آفتاب پنهان، آن هم نفس رحمان، آن سهني، آن قوه اربعنيآن قبله تابع

نده او رحمه یش کسی  که ستایستا.  باحسان و عطفني التابعريس القرنی خیاو: ه و سلمیقال النبی صلی الله عل
هم السالم یا علید؟ گاه گاه خواجه انبیبه زبان من کجا راست آ.  بودنيو نفس او نفس رب العالم.  بودنيمللعال
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ابم و ی من مییم رحمت از جانب یعنی نسی. منیمن کردی و گفتی انی الجد نفس الرحمن من قبل الیروی سوی 
س را یس تا اویند در صورت اویافریب امت حق تعاىل هفتاد هزار فرشتهیفردای ق: گفت که) ع(ایباز خواجه انب

ان یده، اال ماشاء الله واقف نگردد که در آن میچ آفریشان به عرصات برآورند و به بهشت رود تا هیان ایدر م
ش را از خلق دور یکرد و خو ر قبه تواری عبادت مییا حق را در زیکه چون در سرای دن. س کدام استیاو
ب یو در اخبار غر. یريعرفونم غیی الیائی تحت قبایار محفوظ ماند که اولیاغز از چشم یداشت تا در آخرت ن می

د چنانکه کسی مر کسی را طلب کند یون آريه السالم در بهشت از حجره خود بیا علیفردا خواجه انب: آمده است که
  . س رایاو: دیکنی؟ گو که را طلب می: د کهیخطاب آ
  . نییز هم نبینجا نیدی ایا وی را ندیدنرنج مرب که چنانکه در دار : د کهیآواز آ
  . فی مقعد صدق: الهی کجاست؟ فرمان رسد که: دیگو
  . ندیمرا نب: دیگو

  ند؟یند، تو را چرا ببیب کسی که ما را می: فرمان رسد 
عه و مضر او را در یدر امت من مردی است که به عدد موی گوسفندان رب: ه السالم کهیا گفت علیباز خواجه انب

  . ت شفاعت خواهد بودامیق
  . له راین دو قبیله را چندان گوسفند نبود که ایچ قبیند که در عرب هی گونيو چن

  ن که باشد؟یا: صحابه گفتند
  . بنده ای از بندگان خدای. د اللهیعبد من عب: گفت
  ست؟ینامش چ. میما همه بندگان: گفتند
  . سیاو: گفت
  او کجا بود؟: گفتند
  . به قرن: گفت
  ده است؟یاو تو را د: گفتند
  . ده استیده ظاهر ندیبه د: گفت
   عاشق تو، و او به خدمت تو نشتافته است؟نيچن! عجب: گفتند
مان آورده یمادری دارد عاجزه ای است اريکه پ. عت منیم شریکی از غلبه حال؛ دوم از تعظیاز دو سبب، : گفت

ی کند و مزد آن بر نفقات خود و مادر خود س اشرتوانیبه روز او. به چشم به خلل و دست و پای سست شده
  . خرج کند
  م؟ینیما او را بب: گفتند
و . دینیاما فاروق و مرتضی را گفت رضی الله عنهم که شما او را بب. نییق را گفت تو او را در عهد خود نبیصد

دی یسفد است و آن نه یک درم سفیوی مردی شعرانی است و بر پهلوی چپ وی و برکف دست وی چندانکه 
  . دید تا امت مرا دعا گویید و بگوید از من سالمش رسانیابیچون او را در. برص است

  . اءیاءاالخفیالله االتق اء اىلیاحب االول:گفت)ص(ا یباز خواجه انب
  . میابی شنت میین در خویما ا! ا رسول اللهی: بعضی گفتند

  . دیقدم بر قدم او نه. ندیس گویواو را ا. منیشرت وانی است به : ه السالم گفتیاءعلید انبیس
  م؟یمرقع تو به که ده! ا رسول اللهی: د گفتندیک رسیه السالم وفاة نزدیا را علینقل است که چون خواجه انب

  . س قرنییبه او: گفت
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ا اهل نجد ی: ان خطبه گفتیه السالم به کوفه آمدند فاروق در میچون فاروق و مرتضی از بعد وفاة مصطفی عل
  . دیزیی اهل نجد، برخا. قوموا

  ان شما هست؟یاز قرن کسی در م: گفت. برخاستند
  . بلی: گفتند

  . دیشان پرسیس از ایفاروق رضی الله عنه خرب او. قومی را بدو فرستادند
  . میدان نمی: گفتند
  د؟یدان مگر شما او را نمی. دیصاحب شرع مرا خرب داده است و او گزاف نگو: گفت

  . نيالمومنريطلبه امیا من ان هو احقر شان: کی گفتی
  . وانه ای احمق است و از خلق وحشی باشدید.  او را طلب کندنيالمومنريتر است که امرياو از آن حق: گفت

  کجاست؟. میکن گفت او را طلب می
در . ده ای استیشور. میدارد تا شبانگاه نانش ده در آن وادی اشرت نگاه می. حمی االبلیدر وادی عرنه : گفتند
چون مردمان . د، و با کسی صحبت ندارد، و آنچه مردمان خورند او نخورد، غم و شادی نداردیایها نیآبادان

  . ند او بخنددید، و چون بگریبخندند او بگر
  . میطلب او را می: گفت

 دند در نماز و حق تعاىل ملکی را بدو گماشته تایپس فاروق و مرتضی رضی الله عنهما، آنجا شدند، او را بد
چون سالم باز داد فاروق برخاست . افت، نماز کوتاه کردیچون بانگ حرکت آدمی ب. داشت اشرتان او را نگاه می

  ست نام تو؟یچ»مااسمک«: فاروق گفت. او جواب داد. و سالم کرد
  . بنده خدای: گفت. عبدالله: قال

  ست؟یتو را نام خاص چ. مییهمه بندگان خدا: گفت
  . سیاو: گفت
  . ست راستبنمای د: گفت
ه السالم یکه رسول عل: بوسه داد دست او را و گفت. دیه السالم نشان کرده بود بدیدی که رسول علیآن سپ. بنمود

  . گفته است که امتان مرا دعا کن. ده استیتو را سالم رسان
ن یخود امن : فاروق گفت. ستیزتر کسی نی از تو عزنيرتی به دعا گفنت مسلمانان که بر روی زمیتو اول: گفت

  . ه السالم به جای آوریت رسول علیتو وص. کنم کاری می
  . گری بودید که آن دیبنگر نبا: ا عمریگفت 
  . غمرب تو را نشان کرده استیپ: گفت
  . د تا دعا کنمیغمرب به من دهیمرقع پ: س گفتیپس او

  . بپوش و دعا کن: پس گفتند. شان مرقع بدو بدادندیا
  . واهمد تا حاجت بخیصرب کن: گفت

ن مرقع در یالهی ا: گفت یشان دور دور برفت و آن مرقع فرو کرد و روی بر خاک نهاد و میاز بر ا. دیدر نپوش
. و رسول فاروق و مرتضی است. نجا کرده استیغمربت حواله ایپ. نپوشم تا همه امت محمد را به من نبخشی

  . ش کردند، کنون کار تو مانده استیاهلی همه کار خو
  . همه را خواهم! نه: گفت می. دم، مرقع درپوشینی به تو بخشیچند: د کهخطاب آم

  . نه همه خواهم: گفت می. مرقع بپوش. گر به تو بخشمین هزار دیباز خطاب آمد که چند
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  . گر به تو بخشم مرقع بپوشین هزار هزار دیچند: آمد که باز خطاب می
برفتند تا او را در چه . شنود تا صحابه را صرب نبود یگفت و م همچنان در مناجات می. می گفت همه را خواهم

دمی ین آمدن شما نبودی مرقع در نپوشید؟ اگر ایآه، چرا آمد: د گفتیشان را بدیس ایدند تا اویکار است بدو رس
  . ست کردیصرب با. تا همه امت محمد را بنخواستمی

. دیم دیه توانگری هژده هزار عالم در تحت آن گلمی اشرتی خود  فراگرفته و سر و پای برهنیگل. دیفاروق او را د
  ن خالفت از ما بخرد به گرده ای؟یست که ایک: گفت. شنت و از خالفت خود دلش بگرفتیفاروق از خو

ان چه کار ید و فروخت در میخر. درينداز تا هرکه را ببابد برگیفروشی؟ ب چه می. کسی که عقل ندارد: س گفتیاو
  دارد؟

ع نتوان گذاشت؛ که ین هزار مسلمان ضایکار چند. ق قبول کرده اییزی که از صدیچ: رآوردند کهاد بیتا صحابه فر
  . ک روز عدل تو بر هزار ساله عبادت شرف دردی

ه السالم یعه و مضر از امت محمد علیبه عدد موی شرت وگاو و گوسفند رب: د و گفتیس مرقع در پوشیپس او
  . ن مرقعیدند از برکات ایبخش

د یس تجریت اویاما خاص.  استنيش بود و نه چنیس از فاروق در پیتواند بود که کسی گمان برد که اونجا یا
محمد : زد که زنان میريه السالم در پیا علیچنانکه خواجه انب. خواست ز میید نیفاروق آن همه داشت، تجر. بود

  . دیاد داریرا به دعا 
  دی؟یامدی تا مهرت را بدیا نس چریا اوی: فاروق گفت. خاموش بنشست یپس مرتض

  ت؟یدیآنگاه شما د: گفت
  !بلی: گفتند
  ا گشاده؟یوسته بود ید تا ابروی او پیید بگویدید؟ اگر شما او را دیدیمگر جبه او را د: گفت

شما دوست محمد : گفت. بت که او را بود نشان بازنتوانستند دادیده بودند، اما از هیچندان او را د! ای عجب
  د؟یهست
  . میهست: ندگفت
ت چرا آن روز که دندان مبارک او شکستند به حکم موافقت دندان خود یاگر در دوستی درست بود: گفت
  . د، که شرط دوستی موافقت استینشکست

ده موافقت کردم که یمن او را به صورت ناد! گفت. ک دندان در دهان نداشتی. پس دندان خود بنمود 
  . ن استیموافقت از د
ده بود و یگر است که رسول را ندیبدانستند که منصب موافقت و ادب منصبی د. رقت جوش آورد پس هر دو را
  . ست آموختیبا از وی می

  . ی بکنیس مرا دعایا اوی: پس فاروق گفت
اگر شما .  و المومناتنياللهم اغفرللمومن. میگو ل نبود، دعا کرده ام و در هر نماز تشهد مییمان میدر ا: گفت

تی یمرا وص: پس فاروق گفت. ع نکنمیابد و اگر نه من دعا ضاید خود شما را دعا دریالمت به گور برمان به سیا
گر نشناسی تو را یچ کس دیاگر به جز از خدای ه: گفت. شناسم: خدای را شناسی؟ گفت! ا عمری: گفت. کن
گر تو را یجز خدای کس د اگر به: گفت. داند: گفت. داند خدای تو را می! ا عمری: گفت. ادت کنیز: گفت. به

  . نداند تو را به
ن را یمن ا: گفت. بان کرد و دو درم برآوردیس دست در گریاو. اورم برای تویزی بیباش تا چ: پس فاروق گفت
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  . گر بستانم زمانی بودین بخورم، آنگاه دیم که ایکنی که من چندان بز اگر تو ضمان می. از اشرتبانی کسب کرده ام
دار بود که بازگشتی نبود، که من یآنگاه آنجا ما را د. ک استیامت نزدید که قید، بازگردیشترنجه گ: پس گفت

  . امت مشغولمیاکنون به ساخنت زاد راه ق
داشت، از آنجا  سر آن نمی. شانیان اید آمد در میس را حرمتی و جاهی پدیچون اهل قرن از کوفه بازگشتند او

ث یچون آن حد: هرم گفت. ان رضی الله عنهید اال هرم بن حیاو را ند خت و به کوفه شد و بعد از آن کسییبگر
به کوفه رفتم و او را طلب کردم تا . س تا چه حد است آرزوی وی بر من غالب شدیبشنودم که درجه شفاعت او

م و سالم کرد. ده بودمیشست وی را بشناختم که صفت او شن کرد و جامه می برکنار فرات وضو می. افتمیوی را باز
س و غفرلک، یا اویرحمک الله : گفتم. م، دست ندادريخواستم تا دستش فراگ. ستیجواب داد و در من نگر

  چگونه ای؟
: گفت. ستیز بگریس نیفی حال وی اویاز دوستی من و از رحمت که مرا بر وی آمد از ضع. سنت بر من افتادیگر
  را که راه نمود به من؟ چگونه ای ای برادر من و تو. انیا هرم بن حیاک الله یو ح
  ده؟ینام من و پدر من چون دانستی؟ و مرا به چه شناختی هرگز ناد: گفتم
ست مرا خرب داد و روح من روح تو را یون نريز از علم و خرب وی بیچ چیآنکه ه. ريم الخبینبانی العل: گفت

  . ده باشندیگر را ندیکدیگر آشنا باشد، اگر چه یکدیبشناخت که روح مومنان با 
ده ام، و یگران شنیاخبار وی از د. افته امیمن وی را درن: گفت. ه السالمیت کن از رسول علیزی روایمرا چ: گفتم

ش گشاده کنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم که مرا خود شغل هست که یث بر خوینخواهم که راه حد
  . پردازم ن نمییبد

   .تی بر من خوان تا از تو بشنومیآ: گفتم
  : پس دست من بگرفت و گفت

جل جالله و ما خلقت الجن و  ید خدایگو  مینيچن: پس گفت. ستیو زار بگر. میطان الرجیاعوذ بالله من الش
. علمونی ما خلقناهما اال بالحق ولکن اکثرهم النينهما العبیعبدون وما خلقنا السماء و االرض و ما بیاالنس اال ل

  . ل شدیپنداشتم که عقل ازو زا. ک بانگ بکردیآنگاه . برخواند. میحز الرینجا که انه هوالعزیتا ا
  نجا؟یچه آورد ترا ا!انیای پسر ح: پس گفت

گر یز دیچ چیمن هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به ه: گفت. میاسایم و به تو بريگفتم تا با توانس گ
 دار، چون که نير بالیمرگ را ز: س گفتیاو. ی کنتیمرا وص: هرم گفت. اسودیگر بیانس تواند گرفت و به کسی د

زی و در خردی گناه منگر در بزرگی آن نگر که در وی عاصی شوی که اگر گناه یش چشم دار، که برخیبخفتی و پ
  . خرد داری، خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته باشی

  . ی که مقام کنمیکجا فرما: هرم گفت
  . به شام: فتگ

  . شت چگونه بودیآنجا مع: گفتم
  . ردین دلها که شک برو غالب شده است پند نپذیاف از ا: س گفتیاو

  . گر کنیتی دیمرا وص: گفتم
ل یل بمرد، موسی عمران بمرد، داود خلیم خلیپدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراه! انیا پسر حی: گفت

  . فه وی بمرد،عمر برادرم بمرد و دوستم بمرد وا عمراه واعمراهی، ابوبکر خلخدای بمرد، محمد رسول الله بمرد
  . رحمک الله عمر، نمرده است: گفتم
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  . حق تعاىل مرا خرب داد از مرگ وی: گفت
  . میمن و تو از جمله مردگان: پس گفت

ی، ريش گیاپن است که کتاب خدای و راه اهل صالح فریت ایوص: ی سبک بگفت و گفتیو صلوات داد و دعا
حت از خلق یشان را پند ده و نصیش رسی ایک قوم و خویاد مرگ غافل نباشی، و چون با نزدیک ساعت از ی

  . ن شوی و ندانی و در دوزخ افتییده مدار که آنگاه بی دیک قدم پای از موافقت جماعت کشی، ريخدای باز مگ
ز یاد دار که من نینی و نه من تو را و مرا به دعا یب ز تو مراین. انیا هرم بن حیرفتی : ی چند بگفت و گفتیو دعا
  . ن جانب برو تا من از آن جانب برومیاد دارم و تو از ایتو را 
من از قفای . سنت آوردیست و مرا به گریگر ک ساعتی با وی بروم، نگذاشت و بگذشت و مییخواستم تا : گفت
  . ن بودیريشرت سخن که با من گفت، از امیافتم و گفت بینزش از آن پس خربی یستم تا به کوی فروشدو نینگر او می

چون فارغ شد . در نماز بامداد بود. نمیس را بید برفتم تا اویم گویع خثیفاروق و مرتضی رضی الله عنهما و رب
 گری بگزارد و نماز دنيشیدرنگی کردم، همچنان از جای برنخاست تا نماز پ. ح بازپردازدیگفتم صرب کنم تا از تسب

خواب . داشتم شب چهارم او را گوش می. چ نخورد و نخفتیو ه. حاصل سه شبانه روز از نماز برنخاست. بکرد
ار خواب و از یم از چشم بسريگ به تو پناه می! خداوندا: گفت. در حال با حق به مناجات آمد. در چشمش آمد

  . ار خواریشکم بس
  . ن بسنده استیمرا ا: گفتم

هذه :ک شبی گفتیی. ش هرگز شب نخفتیآرند که در همه عمر خو س را مییاو. دمیبازگردش ندادم و یاو را تشو
  . لة السجودیگر شب گفتی هذه لیو د. لة الرکوعیهذه ل یگر شب گفتیام ودیلة القیل
  . ک شب به سجودییک شب به رکوعی، و یامی بسر بردی، و یک شب به قی

کبار سبحان ربی یما خود هنوز : گفت. ک حالیازی بر ن دریداری شبی بد س چون طاقت مییا اویگفتند 
خواهم  کنم که می ن از آن مییا. ح گفنت سنت استیخود سه بار تسب. دیم در سجودی که روز آیاالعلی نگفته باش

  . ان کنمیکه مثل عبادت آسمان
  ست؟یخشوع در نماز چ: دندیاز وی پرس

  . نبودزه بر پهلوش زنند در نماز خربش یآنکه اگر ن: گفت
  . چونی: گفتند
  ا نه؟یست یزد و نداند که شبانگاه خواهد زیچگونه باشد کسی که بامداد برخ: گفت
  کار چگونه است؟: گفتند
  . آه از بی زادی و درازی راه: گفت
: گفتند. رند تا باورش نداریینها از تو به نپذیرا تعاىل پرستش کنی به عبادة آسمانها و زمیاگر تو خدا: و گفت
ش را تا در پرستش او ینی خویرفته است و فارغ نبیمن نباشی بدانچه تو را فراپذیا: گفت. مینه باورش دارچگو
  . د بودیگرت مشغول نبایزی دیبه چ
کو یطعام خوش خوردن و  لباس ن: کرت بودیز را دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزدیهر که سه چ: گفت
  . دن و با توانگران نشسنتیپوش
سی سال است که گوری فرو کرده است و کفنی . کی تو مردی استین نزدیرضی الله عنه که درا: ا گفتندس ریاو

  . د و نه به روزريد و نه به شب قرار گیگر خته و بر سر آن نشسته است و مییدرآو
  . نمید تا او را ببیمرا آنجا بر: سی گفتیاو
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ا فالن ی:بدو گفت. ه در مغاک افتادهیشده و چشم از گر فید زرد گشته و نحیاو را د. ک او بردندیس را نزدیاو
د هر دو باز یشغلك القرب عن الله ای مرد سی سال است تا گور و کفن تو را از خدای مشغول کرده است و بد

د، حال بر او کشف شد، یش بدیآن مرد به نور او آن آفت در خو. ن هر دو بت راه تو آمد ه استیمانده ای و ا
ست و یگران بنگر که چیاگر گور و کفن حجاب خواهد بود حجاب د. و در آن گور افتاد و جان بداد نعره ای بزد
  . چندست

نار زر یک دیبر راه . ون آمدريروز چهارم بامداد ب. چ نخورده بودیکبار سه شبانه روز هیس ینقل است که او
نگاه کرد، گوسفندی . ند و بخوردی برچنيزم اه ازید تا گیروی بگردان. از آن کسی افتاده باشد: گفت. افگنده بود

گوسفند به . دیروی بگردان. مگر از کسی ربوده باشد: گفت. ش وی بنهادیگرده گرم در دهان گرفته پ. آمد می
  . بستان روزی خدای از بنده خدای. ییمن بنده آن کسم که تو بنده او: گفت. سخن آمد

  . د شدیدم گوسفند ناپدیش دیدست خوم، گرده در ريگفت دست دراز کردم تا گرده برگ
. خ ابوالقاسم گرگانی را رضی الله عنه ذکر آن بوده ستیدر ابتدا ش. ل وی بی شماریار است و فضایمحامد او بس
من عرف الله : وسخن اوست که گفت. شانیشان دانند قدر ایا!سیس، اویس، اویگفته است او مدتی که می

  . ستیده نیز بر او پوشیچ چیاخت ههرکه خدای را شن. ه شیءیخفی علیال
  . ستیدگر معنی آن است که هر که بشناخت تا شناسنده ک

  . گر معنی آن است که هر که اصل بدانست فروع دانسنت آسان بودش که به چشم اصل در فروع نگردید
اند همه را به خدای دیرا به خدای بتوان شناخت که عرفت ربی بربی پس هرکه خدایگر معنی آنست که خداید
  . داند ز مییچ

ی است و تنها آن بود که فرد بود در وحدت و وحدت  یسالمت در تنها» السالمة فی الوحدة«و سخن اوست که 
. نيطان ابعد من االثنیی درست نبود که الشرياگر تنها به صورت گ.  درنگنجد تا سالمت بودريال غیآن بود که خ

  . ث استیحد
 در او راه ريم دل حاضر داری تا غیعنی برتو باد که دای. بر تو باد به دل تو. ک بقلبکیعل: و سخن اوست که

  . ابدین
حة الخلق و طلبت المروة یاسة فوجدته فی نصیطلبت الرفعة فوجدته فی التواضع و طلبت الر: و سخن اوست که

ت الشرف فوجدته فوجدته فی الصدق وطلبت الفخر فوجدته فی الفقر و طلبت النسبة فوجدته فی التقوی و طلب
ن سخنها معلوم است یالتوكل معانی ا یفی القناعة و طلبت الراحة فوجدته فی الزهد و طلبت االستغناء فوجدته ف

  . و مشهود
م تا او را خانه ای یآخر از وی درخواست کرد. مییوانگان شمردیگان او گفتند ما او را از دینقل است که همسا

طعام . ال و دو سال بسرآمدی که او را وجهی نبودی که بدان روزه گشادیک سیو . شیم بر در سرای خویساخت
دی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت صرف کردی و بدان افطار کردی و یاو آن بودی که گاه گاه استه خرما برچ

ی و افتی استه خرما بفروختیشرت یافتی نگاه داشتی تا روزه بدان گشادی و اگر خرما خشک بیاگر خرما خشک 
دی و پاک بشستی و برهم دوختی و با آن یو جامه وی خرقه کهنه بود که از مزبلها برچ. به صدقه بدادی

ون شدی و پس از نماز خفنت ريد وقت نماز اول بی جائی برآنيان چنیی از میکار نفس خدا! عجبا. ساختی می
د یخردتر بردار. کستیهای من بارساق: گفتی. بازآمدی و به هر محلتی که فروشدی کودکان وی را سنگ زدندی

  . تا پای من شکسته و خون آلوده نشود تا از نماز بازنمانم که مرا غم نماز است، نه غم پای
 ني علی رضی الله عنه در صفنيالمومنريد آمد و آن وقت برموافقت امیدی برو پدی گفتند که سفنيدر آخر عمر چن
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ند یسان گویشان را اویدا رضی الله عنه بدانکه قومی باشند که ایدا ومات شهیعاش وح. کرد تا کشته شد حرب می
. س را دادیی چنانکه اوريشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد بی واسطه غی حاجت نبود که اريشان را به پیا

و . بود قت هم نفس مییپرورد و حق افت، نبوت  او رامیی د اما پرورش ازو مییا را ندیاگرچه به ظاهرا خواجه انب
شاءالله یه من یوتیذلک فضل الله . دین دولت روی به که نمایم عاىل مقامی است تا که را آنجا رسانند واین عظیا

  . میذوالفضل العظ
  

  ه یذکر حسن بصری رحمة الله عل
آن پروده نبوت، آن خو کرده فتوت، آن کعبه عمل و علم، آن خالصه ورع و حلم، آن سبق برده به صاحب صدری، 

صاحب علم و معامله . ار است و محامد او بی شمار استینت، حسن بصری رضی الله عنه، مناقب او بسصدر س
چون مادرش به کاری مشغول . م خوف و حزن حق او را فراگرفته بود و مادر او از مواىل ام سلمه بودیبود، و دا

 ريقطره ای چند ش. دییاو بمکام سلمه رضی الله عنها پستان در دهانش نهادی تا . ه آمدییشدی حسن در گر
  .  ام سلمه بودريد آورد، همه از اثر شیچندان هزار برکات که حق ازو پد. د آمدییپد

ن یا: غامرب گفتیپ. ه السالم آب خورد، در خانه ام سلمهیغامرب علیک روز از کوزه پینقل است که حسن طفل بود، 
  آب که خورد؟

  . ت کندیورد علم من به او سران آب خیچندان که از ا: گفت. حسن: گفتند
ه السالم یغامرب علیپ. ه السالم به خانه ام سلمه درآمد، حسن را در کنار وی نهادندیغامرب علینقل است که روزی پ

  . افتیافت از برکات دعای او یهرچه . بدو دعا کرد
او را نام . ن الوجهسموه حسنا فانه حس: گفت. ش عمر آوردندینقل است که چون حسن در وجود آمد او را پ

  . کوروی استید که نیکن»حسن «
وسته ید آمد تا پیش پدريام سلمه رضی الله عنها پرورش و تعهد او قبول کرد، به حکم شفقتی که بر وی برد ش

تا چنان شد که صد و سی تن را از . او را مقتدای خلق گردان! خداوندا. قتدی بهیاللهم اجعله اماما : گفتی می
افته، و ارادات او به علی بوده است رضی الله عنهما، و در علوم رجوع باز یفته بود و هفتاد بدری را ایصحابه در

او را الحسن اللولوئی گفتندی، . قت ازو گرفت، و ابتدای توبه او آن بود که او گوهر فروش بودیاو کرده است و طر
ر یک وزیوقتی به روم شد و نزد. ضی الله عنهصد ستد و داد کردی ریران قیان و وزريتجارت روم کردی، و با ام

  . م شد اگر موافقت کنییی خواهیما به جا: ر گفتیرفت و ساعتی سخن گفت وز
  . کنم حکم تراست، موافقت می: گفت

د از یمه ای دیدند حسن خیچون به صحرا رس. ر بنشست وبرفتندیاوردند تا با وزیبفرمود تا اسبی برای حسن ب
ستاد و آنگاه سپاهی یکسو بایحسن به .  محکم کردهنين در زمیخهای زریشم و میطناب ابربای رومی زده با ید

لسوفان یآنگاه ف. زی بگفتند و برفتندیمه درگشتند و چیده، گرد آن خیهمه آلت حرب پوش. ون آمدندريچند گران ب
صد از یبعد از آن س. دزی بگفتند و برفتنیمه درگشتند و چیگرد آن خ. دندیدر رس -قرب چهارصد  -ان ريو دب
پس از . زی بگفتند و برفتندیمه درگشتند و چیمه نهادند و گرد آن خید روی به خیان نورانی با محاسنهای سفريپ

زی یمه بگشتند و چیم و جواهر برگرفته گرد خیکی طبقی از زر و سیهر  -ست یادت از دویز -زکان ماهروی یآن کن
  . ون آمدند و برفتندريمه شدند و بیجنگ در خ ریصر و وزیآنگاه ق. بگفتند و برفتند

گفت . دمیم من از او پرسین چه حالست، چون فرود آمدیبا خود گفتم ا.  و عجب بماندمريمن متح: حسن گفت
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و . ريدان مردانگی بی نظیی، و در انواع علوم کامل و در میصر روم را پسری بود که ممکن نبود به جمال او آدمیق
. عاقبت وفات کرد. مار شد و جمله اطبای حاذق در معالجه او عاجز آمدندیصدهزار دل، ناگاه بپدر عاشق او، به 

مه در گردند یاس گرداگرد خیاول سپاهی بی ق. ون شوندريارت او بیکبار به زیهر سال . مه به گور کردندیدرآن خ
شدی ما همه جانها فدا  ش آمدست اگر به جنگ راستین حال که تو را پیما از ا! ای ملک زاده: ندیو گو
چ روی کارزار یش آمدست از دست کسی است که با او به هین حال که تو را پیاما ا. می تا تورا باز ستدمانییکرد
  . م کرد، و مبارزت نتوان کردیتوان نمی
و ن حال کسی کرده است که به دانش یا: ندیش روند و گویان پريلسوفان و دبیآنگاه ف. ند و بازگردندین گویا
ش او عاجزاند و همه عالمان در یچ نتوان کرد که همه حکمای عالم در پیلسوفی و علم و خرده شناسی بااو هیف

  . نش همه عاجز از آن شدندییمی که در آفریمی و سخنها گفتیها کردريجنب علم او جاهل، و اگر نه تدب
ش ین حال که تو را پیا! ای پادشاه زاده: ندیش روند و گویان به حرمت به شکوه پريآنگاه پ. ند و بازگردندین گویا

ن یاما ا. مییمی وتو را آنجا نگذاشتیان راست آمدی ما همه شفاعت و زاری کردريآمده است اگر به شفات پ
  . چ بنده سود نداردیش آمده است که شفاعت هیحال تو را از کسی پ

: ندیمه بگردند و گویش روند و گرد خیواهر پزکان ماهروی با طبقهای زر و جیآنگاه آن کن. ند و بروندین بگویا
می و یش آمده است اگر به مال و جمال راست آمدی ما همه خود را فدا کردین حال که تو را پیا!  صر زادهیای ق

ش آمده است که آنجا مال و جمال را ین حال تو را از کسی پیمی اما ایمی و تو را نگذاشتیم بدادیمالهای عظ
  . ستیاثری ن

  : دیمه رود و گویر بزرگ در خیصر با وزیپس ق. ند و بازگردندیون گیا
ست؟ پد برای تو لشکر گران یوه دل پدر، و ای جگرگوشه پدر به دست پدر چیبدان ای چشم و چراغ پدر، و ای م

. دامیعان و رای زنان آورد و صاحب جماالن و مال و نعمتهای الوان آورد و خود بیان و شفريلسوفان و پیآورد و ف
ش آمده است که پدر ین حال از کسی پین همه کاری برآمدی پدر هر چه بتوانستی کرد بجای آوردی اما ایاگر بد
  . گریسالم بر تو باد تا سال د. ش او عاجز استینه در پین همه کار و بار و لشکر و حشم و نعمت و مال و خزیبا ا
 بازگشنت کرد و ريدر حال تدب. د که دلش از کار برفتن سخن بر دل حسن چنان کار کریا. د و باز گرددین بگویا

شنت را در انواع یا نخندد تا عاقبت کارش معلوم نشود و چنان خویز در دنیسوی بصره آمد و سوگند خورد که ن
د که یی رسیاضت به جایتا ر. دن نبودیاضت کشیمجاهده و عبادت افگند که در عهد او کس را ممکن باالی آن ر

ده کرد ید از جمله خلق بریشد و در عزلت چنان شد که ام سال طهارت او در طهارت جای باطل میگفتند هفتاد 
  : کی در جمعی برپای خاست و گفتیک روز یتا الجرم  از جمله با سرآمد چنانکه 

  حسن مهرت وبهرت ما چراست؟
ک جوبه خلق یاو به ق را به علم او حاجت است و یاز جهت آنکه امروز جمله خال: گفت. بزرگی حاضر بود

  . نجا بودیمهرتی و بهرتی ا. ا از همه فارغ استین بدو حاجتمندند و او در دنیهمه در د. ستیمحتاج ن
دی مجلس به ترک گرفتی و فرود یکبار مجلس وعظ گفتی و هرباری که به منرب برآمدی چو رابعه را ندیدرهفته 
د چه یایزنی مقنعه داری نريبزرگان آمدند اگر پ ن محتشمان و خواجگان ویچند! ای خواجه: گفتند. آمدی
  باشد؟
  . ختیم رینه موران نتوانیم در سیان ساخته باشريآری شربتی که ما از برای حوصله پ: او گفتی

ن یا. دهیا سیهذا من جمرات قلبک . دهیم پوشیو هر گاه که مجلس گرم شدی روی به رابعه کردی که ای در گل
م ینند دانینش ن انبوهی که در پای منرب تو مییجمعی بد: او را سوال کردند که. توستک اخگر دل یهمه گرمی از 
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  . که شاد شوی
  . ش حاضر بود دل ما شاد شودیک دروی اگر نيم ولکیما به کثرت جمع شاد نشو: گفت
  . ر خاک اندیمسلمانی در کتابهاست و مسلمانان در ز: ست؟ گفتیست و مسلمان کیمسلمانی چ: دندیباز پرس

  ست؟ین چیاصل د: دندیاز او پرس
  . فقال الورع

  ست که ورع را تباه کند؟یآن چ: گفتند
  . فقال الطمع

  ست؟یدند جنات عدن چیو پرس
  . ا سلطانی عادلیدی یا شهیقی یا صدیغامربی ید اال پیایدر او ن. کوشکی است از زر: گفت
  گران را معالجه چون کند؟یمار بود دیبی که بیطب: دندیو پرس
  . گران رایتو نخست خود را عالج کن، آنگاه د: گفت
  . ان نداردید که علم من شما را سود دارد، و عمل من شما را زیسخن من بشنو: گفت
  م؟یچه کن. کند دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمی! خیا شی: دندیو پرس
دار یجنبانی ب لهای شما مرده است که هرچند مید. دار گرددیکاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی ب: گفت
  . گردد نمی
  ن روا بود؟یا. ترسانند که دل ما از خوف پاره شود قومی اند که در سخن ما را چندان می: دندیپرس
د که شما ید بهرت که صحبت با قومی داریمن باشید که شما را برتسانند و فردا ایامروز با قومی صحبت دار: گفت
  . دید وفردا به خوف اندر رسمن کننیرا ا

  . ندیجو ب آن مییند تا برآن اعرتاض کنند و عريگ اد مییند و سخنهای تو یآ قومی به مجلس تو می: گفتند
کند و هرگز طمع سالمت از مردمان  ده ام که طمع فردوس اعلی و مجاورة حق تعاىل مییشنت را دیمن خو: گفت

  . ابدی سالمت نمیشان یشان از زبان ایدگار اینکند که آفر
  . دیش خود را پاک نکنید تا پید که خلق را دعوت مکنیگو کسی می: گفتند
ن کلمه در دل ما آراسته کند تا در امربه معروف و نهی منکر یست مگر در آنکه ایچ نیطان در آرزوی هیش: گفت
  . دیبسته آ
  . مومن حسد کند: گفتند
  . ان نداردیفكند زیون نرينه بید، ولکن چو رنجی از سیرده السالم فراموش کیوسف را علیبرادران : گفت

نچه یای مرد اگر ا: کبار بدو گفتی.  زدینيشنت را بر زمیتی از قرآن بشنودی خویدی داشت که هرگاه آیحسن مر
و اگر نتوانی که نکنی ما را به ده منزل . ستی درمعامله جمله عمر خود زدییکنی توانی که نکنی، پس آتش ن می
  . س پشت بگذاشتیاز پ

نجا حاکم غالب کرده است یطان و ایست اال از شید آن نیهر که بانگی از او برآ. طانیالصعقه من الش: پس گفت
د یعنی اگر كه تواند آن باطل کند و آن صعقه از او پدی. ن خود او گفته استی بود و شرح انيی چنیکه نه همه جا

  . طان استید از شیآ
امروز : بزرگی حاضر بود گفت. دهیغهای کشیار و تیان بسیحجاج درآمد با لشکر .داشت ک روز مجلس میی

  . ش استیم که هنگام آزماییازمایحسن را ب
آن بزرگ . د، تا مجلس تمام کردیگفت بنگرد د و از آن سخن که مییک ذره بدو ننگریحسن . حجاج بنشست
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  . حسن حسن است آخر: ن گفتید
د که مردی را یخواه اگر می. انظروا اىل الرجل: ن بود و بازوش بگرفت و گفتشنت آنجا افگند که حسیحجاج خو

  . دید در حسن نگرینیبب
  طلبی؟ چه می: امت افتاده  گفتندیدند، در عرصات قیحجاج را به خواب د

  . طلبم که موحدان طلبند آن می: گفت
که غفارم و اکرم  حوصله نمای ن مشتی تنگ یگفته بود خداوندا بد ن از آن بود که در حالت نزع مییو ا

شان نمای که یشان برآور و بدیزه ایک زبان اند که مرا فروخواهی برد، مرا به ستیک دل و یکه همه .  امنياالکرم
  . د منمیریفعال لما 

  . ز بخواهد بردیث به طراری، آخرت نین خبیبدان ماند که ا: گفت. ن سخن حسن را برگفتندیا
جمله . ش درنگ نکردیو سه روز ب -ان بسته یمهار اشرت بر م -لله عنه به بصره درآمد نقل است که مرتضی رضی ا

تو : دیپرس. گفت حسن مجلس می. به مجلس حسن درآمد. منربها بفرمود تا بشکستند و مذکران را منع کردند
  . ا متعلمیعالمی 
ه او را منع نکرد و یرضوان الله علمرتضی . میگو باز می. ده استیغامرب به من رسیسخنی از پ. چ کدامیه: گفت
  . سته سخن استین جوان شایا: گفت

دامنش . دیاز پی او دوان شد تا در او رس. از منرب فرود آمد. ستیحسن به فراست بدانست که او ک. پس برفت
  . ا زبهر الله وضو ساخنت در من آموز: گفت. بگرفت

  . وضو در حسن آموخت و برفت طشت آوردند تا. ندیی است که آن را باب الطشت گویجا
ی یست هزار خلق برفتند و منربی بنهادند و حسن را بر منرب فرستادند تا دعایدو. کبار در بصره خشکساىل افتادی
  . د تا باران باردیخواه می: حسن گفت. دیگو

  . مین آمده ایبرای ا! بلی: گفتند
  . دیون کنريحسن را از بصره ب: گفت

ش جالد نشسته یب بوده است که چنان نقل کرده اند که چون نشسته بودی، گفتی در پو چندان خوف بر او غال
  . م داشته استیدی و دردی عظیاست و هرگز کس لب او خندان ند

بودم  یی؟ گفت به مجلس محمد بن كعب قرظیگر چرا می: گفت. ستیگر د که مییکی را دینقل است که روزی 
ای کاش که حسن از : گفت. ن سال در دوزخ بماندیه به شومی گناهان چنداو نقل كرد كه مرد باشد از مومنان ک

  . ون آوردندیرين سال از دوزخ بیآنها بودی که پس از چند
آخر کسی که از دوزخ . قال له هنادیخرج من النار رجل یآخر من : خواند ث میین حدیک روز اینقل است که 

  . د مردی بود نام او هنادیون آريب
  . ش من آن مرد بودمیکا: حسن گفت

 روزگاری که تو داری نيست با چنین ناله تو از چیگفتم ا. دینال شبی حسن در خانه من می: اران گفتیکی از ی
ا قدمی به خطا ید كه بی علم و قصد حسن کاری رفته باشد یم که نبایگر نالم و می از آن می: ن آراستگی؟ گفتیبد

ده نبود، پس حسن را گفته باشد برو كه اكنون یپسند ه آن بر درگاه حق تعاىلا سخنی به زبان آمده باشد كیبرداشته 
  . رفتیم پذیز از تو نخواهیچ چین هیپس از ا. ترا بر درگاه ما قدری نماند

ست یدر سجده چندان بگر. کرد حسن بر بام صومعه نماز می. نقل است که روزی بر در صومعه او کسی نشسته بود
ا نه تا ین آب پاک هست یا: گفت. آن مرد در بزد. ن مرد افتادیدن گرفت وبر جامه ایککه آب از ناودان فروچ
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  م؟یبشو
  . ان استیبشوی که با آن نماز روا نبود که آب چشم عاص: حسن گفت

چون مرده را در گور نهادند و خاک فرو کرده بودند، حسن بر سر آن . کبار به جنازه ای رفتینقل است که 
اول و آخر لحد ! ای مردمان: پس گفت. ست که خاک گل شدینی بدان خاک فرو گرخاک بنشست و چندا

د به یناز چه می. ا گور است و اول آخرت نگری گور است که القرب اول منزل من منازل االخرةیآخر دن. است
خر شما اول و آ! عنی گورین است ید از عالمی که اولش ایترس و چون نمی! عنی گوری. ن استیعالمی که آخرش ا

ک رنگ یستند که همه یتا جماعتی که حاضر بودند چندان بگر. دیکار اول و آخر بساز! ن است اهل غفلتیا
  . شدند

ن گورستان مردان اند که یدر ا: شان گفتیبد - شان یبا جماعتی درو -گذشت  نقل است که روزی به گورستان می
ه است که اگر ذره ای از یشان تعبیت با خاک اآمده است، لکن چندان حسر شان به بهشت فرو نمییسر همت ا

  . زندیم فرو ری عرضه کنند همه از بنيآن حسرت بر اهل آسمان و زم
اهن ريبان پیاهنی نو بدوختی آن گناه بر گرريتی بر حسن رفته بود هرگاه پینقل است که در حال کودکی معص

  . ستی که هوش از وی برفتییپس چندان بگر. نوشتی
حتی كن کوتاه یمرا نص: ک حسن نامه ای نوشت و در آن نامه گفتیز رضی الله عنه به نزدیالعزوقتی عمر عبد

  . ش سازمین امام خویاد دارم و ایچنانکه 
د به یست امیم از که داری و اگر خدای با تو نیچون خدای با تو است ب!نيالمومنريا امی: حسن بر ظهر نامه نوشت

  . که داری
  . د و السالمري کسی که مرگ بر وی نوشته اند بمني که بازپسريآن روز آمده گ: ه نوشت کهگر حسن بدو نامیوقتی د

  . ا و آخرت هرگز خود نبودی که دنريروزی آمده گ: او جوابداد
خواهم که در  می. شنوم به حج خواهی رفت می: ه، به حسن نامه ای نوشت کهیوقتی ثابت بنانی رحمةالله عل

  . صحبت تو باشم
گر را یکدیگر را ظاهر کند و یگدیب یگر بودن عیکدیم که با یبگذار تا در سرت خدای زندگانی کن: جوابگفت
  . میريدشمن گ

 منه، اگر همه محض نيکی قدم بر بساط سالطیسه کار مکن، : حت گفتی را در نصريد جبینقل است که سع
رابعه بود و تو او را کتاب خدای ، و اگر چه نيده در خلوت منشیچ سر پوشیشفقت بود بر خلق؛ و دوم با ه

 را اگر چه در جه مردان مرد داری که از آفت خاىل نبود  آخر ريت مده امیآموزی؛ و سوم هرگز گوش خود عار
  . ش بزندیاالمر زخم خو

  که عقوبت عالم چه باشد؟: دمیاز حسن پرس: نار گفتیمالک د
  . مردن دل: گفت
  ست؟یمرگ دل چ: گفتم
  . ایحب دن: گفت
در مسجد بسته بود و حسن در درون مسجد دعا . به نماز. سحرگاهی به در مسجد حسن رفتم: گی گفتبزر
 -دم یدر شدم، حسن را د. دست بر در نهادم، گشاده شد. صرب کردم تا روشنرت شد. گفتند  مینيکرد و قومی آم می

  . ن کار آگاه کنیرا از ارا میخدا: م، قصه با وی بگفتم و گفتمیچون نماز بگزارد.  شدمريمتح -تنها 
 نيشان آمیا. کنم م و دعا مییگو شان علم مییند و من با ایآ یان نزد من مینه پریبا کسی مگوی، هر شب آد: گفت
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  . ندیگو می
  . نمیب اجابت می: ب عجمی دامن برداشتی و گفتیینقل است که چون حسن دعا کردی حب

م، دلو و یدیبه سر چاهی رس. میه تشنه شدیدر باد. رفتم میبا حسن و جماعتی به حج : نقل است که بزرگی گفت
. میپس در نماز شد تا به سر آب شد. دیچون من در شروع نماز شوم، شما آب خور: حسن گفت. میدیرسن ند

  . آب به چاه فروشد. کی از اصحاب رکوه ای آب برداشتی. میباز خورد. آب برسر چاه آمده بود
  . د تا آب به چاه فرورفتیرا استوار نداشتیخدا: تچون حسن از نماز فارغ شد گف

م و از ینه بردیبه مد. ن داشتیدانه ای زر. میافت، به ما داد، بخوردیی بیحسن در راه خرما. میپس از آنجا برفت
  . میم و به صدقه دادیدیآن طعام خر

ابو عمرو . امد که قرآن آموزدیبناگاه کودکی صاحب جمال . م کردییقرآن تعل - امام القرا -نقل است که ابو عمرو 
آتشی در وی افتاد .  من الجنة والناس فراموش کردنيقرآن تمام از فلا الحمد تا س. ستیانت در وی نگریبه نظر خ

ش ی کار پنيچن! ای خواجه: گفت. ستیک حسن بصری رفت و حال با زگفت و زار بگریو بی قرار شد و به نزد
  . آمد، و همه قرآن فراموش کردم

ف یچون فارغ شوی به مسجد خ. اکنون وقت حج است، برو و حج بگزار:  شدو گفتنيسن از آن کار اندوهگح
  . پس با او بگوی تا دعا کند. وقت بر وی تباه مکن، بگذار تا خاىل شود. نی در محراب نشستهیی بريرو که پ

او نشسته چون زمانی برآمد د خلقی بگرد یبت دیی با هريپ. بو عمرو همچنان کرد و در گوشه مسجد بنشست
چون وقت . گریکدیش او باز شدند، و سالم کردند، و سخن گفتند با یخلق پ. زهید پاکیمردی درآمد با جامه سف

. ش او رفتم و سالم کردمیمن پ: ابو عمرو گفت.  خاىل ماندريآن پ. نماز شد آن مرد برفت و خلقی با وی برفتند
هنوز سر در .  غمناک شد و به دنبال چشم در آسمان نگاه کردريپ. حال بازگفتم و! اد رسیالله الله، مرا فر: گفتم

تو را : پس گفت. ش افتادمیش در پایمن از شادی در پ: بوعمرو گفت. اورده بود که قرآن بر من گشاده شدیش نیپ
حاجت گر چه ید یچون حسن باشد به كس یرا كه امام یگفت كس.  یحسن بصر: گفتم. به من که نشان داد

: پس گفت. میزپرده او بدرید، ما نیاو پرده ما بدر. میز او را رسوا کنیحسن مارا رسوا کرد، ما ن: پس گفت. باشد
م کردند آن حسن یش از همه برفت و همه او را تعظی آمد و پنيشید که پس از نماز پیدی با جامه سفی که دريآن پ
هر که : آنگاه گفت. گر به بصره رودید، ونماز دید، و با ما سخن گوینجا آی به بصره کند، و انيشیهر روز نماز پ. بود

  چون حسن امامی دارد دعا از ما چرا خواهد کرد؟
حسن آن . حال خود با حسن بگفت. ان آمد و آن مرد فروماندینقل است که در عهد حسن مردی را اسبی به ز
د و یشبانه آن مرد مرغزاری در بهشت بخواب د. م بدادید و سیاسب را از بهر جهاد به چهارصد درم از وی بخر
  ست؟ین اسبان از آن کید ایپرس: اسبی در آن مرغزار و چهارصد کره، همه خنگ

  . به نام تو بود، اکنون به نام حسن کردند: گفتند
  . مانمید کن که پشیع اقالت پدیب! ای امام: ش حسن آمد و گفتیدار شد پیچون ب

  . دمیش از تو دیده ای من پیتو دبرو که آن خواب که : حسن گفت
  ست؟یاز آن ک: دیپرس. د و منظرها به خوابیگر حسن کوشکها دیشب د.  بازگشتنيآن مرد، غمگ

  . ع اقالت کندیآن کسی را که ب: گفت
  . ع اقالت کردیحسن بامداد آن مرد را طلب کرد و ب

: حسن را گفتند. دیش به نزاع رسمار شد و کاریب. ه ای داشت، آتش پرست، شمعون نامینقل است که همسا
  . ابیه را دریهمسا
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ان آتش و دود یبرتس از خدای که همه عمر در م: اه شده گفتید، از آتش و دود سی او شد، او را بدنيحسن به بال
  . اسالم آر، تا باشد که خدای بر تو رحمت کند. بسر برده ای
د، دوم یطلب ا میید وشب و روز دنینکوه ا مییه شما دنکی آنکی: دارد ز از اسالم باز مییمرا سه چ: شمعون گفت

دنی است، و یدار حق دید دییگو د؛ سوم آنکه مییکن چ ساختگی مرگ نمیید مرگ حق است و هییگو آنکه می
  . د که خالف رضای اوستیکن امروز همه آن می

گانگی مقرند وتو یشان به یای؟ یگو کنند تو چه می  مینيپس اگر مومنان چن. ان استین نشان آشنایا: حسن گفت
ده ام، هر دو را به دوزخ یده ای و من که نرپستیعمر خود در آتش پرستی صرف کردی تو که هفتاد سال آتش پرست

ی بر تن یاما خداوند من اگر خواهد آتش را زهره نبود که مو. تو را و مرا بسوزند و حق تو نگاه ندارد. درآورند
ا تا یده ای بیاکنون تو هفتاد سال او را پرست. خدای است و مخلوق، مامور باشدرا که آتش مخلوق یمن بسوزد، ز

  . م تا ضعف آتش و قدرت خدای تعاىل مشاهده کنییهر دو دست بر آتش نه
 نيشمعون چون چن.  نشد و نسوختريک ذره از وجود وی متغیداشت که  ن بگفت و دست در آتش نهاد و مییا
اکنون . ده امیمدت هفتاد سال است تا آتش را پرست: حسن را گفت. دن گرفتیدمی ی شد، و صبح آشناريد متحید

  ست؟ی من چريتدب. نفسی چند مانده است
  . آنکه مسلمان شوی: گفت

  . اورمیمان نیکن تا خط ندهی ایمان آورم، ولیاگر خطی بدهی که حق تعاىل مرا عقوبت نکند ا: شمعون گفت
ار یپس شمعون بس. سند بعد از آن بنوشتندیتا عدول بصره گواهی نوبفرمای : شمعون گفت. حسن خطی بنوشت

ند، و مرا به دست خود در یکه چون وفات کنم بفرمای تا بشو: ت کردیست و اسالم آورد و حسن را وصیبگر
  .  ن خط خواهد کردین خط در دست من نه که حجت من ایخاک نه و ا

و را بشستند و نماز کردند ودفن کردند و آن خط در دست او ا. ت کرد و کلمه شهادت بگفت و وفات کردین وصیا
  . نهادند

گر را چون یمن خود غرقه ام، غرقه ای د. ن چه بود که من کردمیشه درخواب برفت که ایحسن آن شب از اند
  ست، بر ملک خدای چرا سجل کردم؟یچ دستی نیم؟ مرا خود بر ملک خود هريدستگ
تاجی بر سر، و حله ای در بر، خندان در  -چون شمعی تابان -د یون را دشمع. شه در خواب رفتین اندیدر ا

  . مرغزار بهشت خرامان
  ای شمعون چگونه ای؟: حسن گفت

دار خود نمود یحق تعاىل مرا در جوار خود فرود آورد به فضل خود ود. نییب  که مینيپرسی؟ چن چه می: گفت
اکنون تو باری از ضمان خود برون . دیایت و عبارت نبه کرم خود و آنچه از لطف در حق من فرمود، در صف

دار شد آن كاغذ را در دست یچون حسن ب. ن حاجت نماندیش بدین خط خود که مرا پیبستان ا. آمدی
ان کند؟ گرب هفتاد یبر در تو که ز. ست جز به محض فضلیمعلوم است که کار تو به علت ن! خداوندا: گفت.دید

  خود راه دهی، مومن هفتاد ساله را کی محروم کنی؟ ک کلمه به قربیساله را به 
روزی به کنار دجله . ستی او را از خود بهرت داسنتیینقل است که چنان شکستگی داشت که در هر که نگر

به خاطر حسن بگذشت که . دیآشام ش او نشسته و از آن قرابه میید با قرابه ای، و زنی پیاهی دیس. گذشت می
با زشرع حمله آورد که آخر از من بهرت نبود که بازنی نامحرم نشسته و از قرابه . ستن مرد از من بهرتا یا

د و هفت مرد در آن بودند، و ناگاه درگشت و ین خاطر بود که ناگاه کشتی ای گرانبار برسیآشامد؟ او در ا می
من . از من بهرتی ز اگریبرخ: پس روی به حسن کرد و گفت. اه در رفت و شش تن را خالص دادیآن س. غرقه شد
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در آن قرابه آب است و آن زن مادر من ! ک تن را خالص ده، ای امام مسلمانانین یتو ا. شش تن را نجات دادم
اکنون معلوم شد که به چشم ظاهر . ا به چشم باطنینی یب م تا تو به چشم ظاهر مییازمایخواستم تا تو را ب. است

  . د یید
شان را از یچنانکه ا! اهیای س: و دانست که آن گماشته حق است پس گفت حسن در پای او افتاد و عذر خواست

  . ای پندار خالص دهیا خالص کردی مرا از دریدر
  ! چشمت روشن باد: اه گفتیس

ن سگ یالهی مرا بد: د و گفتیگر ندانستی، تا وقتی سگی دیبعد از آن چنان شد که البته خود را به از کسی د
  . ريبرگ
  ا سگ؟یی تو بهرت: دندیپرس
  .ابم من بهرت باشم واال به عزت و جالل خدای که او از صد چون من بهیاگر از عذاب خدا خالص : گفت

ك آنمرد تحفه فرستاد یرطب بنزد یبت كرده است طبقیدند كه فالن كس ترا غینقل است كه به سمع حسن برسان
 یخواستم كه مكافات یل من نقل كرده اده اعمایش را به جرید كه حسنات خویبه من رس: ل عذر گفت یوبر سب
  . ل كمال اقامت نتوان كردیبر سب ی مربتنيم معذور دار كه مكافات چنینما

  چگونه؟: گفتند. و زنی یکودکی و مستی و مخنث: از سخن چهار کس عجب داشتم: نقل است که حسن گفت
تو جامه از . دا نشده استیا هنوز پخواجه حال م: گفت. دمیگذشتم درکش روزی جامه از مخنثی که برو می: گفت

رفت، افتان و  ان وحل مییدم که در میمن برمدار که کارها در ثانی الحال خدای داند که چون شود؛ و مستی را د
تو قدم ثابت کرده ای با : گفت. فتییگفتم قدم ثابت دار تا ن.  حتی التزلنيا مسکیفقلت له ثبت قدمک . زانیخ
اما از افتادن خود . ن سهل باشدیا. میزم و بشویفتم مستی باشم به گل آلوده؛ برخین همه دعوی؟ اگر من بیا

ی؟ ین روشنایاز کجا آورده ای ا: برد و گفتم م اثر کرد و کودکی وقتی چراغی میین سخن در دلم عظیا. برتس
ام؟ و عورتی  م از کجا آوردهیی تا من بگوین روشنایرفت ا یبگوی تا به کجا م: د و گفتیبادی در چراغ دم

اول : گفتم. کرد ت مییم از شوهر خود با من شکایروی برهنه و هر دو دست گشاده و خشم آلوده با جماىل عظ
 نيکردی همچن ل شده است و اگر مرا خرب نمییمن از دوستی مخلوق چنانم که عقل از من زا: گفت. روی پوش

ن یدی؟ مرا از ایمن ند یدگی رویودی اگر تو ناپوشن همه دعوی دردوستی او چه بیتو باا. به بازار خواستم شد
  . عجب آمد

. مید تا نور نشر رکنیایب. فه باز گرفتی و گفتی النورین طاینقل است که چون از منرب فرو آمدی تنی چند را از ا
  . تا تو بازگردی: حسن او را گفت. شان همراه شدیث با این حدیکی نه از اهل ایروزی 

  . ه السالمید به اصحاب رسول علیشما ماننده ا: ران خود را گفتاینقل است که روزی 
گر که اگر شما را بر آ ن قوم چشم افتادی یزی دیش، نه به چیبه روی و به ر: حسن گفت. نمودند یشان شادیا

کی را از شما مسلمان نگفتندی، یر شما اطالع افتادی یشان را بر سرایوانه نمودندی واگر ایهمه در چشم شما د
  . میش مانده ایبر اسبان رهوار رفتند چون مرغ پرنده و باد وزنده، و ما بر خران پشت ر. شان مقدمان بودندیکه ا

بت و یکی بر بال و مصی. صرب بر دو گونه است: گفت. ش حسن آمد و از صرب سوال کردینقل است که اعرابی پ
اعرابی . ان کردیکه حق صرب بود اعرابی را بو چنان. زها که حق تعاىل ما را از آن نهی کرده استیکی بر چی

  . ت ازهدمنکیما را: گفت
  . دمیدم و صابرتر از تو نشنیمن زاهدتر از تو ند

  . ل است و صرب من از جهت جزعیزهد من به جمله از جهت م! ای اعرابی: حسن گفت
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  . ن سخن بگوی که اعتقاد من مشوش کردییمعنی ا: اعرابی گفت
ا ی جزع بود و زهد من در دننين عیا در طاعت ناطق است بر ترس من از آتش دوزخ و ایصرب من در بال: گفت

  . به طلبی استی نصنين عیرغبت است در آخرت و ا
منی تن خود را از ید تا صربش حق را بود نه اريان برگیبه خود از میصرب آنکس قوی است که نص: پس گفت

  . ن عالمت اخالص بودیو ا. تدوزخ و زهدش حق را بود نه وصول خود را به بهش
ن هر یچون ا. د مشبع و صربی با ویید نافع و عملی کامل و اخالصی با وی و قناعتی بایمرد را علمی با: و گفت

  . سه آمد از آن پس ندانم تا با وی چه کنند
سخن خدای از گوسفند از آدمی آگاهرت است از آنکه بانگ شبان او را از چرا کردن باز دارد و آدمی را : و گفت
  . دارد ش باز نمییمراد خو

  .كانیبا بدان كردن مردم را بد گمان كند در ن ینیوگفت هم نش
  . ا خواندیاگر کسی مرا به خمر خوردن خواند دوسرت از آن دارم که به طلب كردن  دن: و گفت
  . ابییک ذره خصومت نیمعرفت آن است که در خود : و گفت
  . کو استیت نیبه ن. ستیل روزی چند اندک نن عمیبهشت جاودانی بد: و گفت
شان تجلی یاز بهر آنکه حق تعاىل بر ا. خود شوندیاول که اهل بهشت به بهشت نگرند هفتصد هزار سال ب: و گفت
  . بت شوند و اگر در جمالش نگرند غرق وحدت شوندیاگر در جاللش نگرند مست ه. کند

  . ندیبدو به تو نما ئات توینه ای است که حسنات و سیفکر آ: و گفت
و هر که را خاموشی نه از سرفکرت است آن .  آفت استنيهرکه را سخن نه از سر حکمت است ع: و گفت

  . برشهوت و غفلت است، و هر نظر که نه از سر عربت است آن همه لهو و زلت است
افت، و یفت سالمت از شد، و چون از خلق عزلت گریدر تورات است که هر آدمی که قناعت کرد بی ن: و گفت

ر پای آورد آزاد گشت، و چون از حسد دست بداشت مودت ظاهر شد، و چون روزی چند یچون شهوت را ز
  . افتید یصربکرد بر خورداری جاو

د پس از آن بر زبان یشان در نطق آیکنند تا وقتیکه دلهای ا وسته اهل دل به خاموشی معاودت مییپ: و گفت
  . ت کندیسرا

د مگر به حق، خواه در خشم باش خواه راضی، دوم آنکه یکی آنکه بنده سخن نگویمقام است  ورع سه: و گفت
زی بود که خدای تعاىل بدان راضی یاعضای خود را نگاه دارد از هر خشم خدای، سوم آنکه قصد او در چ

  . باشد
  . مثقال ذره ای از ورع بهرت از هزار سال نماز و روزه: و گفت
  . اعمال فکرت است و ورع ن همهیفاضلرت: و گفت
  .  است دوست تر داشتمینيست از هرچه در روی زمیاگر بدانمی که در من نفاقی ن: و گفت
  . اختالف ظاهر و باطن و دل و زبان از جمله نفاق است: و گفت
  . میق باشد منافیلرزند که نبا ندگان اال که برخود مییچ مومن نبوده است از گذشتگان و نخواهد بود از آیه: و گفت
  . ، والتزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقینيقیست به ید مومنم حقا که مومن نیهر که گو: و گفت
عنی چون کسی نبود که هرچه تواند کرد بکند، هر یل نبود، یمومن آن است که آهسته بود و چون حاطب الل: و گفت

  . دید بگویچه به زبان آ
  . ، فاسق را، و امام ظالم راصاحب هوا را: ستیبت نیسه کس را غ: و گفت
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  . بت استغفار بسنده است، اگرچه بحلی نخواهییدر کفارت غ: و گفت
  . ی که حالل آن را حساب است و حرام آن را عذابیراضی شده به سرا. ، فرزند آدمنيمسک: و گفت
مع کرده بود، دوم  نشد از آنکه جريکی آنکه سی: ا مفارقت نکند اال به سه حسرتیجان فرزند آدم ازدن: و گفت

  . ش او آمدیکو نساخت برای چنان راهی که پید داشته بود؛ سوم آنکه زادی نیافته بود آنکه امیآنکه در ن
  . کند فالن کس جان می: کی گفتی

کند اکنون از جان کند ن بازخواهد رست تا به کجا خواهد   مگوی که او هفتاد سال بود تا جان مینيچن: گفت
  . دیرس

  . افتند سبکباران، هالک شدند گرانبارانیات نج: و گفت
  . عت را بازدادند و سبکبار برفتندیعت بود، ودیشان را ودیا ایامرزاد خدای عزوجل قومی را که دنیب: و گفت
اد کند، و یا آخرت را بنیا را، و بدان خرابی دنیرک و دانا آن است که خراب کند دنیک من زیبه نزد: و گفت

  . اد نهدیا را بنی، بدان خرابی آخرت و دنخراب نکند آخرت را
  . ا را شناخت او را دشمن داردیرا شناخت او را دوست دارد، و هرکه دنیهر که خدا: و گفت
  . ایست در دنیرت از نفس تو نیچ ستوری به لگام سخت اولیه: و گفت
  . گران چونستیمرگ د نی که پس از تو چون خواهد بود بنگر که بعد ازیا را بیاگر خواهی كه دن: و گفت
  . ایدند بتان رااال به دوستی دنیبه خدای که نرپست: و گفت
به شب تامل کردندی، . دیشان رسیش از شما بوده اند قدر آن نامه دانسته اند که از حق به ایکسانی که ب: و گفت

د و بدان یکرد اعراب و حروف درست. تید و بدان عمل نکردیو شما درس کرد. و به روز کار بدان کردند ی
  . تیساز ا مییبارنامه دن
  . ز ندارد که نه خدای او را خوار گرداندیچ کس عزیم را هیبه خدای که زر و س: و گفت
  . چ حال دل بر جای نماندیند که از پس او روان شوند، به هیهر احمقی که قومی را ب: و گفت
  . اشید که اول فرمانربدار بیهرچه کسی را خواهی فرمود با: و گفت
  . ق صحبت باشدیگرن برد، او را نه الیش دیش تو آرد سخن تو پیهر که سخن مردمان پ: و گفت
  . نیا و خصم دیار دنین اند واهل و فرزند، یار دیشان یزاند که ایش ما عزیبرادران پ: و گفت
  . تان و مهمانان نهدش دوسیهرچه بنده بر خود و مادر و پدر نفقه کند آن را حساب بود مگر طعامی که پ: و گفت
  . کرت بودیهر نمازی که دل در وی حاضر نبود به عقوبت نزد: و گفت
  ست؟یخشوع چ: و گفتند
  . ستاده بود و دل آن را مالزم گرفتهیمی که در دل ایب: گفت
امده است، و با کسی اختالط نکرده، و در گوشه ای نشسته یست سال است تا به نماز جماعت نیمردی ب: گفتند
  . است

  . ی و اختالط نکنییایچرا به نماز جماعت ن: ش او رفت و گفتیحسن پ
  . مرا معذور دارد که مشغولم: گفت
تی از من ید که نه نعمتی از حق به من رسد و نه معصیچ نفس از من برنمی آیه: به چه مشغوىل؟ گفت: گفت
  . ت مشغولمیو به شکر آن نعمت و به عذر آن معص.بدو

  . اش که تو بهرتا زمنی بنيهمچن: حسن گفت
  تو را هرگز وقت خوش بوده است؟: دندیپرس
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اگر بود و اگر . گفت که قرب پنجاه سال است که در خانه توام ه با شوهر مییزن همسا. روزی بر بام بودم: گفت
ن یاما بد. مدم و نام و ننگ تو نگاه داشتم و از تو به کس گله نکردیادتی نطلبیدر سرما و گرما و ز. صرب کردم. نبود
گری ینی همه، نه آن که تو دین همه برای آن کردم تاتو مرا ببیا. نییگری گزیز تن در ندهم که بر سر من دیک چی

  . مريع دامن امام مسلمانان گینک به تشنیا. کنی گری التفات مییامروز به د. نییرا بب
ت ین آیا. ابمی رين را در قرآن نظطلب کردم تا آ. مرا وقت خوش گشت و آب از چشمم روانه گشت: حسن گفت

همه گناهت عفو گردانم اما اگر به گوشه خاطر . شاءیغفرما دو ن ذلک لمن یشرک به و یغفر ان یان الله ال: افتمی
  . امرزمیک کنی هرگزت نیلی کنی و با خدای شریگری میبه د

ا باشند و کشتی بشکند و یدر درچگونه بود حال قومی که : كه چگونه ای؟ گفت: دیکی از او پرسینقل است که 
  . هرکسی به تخته ای بمانند

  . صعب باشد: گفت
  . حال من همچنان باشد: گفت

عجب از کسانی دارم که : گفت. کردند دند و بازی مییخند د بر جماعتی بگذشت که میینقل است که روز ع
  . شان را خرب نهیقت حال خود ایبخندند واز حق

  . او منافق است: گفت. خورد در گورستان نان می د کهیکی را دینقل است که 
  . چرا: گفتند
ن نشان منافق یا. مان نداردیی که به آخرت و مرگ این مردگان شهوت بجنبد گویش ایکسی را که در پ: گفت
  . بود

. الهی مرا نعمت دادی، شکر نکردم، بدانكه شكر نكردم نعمت از من بازنگرفتی: نقل است که در مناجات گفتی
  د جز کرم؟یاز تو چه آ! الهی. دی بدانكه صرب نكردمیم نگردانیال بر من گماشتی، صرب نکردم، بال داب

کدام گناه؟ کدام گناه؟ : گفت ده بود؛ و میید و هرگز کس او را خندان ندیک آمد بخندیو چون وقت وفاتش نزد
  ، در نزع آن چه حال بود؟دییات هرگز نخندیدر حال ح: د و گفتیی او را به خواب دريپ. و جان بداد

مرا از آن شادی خنده . ک گناه مانده استیش که هنوزش ريسخت بگ!ا ملک الموتیدم که یآوازی شن: گفت
  . کدام گناه؟ و جان بدادم: گفتم. آمد

کردند که حسن بصری به  د که درهای آسمان گشاده بودی و منادی مییبزرگی آن شب که او وفات کرد به خواب د
  . د و خدای از او خوشنود است، روح الله روحهیخدای رس

  

  هینار رحمة الله علیذکر مالک د
نار رحمة یار، مالک دین، آن سالک طی، آن مقتدای راه دنيشوای راستیت، آن پیت، آن متوکل والیآن متمکن هدا

اضات مذکور، و یوی را کرامات مشهور بود و ر. فه بودین طایه، صاحب حسن بصری بود و از بزرگان ایالله عل
و بعضی . اگر چه بنده زاده بود از هر دو کون آزاده بود. ت پدر بودینار نام پدرش بود، و مولود او در حال عبودید
  . اریغله کشتی ب: د، اهل کشتی گفتندیا رسیان درینار در کشتی نشسته بود، چون به میند مالک دیگو

  . ندارم: گفت
  . اریغله کشتی ب: چون بهوش آمد گفتند. رفتون ريچندانش بزدند که هوش از او ب

  . ندارم: گفت
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  . اریغله ب: گر گفتندیچون بهوش بازآمد د. ون رفتريچندانش بزدند که هوش از او ب
  . ندارم: گفت
نار زر در دهان یکی دو دیهر -هرچه در آب ماهی بود همه سربرآوردند . میا اندازیم و در دریريش گیپا: گفتند
دند در پای او ی دنيچون کشتی بانان چن. شان دادینار بستد و بدیک ماهی دو دیدست فرا کرد  از مالک  -گرفته 
و سبب توبه او آن بود که او . نار آمدین سبب نام او را مالک دیاز ا. دا شدیاو بر روی آب برفت تا ناپ. افتادند

ساکن بود و مسجد جامع دمشق که ار داشت و او به دمشق یا دوست و مال بسیمردی سخت با جمال بود و دن
پس برفت و در . ت آن مسجد بدو دهندیمالک را طمع آن بود که تول. ار بودیه بنا کرده بود و آن را وقف بسیمعاو

. افتییدی در نمازش ید آنکه هر که او را بدیکرد به ام وسته عبادت مییک سال پیفگند و یگوشه مسجد سجاده ب
ک شب به ی. ون آمدی و به تماشا شدیرين برآمد و شب از آنجا بیکسال بریتا ! قنت منافیا: گفت و با خود می

ا ی. ا مالک مالک ان التئوبی: زد از آنجا آوازی آمد که ارانش بخفتند آن عودی که مییطربش مشغول بود، چون 
 با خود ريپس به مسجد رفت، متح. د دست از آن بداشتیکنی؟ چون آن شن مالک تو را چه بود که توبه نمی

را باخالص عبادت کنم و یپرستم به نفاق، به از آن نبود که خدا را مییک سال است تا خدای: گفت. شه کردیاند
  . ت به من دهند نستانمیکنم، و اگر تول ن چه مییشرمی بدارم از ا

مردمان باز گر یروز د. کرد ید، آن شب با دىل صادق عبادت میت بکرد و سر به خدای تعاىل راست گردانین نیا
  . ستی تعهد کردییمتوىل با. مینیب ن مسجد خللها مییدر ا: گفتند. ش در مسجد آمدندیپ

صرب کردند تا . ک او آمدند و در نماز بودیو نزد. ستیسته تر از او نیچ کس شایپس بر مالک اتفاق کردند که ه
  . فارغ شد
  . ت قبول کنیین تولیم تا تو ایبه شفاعت آمده ا: گفتند
اکنون که دل به تو دادم و . ستیچکس در من ننگریا، هیکسال تو را عبادت کردم به ریالهی تا : گفت مالک

به عزت تو که . ن کار در گردن من کنندیک من فرستادی تا ایست کس به نزدی درست کردم که نخواهم بنيقی
کو یرفت تا چنان معترب شد و نش گیاضت پیون آمد و روی در کار آورد و مجاهده و رريآنگه از مسجد ب. نخواهم

ک یدخرت به نزد. دخرتی داشت صاحب جمال. ار بگذاشتیروزگار که در بصره مردی بود توانگربمرد و مال بس
  . اری دهدیخواهم که زن مالک باشم تا مرا در کار طاعت  می! ای خواجه: ثابت بنانی آمد و گفت
مطلقه ثالثه را . ا استین زن از جمله دنیطالقه داده ام ا ا را سهیمن دن: مالک جواب داد. ثابت با مالک بگفت

ک شاخ نرگس در یماری آمده بود و . ه درختی خفته بودینقل است که مالک وقتی در سا. نکاح نتوان کرد
  . کرد دهان گرفته و او را باد می

روز که حرب خواست بود آن. ن سال در آرزوی غزا بودم، چون اتفاق افتاد که بروم رفتمیچند: نقل است که گفت
اگر تو را ! ای تن: گفتم آنگه با خود می. مه رفتم و بخفتم، د رغمیدر خ. مرا تب بگرفت چنانکه عاجز گشتم

هاتفی آواز داد که تو اگر . پس در خواب شدم. ن تب نگرفتییک حق تعاىل منزلتی بودی، امروز تو را اینزد
چون گوشت خوک بخوردی کافرت . شت خوک بدادندی شدی گوري شدی و چون اسريامروز حرب کردی اس

  . م بودین تب تو را تحفه ای عظیا. کردندی
  . را شکر کردمیاز خواب درآمد م و خدا: مالک گفت

اتفاق کردند . گفتند من بر حقم ک مییهر . شان دراز شدیکار بر ا. ی مناظره افتادینقل است که مالک را با دهرئ
دو برهم بندند و بر آتش نهند، هرکدام که بسوزد او بر باطل بود و در آتش  که دست مالک و دست دهری هر

  . هر دو برحق اند: گفتند. ختیچ کدام نسوخت و آتش بگریآوردند، دست ه
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ی یمان نهاده ام تا با دهری نهاد و مناجات کرد که هفتاد سال قدم در انيمالک دلتنگ به خانه بازآمد و روی بر زم
دست  تنها در  یكه اگر دهر. ت کردیی شنود که تو ندانستی که دست تو دست دهری را حماآواز. برابر گردم
  . یآمد یكه چه بر و یدید یآتش نهاد

آخر چون . ماری بر من سخت شد، چنانکه دل از خود برگرفتمیمار شدم و بیوقتی ب: نقل است که مالک گفت
چاکران . دی شهر در رسريام. ه بازار آمدم که کسی نداشتمله بیزی حاجت آمدم، به هزار حیپاره ای بهرت شدم به چ
. انه بر کتف من زدیکی درآمد و تازی. رفتم و من طاقت نداشتم و آهسته می. دور تر برو: بانگ بر من زدند که

  . ده و برچهارسو افگندهیدم دست بریگر مرد را دیروز د. دکیقطع الله : گفتم
د، از سبب یرنج وسته ازو مییگی مالک و مالک پیدر همسا-نابکار  م مفسد وینقل است که جوانی بود عظ

مالک برخاست و بر او آمد تا امر . ون آمدندريت بیگران به شکایالقصه د. دیگری گویکرد تا د اما صرب می. فساد
چ کس را زهره آن نبود که مرا یه. من کس سلطانم: مالک را گفت. جوان سخت جبار و مسلط بود. معروف کند

  . نم بازداردیا از ایدفع کند 
  . مییما با سلطان بگو: مالک گفت
  . هرچه من کنم بدان راضی بود. سلطان هرگز رضای من فروننهد: جوان گفت
  . میتواند با رحمان بگو اگر سلطان نمی: مالک گفت

  . و اشارت به آسمان کرد
  . دريمرت است که مرا بگیاو از آن کر: جوان گفت

. ت آمدندیگر باره به شکایمردمان د. فساد از حد درگذشت. روزی چند برآمد. ون آمدريز ببا. مالک درماند
  !دست از دوست ما بدار: د کهیرفت آوازی شن مالک برخاست تا او را ادب کند در راه که می

  گر آمدی؟یچه بودست که بار د: د گفتیجوان که او را بد. مالک تعجب کرد، به بر جوان درآمد
. دهم خربت می. دمی آوازی شننيآمده تا تورا خرب کنم که چن. امدم که تو را زجر کنمیبار از برای آن نن یا: گفت

  . زار شدمیش در راه او نهادم و از هرچه دارم بی است سرای خونياکنون چون چن: جوان که آن بشنود گفت
  . ن بگفت و همه برانداخت و روی به عالم عشق درنهادیا

گفت که او  ده مییو چون خالىل شده، و جان به لب رس -افتاده  -دم در مکه یمدتی او را د بعد از: مالک گفت
دوست  یدانم كه رضایدوست است آن طلب كنم وم یوهر چه رضا. رفتم بر دوست. گفته است دوست ماست

  . ن بگفت و جان بدادیا.نشوم یعاص یدر اطاعت اوست توبه كردم كه دگر در و
ی داشت و محراب آن خانه مالک یجهودی بردر سرای او سرا. الک خانه به مزد گرفته بودنقل است که وقتی م

چاهی فروبرد و منفذی ساخت، آن . خواست که به قصد او را برنجاند. جهود بدانست. به در سرای جهود داشت
وزی آن جهود ده نماند که بر چه جمله بود؛ که رینشست و پوش و مدتی بر آن چاه می. ک محرابیچاه را نزد

وار محراب نجاست به یان دیاز م!ای جوان: ون آمد گفتريب. گفت چ نمییه -البته  -دلتنگ شد از آنکه مالک 
  رسد؟ خانه تو نمی

  . مید آن را بردارم و بشوین جانب آیزی بدیرسد، ولکن طغاری و جاروبی ساخته ام، چون چ: گفت
  تو را خشم نبود؟: گفت
  . ظی الغني است والکاظمنيکه فرمان چنبود، ولکن فروخورم : گفت

  . مرد جهود در حال مسلمان شد 
هرشبی به دکان طباخ شدی و دو گرده . نی نخوردییريچ ترشی و شینقل است که سالها بگذشتی که مالک ه
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افتی، و نان خورش او آن یبدان تسلی . گاه گاه چنان افتادی که نانش گرم بودی. دی و بدان روزه گشادییخر
ده روز صرب کرد، چون کار از دست بشد به دکان رواسی . مار شد آرزوی گوشت در دل او افتادیی، وقتی ببود

: در عقب او فرستاد و گفت. رواس شاگردی داشت.  نهاد و برفتنيد و در آستیرفت و دو سه پاچه گوسفند بخر
  . کند بنگر تا چه می

ون کرد و دو سه ري بنيآن پاچه از آست. ی که خاىل بودیت جانجا برفیاز ا: ان گفتیگر. شاگر بازآمد. زمانی بود
ف یای تن ضع: شی داد و گفتیپس آن نان و پاچه به درو. نت نرسدیش از ایب!ای نفس: پس گفت. دییبار ببو
روزی چند . امت به آتش دوزخ بنسوزییکنم تا فردای ق نهم مپندار که از شمنی می ن همه رنج که بر تو مییمن ا

  . د و در نعمتی افتی که آن را زوال نباشدین محنت به سرآیباشد که ا صرب کن،
و من . دريآن سخن را که هرکه چهل روز گوشت نخورد عقل او نقصان گ. ندانم که آن چه معنی است: گفت

  . ادت استیست سال است که نخورده ام و عقل من هر روز زیب
نک شکم یا!اهل بصره: دی گفتییآنگه که رطب برس. ودنقل است که چهل سال در بصره بود که رطب نخورده ب

  . چ افزون نشده استید هیخور چ کاسته نشده است و شکم شما که هر روز رطب مییمن از وی ه
عاقبت . د صرب نتوانست کردیهر چند کوش. د آمد، از آرزوی رطبیچون چهل سال برآمد بی قراری در وی پد

: گفت. کرد، در دست نفس عاجز شد شد و او نفس را منع می ادت مییز چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز
  . ريالبته رطب نخواهم خورد، مرا خواه بکش خواه بم

  !ون آورريد خورد، نفس را از بند بیبا رطب می: تا شب هاتفی آواز داد که
ک هفته به یاگر رطب خواهی : مالک گفت. اد درگرفتیافت فرین جواب دادند و نفس وی فرصتی یچون ا

  . چ افطار نکنی و شب در نماز تا به روز آوری تا رطب دهمتیروزه باشی، چنانکه ه
د و رفته یپس به بازار رفت و رطب خر. ام روز به آخر آوردیام شب و صیک هفته در قی. نفس بدان راضی شد
رود تا  مسجدی می ده است و دریجهودی رطب خر!ای پدر: کودکی از بام آوازی داد که. به مسجد تا بخورد

  . بخورد
  جهود در مسجد چه کار دارد؟: مرد گفت

ن چه یا: مالک گفت. در پای او فتاد. دیمالک را د. امد تا آن جهود کدام جهود استیدر حال پدر کودک ب
  : ن کودک گفتیسخن بود که ا

وسته یپ. میبه روزه باش داند و در محلت ما جهودانند و ما نمی. معذور دار که او طفل است! خواجه: مرد گفت
ن از یا. زی خورد جهود استیپندارند که هر که به روز چ. خورند زی مییند که به روز چیب کودک ما جهودان را می

  . از وی عفو کن. سر جهل گفت
رطب !خداوندا: گفت. ب بوده استیمالک آن بشنود، آتشی در جانش افتاد، و دانست که آن کودک را زفان غ

به عزت تو اگر . ون دهیريم به جهودی بدادی، به زفان بی گناهی اگر رطب خورم نامم به کفر بناخورده نام
  . هرگز رطب خورم

. کرد ی شد و نظاره میی برداشت و بر سر باالنيمالک عصا و نعل. ک بار آتشی در بصره افتادینقل است که 
أند و یکش گروهی رخخت می. جستند هی میسوختند، و گرو مردمان در رنج و تعب در قماشه افتاده، گروهی می

  . امتی خواهد بود روز قنيچن. نجا المخفون و هلک المثقلون: گفت مالک می
ک آمده بود، شهادت بر وی ینگاه کردم، اجلش نزد: گفت. ماری شدیادت بینقل است که روزی مالک به ع

 نيش من کوهی آتشیپ!خیای ش: اه گفتآنگ!ازدهیده، : گفت هرچند جهد کردم که بگوی، می. نگفت. عرضه کردم



  ٢٩

مانه کم یمال به سلف دادی و پ: گفتند. دمیشه وی پرسیاز پ. کند هرگاه که شهادت آرم، آتش آهنگ من می. است
  . داشتی

با . فتاد و هوش از وی برفتیک گفنت گرفت، بیک اللهم لبیچون لب. با مالک به مکه بودم: مان گفتیجعفر سل
  فتادن چه بود؟گفتم سبب ا. خود آمد
  . کیک الله اللبید که اللبید جواب آیدم که نبایترس: ک گفتمیچون لب: گفت

ت از کتاب خدای ین آیاگر ا: پس گفتی. ستییگفتی زار زار بگر. نياک نستعیاک نقبد و اینقل است که چون ا
اری یم از تو یگو تم و میپرس پرستم و خود نفس می م تو را مییگو عنی میی. ن امر نبودی نخواندمیینبودی و بد

  . مینما ت مییروم واز هرکسی شکر و شکا خواهم و و به درسلطان می می
  . ک لحظه بخفتیآخر ! ای پدر: ک شب گفتی. دار بودی و دخرتی داشتینقل است که جمله شب ب

  . أیمرا خفته با د دولتی روی به من نهد ویترسم که نبا ا از آن مییترسم،  خون قهر مییاز شب!ای جان پدر: گفت
  . چونی: گفتند
ون رين شماست بیاگر کسی در مسجد منادی کند که کی بدتر. برم طان مییخورم و فرمان ش نان خدای می: گفت

  . د مگر به قهریفکنیش من میشنت در پیچ کس خوید، هیآ
است که وقتی زنی ن سخن را گفته یو صدق ا. ن بودیبزرگی مالک از ا: گفت. ن مبارک رضی الله عنه بشنودیا

  !ای مرائی: مالک را گفت
  . ستمیک دانستی که من کیچ کس مرا به نام خود نخواند، اال تو نیست سال است که هیب: جواب داد

ده یاز جهه آنکه ند. دیا آنکه مرا ذم گوید یچ باک ندارم از آنکه کسی مرا حمد گویتا خلق را بشناختم ه: و گفت
، آن از حساب ريعنی هرکه غلو کند در هرچه خواهی گی. فروط و نکوهنده اال مفرطنده اال میام و نشناخته ستا

  . االمور اوسطهارينبود که خ
  . نی نباشد، صحبت او را از پس پشت اندازیده ای دینی که تو را از وی فایاری و همنشیهر برادری و : و گفت
  . بوی خوش، به طعم ناخوشافتم، به ین زمانه را چون خوردنی بازار یدوستی اهل ا: و گفت
  . ده استیش گردانیا، که دلهای علما مسخر خویعنی دنین سخاره، یز از ایپره: و گفت
ث مخلوقان، علم وی اندک یاز جد. ث کردن به مناجات با خدای عز و جل دوست تر نداردیهر که حد: و گفت

  . ع استینا، و عمرش ضایاست، و دلش ناب
  . ک من اخالص است در اعمالینزد ن اعمال بهیدوست تر: و گفت
ی از آهن، و بر روی ی ساز از آهن، و عصانيه السالم که جفتی نعلیخدای عزوجل وحی کرد به موسی عل: و گفت

 نيکن، تا وقتی که آن نعل  و نظاره حکمتها و نعمتهای ما مینيب طلب، و می رو، و آثار و عربتها می  همواره مینيزم
ه ی فاوغل فنين متید بود که ان هذالدیبا ن سخن آن است که صبور مییشکسته، و معنی اده گردد، و آن عصا یدر

. د شوقناکم فلم تشتاقوا زمرناکم فلم ترقصوایگو در تورات است و من خوانده ام که حق تعاىل می: و گفت. بالرفق
  . دید، سماع کردم شما را، رقص نکردیشوق آوردم، شما مشتاق نگشت

ل را داده یز داده است که نه جربئیم در بعضی از کتب منزل که حق تعاىل امت محمد را دو چخوانده ا: و گفت
گر ادعونی یاد کنم و دیاد کنند شما را یچون مرا . کی آن است که فاذکرونی اذکرکمی: ل راییکایاست و نه م
  . د اجابت کنمیچون مرا بخوان: استجب لکم

ا یا به ذکر من که ذکر من در دنید در دنیقان تنعم کنید ای صدیگو  میدر تورات خوانده ام که حق تعاىل: و گفت
  . لیی جزیم است و در آخرت جزاینعمتی عظ
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زی که با او ین چیا دوست دارد کمرتید که با عالمی که دنیفرما در بعضی کتب منزل است که حق تعاىل می: و گفت
  . ش از دل او بربمیبکنم آن بود که حالوت ذکر خو

  . و از طلب کردن او فارغ بودیا غلبه کند دیهر که بر شهوات دن: و گفت
کند تا  راضی باش در همه اوقات به کارسازی که کارسازی تو می: و گفت. تی خواستیو کسی در آخر عمر وص

  . برهی
  خدای با تو چه کرد؟. دیکی به خوابش دیافت از بزرگان یچون وفات 

  . اما به سبب حسن ظنی که بدو داشتم همه محو کرد. ار خودیبس دم جل جالله با گناهیرا دیخدا: گفت
. دینار و محمد واسع را در بهشت فروآوریی درآمدی که مالک دید که ندایامت به خواب دیگر قیو بزرگی د

ای عجب محمد واسع فاضلرت : میگفت. ش درشدیشرت در بهشت رود؛ مالک از پین کدام پیبنگرستم تا از ا: گفت
ن تفاوت از آنجاست یا. اهنريک پیاهن بود و مالک را ريا دو پیاما محمد واسع را در دن. آری: گفتند. و عالمرت

  . اهن برابر نخواهد بودرياهنی با دو پرينجا هرگز پیکه ا
  . هیی، رحمة الله علیون آرياهن افزون بريک پیعنی صرب کن تا از حساب ی

  

  هیذکر محمدبن واسع رحمة الله عل 
ه یزهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف کامل، آن توانگر قانع، محمد واسع، رحمة الله علآن مقدم 

خ مقدم ی را خدمت کرده بود و مشانيار کس از تابعی بود و بسريوة خود بی نظیرحمة واسعة؛ در وقت خود در ش
زد و  نان خشک در آب میاضت چنان بود که یدر ر. عت حظی وافر داشتیقت و شریافته بود و در طریرا 
الهی مرا برهنه و : از گردد؛ و در مناجات گفتیین قناعت کند از همه خلق بی نیهرکه بد: گفت خورد و می می

  . افتم که حال من چون حال دوستان تو بودین مقام به چه یآخر من ا. ، همچنانکه دوستان خود رایدار گرسنه می
چون حسن . افتی بخوردییاب به خانة حسن بصری شدی و آنچه ت گرسنگی با اصحیو گاه بودی که از غا

زد و شبانگاه گرسنه خفتد و یفرخ آنکس که بامداد گرسنه خ: امدی بدان شاد شدی و سخن اوست که گفتییب
  . ن حالت از خدای راضی باشدیبد

  . ا و آخرتیکنم تو را بدانکه پادشاه باشی در دن ت مییوص: گفت. ت خواستیکسی از او وص
  . ن چگونه بودیا: مرد گفت

چ کس طمع نبود و همه خلق را محتاج یا زاهد باشی به هیعنی چون در دنی. ا زاهد باشییچنانکه در دن: گفت
  .ا باشد و پادشاه آخرت باشدی باشد پادشاه دننيهر که چن! الجرم توغنی و پادشاهی. نییب
  . ناریتر است از نگاه داشنت درم و د نگاه داشنت زبان بر خلق سخت: نار را گفتیک روز مالک دی

  ده ای؟یصوف چرا پوش: گفت. به بن مسلم شد، با جامه صوفیک روز در بر قتیو 
  . خاموش بود

  چرا جوابندهی؟: گفت
  . شی نه که از حق تعاىل گله کرده باشمیا از درویشنت ثنا گفته باشم، یم از زهد، نه که بر خویخواهم که بگو: گفت

نار یست دیستی؟ مادرت را به دویچ دانی که تو کیه: وی را آواز داد و گفت. دیخرام د که میید ک روز پسر رای
  دن تواز کجاست؟ین خرامیا. ستیان مسلمانان از او کمرت کس نیده ام، و پدرت چنانست که در میخر

  چگونه ای؟: دیو کسی از وی پرس
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  د؟یافزا کاهد و گناهش می چگونه باشد کسی که عمرش می: گفت
را در یدم، اال که خدایز ندیچ چیه. هیت الله فیئا اال و رایت شیما را: و در معرفت چنان بود که سخن اوست که

  شناسی؟ را مییكه خدا: دندیدم و از و پرسیز دیآن چ
  . م گشتیش داريهرکه او را بشناخت سخنش اندک شد و تح: پس گفت. ساعتی خاموش سرفروافگند

 او باز ريده است که هرگز از مشاهده او به غیز گردانیرا که خدای به معرفت خودش عز سزاوار است کسی: و گفت
  . ار نکندیجچ کس را بر او اختیننگرد و ه
  . مناک نبودیدارد ب د مییصادق هرگز نبود تا بدانکه ام: و گفت

  . هیسطها، رحمة الله علاالمور اوريبدانکه خ. قی بودید که خوف و رجاش برابر بود تا صادق و مومن حقیعنی بای
  

  ه یب عجمی رحمة الله علیذکر حب
 عدمی، ري بی نشان، آن فقني بی گمان، آن خلوت نشنيقیت، آن صفی پرده وحدت، آن صاحب ريآن وىل قبه غ

اضات کامل داشت، و در ابتدا یه، صاحب صدق و صاحب همت بود، و کرامات و ریب عجمی رحمة الله علیحب
مزد یافتی پایمی نیاگر س. دادی و به بصره نشستی و هر روز به تقاضای معامالن خود شدیمال دار بود و ربا 

داری رفته بود، آن وامدار در خانه نبود، چون او روزی به طلب وام. طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن ساختی
گوسفند کشته . تو را دهمزی ندارم که یست و من چیشوهرم حاضر ن: زن وامدار گفت. مزد طلب کردید پایرا ند
  . اگر خواهی تو را دهم. م، جز گردن او نمانده استیبود

  . گی بر نهید. ن سودستیا: زن را گفت. د آن گردن گوسفند از وی بستد و به خانه بردیشا: گفت
  . ستیزم نیست و هینان ن: زن گفت
  . زم ونان بستانمیمزد هیک وارفتم تا از جهت پاین: او را گفت
لی فرا یسا. گ پخته شد زن خواست که در کاسه کندیگ برنهاد، و چون دیاورد، و زن دیهمه بستد و ب برفت و

ش ید وما درویم توانگر نشویم اگر شما را دهیآنچه ما دار: ب بانگ بروی زد کهیحب. زی خواستیدرآمد و چ
  . میشو

زردروی . زن بازگشت. اه گشته بودیهمه خون س. گ بگرفتیسر د. زن خواست که در کاسه کند. د شدیسائل نوم
ش زدی ینگاه کن که از شومی ربای تو و از بانگ که بر درو: گ آورد و گفتیب گرفت و سوی دیشده، دست حب
  . ن جهان خود چه باشد، بدان جهان تا چه خواهد بودیبد. دیبه ما چه رس

  . هر چه بود توبه کردم! ای زن: گفت. گر آن آتش بننشستیآتش به دلش فروآمد که هرگز د. دیب آن بدیحب
دند بانگ یب را بدیچون حب. کردند کودکان بازی می. نه بودیروز آد. ون آمد، به طلب معامالنريگر بیروز د

  . میند که چون او بدبخت شوید تا گرد او بر ما ننشیدور شو. ب رباخوار آمدیحب: درگرفتند که
کبارگی دل یزی برفت که به یبر زبان حسن بصری چروی به مجلس نهاد و . ب سخت آمدین سخن بر حبیا

چون . افت و دست در فرتاک او زدیپس توبه کرد و حسن بصری در. ل شدیهوش از او زا. ب را غارت کردیحب
تا کنون تو را از ! زیمگر: ب گفتیحب. زدیب بگریخواست که از حب. دیاز آن مجلس بازگشت وام داری او را بد

  . ختید گریبا نون مرا از تو میخت، اکیست گریبا من می
ب تائب بگذرد تاگرد ما ید تا حبیدور باش: دند گفتندیب بدیچون حب. کردند کودکان بازی می. و از آنجا بازگشت

  . میند که در خدای عاصی شویبر او ننش
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ی یکوینن طبل دلها بر من زدی و نام من به یک روز که با تو آشتی کردم این یبد!د ییالهی و س: ب گفتیحب
خلق گرد آمدند و آن . دید و بستانییایست ستد بیبا زی مییب چیهر که را از حب: پس منادی کرد که. ون داد یريب

اهن ريپ. گری دعوی کردیچادر زن بداد؛ و د. امد و دعوی کردیگر بیکسی د. ش جمله بداد تا مفلس شدیمال خو
همه شب وروز . د و آنجابه عبادت خدای مشغول شدهبرهنه بماند و برلب فرات در صومعه ای ش. خود بدو داد

چون بروزگاری برآمد بی برگ . ن سببش گفتندیعجمی از ا. توانست آموخت آموخت و قرآن نمی از حسن علم می
ش یون آمد و قصد صومعه کرد تا عبادت پريب بدر بیحب. کرد ست طلب مییزن از وی نفقات و دربا. و نوا شد

  اوردی؟یزی نیکجا کار کردی که چ: د کهیزن او را پرس. ر زن بازآمدد و چون شب درآمد بريگ
زی یم است و از کرم او شرم دارم که از وی چیکردم پس کر آنکس که من از جهت او کار می: ب گفتیحب

رفت و  پس هر روز بدان صومعه می. دهم د هر ده روز مزد مییگو د بدهد که مییاو خود چون وقت آ. بخواهم
م یشه کرد که امشب به خانه چه برم و با زن چه گوید اندی رسنيشیروز دهم چون نماز پ. کرد تا ده روز عبادت می

گر یك حمال دیك خروار آرد و یفرستاد با  یرا به درخانة و در حال خداوند تعاىل حماىل. و بدان تفکر فروشد
ن آن برداشته بودند، و جوانمردی ج حماالی و توابل و حونيگر با روغن و انگبیک حمال دیك مسلوخ، و یبا 

  چه کار تست؟: گفت. زن درآمد. ب آمد و در بزدیم به در خانه حبیصد درم سیشان اندر صره ای سیماهروی با ا
ب را بگوی که تو در کار افزای تا ما در یحب. ن جمله را خداوندگار فرستاده استیا: کوروی گفتیآن جوانمرد ن

  . مییفزایمزد ب
د، بوی یچون به در خانه رس.  روی به خانه نهادنيب خجل زده و غمگیچون شب در آمد حب. برفتن بگفت و یا

: گفت. چنانکه هرگز نکرده بود. ش پاک کرد و لطف کردیش او بازرفت و رویب پیزن حب. آمد گ میینان و د
 ني و چننيچن نکیا. کومهرتی است با کرامت و شفقتیکنی آنکس پس ن ن کار از بهر آنکه مییا! ای مرد

د او را بگوی که تو در کار افزای تا ما در مزد یایب چون بیحب: کوروی و گفتیفرستاده به دست جوانمردی ن
  . مییفزایب
  . شرت کنم دانی که چه کندیاگر ب. ی کردیکوین نیده روز کار کردم، با من ا! ای عجب:  شد و گفتريب متحیحب

چنانکه دعای او مجرب . کرد تا از بزرگان مستجاب الدعوة گشت می د و عبادتیا بگردانیت روی از دنیبه کل
ب یست که پسری دارم که از من غایامد و در دست و پای او فتاد و بسی بگریزنی بريبلکه روزی پ. همگنان شد

ی بگوی تا بود که حق تعاىل به برکت دعای تو او یاز بهر خدای دعا. رگاهست و مرا طاقت فراق نماندید. است
  . ا به من بازرساندر

  م داری؟یچ سیه: گفت
  . دو درم دارم: گفت
  . شان ده یار به درویب: گفت
  . دیبرو که به تو رس: ی بگفت؛ و گفتیو دعا

  . نک پسر من و او را بربیا: گفت. اد برآوردیفر. دیده بود که پسر را دیزن هنوز به در سرای نرس
  حال چگونه بود؟: گفت. ب آوردیحب

. رفتم، بادم در ربود گوشت بستدم و به خانه باز می. استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود. مان بودمبه کر: گفت
ب و به برکت دو درم صدقه اگر کسی یبه برکت دعای حب. دم که ای باد او را به خانه خود باز رسانیآوازی شن

آورد، و عرش  ه السالم مییمان علیك روز شادروان سلیك ماهه راه به یم چنانکه ید باد چگونه آورد گویگو
  . آورد س در هوا مییبلق
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ب ید آمد حبیوقتی در بصره قحطی پد. دند و روز عرفه به عرفاتیه به بصره دیب را روز تروینقل است که حب
سه یچون به تقاضا آمدندی، ک.  کردنير بالیسه ای بردوخت و در زید و به صدقه داد و کیه بخریار به نسیطعام بس

نی داشت که یو در بصره خانه ای داشت بر سر چارسوی راه، و پوست. وامها بدادی. پر از درم بودی. ن کردیوريب
خواجه حسن بصری .  بگذاشتنيوقتی به طهارت حاجتش آمد برخاست و پوست. دییتابستان و زمستان آن پوش

د کرد که ینجا رها نبای انين پوستیان قدر  نداد که ین عجمی ایا: گفت. د در راه انداختهی دنيپوست. دیفراز رس
  . ع شودیضا
  ستاده ای؟یچرا ا! ای امام مسلمانان: پس گفت: سالم گفت. دیب بازرسیداشت تا حب ستاد و نگاه مییبا

  و بگو تا به اعتماد که بگذاشته ای؟. ع شودید کرد که ضاینجا رها نبای انين پوستیندانی که ا! بیای حب: گفت
  . ه تو را برگماشت تانگاه داریبه اعتماد آنک: گفت

حسن . ش حسن نهادین و پاره ای نمک پیب دو قرص جویحب. ارتیب آمد به زینقل است که روزی حسن برحب
تو ! بیای حب: گفت. حسن همچنان بماند. ب آن دو قرص و نمک بدو دادیحب. سائلی به درآمد. خوردن گرفت

پاره ای . ش مهمان برگرفتی و همه به سائل دادییدی که نان از پاگر پاره ای علم داشتی به بو. سته اییمردی شا
  . ست داد و پاره ای به مهمانیبه سائل با

زه و یان و حلوا و نان پاکیآمد و خوانی بر سرنهاده بود و بره ای بر ساعتی بود غالمی می. چ نگفت یب هیحب
چون حسن پاره ای . ش حسن نهادیخوان پشان داد و یم به درویب سیب نهاد و حبیش حبیم در پیپانصد درم س

  . دی بانيقی داشتی به بودی با علم نيقیاگر تو پاره ای . ک مردییتو ن! ای استاد: ب گفتیان بخورد، حبیبر
. حسن درآمد. ستادهیو در وقتی نماز شام حسن به در صومعة او  بگذشت و قامت نماز شام گفته بود و در نماز ا

  . ستینماز در پی او درست ن: گفت. خواند ب الحمد را الهمد مییحب
: گفت. دیحق را تبارک و تعاىل بخواب د. چون شب درآمد بخفت. بدو اقتدا نکرد و خود بانگ نماز بگزارد

  . ز استیرضای تو در چه چ. ای بارخدای
  . افته بودی قدرش ندانستییرضای من در! ا حسنی: گفت
  آن چه بود؟! ایبارخدا: گفت
. ن نماز بهرتاز جمله نماز عمرتو خواست بودیافته بودی و ایب رضای ما درینماز کردی از پس حباگر تو : گفت

  . بسی تفاوت است از زبان راست کردن تا دل. ت بازداشتیاما تو را سقم عبارت از صحت ن
را امروز حسن : ب را گفتیحب. ب پنهان شدیحب. کردند، در صومعه ای ک روز کسان حجاج حسن را طلب میی
  دی؟ید

  . دمید: گفت
  کجا شد؟: گفتند
  . ن صومعهیدر ا: گفت

هفت بار دست بر من نهادند و مرا : چنان که حسن گفت. افتندیهرچند طلب کردند حسن را ن. در صومعه رفتند
  . دندیند

  . حق استاد نگاه نداشتی و مرا نشان دادی! بیای حب: ون آمد و گفتريحسن از صومعه ب
  . مییافتی که اگر دروغ گفتمی، هردو گرفتار شدیبه سبب راست گفنت من خالص ! دای استا: ب گفتیحب

  . دندیچه خواندی که مرا ند: حسن گفت
حسن را به تو ! ت الکرسی برخواندم و ده بار آمن الرسول و ده بار قل هو الله احد و باز گفتم الهییگفت ده بار آ
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  . نگاهش دار. سرپدم
. دیب در رسید که حبیشیاند زی مییبر لب دجله آمد وبا خود چ. واست رفتی خینقل است که حسن به جا

  به چه ! ا امامی: گفت
  ستاده ای؟یا

  . دیآ ر مییکشتی د. ی خواهم رفتیبه جا: گفت
ا را بر دل سرد کن یون کن و دنريحسد مردمان از دل ب. من علم از تو آموختم. تو را چه بود! ا استادی: ب گفتیحب

  . ، آنگاه پای بر آب نه و برونياز خدای ب یمت دان و کارهایو بال را غن
  تو را چه بود؟! ای امام مسلمانان: چون با خود آمد گفتند. هوش شدیحسن ب. ب پای بر آب نهاد وبرفتیحب

د یاگر فردا آواز آ. ن ساعت مرا مالمت کرد و پای بر آب نهادو برفت و من بمانده امیب شاگرد من ایحب: گفت
   فرومانم، چه توانم کرد؟نيد، اگر من همچنی بگذرنيصراط آتش که بر

  افتی؟ین به چه یا!بیای حب: پس حسن گفت
  . اهیکنم و تو کاغذ س د مییبدان که من دل سف: گفت

نجا کسی یست و بود که از ایگران را منفعت است و مرا نیعلم من د. نفعنییی و لم ريعلمی نفع غ: حسن گفت
ست و یچ مقام در راه خدای باالی علم نیب باالی مقام حسن بود، نه چنان است که هیجه حبرا گمان افتد که در

خ است که کرامات یچنانکه در سخن مشا. امد اال علمیچ صفت نیادت خواسنت هین بود که فرمان به زیاز بهر ا
زد و یار خیدت بساز جهت آنکه کرامات از عبا. قت است و اسرار و علم در درجه هشتادمیدرجه چهاردهم طر
و و پری، ید. ن کار که او داشت در عالم کس نداشتیمان است که این حال سلیار، و مثل ایاسرار از تفکر بس

بساطی چهل فرسنگ در هوا روان با آن همه عظمت زبان مرغان . عیور مسخر باد و آب و آتش، مطیوحوش و ط
الجرم او باز آن همه . ه السالمیار است موسی را بود علن همه کتاب که از عالم اسریباز ا. و لغت موران مفهوم

  . کار متابع او بود
من او : احمد گفت. ب از گوشه ای درآمدیحب. نقل است که احمد حنبل و شافعی رضی الله عنهما، نشسته بودند

  . را سواىل خواهم کرد
  . ستیچاره ن: عجب باشند احمد گفت یشان قومید كرد كه ایشان را سؤال نشایا: شافعی گفت

داند  کی از وی فوت شود، نمیین پنج نماز یی در حق کسی که از ایچه گو: د احمد گفتیب فراز رسیچون حب
  د کرد؟یکدامست، چه با

د کرد و یاو را ادب با. ن دل کسی بود که از خداوند غافل باشدیا. ودبیهذا قلب عقل عن الله فل: ب گفتیحب
  . د کردیهر پنج نماز را قضا با

ب را خانه ای ینقل است حب. شانرا سوال نتوان کردیا: نگفتم: شافعی گفت.  بماندرياحمد در جواب او متح
. ب دست بر چشم نهادیحب. در حال خانه روشن گشت. فتاد و گم شدیسوزنی در دست داشت، ب. ک بودیتار

  . جز به چراغ باز ندانم جست! نی، نی: گفت
: زک خود را گفتیروزی کن. ده بودیروی او تمام ند. زکی داشتیعجمی کنب ینقل است که سی سال بود که حب

  . زک توامیمن کن! نه: گفت. زک ما را آواز دهیکن! ای مستوره
  د؟یتو را چگونه توانستمی د. میز نگاه کنیچ چی وی به هرين سی سال زهره نبوده است که به غیما را در ا: گفت

ند؛ و هرکه تو را به تو انس یهرگزش چشم روشن مباد که جز تو ب: فتینقل است که در گوشه ای خاىل نشستی گ
  . چ کس انسش مبادیست به هین
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  ست؟یرضا در چ: د کهیکی پرسی. ندان ثقة استیپا: گفتی. و در گوشه ای نشستی و دست از تجارت بداشتی
  . در دىل که غبار نفاق درو نبود: گفت

تو عجمی و قرآن : بدو گفتند. ستی و به زارییندندی سخت بگرش او قرآن خواینقل است که هرگاه كه در پ
  ست؟یه از چین گریا. دیگو دانی که چه می نمی. عربی
  . زبانم عجمی است اما دلم عربی است: گفت
  ست؟ین همه مرتبه چیآخر او عجمی است ا: گفتم. میدم در مرتبه ای عظیب را دیحب: شی گفتیدرو

  . ب استیت اما حبدم که اگر چه عجمی اسیآوازی شن
کرد با  دند، در مرغزار بهشت طواف مییی را بردار کردند، هم در آن شب او را به خواب دینقل است که خونی 

  افتی؟ین از کجا یتو مرد قتال ا! ا فالنی: گفتند. دهیحله سبز پوش
ن همه از یا. گرستبه گوشه ای چشم به من بازن. ب عجمی برگذشتیدر آن ساعت که مرا بردار کردند، حب: گفت

  . هیبرکات آن نظر است، رحمة الله عل
  

  ه یذکر ابوحازم مکی رحمة الله عل
 غنی، ابوحازم مکی رحمة الله ريآن مخلص متقی، آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن صبح صادقان، آن فق

افته بود، و ابوعمر و عثمان یخ بود، و عمری دراز یشوای بسی مشای بود، و پريه، در مجاهده و مشاهده بی نظیعل
ار ید همه مشکلها؛ و کالم او در کتب بسیمکی در شان او مبالغتی تمام دارد، و سخن او مقبول همه دلهاست، و کل

م که اگر یم و بر حد اختصار رویکن طلبد اما از جهت تربک را کلمه ای چند نقل می اده خواهد مییهر که ز. است
ار کس را ی بوده است، و بسنين تمام است که بدانی که از بزرگان تابعیگردد، و ا م سخن درازیادت شرح او دهیز

: د کهیهشام بن عبدالملک از ابوحازم پرس. ره رضی الله عنهمایده است، چون انس بن مالک و بوهریاز صحابه د
  ن کار؟یم در ایابیست که بدان نجات یآن چ
  . ی صرف کنی که به حق بودیل بود و به جای ستانی که حالیهر درمی که بستانی از جا: گفت
  ن که تواند کرد؟یا: گفت
ان بود و طالب رضای رحمان بود و سخن اوست که بر شما باد یزان بود و بهشت را جویآنکه از دوزخ گر: گفت

بود به م داشته یا را عظیامت بنده ای را که دنیده است که روز قی رسنيد که به من درست چنیا احرتاز کنیکه از دن
 داشته است رين بنده ای است که آنچه حق تعاىل آن را حقید که ایپای کنند بر سر جمع، پس منادی کنند که بنگر
  . ز داشته است و آنچه خدای انداخته است او برگرفتهیو آنچه خدای دشمن داشته او دوست و عز

 شوی اما نياست که بدان اندوهگ زییر وی چیست که بدان شاد شوی که نه در زیز نیچ چیا هیدر دن: وگفت
  . ده استیافریشادی صافی خود ن

  . اری آخرتیا تو را مشغول گرداند از بسیاندکی از دن: و گفت
د یزم هم سوی من آیار از آن بگریآنکه مراست اگر بس. کی نه مرایکی مرا و یافتم یز یز اندر دو چیهمه چ: و گفت

  . ابمیا نیش هرگز در دنید خوو آنکه نه مراست اگر بسی جهد کنم به جه
  . اگر من از دعا محروم مانم بر من بسی دشوارتر از آن بود که از اجابت: و گفت
پس تو در . تو در روزگاری افتاده ای که به قول از فعل راضی شده اند و به علم از عمل خرسند گشته اند: و گفت

  . ن روزگار مانده ایین مردمان و بدتریان بدتریم
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  ست؟یكه مال تو چ: دیوی پرس کسی از
ازی است از خلق و المحاله هر که به حق راضی بود از خلق یمال من رضای خدای تعاىل است و بی ن: گفت

  . مستغنی بود
  . ن گوشت بستانیاز ا: گفت. و فراغت او از خلق تا حدی بود که به قصابی بگذشت که گوشت فربه داشت

  . م ندارمیس: گفت
  . دهمتو را زمان : گفت
  . شنت را زمان دهم نکوتر از آن که تو مرا زمان دهی، و من خود آراسته گردانمیمن خو: گفت

  . د آمده استیالجرم استخوانهای پهلوت پد: قصاب گفت
  ن بس بود؟یکرمان گور را ا: گفت

. دار شدیبزمانی صرب کردم تا . افتم خفتهیوی را . ک بوحازم درآمدمیخ که به نزدیبزرگی گفته است از مشا
حق مادر نگاه : غام داد و گفتیه و سلم که مرا به تو پیدم صلی الله علیغامرب را بخواب دین ساعت پیدر ا: گفت

  . بازگرد و رضای او طلب کن. داشنت تو را بسی بهرت از حج کردن
  . هیرحمة الله عل. من از آنجا بازگشتم و به مکه نرفتم

  

  ه یذکر عتبة بن الغالم رحمة الله عل 
ه، یام، آن عتبة الغالم رحمة الله علیآن سوخته جمال، آن گم شده وصال، آن بحر وفا، آن کان صفا، آن خواجه ا

ا یوقتی به کنار در. ستوده به همه زبانها و شاگرد حسن بصری بود. ب داشتیمقبول اهل دل بود و روشی عج
  افتی؟ین درجه به چه یا ایآ: تعجب گفت به. حسن بر ساحل عجب بماند. گذشت عتبه بر سر آب روان شد می

م که او یکن د، و ما سی سال است تا آن مییفرما کنی که او می تو سی سال است تا آن می: عتبه آواز داد
  . خواهد می
ظلمتی در دل وی . ون نگرستريم و رضاست و سبب توبه او آن بود که در ابتدا به کسی بین اشارت به تسلیو ا
  دی؟یاز ما کجا د: کسی فرستاد که. ده را خرب کردندیوشد آمد، آن سرپیپد

  . چشم: گفت
  . نيب دی مییآنچه د: ش وی فرستاد و گفتیده چشم برکند و بر طبقی نهاد و پیسرپوش
دار شد و توبه کرد وبه خدمت حسن رفت تا چنان شد که قوت را کشت جو به دست خود کردی، و آن جو یعتبه ب

کبار از آن بخوردی و به عبادت یدی، و به آفتاب نهادی تا خشک شدی، و به هفته ای آرد کردی، و به آب نم دا
  . د شدیکبار با خبث خانه بای شرم دارم که به هفته نياز کرام الکاتب: گفتی. ش از آن نخوردییمشغول بودی، و ب

  ست؟یحال چ: گفتند. ختیر ستاده و عرق از وی مییی ایدند جاینقل است که عتبه را د
. ندیه پاره ای کلوخ بازم کردم تا دست بشویوار همساین دیشان از ایا. در ابتدا جماعتی به مهمان آمدند: فتگ

  . ن عرق از من بچکد، اگر چه بحلی خواسته امیهر وقت که آنجا رسم از آن خجالت و ندامت چند
  ش؟یخوچ کس را دانی که وی از خلق مشغول شد به حال یه: د را گفتندیعبدالواحد بن ز

  . دین ساعت درآیکی را دانم که ای: گفت
  دی؟یدر راه کرا د: گفت. عتبه الغالم درآمد

  . چ کس رایه: گفت



  ٣٧

  . و راه گذر وی بر بازار بود
  . شنت رفق کنیبا خو: مادر وی گفت. چ طعام و شراب خوش نخوردیینقل است که هرگز عتبه ه

  . باشد د در راحت و رفق میید و جاوکنم که اندک روزی چند رنج کش رفق وی طلب می: گفت
اگرم عذاب کنی من تو را دوست دارم، و اگرم عفو کنی من تو را : گفت نقل است که شبی تا روز نخفت و می

  . دوست دارم
  . بر تو عاشقم! ا عتبهی: گفت. دمیشبی حوری را بخواب د: و عتبه گفت

   .ی افتدیان من و تو جدایزی نکنی که به سبب آن مینگر چ
  . نمیطالقی که هرگز رجوع نکنم، تا آنگاه که تو را ب. ا را طالق دادمیدن: عتبه گفت

زی یچ. پرسند مردمان حال تو از من می!ای عتبه: گفت. کی براو آمد واو در سردابه ای بودینقل است که روزی 
  . نمیبه من نمای تا بب

  چه ات آرزو است؟! بخواه: گفت
  . دیبا رطبم می: مرد گفت

  ! ريبگ: گفت. زمستان بودو 
  . لی بدو داد پر رطبیزنب

محمد . دیخرام د و مییاهنی نوپوشريعتبه درآمد و پ. ک رابعه بودندینقل است که محمد سماک و ذوالنون به نزد
  ن چه رفنت است؟یا: سماک گفت

  . چگونه بنخرامم، و نام من غالم جبار است: گفت
. اه شدهیمه ای روی سیدند، نیپس از وفات او را به خواب د. ن داده بودجا. بنگرستند. فتادین کلمه بگفت و بیا

  چه بوده است؟: گفتند
و دوزخ . در وی نظر کردم بار خدای بفرمود تا مرا به بهشت بردند. دمیشدم مردی را د وقتی بر استاد می: گفت

ش کردتی یاگر ب. فت نفحة بنظرةد، گیم بگزیمه ای از روین. شنت به من انداختیماری از دوزخ خو. بر راه بود
  . هیرحمة الله عل. دمییش گزیب

  

  ها یه رحمة الله علیذکر رابعه عدو
فته قرب و احرتاق، آن گمشده یاق، آن شیآن مخدره خدر خاص، آن مستورة سرت اخالص، آن سوختة عشق و اشت

د ذکراو در صف رجال یگر کسی گوا. هایه رحمةالله علیه، رابعه العدویم صفیه مریوصال، آن مقبول الرجال ثان
کار به صورت . ثینظر اىل صورکم الحدیان الله ال: دیفرما هم السالم مییا علیم که خواجه انبیچرا کرده ای گو

قه یشه صدین از عایاگر رواست دو ثلث د. اتهمیحشر الناس علی نیه السالم یکما قال عل. ت استیست به نین
چون زن در راه خدای مرد بود او . نی گرفنتیده دیزکان او فایزکی از کنیبود از کنرضی الله عنها فراگرفنت هم روا 

نخست کسی ! ا رجالیامت آواز دهند که یچون فردا در عرصات ق: چنانکه عباسه طوسی گفت. را زن نتوان گفت
  . ها السالمیم بود علیکه پای در صف رجال نهد، مر

بل معنی . ان رجال توان کردیمجلس کرد ی، وصف او در مکسی که اگر در مجلس حسن حاضر نبودی ترک 
ماند تا به مرد و  ید، وجود من و تو کیدر توح. د اندیست توحین قوم هستند همه نینجا که ایقت آن است که ایحق

مهرتی و کهرتی در .  عزت و رفعت استنيد رضی الله عنه نبوت عیگو چنانکه بوعلی فارمذی می. زن چه رسد
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خاصه رابعه که در معاملت و معرفت مثل نداشت و معترب جمله بزرگان عهد .  بودنيت همچنیس والپ. وی نبود
چ ی آمد درهمه خانه پدرش هنينقل است که آن شب که رابعه به زم. ش بود و بر اهل روزگار حجتی قاطع بودیخو

ی نبود یغی نبود، ورگوک قطره روغن نداشت که نافش چرب کند؛ و چراینبود که پدرش سخت مقل حال بود و 
به فالن : الش آواز دادیپس ع. رابعه از آن گفتندش. شان آمدیرابعه چهارم ا. چد، و او را سه دخرت بودیکه دورپ
  . مريه شو، قطره ای روغن خواه تا چراغ درگیهمسا

: از آمد و گفته بازنهاد و بیبرون آمد و دست به در همسا. چ نخواهدیچ مخلوق هیو او عهد داشت که هرگز از ه
  . کند در باز نمی
. دیه السالم به خواب دیغمرب را علیپ. مرد در آن اندوه سر به زانو نهاد، بخواب شد. ستیده بسی بگریآن سرپوش

ده است که هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند ی آمد سنين دخرت که به زمی مباش که انيغمگ: گفت
  . بود

س که بدان نشان که هر شب بر من صدبار یبر کاغذی نو - بصره ريام -ی زادان شو سیفردا به بر ع: پس گفت
کفارت . نه که گذشت مرا فراموش کردیین شب آدینه چهار صد بار صلوات فرستی، ایصلوات فرستی و شب آد

  . ن مرد دهینار حالل بدیآن را چهار صد د
 که آن خط ريام.  فرستادريت و به دست حاجبی به امبرخاست و آن خط بنوش. ان شدیدار شد گریپدر رابعه چون ب

نار یاد آمد و چهار صد دیه السالم ا زما ید شکرانة آن را که مهرت را علیشان دهینار به درویدو هزار د: د گفتیبد
ش من یدارم که چون تو کسی پ اما روا نمی. نمیی تا تو را ببیخواهم  كه در بر من آ د مییید و بگویخ دهیبدان ش

  . اماخدای برتو که هر حاجت که بود عرضه داری. ش در آستانت بمالمیم و ریمن آ. دیآ
پس چون رابعه پاره مهرت شد و مادر و پدرش بمرد در بصره قحطی افتاد و . دیست بخریمرد زر بستد و هرچه با
دار او را یخت و خرپس به شش درم بفرو. د و بگرفتیظالمی او را بد. ون رفتريرابعه ب. خواهران متفرق شدند

فتاد و دستش از یخت و در راه بیرابعه بگر. ش آمدیگذشت نامحرمی در پ ک روز میی. فرمود به مشقت کار می
 مانده و به بندگی افتاده، و ريم و اسیتیبم و بی مادر و پدر، یغر! ایبار خدا: روی بر خاک نهاد و گفت. جای بشد

  . ا نهیدم که تو راضی هستی یبا می. رضای توست اال ین غمی نیدست گسسته، و مرا از ا
  . ت خواهد بود که مقربان آسمان به تو بنازندیاوازی شنود که غم مخور که فردا جاه
کرد و درخدمت خدای تا روز  داشت و خدمت می وسته به روز روزه مییپس رابعه به خانه خواجه بازآمد و پ

د سر به یرابعه را د. ستیدر روزن خانه فرونگر. دار شدیب بک شب خواجه او از خوای. بود ستاده مییبرپای ا
ی چشم من در یالهی تودانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنا: گفت سجده نهاده بود و می
ر دست یمی ولکن هم تو مرا زیاسایک ساعت از خدمت نیاگر کار به دست منستی . خدمت درگاه توست

  . کرده ای یمخلوق
. خته معلق بی سلسله و همه خانه از فروغ آن نور گرفتهید از باالی سر او آویلی دیکرد و قند اجات مین منیا

چون روز شد رابعه . برخاست و به جای خود بازآمد و به تفکر بنشست تا روز شد. دید برتسیخواچه چون آن بد
  . را بخواند و بنواخت و آزاد کرد

   .مرا دستوری ده تا بروم: رابعه گفت
چكس نه آنست كه او كجاست و به عبادت مشغول یكه ه. رانه ای رفتیون آمد و در ورياز آنجا ب. دستوری داد

ند در یگو یو گروه یو بدو كرد یو گاه گاه به مجلس حسن رفت یشد و هر شبانه روز هزار ركعت نماز بگزارد
رانه برفت و صومعه ای گرفت ی، از آن ورانة ساكن گشت پسی توبه كرد و در ونيافتاد آنگاه بر دست حس یمطرب
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خری داشت، رخت بر وی نهاد، در . ه نهادیروی به باد. بعد از آن عزم حجش افتاد. و مدتی آنجا عبادت کرد
  . میا بردارین بار تو یا: مردمان گفتند. ه خر بمردیان بادیم

  . امده امید که من بر توکل شما نیشما برو: گفت
ب عاجز مرا به خانه یبا عورتی غر.  کنندنيالهی پادشاهان چن: سر برکرد، گفت. تنها ماندرابعه . مردمان برفتند
  . ابان تنها گذاشتییان راه خر مرا مرگ دادی و مرا به بیپس در م. خود خواندی

  . رابعه بار بر وی نهاد و برفت. د و برخاستین مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبیهنوز ا
ه یپس روزی چند به باد. فروختند دم که در بازار مییبه مدتی پس از آن خرک را د: تت گفین حکایراوی ا
  . ابیی نجا مییروم من کلوخی و آن خانه سنگی مرا تو هم ا کجا می. الهی دلم بگرفت: گفت. فرورفت

دار ید دی که موسییند. شوی در خون هژده هزار عالم می! ای رابعه: تا حق تعاىل بی واسطه به دلش گفت که
  . ن جا به اسمی قناعت کنید، ایبه چهل پاره بطر ق. میچند ذره ای تجلی به کوه افگند. خواست

مرا رب : رابعه گفت. د که به استقبال او آمده بودیان راه کعبه را دیدر م. رفت گر به مکه میینقل است که وقتی د
مرا . نمیکعبه را چه ب. دیبا ه ذرعا مییتقربت الت چه کنم؟ استقبال مرا از من تقرب اىل شربا ید بیبا ت مییالب

  م؟یست، به جمال کعبه چه شادی نمایاستطاعت کعبه ن
ی یاز آنکه در هر مصال جا. م ادهم رضی الله عنه چهار ده سال تمام سلوک کرد تا به کعبه شدینقل است که ابراه

ده یادثه است، مگر چشم مرا خللی رسچه ح! آه: گفت. دید، خانه ندیگزارد تا آخر بدانجا رس دو رکعت می
  است؟

  . نجا داردیفه ای شده است که روی بدیست، اما کعبه به استقبال ضعیچ خلل نیچشم تو را ه: هاتفی آواز داد
  ست؟ین کیا ایآ: گفت. دیت بشورريم را غیابراه
ن چه شور و یا! ای رابعه :د گفتیم آن بدیچون ابراه. ش شدیآمد و کعبه با جای خو د که مییرابعه را د. دیبدو

  كار و بار است که در جهان افگنده ای؟ 
تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده سال درنگ کرده ای تا به خانه . فگنده امیشور من در جهان ن: گفت
  . ده اییرس

  . ه قطع کرده امیچهارده سال در نماز باد! آری: گفت
  . زایتو در نماز قطع کرده ای و من در ن: گفت

کو داده ای و هم بر یتو، هم بر حج وعده ای ن! ای بار خدای: گفت. ستیرفت و حج بگزارد و زار بگر
  . بتم گویبتی است، ثواب مصین بزرگ مصیرفته ای ایاگر نپذ. رفته ای ثواب حجم گویاکنون اگر حج پذ. بتیمص

اگر پارسال کعبه استقبال من : فتپس گ. گر سالیپس بازگشت و به بصره بازآمد و به عبادت مشغول شد تا د
  . کرد من امسال استقبال کعبه کنم

د تا به عرفات یگرد یه نهاد و هفت سال به پهلو میکند که روی به باد خ ابوعلی فارموی نقل مییچون وقت آمد ش
ی تا چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ اگر ما را خواه! ای مدعی: د هاتفی آواز دادیچون آنجا رس. دیرس
  . ک تجلی کنم که در وقت بگدازیی

  . خواهم ست، اما نقطه فقر مییه نین درجه سرمایرابعه را بد! ا رب العزةی: گفت
ش نمانده باشد یک موی بیچون سر . میا رابعه فقر خشک سال قهر ماست که در راه مردان نهاده ای: ندا آمد که

ل فراق شود و تو هنوز در هفتاد حجابی از روزگار د، کار برگردد، وصایکه به حضرت وصال ما خواهند رس
ث فقر با تو نتوان یی، و قدم در راه ماننهی و هفتاد مقام بنگدازی حدیایون نرين حجب بیش تا از تحت ایخو
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  . ولکن برنگر. گفت
که به ده عاشقان ماست ین همه، آب دیا: هاتفی آواز داد. ستادهیدر هوا ا. دیی خون بدیایدر. ستیرابعه برنگر

  . امدیچ مقام برنیشان در دو عالم از هیطلب وصال ما آمدند که همه در منزلگاه اول فروشدند که نام و نشان ا
  . شان به من نماییک صفت از دولت ای! ا رب العزةی: رابعه گفت

تا در راه  روند شان آن است که هفت سال به پهلو مییمقام اول ا: هاتفی آواز داد. د آمدیدر وقت عذر زنانش پد
  . شان فروبندندیت بر ایشان را ه به کلیک آن کلوخ رسند، هم به علت ایچون نزد. ارت کنندیما کلوخی را ز
ا مرا در خانه ی. گذاری شم میینگذاری و نه در خانه خو مرا در خانه خود می! خداوندا: گفت. رابعه تافته شد

ستگی خانه تو یاکنون شا. خواستم تو را می. آوردم فرو نمیسر به خانه . ا در مکه به خانه خود آریش بگذار یخو
  . ندارم

  .و به بصره آمده و در صومعه معتكف شد و به عبادت مشغول گشت. ن بگفت و بازگشتیا
 در ريت استغراق حصیاز غا. ماندگی در او اثر کرد در خواب شد. کرد ک شب در صومعه نماز میینقل است که 

ون ريخواست که ب. دزدی درآمد چادری داشت، برگرفت. ن شد و او را خرب نبودو خون روا. چشم او شکست
باز چادر . افتیامد باز راه نیبرفت و باز چادر برگرفت، ب. دیراه بازد. چادر بنهاد و برفت. افتیشود راه در باز ن

ن سال یدار که او چندخود را رنجه م! ای مرد: همچنطن چند کرت تا هفت بار از گوشه صومه آواز آمد که. بنهاد
زهره آن بود که گرد چادراو  یدزدی را ک! س زهره ندارد، که گرد او گرددیابل. است تا خود را به ماسرپده است

  . دار است و نگاه داردیک دوست بیک دوست خفته است یاگر ! ای طرار. گردد برورنجه مباش
بو که طعامی به ما دهد : گر گفتندیکدیبا . ه بودندهر دو گرسن. ارت او درآمدندین به زینقل است که دو بزرگ د

  . گاه حالل بودیکه طعام او از جا
شان یا. سائلی فرادرآمد رابعه هر دو گرده بدو داد. شان شاد شدندیا. زاری بود، دو گرده برو نها دیچون بنشستند ا

ن، کدبانو فرستاده یا: آورد و گفتزکی درآمد و دسته ای نان گرم یزمانی بود کن. چ نگفتندی شدند وهريهردو متغ
  . است

  . ک من نفرستاده استین به نزدیمگر که ا: گفت. هژده گرده بود. رابعه شمار کرد
از کدبانو . مگر دو گرده از آنجا برگرفته بود از بهر خودش. زک بستد وبربدیکن. زک هرچند گفت سود نداشتیکن
  . ن مرا فرستاده استیست گرده بود برگرفت و گفت ایب. رابعه بشمرد. آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد: دیپرس

ن چه سر بود که ما را نان تو آرزو کرد، یا: پس بدو گفتند. کردند خوردند و تعجب می می. شان بنهادیش ایو در پ
ست گرده یست، چون بیش دادی، آنگاه آن نان گفتی که هژده گرده است از آن من نیش ما برگرفتی و به درویاز پ

  شد بستدی؟
ش دو بزرگ چون نهم؟ چون سائل به یگفتم دو گرده در پ. دید دانستم که گرسنه ایچون شما در آمد: گفت

اکنون دو .  بودمنيقین به یکی را ده باز دهم، و در ایدرآمد ورا دادم و حق تعاىل را گفتم الهی تو گفته ای که 
چون گرده هژده آوردند بدانستم که از تصرفی خاىل . شانیی است بازدهی برایگرده برای رضای تو بدادم تا ب

  . ستیا از آن من نیست ین
خادمه . از حاجت بودیبه پ. کرد که روزها بود تا طعام نساخته بودند ازی مییه پینقل است که وقتی خادمه رابعه پ

  . ه بخواهمیاز همسا: گفت
  . از مباشیگو پ. چ نخواهمی او هريکه از غ چهل سال است تا من با حق تعاىل عهد دارم: رابعه گفت

  . میمن نیاز مکر ا: گفت. ازی پوست کنده در تابه انداختیدر حال مرغی از هوا درآمد، پ
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  . از کرد و نان تهی بخوردیترک پ
ان و بزان و گوران گرد او درآمده بودند و ريلی از آهوان و نخجیخ. ک روز رابعه به کوه رفته بودینقل است که 

آن . د روی بدو نها دیچون رابعه را بد. د آمدیناگاه حسن بصری پد. نمودند کردند و بدو تقرب می رو نظاره مید
ل ی گشت و دلريد متغیبماند حسن که آن حال بد رابعه خاىل. کبار برفتندیدند همه به یوانات که حسن را بدیح
  : دیپرس

  تو امروز چه خورده ای؟: رابعه گفت
  . ازیپه یپ یاندك: گفت
  . زندیشان خوری چگونه از تو نگریه ایتو پ: گفت

آب چشم . ستیگر چه برون کرده بود و میینقل است که وقتی رابعه را بر خانه حسن گذرافتاد، حسن سر به در
به  یرو ست پنداشت كه باران است چون معلوم او شد كه آب چشم حسن بور حاىلیحسن بر جامه رابعه برنگر

ش نگه دار تا یآب چشم خو. سنت از رعونات نفس استین گریا! ای استاد: گفت. دیفت رسحسن كرد و گ یسو
  . ابی اال عند ملک مقتدریی بازنیا دل را بجویچنانکه در آن در. ی شودیایدر اندرون تو در

ا یب! د سجاده بر آب افگند و گفت ای رابعهیک روز که به رابعه رسین سخن سخت آمد اما تن نزد تا یحسن را ا
  . مینجا دو رکعت نماز کنیتا ا

د که ابناءجنس تو از آن عاجز یچنان با. ان را عرضه بداریا آخرتیتو خود را در بازار دن! ای حسن: رابعه گفت
  . باشند

  . نندیبدانجا آی تا مردمان ما را نب! ای حسن: د و گفتیپس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پر
آنچه تو کردی جمله ! ای حسن: رابعه خواست كه تا دل او بدست آورد گفت. چ نگفتیهحسن را آن مقام نبود 

  . ن دوحالت به کار مشغول شدید که از ایبا. ان بکنند و آنچه من کردم مگسی بکندیماه
قت گفتم که نه در خاطرمن یقت و حقیک شبانه روز با رابعه بود م و سخن طری: نقل است که حسن بصری گفت

دم، و رابعه یشنت را مفلسی دیآخراالمر برخاستم نگاه کردم، خو. مردی ام و نه بر خاطر او که زنی استگذشت که 
  . را مخلصی

. ی خواستیشان را دل روشنایا. رابعه چراغ نداشت. اری دو سه بر رابعه گذشتندینقل است که شبی حسن و 
افروخت، و تا صبح  شت او چون چراغ میش، و آن شب تا روز انگیدر سر انگشت خو. رابعه به دهن پف کرد
غمربی ید پیاگر گو. ه السالمیم چنانکه دست موسی علین چون بود، گوید ایاگر کسی گو. ییبنشستند در آن روشنا

مَن ردر : دیفرما غمرب مییب تواند بود، چنانکه پیهرکه متابعت نبی کند او رااز نبوت ذره ای نص: میبود، گو
: گفت. ابدیک دانگ از حرام با خصم دهد درجه ای از نبوت بیدرجه من النبوه هرکه انقامن الحرام فقدنال 

  . ک جزو است از چهل جزو نبوت یخواب راست 
چون موم باش، : پس گفت. ییپاره ای موم و سوزنی و مو: ز فرستادینقل است که وقتی رابعه حسن را سه چ

ی ین هردو کرده باشی به مویچون ا. وسته کاری کنینه، پو چون سوزن باش بره. سوز عالم را منور دار و تو می
  . هزار سالت کار بود

  . میم و عقد بندیرغبت کنی تا نکاحی کن: نقل است که حسن رابعه را گفت
و هست شده بدو، و . ست خود گشته امینجا وجود برخاسته است که نیا. دیعقد نکاح بر وجودی فروآ: گفت

  . د خواست نه از منیحکم اوام، خطبه از او باه یو در سا. همه از آن او ام
  افتی؟ین بچه یا! ای رابعه: گفت
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  . افتها گم کردم درویبه آنکه همه : گفت
  او را چون دانی؟: حسن گفت

  . میچون دانیچون تو دانی، ما ب! ا حسنی: گفت
باشد و نه نشنوده بلكه م بوده یاز آن علمها که نه به تعل: ک روز حسن به صومعة او رفت و گفتینقل است که 

  . واسطه خلق به دل فرود آمد ه بود مرا حرفی بگوییب
کی در ی. م بستدمیبفروختم و دو درست س. سمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازمیکالفه ای ر: گفت

فتوحم . م جفت گردد و مرااز راه بردريک دست گیدم که اگر هردو در یترس. کی در آن دستین دست گرفتم و یا
  . ن بودیامروز ا

م که جلمه اهل یدار حق محروم مانم چنان بنالم و بگریک نفس در بهشت از دیكه اگر : دیگو گفتند حسن می
ک نفس از حق تعاىل یا یکوست اما اگر چنان است که اگر در دنین نیا: رابعه گفت. دیبهشت را بر من رحمت آ

  د یه و ناله پدی ماتم و گرنيماند هم غافل می
  . د، نشان آنست که در آخرت چنان خواهد بود که گفت و اگرنه آن چنان استیآ یم

  چرا شوهر نکنی؟: گفتند
مان به سالمت یاول آنکه در وقت مرگ ا. د تا فرمان شما کنمیپرسم مرا جواب ده ز از شما مییسه چ: گفت

  ا نه؟یبخواهم برد 
  . میدان ما نمی: گفتند

  ا نه؟یمه ها به دست بندگان دهند نامه ای به دست راست خواهند داد دوم آنکه در آن وقت که نا
برند و جماعتی از دست چپ مرا از کدام سوی خواهند  سوم آنکه در آن ساعت که جماعتی ازدست راست می

  برد؟
  . میدان نمی: گفتند
  . ش دارد چگونه او را  پروای عروسی بودین ماتم در پی کسی که انين چنیاکنون ا: گفت

  ی؟یآ از کجا می: وی را گفتند
  . از آن جهان: گفت
  کجا خواهی رفت؟: گفتند
  . بدان جهان: گفت
  کنی؟ ن جهان چه مییبد: گفتند
  . دارم افسوس می: گفت
  چگونه؟: گفتند
  . کنم خورم و کار آن جهان می ن جهان میینان ا: گفت
  . یین زبانی داری، رباط بانی را شایريش: گفند
اگر کسی . ون من است در اندرون نگذارمريو هرچه ب. ارمیهرچه اندرون من است برن. اط بانممن خود رب: گفت
  . من دل نگاه دارم، نه گل. دو برود با من کار نداردیدرآ

  . داری حضرت عزت را دوست می: گفتند
  . دارم: گفت
  طان را دشمن داری؟یش: گفتند
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  . نه: گفت
  . چرا: گفتند
ا رابعه ی: دم که مرا گفتیه السالم به خواب دیطان ندارم، که رسول علیی عداوت شا زمحبت رحمان پروا: گفت

ولکن محبت حق مرا چنان فروگرفته است . ا رسول الله کی بود که تو را دوست نداردی: مرا دوست داری؟ گفتم
  .  را جای نماندريکه دوستی و دشمنی غ

  ست؟یمحبت چ: گفتند
ک شربت از او درکشد یافته که یبرابد گذشته و در هژده هزار عالم کسی را نمحبت از ازل درآمده است و : گفت

  . حبونهیحبهم و ین عبارت در وجود آمد که یتا آخر واحق شد و ازو ا
  نی؟یب پرستی می تو او را که می: گفتند
  . دمییدمی نرپستیاگر ند: گفت

ترسم که با او خو  ت مییاز قطع: ی؟ گفتیرگ ن چرا میین چندیا: گفتند. ان بودییم گرینقل است که رابعه دا
  . ییشا د که ما را نمیید که به وقت مرگ ندا آینبا. کرده ام
  بنده راضی کی بود؟: گفتند
  . چنانکه از نعمت. آنگاه که از محنت شاد شود: گفت
  . ار دارد اگر توبه کند درگذردیکسی که گناه بس: گفتند
ده به حق منزل یدهد و درگذرد، و سخن اوست که با بنی آدم از د ش توبهیمگر خدا. چگونه توبه کند: گفت

کار با . ت اندريندگان است، ودست و پای ساکنان حیست، و سمع شاهراه زحمت گویاز زبانها بدو راه ن. ستین
ست دار آن ایعنی دل بی. ستیار حاجت نیدار شد او را به یکه چون دل ب. دیدار دارید تا دل را بیدل افتاده بکوش

  . الفناء فی الله آنجا بود. ا رچه کندیکه گم شده است در حق و هر که گم شد 
  . استغفار به زبا ن، کار دروغ زنان است: و گفت
  . میگر محتاج باشیم به توبه دیاگر ما به خود توبه کن: و گفت
  . م بودییاگر صرب مردی بودی، کر: و گفت
   .ثمره معرفت روی به خدای آوردن است: و گفت
چون خدای دىل دهدش، در حال دل به خدای بازدهد تا در . عارف آن بود که دىل خواهد از خدای: و گفت

  . قبضه او محفوظ بماند و در سرت او از خلق محجوب بود
  . زند زود باز شود صالح مری بسی گفتی که هر که دری می

هرگز کی بسته بود تا باز . باز خواهند گشادن در بسته است ویی که ایبا که گو: و گفت. کبار حاضر بودیرابعه 
  . ندیگشا

  . ف دانایمردی جاهل و زنی ضع! عجبا: صالح گفت
  !وا اندوها: گفت د که مییک روز رابعه را دی

  .  بودی زهرت نبودی که نفس زدینيا، که اگر اندوهگی گوی که وای از بی اندوهنيچن: گفت
  . بر سر بسته بودد که عصابه ای یکی را دینقل است که وقتی 

  چرا عصابه بسته ای؟: گفت
  . کند سرم درد می: گفت

  تو را چند سال است؟: رابعه گفت
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  . سی سال است: گفت
  شرت عمر در درد و غم بوده ای؟یب: گفت
  . نه: گفت
ت یک شب که درد سرت داد عصابه شکایبه . ، هرگز عصابه شکر برنبستییسی سال تنت درست داشت: گفت

  . درمی بندی
! دهیا سی: گفت. دیآن مرد برفت و باز گرد. می بخر که برهنه امیکی داد که مرا گلیم به ینقل است که چهار درم س

  چه رنگ بخرم؟ 
  . ان آمد به من دهیچون رنگ در م: رابعه گفت

  . د آمدیده تفرقه پدیم ناپوشیعنی که هنوز گلی. م بستد و در دجله انداختیآن س
  . نییون آی تا صنع بريب! دهیا سی: خادمه گفت. انه شد وسر فرو بردوقتی در فصل بهار در خ

  . شغلتنی مشاهدة الصانع عن مطالعة المصنوع. نییتو باری درآی تا صانع ب: رابعه گفت
کارد نداری تا : گفتند. کرد دند که اندکی گوشت به دندان پاره مییاو را د. نقل است که جمعی بر او رفتند

  ؟کنی گوشت پاره می
  . ت هرگز کارد چه در خانه نداشتم و ندارمیم قطعیمن از ب: گفت

همه شب به نماز . چ نخفته بودیچ نخورده بود و به شب هیکبار هفت شبانه روز به روزه بود و هینقل است که 
رابعه بستد و برفت . اوردیکسی به درخانه اندر آمد و کاسه ای خوردنی ب. گرسنگی از حد بگذشت. مشغول بود
  . میاورم و روزه بگشایبروم و کوزه ای ب: گفت. خته بودیچون باز آمد گربه آن کاسه بر. اوردیتا چراغ ب

رابعه . فتاد و بشکستیکوزه از دستش ب. کی آب باز خوردیقصد کرد تادر تار. اورد چراغ مرده بودیچون کوزه ب
  . مه خانه بسوزدیم بود که نید و آهی برآورد که بیبنال

  کنی؟ چاره مییست که با من بین چیا الهی: گفت
که اندوه . ش از دلت وابرمیا وقف تو کنم، اما اندوه خویخواهی تا نعمت جمله دن اگر می! هان: آوازی شنود که
ما و مراد تو هردو در . تو را مرادی است و ما را مرادی! ای رابعه. دیایک دل جمع نیا هر دو در یو نعمت دن

  . مییایک دل جمع نی
دم و امل کوتاه کردم که سی سال است چنان نماز یا منقطع گردانین خطاب بشنودم چنان دل از دنیچون ا: تگف

ده گشتم ی نمازهای من خواهد بود و چنان از خلق سربرنين واپسیکردم که هر نمازی كه گزاردم چنان دانستم که ا
به خودم مشغول گردان ! خداوندا: گفتم. ول کندد که کسی مرا از او به خود مشغیم آنکه نبایکه چون روز بود از ب

  . تا مرا از تو مشغول نکنند
وسته با درد و ناله یم و تو پینیب چ علتی ظاهر نمییه! زه عالمیای عز: گفتند. دیینال وسته میینقل است که پ

  باشی؟ می
و مرهم جراحت وصال . بان عالم از درمان آن عاجزاندینه، که همه طبیم، از درون سیعلتی دار! آری: گفت

م که یینما م خود را به دردزدگان مییم که چون دردزده نه ایم تا فردا بود که به مقصود برسیتعللی کن. دوست است
  . دیبا ن نمییکم از ا

  را از بهر چرا پرستی؟یكه تو خدا: دیکی پرسیرابعه از . نقل است که جماعتی از بزرگان بر رابعه رفتند
  . م هراسید کرد، ناکام از بیبا عظمتی دارد و همه را بدو گذر می هفت طبقه دوزخ: گفت

  . ش موعود استیدرجات بهشت منزىل شگرف دارد، پس آسا: گری گفتید
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  . ا به طمع مزدیم و خوف عبادت کند یش را از بیبه بنده ای بود که خداوند خو: رابعه گفت
  ست؟یرا؟ طمع بهشت نیپرستی خدا تو چرا می: شان گفتندیپس ا
اگر بهشت و دوزخ . میگفت ما را نه خود تمام است که دستوری داده اند تا او را پرست. الجار ثم الدار: گفت

  . استحقاق آن نداشت که بی واسطه تعبد او کنند. ستی داشتینبودی او را اطاعت نبا
اشارت کنی در حق تو ار کسانند که اگر یبس: گفت. دیجامه او سخت با خلل د. نقل است که بزرگی بر او رفت

  . نظر کنند
ا یپس چگونه توانم خواسنت دن. ا جمله ملک اوستیا خواهم از کسی که دنیمن شرم دارم که دن: رابعه گفت

  . ت استیازکسی که در دست او عار
ش یدش که وقت خویآ غ مییده اند که درین باال برکشیزنی بنگر که او را چگونه بدرينت بلند همتی پیا: مرد گفت

  . مشغول کند به سواىل از او
لتها بر سر یپس گفتند همه فض. ندرينقل است که جماعتی به امتحان بر او در شدند و خواستند که بر او سخنی بگ
غمربی به یهرگز پ. ان مردان بسته اندیمردان نثار کرده اند و تاج نبوت بر سر مردان نهاده اند و کمر کرامت بر م

  . امده استیچ زن نیه
چ یامده است و هیچ زن بر نیبان هین همه هست ولکن منی و خود پرستی و انا ربکم االعلی، از گریا: عه گفتراب

  . د آمده استینها در مردان وادیا. زن هرگز مخنث نبوده است
  ن چه بود؟یسبب ا: دندیپرس. ماری سخت بودیمار شد و بینقل است کی وقتی ب

ن یدوست با ما عتاب کرد، ا. سحرگاه دل ما به سوی بهشت نظر کردنظرت اىل الجنه فادبنی ربی، در : گفت
  . ماری از عتاب اوستیب

ش یسه زر پیبردر صومعه رابعه ک. دم از خواجگان بصرهیخواجه ای د: گفت. ادت او آمدیپس حسن بصری به ع
  ی؟یگر چرا می!ای خواجه: گفتم. ستیگر نهاده می
  . انه خلق برود خلق هالک شودیگربرکات او از من زاهده زمان که ایاز برای ا یزیچ: گفت
  . تو شفاعت کن تا قبول کند. زی آورده ام برای تعهد او و ترسم که بنستاندیچ: و گفت

کسی که . حبهیرزق من یسبه فال یرزق من یهو : گفت. ستیرابعه به گوشه چشم بدو نگر. حسن در رفت و بگفت
د ريزند رزق از او چگونه باز گ کسی که جانش جوش محبت او می. دريگ د روزی از او باز نمییگو او را ناسزا می

چون بستانم که به . انییدانم که حالل است  که تامن او را شناخته ام پشت در خلق آورده ام و مال کسی نمی
. دمیاهن بدرريادم آمد پیتا . روزگاری دلم بسته شد. ده بودمیاهنی بدوختم که درريروشنی چراغ سلطانی به پ

  . آن خواجه را عذر خواه تا دلم دربند ندارد. آنجا که دوخته بودم تا دلم گشاده شد
. م کردیبت او سخن ابتدا نتوانستیاز ه. میمار پرسی رابعه درشدیان ثوری به بیمن و سف: دیگو عبدالواحد عامر می

  . زی بگویچ: ان را گفتمیسف
  . ن رنج بر تو سهل کندیی ایی بگویاگر دعا: گفت

  . ن رنج به من که خواسته است نه خداوند خواسته استیان تو ندانی که ایا سفی: روی بدو کرد و گفت
  !بلی: گفت
ی که از او درخواست کنم به خالف خواست او؟دوست را خالف کردن یفرما دانی پس مرا می چون می: گفت

  . روا نبود
  زت آرزوست؟یچه چ!ا رابعهی: ان گفتیپس سف
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کندت؟به عزت الله که  ی که چه آرزو مییگو  سخن مینيتو مردی از اهل علم باشی، چرا چن!انیا سفی: گفت
من هنوز نخوردم . ستیدانی که در بصره خرما را خطری ن کند، تو می دوازده سال است که مرا خرمای تر آرزو می

د خواست که او یآن با. دن کفر بویکه بنده ام و بنده را با آرزو چه کار؟اگر من خواهم و خداوند نخواهد، ا
  . اگر او خود دهد آن کاری دگر بود. قت او باشییخواهد تا بنده ای به حق

  . چ نگفتمیخاموش شدم و ه: ان گفتیسف
  . توان گفت، در کار من سخنی بگوی در کار تو چون سخن نمی: ان گفتیپس سف
ن یعنی ای. ث دوست دارییت حدیاو گفت رو. ا را دوست دارییاگر نه آن است که دن. ک مردییتو ن: گفت

  . جاهی است
  . از من خوشنود باش!خداوندا: گفتم. مرا رقت آورد: ان گفتیسف

  . ییی که تو از او راضی نیشرم نداری که رضای کسی جو: رابعه گفت
 دم با کوزه ای شکسته که از آنجا آب خوردی و وضویدربر رابعه شدم و او را د: نار گفتینقل است که مالک د

م دار یمرا دوستان س: گفتم. دلم درد گرفت: و گفت. ی کهنه خشتی که وقتی سر بر آنجا نهادییایساختی، و بور
  . شان بستانمیزی از ایخواهی تا از برای تو چ اگر می. هستند
  ست؟یکی نیشان یروزی دهنده من و از آن ا. م کردییغلطی عظ!ای مالک: گفت
  . هست: گفتم
کند به سبب  اد مییشی و توانگران را یشان را فراموش کرده است به سبب درویروزی دهنده درو: گفت

  توانگری؟
  . نه: گفتم

  . م که او خواهدیز چنان خواهی خواهد، ما ننيادش دهم؟او چنیداند چه با  چون حال می: پس گفت
: حسن گفت. بودق بلخی دربر رابعه رفتند و او رنجور ینار و شقیک روز حسن بصری و مالک دینقل است که 

ش هر که صرب نکند بر زخم یست در دعوی خویصادق ن. صرب علی ضرب موالهیس بصادق فی دعواه من لم یل
  . شیموالی خو
  . دیآ ن سخن بوی منی مییاز ا: رابعه گفت

ش هر که صرب یست در دعوی خویصادق ن. شکر علی ضرب موالهیس بصادق فی دعواه من لم یل: ق گفتیشق
  . شیخو یموالنكند بر زخم 
ضرب موالهُ  یشكر علیدعواه من لم  یس به صادق فیق گفت لید شقیآ یم ین سخن بویاز ا: رابعه گفت
س ینار گفت لید مالك دین به بایش رابعه گفت از ایخو یش شكر نكند بر زخم موالیخو یست در دعویصادق ن

ابد از زخم دوست یش هر كه لذت نیخو یست در دعویتلذذ بضرب مواله صادق نیدعواه من كم  یبه صادق ف
  .شیخو

   ید گفت تو بگویبا ین میبه از ا: رابعه گفت
ش هرکه یست در دعوی خویصادق ن. نس الضرب فی مشاهده موالهیس بصادق فی دعواه من لم یل: گفت

ن عجب نبود که زنان مصر در مشاهده مخلوق الم زخم یا. شیفراموش نکند الم زخم در مشاهده مطلوب خو
  . ع نبودین صفت بود بدیافتند اگر کسی درمشاهده خالق بدین

تو : رابعه گفت. د سختینکوه ا را میی او نشست و دننيکی در آمد و بر بالینقل است که از بزرگان بصره 
اگر از . دار بودیی که شکننده کاال خریاد نکردینش یداری چند اگر دوستش نمی. داری ا دوست مییسخت دن
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زی دوست یا اکثر ذکره، هر که چیکنی که من احب ش اد مییک و بد او نکردتی، اما از آن یی به نا فارغ بودیدن
  . دارد ذکر آن بسی کند

گ افگنده بود، آب در یگوشت در د. زی بخواست پختیاو چ. گر بررابعه رفتمیک روز نماز دی: حسن گفت
  . گ پخنتین سخن خوشرت از دیا: چون با من در سخن آمد گفت. کرده

رابعه رفت تا . مییاورد و کوزه آب تا روزه بگشایپاره نانی خشک ب. میکرد تا نماز شام بگزارد ث مییهمچنان حد
اورد و با یب. د، به قدرت حق تعاىلیجوش گ پخته شده بود و مییم، دینگاه کرد. دست او بسوخت. دريگ برگید

مار برخاسته را یب: رابعه گفت. میورده بودم و خوردنی بود که بدان خوش طعامی هرگز نخیآن گوشت بخورد
  . دیبا ی منيگ چنید
کردم، تا  گر نماز مییکرد و من در گوشه د ک رابعه شدم، درمحراب شد و تا روز نماز مییدر نزد: ان گفتیسف

  . میق داد تا همه شب وی را نماز کردیم آن را که ما را توفیبه چه شکر کن: پس گفتم. وقت سحر
  . میفردا روزه داربدانکه : گفت
  . زدیامت به دوزخ فرستی سری آشکارا کنم که دوزخ از من به هزارساله راه بگریاگر مرا فردای ق!ایبار خدا: گفت
ا هر چه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسمت کرده ایی به یالهی ما را از دن: و گفتی

  . دوستان خود ده که مرا تو بسی
پرستم، بر من حرام  د بهشت مییپرستم در دوزخم بسوز، و اگر به ام م دوزخ مییاگر تو را از ب!داونداخ: و گفتی
  . غ مداریم، جمال باقی دریپرست و اگر برای تو تو را می. گردان

با . اد بر آورم که وی را دوست داشتمیاگر مرا فردا در دوزخ کنی من فر!ایبار خدا: گفت و د ر مناجات می
  ن کنند؟یدوست ا

م تا با یبه ما گمان بد مرب که ما تو را در جوار دوستان خود فرود آر. ا رابعه ال تظنی بنا ظن السوءی: هاتفی آوازداد
  . ییگو ما سخن ما می

اد تو است، و در آخرت از جمله آخرت یا یا از جمله دنیکار من و آرزوی من در دن!الهی: گفت و در مناجات می
  . کن یتو هر چه خواهی م. ن است که گفتمیا از من. لقای تواست

  . ریا نماز بی دل بپذیدلم حاضر کن، !ا ربی: گفت ک شب مییو در مناجات 
تها النفس المطمئنه ارجعی یا ای: دند کهیآوازی شن. ون شدند و در فراز کردندريچون وقت مرگش در آمد مردمان ب

 گفتند که رابعه به نيبزرگان چن. در باز کردند، جان بداده بود .امدیچ آواز نیزمانی بود ه. هیه آالیاىل ربک راض
 کن ني دار و چننيچ نخواست و نگفت که مرا چنیا در آمد و به آخرت رفت و هرگز با حق گستاخی نکرد و هیدن

  . زی خواستییتا بدان چه رسد که از خلق چ
   چون رستی؟ريکحال گوی تا از منکر و ن: گفتند. دندیبعد از مرگ اورا به خواب د

  آن جوانمردان در آمدند، گفتند که من ربک؟: گفت
فه را فراموش نکردی؟من که در همه یزنی ضعرين هزار هزار خلق پید که با چندییرا گوید و خدایباز گرد: گفتم

  ست؟یتا کسی را فرستی که خدای تو ک. جهان تو را دارم، هرگزت فراموش نکنم
ه سی هزار مرد را آب دادند هر دو به سر خاک رابعه یطوسی که در بادمحمد بن اسلم الطوسی و نعمی طر

  د؟یارم، حال به کجا رسیزدی که سر به هر دو سرای فرو ن گفتند آن الف که می. آمدند
  . هایرحمه الله عل. دمیدم بدانچه دیرس: آواز آمد که
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  هیاض رحمة الله علیل عیذکر فض 
 ريای ورع و عرفان، آن از دوکون کرده اعراض، پیآفتاب کرم و احسان، آن در بان، آنیبان، آن معظم نایآن مقدم تا

قت بود، و ستوده اقران، و مرجع قوم بود، و در یار طریخ بود و عیه، از کبار مشایاض رحمه الله علیفضل ع: وقت
  . ع داشت، و در ورع و معرفت بی همتا بودیاضات و کرامات شانی رفیر

 بر سر نهاده و نيده و کالهی پشمیمه زده بود و پالسی پوشیابان مرو و باورد خیان بیدر ماول حال او آن بود که 
همه دزدان و راهزن بودند، و شب وروز راه زدندی، و کاال به . ار داشتییاران بسیحی درگردن افکنده و یتسب
و  یب خود برداشتینص یستم کردی، و آنچه خوایشان تقسیان ایشان بود و او میل آوردندی که مهرت ایک فضینزد

  امدی او را دور کردی یو هرگز از جماعت دست نداشتی، و هر چاکری كه به جماعت ن یآنرا نسخه كرد
ان کاروان بود و آواز دزدان یمردی در م. داشتند اران او کاروان گوش مییآمد و  ک روز کاروانی شگرف میی

ن یبروم و ا: ش گفتیبا خو. ن را پنهان کندیکرد که ا می یريتدب. بدره ای زر داشت. دیدزدان را بد. شنوده بود
  . ن بضاعت سازمیبدره را پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند ا

شاد شد و آن بدره . د بر صورت و جامه زاهدانیمه او را دیک خیبه نزد. دیمه فضل بدیکسو شد خیچون از راه 
  . بنه مهیبرو و درآن کنج خ: ل گفتیفض. به امانت بدو سرپد

همه کاالها برده، و مردمان بسته و افگنده، همه . کاروان زده بودند. دیبه کاروان گاه رس. مرد چنان کرد و بازگشت
او را . ل آمد تا بدره بستاندیزی که باقی مانده بود جمع کردند و برفتند، و آن مرد نزد فضیرا دست بگشاد و چ

  . ش به دزد دادمیبدره زر خو: د گفتیمرد چون چنان بد. کردند د با دزدان نشسته و کاالها قسمت میید
  امد، گفت چه حاجت است؟یمرد چون ب. د، بانگ کردیل از دور او را بدیفض

  .  و بروريهم آنجا که نهاده ای برگ: گفت
 توده. میافتیک درم نقد نیآخر ما در همه کاروان : اران گفتندی. مه در رفت و بدره برداشت و برفتیمرد به خ

  دهی؟ هزار درم باز می
گمان او را . کو برده ام که مرا توبه دهدیز به خدای گمان نیکو برد، من نین مرد به من گمان نیا: ل گفتیفض

  . دم تا حق گمان من راست گرداندیسبب گردان
مهرت شما : دیکی از اهل کاروان پرسی. خوردند بعد از آن، روزی کاروان بزدند وکاال بربدند و بنشستند و طعام می

  کدامست؟
  . کند از آن سوی درختی است بر لب آبی، آنجا نماز می. ستیبا ما ن: گفتند
  . ستیوقت نماز ن: گفت
  . کند ۱تطوع: گفت
  با شما نان نخورد؟: گفت
  . به روزه است: گفت
  . ستیرمضان ن: گفت
  . تطوع دارد: گفت

الضدان ال : گفت. صرب کرد تا فارغ شد. کرد با خشوعی نماز می. ک او شدیبه نزد. ن مرد را عجب آمدیا
  روز و دزدی چگونه بود، و نماز و مسلمان کشنت با هم چه کار؟. جمعانی

                                           
 بقصد نیكی و عبادت انجام دادن. عمل مستحب كردن - یعنی منقاد شدن= تطوع -  ۱
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  قران دانی؟: ل گفتیفض
  . دانم: گفت
  . ئاید و اخرون اعرتفوا بذنوبهم خلطوا عمال صالحا و آخر سیفرما نه آخر حق تعاىل می: گفت
  .  شدريچ نگفت و از کار او متحیمرد ه

کاالی وی نربدی، و کسی که  یچنانکه اگر در قافله زنی بود. وسته مروتی و همتی در طبع او بودینقل است ک پ
ل به صالح یزی بگذاشتی، و همه میه چیه او اندک بودی مال او نستدی، و باهرکسی به مقدار سرمایسرما

وارها یگاه بر دیر او آوردی و گاه و بهرچه از راه زدن به دست آوردی ب. داشتی، و ابتدا بر زنی عاشق بود
. خواند کی قرآن مییان کاروان یدرم. گذشت ک شب کاروانی میی. یستیگر شدی در هوس عشق آن زن و می می
  : دیل رسیت به گوش فضین آیا

  . دار گرددین دل، خفتة شما بیامد که ایا وقت نین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیأن للذیالم 
تاکی تو راهزنی؟گاه آن !لیای فض: ون آمد و گفتريت به مبارزت فضل بیچنان آ. که بر جان او آمد ی بودريت

  . میز راه تو بزنیآمد که مان
  . ز برگشتیگاه گاه آمد از وقت ن: وار فرو افتاد و گفتیل از دیفض

  . میبرو: می گفتند. ان بودندیجماعتی کاروان. رانه ای نهادیو و خجل و بی قرار روی به ویمه و کالیسراس
  . ل بر راهستینتوان رفت که فض: کی گفتی

  . گر توبه کردیبشارت شما را که او د: ل گفتیفض
. خواست از او بحلی می. کرد تا درباورد جهودی بماند ست و خصم خشنود مییگر رفت و می پس همه روزه می

  . میان استخفاف کنیحمدامروز روزی است که بر م: آن جهود با جمع خود گفت. کرد بحل نمی
. گ بود که برداشنت آن در وسع آدمی دشوار بودی مگر به روزگاریخواهی که بحلت کنم تلی ر اگر می: پس گفت
  . ريش برگین از پیگفت ا
شد؟همی چون درماند سحرگاهی بادی درآمد و  انداخت وکار کجا بدان راست می ل از سر عجز پاره پاره مییفض

من تو را  یمن سوگند دارم که تا تو مرا ما عال نده: گفت.  شدريد متحیجهود چون چنان د. د کردیآن را ناپد
سوگند من راست شود و تو را بحل .  و مرا دهريرنهاىل کن و آنجا مشتی در برگین زیاکنون دست بد. بحل نکنم

  . کنم
نار برداشت، یدرکرد، و مشتی درنهاىل یر نهاىل کرده، پس دست به زیل به خانه جهود آمد و جهود خاك در زیفض

  . اسالم عرضه کن: جهود گفت. و او را داد
دانی که چرا مسلمان گشتم؟ از آنکه تا امروز درستم نبود که : پس گفت. اسالم عرضه کرد تا جهود مسلمان شد

توبه  از بهر آنکه در تورات خوانده ام که هر که. ن حق اسالم استیامروز درست شد که د. ن حق کدام استید
ش تو را چون دست به خاک یر نهاىل کرده بودم، آزمایمن خاک در ز. راست کند دست که برخاک نهد زر شود

  . ن تو حق استیقت است و دیدانستم که توبه تو حق. بردی زر گشت
ار یک سلطان بر که برمن حد بسیاز بهر خدای دست و پای من ببند و مرا به نزد: کی را گفتیل یالقصه فض

  . است تا بر من حد براند واجب
تا او را . ن نتوانم بفرمودیمن ا: گفت. دیمای اهل صالح دید، در او سیچون سلطان او را بد. مرد همچنان کرد

آواز او بگشته است، مگر : اهل خانه گفتند که. د آواز دادیل به در خانه رسیچون فض. به اعزاز به خانه بازبردند
  . زخمی خورده است
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  . م خورده امیبلی، زخمی عظ: ل گفتیفض
  برکجا؟: گفتند
  . برجان: گفت

  . اگر خواهی تا پای تو گشاده کنم. من قصد خانه خدای را دارم! ای زن: پس درآمد زن را گفت
  . من هرگز از تو جدا نروم و هرجا که تو باشی با تو باشم: زن گفت

افت یا را درید و آنجا مجاور گشت و بعضی اولیدانشان آسان گریحق تعاىل راه برا. دندیپس برفتند تا به مکه رس
اضات شگرف، و در مکه سخن بروگشاده یات عاىل دارد و ریفه مدتی هم صحبت بود، و روایو با امام ابوحن

شان واقربای او از باورد یان بر وی جمع شدند ی، و همه را سخن گفتی، تا حال او چنان گشت که خویشد، و مک
  شان یو ا. ر او آمدند، و در بزدند، و در نگشاددایبرخاستند، و به د

  . گشتند یبازنم
  . د، خدای کارتان بدهادینت بی کار مردمانی که شما هستیا: ل بربام خانه آمد و گفتیفض

د از صحبت او بازگشتند یفتادند و عاقبت همه ناامیان شدند و از دست بین سخن بسی بگفت تا همه گریو مثل ا
  . بود و در نگشاد می و او همچنان بربام

امشب مرا برمردی بر که : گفت -کی از مقربان بود یکه _ د، فضل برمکی را یک شب هارون الرشینقل است که 
  . د که دلم از طاق و طنب تنگ درآمده استیمرا به من نما

  ست؟یک: گفت. در بزدند. نه بردییان عیفضل او را به در خانه سف
  . نيالمومنريام: گفت
  . امدییست کرد تا من خود بیبا شد، مرا خرب می ا رنجه میچر: گفت

  . میزند که ما در آن ی میین همان طال بقایا. طلبم ست که من میین مرد آن نیا: هارون فضل را گفت
  . د رفتیآنجا با. اض استیل عید فضیطلب چنانکه شما می: گفت. ان را از آن واقعه خرب کردندیسف

ن آمنوا و یئات ان نجعلهم کالذین اجرتحوا السیب الذیمی خواند که ام حت برین آیآنجا رفتند و ا
  . ةیعملواالصالحات اال

ت آن است که پنداشتند کسانی که بدکرداری کردند که ما یمعنی آ. ت استین کفایطلبم ا اگر پند می: هارون گفت
  . مان آوردندیکوکاری کردند، و ایم با کسانی که نیشان را برابر داریا

  ست؟یک: ل گفتیفض. دربزدند پس
  .  استنيالمومنريام: گفت
  ک من چه کار دارد و من با او چه کار دارم؟یبه نزد: گفت
  . چه طاعت داشنت اولواالمر واجب است: گفت
  . دیش مدهیمرا تشو: گفت
  ا به حکم؟یم یبه دستوری درآ: گفت
  . دید، شما دانییست، اگر به اکراه درآیدستوری ن: گفت

. ش بردیهارون دست پ. دید دیل چراغ را پف کرد تا روی او نباید، فضیل رسیک فضیچون نزد. ررفتهارون د
چه نرم دستی است، اگر ازآتش خالص .  هذالکف لونجا من النارنيما ال: گفت. ل را دست بدو بازآمدیفض
  !ابدی
  . آخر سخنی بگو: گفت. ه بدو افتادی شد و گرريک متغیهارون ن. ستادین بگفت و برخاست و در نماز ایا
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  .  گردانريدرخواست که مرا بر قومی ام. ه السالمیپدرت عم مصطفی بود عل: ل سالم بازداد و گفتیفض
  .  کردمريک نفس تو را بر تو امی! ا عمی: گفت

هارون . امة الندامةیوم القیان االمارة . ک نفس تو در طاعت خدای بهرت از هزار سال اطاعت خلق تو رایعنی ی
  . ادت کنیز: گفت
وة و محمد بن کعب را یز را به خالفت نصب کردند، سالم بن عبدالله و رجاء بن حیچون عمربن عبدالعز: گفت

شناسم، اگر چه مردمان  ن را بال مییز است که ای من چه چريات، تدبین بلیمن مبتال شدم بد: بخواند و گفت
  . دانند نعمت می

ش دان، و یان مسلمانان را چون پدر خوريز عذاب خدای نجات بود، پخواهی که فردا ا اگر می: کی گفتی
  . شان معاملت چنان کن که با پدر و برادر و فرزند کنندیبا ا. جوانان را برادر، و کودکان را چون فرزندان نگاه کن

  . اده کنیز: گفت
ارت یز. احسن علی ولدکزراباک و اکرم اخاک و . االن تویار اسالم چون خانه تو است و اهل آن عید: گفت

  . ی کن به جای فرزندیکویکن پدر راه و کرامت کن برادر را و ن
از خدای تعاىل برتس و جواب خدای را . ترسم از روی خوب تو که به آتش دوزخ مبتال شود می: پس گفت
د و یپرسک مسلمان بازخواهد یک یامت حق تعاىل تو را از آن یار باش که روز قیدار و هوشیو ب. ساخته كن
د و بر تو ريی بی برگ خفته باشد دامن تو گیزنی درخانه ريک از تو طلب خواهد کرد، اگر شبی پیانصاف هر
  . خصمی کند

  .  را بکشتینيالمومنريکه ام! بس: ر گفتیفضل وز. ل خواست شدیچنانکه هوش از او زا. ستیهارون بسی بگر
کشنت . ی او را بکشتییگو د وآنگاه مرا مییکن هالک میکه تو و قوم تو او را ! ای هامان! خاموش باش: گفت

  . ن استیا
د که مرا به جای یگو تو را هامان از آن می: آنگاه روی به فضل کرد، گفت. ادت کردیسنت زین سخن گریهارون بد

  تو را وام هست؟: پس هارون گفت. فرعون نهاد
  ! د وای بر منرين گیاگر مرا بد. وام خداوند است بر من به طاعت! بلی: گفت
  . میگو ل وام خلق مییای فض: گفت
م پس هارون یچ گاه ندارم تا با بندگانش بگویار است و هیرا عزوجل که مرا از وی نعمت بسیسپاس خدا: گفت

  . ن حالىل استیش او نهاد كه اینار پیصرة هزار د
  . تاث مادر من اسرياز م. ن حالىل استیش او نهاد که اینار پیپس هارون صره د

دادگری ینجا ظلم آغاز نهاد ی، و بینداشت، و هم ا یچ سودین پندهای من تورا هیا! نيالمومنريا امی: ل گفتیفض
  . ش گرفتییپ

  چه ظلم است؟: گفت
م آنچه داری به یگو من تو را می. ن ظلم بودیاندازی؟ ا خوانم، تو مرا در بال می من تو را به نجات می: گفت

  . ستیی نیده یدهی؟ سخن مرا فا د داد مییبا گری که نمیید تو به. خداوند آن بازده
او خود . ای رجل هو! آوه: هارون برون آمد و گفت. ون انداختريش او برخاست و زر به در بین بگفت واز پیا

  . اریا در چشم او بسیم است، و حقارت دنیل است، و صولت او عظیقت فضیملک بر حق. چه مردی است
آن . مگر دهان بر وی نهاد چنانکه عادت پدران بود. کودکی چهارساله در کنار داشت ک روزینقل است که 
  . دارم: مرا دوست داری؟ گفت!ای پدر: کودک گفت
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  را دوست داری؟یخدا: گفت
  . دارم: گفت
  دل چند داری؟: گفت
  !کیی: گفت

  ک دل دو دوست توان داشت درحال؟یبه : آنگاه گفت
و . دست بر سرزدن گرفت. ت حقريقت از غیفی است به حقید، بل آن تعریوگ بدانست که آن نه آن کودک می

  . د و دل به حق دادیتوبه کرد، ودل از طفل برب
سنت و خواهش یبا چنان تضرع و زاری گر. ستندیگر آن همه خلق می. ستاده بودیک روز به عرفات اینقل است که 

م یک دانگ سیک مردی شوند، و از وی یبه نزدکبار ین مردم به یاگر چند! ای سبحان الله: گفت. کردن
  . د کندیآنهمه مردم را نوم. دیخواهند چه گوئ
م که بدهد که او اکرم یبرخداوند تعاىل آمرزش همه آسانرت است از آنکه آن مرد دانگی س: گفت. نه: آن مرد گفت

  . ده گرداندید آن است که همه را آمرزیام.  استنياالکرم
  نی؟یب ن مردمان چون مییدند که حال ایاو پرس در عرفات شبانگاه از

  . شان نه امییان ایده اند اگر من در میهمه آمرز: گفت
  . مینیب چ ترسنده نمییچونست که ما ه: گفتند
ند مگر ترسنده، و ماتم زدگانرا یده نبودندی که ترسنده را نبیاگر شما ترسنده بودی ترسگاران از شما پوش: گفت
  . دیتواند د
  ت رسد؟یمرد در کدام وقت در دوستی حق به غا :گفتند
  . ده استیت محبت رسیکسان شوند به غایچون منع و عطا هر دو بر او : گفت
  . کیند ال لبید که گویم آنکه نباید و زهره ندارد گفنت از بیک گویی در کسی که خواهد لبیچه گو: گفتند
  . ک گوی ورای او نبودیچ لبیند هی بنيندارم که در آن موقف هر که خود را چ ید چنان میام: گفت
  ست؟ین چیاصل د: گفتند
  . عقل: گفت
  ست؟یاصل عقل چ: گفتند
  حلم : گفت
  ست؟یاصل حلم چ: گفتند
  . صرب احمد حنبل: گفت
  ل رایاست طلب کرد خوار شد و گفت فضیل شنودم که هرکه ریرضی الله عنه که از فض: گفت
  . تی کنیکه مرا وص: گفتم
  . ن بسنده استیتو را ا. ، سرمباشدم باش: گفت

  ا رضا؟یدم که زهد فاضلرت یرضی الله عنه، از او پرس: بشر حافی گفت
  . شیچ منزل طلب نکند باالی منزل خویرضا فاضلرت از آنکه راضی ه: گفت
چون . گفتم ات و اخبار و آثار مییک شب بر او رفتم جمله شب آیکه . رضی الله عنه: ان ثوری گفتیسف

ن نشست بهرت یهمانا که ا. ن شب بودینت ستوده نشستی که اینت مبارک شبی که دوش بود، و ایا: تم گفتمبرخاس
  . از وحدت
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  . د ه نشستی که نشست دوش بودینت نکوهینت شوم شبی که دوش بود، و ایا: ل گفتیفض
  ی؟ی گونيچرا چن: گفتم
د و من بسته آن بودم تا جوابی یمرا خوش آ ی کهیکو از کجا گویجمله شب تو دربند آن بودی تا سخنی ن: گفت

ی را دان بهرت و مناجات با یتنها. میگر از خدا بازمانده بودیکدیگر و به سخن یکدیهردو ب. دیکواز کجا پسند آین
  . خدای

ی یآ می. ا نه من بازگردمیده ای بازگرد یآنجا که رس: گفت. د که روی بدو نهاده بودیک روز عبدالله مبارک را دی
  . میمایز برتو پیی و من مشتی نیمایا تو مشتی سخن برمن پت

  به چه آمده ای؟: گفت. کی قصد او کردیک روز ینقل است که 
  . دار تو راحت استیش، و مرا به دیبرای آسا: گفت
بی کنی به دروغ و من تورا یامدی اال بدانکه نو مرا فریک تر است، و نین بوحشت نزدیبه خدای که ا: گفت

د ید شد تا خلقم را نبایمار شوم تا به نماز جماعت نبایخواهم تا ب م و هم از انجا بازگرد و گفتی مییمایرپدروغی ب
  . دید
 نيچن. کوبودیم نید که نه کس شما را داند و نه شما کس را، عظیگاهی ساکن شوید که در جایاگر توان: وگفت 
  . دیکن

  . دیایادت من نیمار شوم به عید و مرا سالم نکند و چون برم از کسی که برمن بگذریم فراپذیمنتی عظ: وگفت 
د اندوهگن شوم از ید شاد شوم که مرا خلوتی بود بی تفرقه با حق، و چون صبح برآیچون شب درآ: وگفت 

  . ش دهندین خلوت تشویند، و مرا از اید که درآیدار خلق که نبایت دیکراه
  . خلق انس دارد از سالمت دور استهرکه را از تنها بودن وحشت بود و به : وگفت 
  . دیهرکه سخن از عمل شمرد سخنش اندک بود مگر در آنکه او را به کار آ: وگفت 
  . هرکه از خدای ترسد زبان او گنگ بود: وگفت 
  . ا بروی فراخ گرداندیار دهد، و چون دشمنش دارد دنیچون حق تعاىل بنده را دوست دارد اندوهش بس: وگفت 
  .  کنندنيد جمله امت را در کار آن اندوهگیان امتی بگرینی در میاندوهگاگر : وگفت 
ل است، چنانکه عجب است که کسی در بهشت بود و یزی را زکوتی است و زکوة عقل اندوه طویهرچ: وگفت 

  . ه و سلم متواصل االحزانین است که کان رسول الله صلی الله علید و ازایگر می
  . داند که عاقبت کار چون خواهد بود خندد و نمی ا بود و مییل کسی که در دنعجبرت از آن بود حا: وگفت 
ا، و یقساوت دل؛ و نابودن اشک؛ و بی شرمی، و رغبت در دن: ز است از عالمات بدبختییپنج چ: وگفت 

  . درازی امل
خوف منازل  د برزبان آنکس نگذرد، و بسوزد از آنیایزی که به کار نیچون خوف در دل ساکن شود چ: وگفت 

  . ا از دل دور کندیا، و رغبت در دنیشهوات و حب دن
  . زها برتسدیزها از او برتسد، و هرکه از خدای نرتسد از جمله چیهرکه از خدای برتسد جمله چ: وگفت 
  . ا برقدر رغبت بنده بود در آخرتیبت از خدای برقدر علم بنده بود، و زهد بنده در دنیخوف و ه: وگفت 
ن رضی الله یريدوارتر به خدای و ترسنده تر از خدای اال ابن سین امت امیده ام درایچ آدمی را ندیه: وگفت 

  . دیا به من دهند حالل و بی حساب ننگ دارم، چنانکه شما از مردار ننگ داریاگرهمه دن: وگفت. عنه
ک خانه یها را در ییکیله نا دوستی است، و جمید آن دنیک خانه جمع کرده اند و کلیها را در یجمله بد: وگفت 

  . استیدن ید آن دشمنیجمع کرده اند و کل
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  . افنت دشوار استیون آمدن و خالص ريان باز بیا شروع کردن آسان است اما از میدر دن: وگفت
  . د باشدیمارستان غل و قیوانگان را در بیوانگان و دیمارستان است و خلق در او چون دیا بیدن: وگفت
ا از زر فانی سزا بودی که رغبت خلق به سفال باقی یگر آخرت از سفاىل بودی باقی و دنبه خدای ا: وگفت

  . ست اال سفال فانی، و آخرت زرباقییا نیف که دنیبودی فک
ک خدای آن یا تا از آخرتش صد چندان کم نکردند از بهر آنکه تورا به نزدیچ ندادند از دنیچ کس را هیه: وگفت

  . ار کن خواه اندک کنیاکنون خواه بس. کنی ی و میخواهد بود که کسب کرده ا
  . د که فردا لذت آن جامه و آن طعام نباشدیريبه جامه نرم و طعام خوش لذت مگ: وگفت
گر را یکدید گستاخ یان برخزیهرگاه که تکلف از م. ده شدند به تکلف شده اندیگر بریکدیمردمان که از : وگفت

  . دیبتوانند د
غمربی سخن خواهم گفت همه کوهها یکی از شما با پیوحی فرستاد به کوهها که من برخدای عز وجل : وگفت

  . نا برو سخن گفت با موسی تواضع او رایتکرب کردند، مگر طور س
  . رفنتید فراپذیاز تواضع فروتنی کردن است و فرمان بردن و هرچه گو: وگفت
  . ستین بییمتی داند او را اندر تواضع نصیشنت را قیهرکه خو: وگفت
د و بی علم یابید که نیزان عمل راست بود مجویعالمی که علم که علم او به م: دیابید که نییز مجویسه چ: وگفت
د یب مطلبید؛ و برادری بی عید و بی عمل بمانیابید که نیید، و عاملی که اخالص او با عمل موافق بود مجویبمان
  . دید و بی برادر بمانیابیکه ن
رادر خود دوستی ظاهر کند به زفان و در دل دشمنی او دارد خدای لعنتش کند و کور و کرش هرکه با ب: وگفت

  . گرداند به دل
  . کنند ا مییکنند ر کردند، اکنون بدانچه نمی ا مییکردند ر وقتی بدانکه می: وگفت
حق تعاىل  ا بود و عمل کردن برای خلق شرک بود و اخالص آن بود کهیدست بداشنت عمل برای خلق ر: وگفت

  . ن دو خصلت نگاه داردیاو را از ا
  . میاگر سوگند خورم که من مرائی ام دوست تر دارم از آنکه سوگند خورم که من مرائی ن: وگفت
ن خلق به رضای خدای تعاىل اهل یاصل زهد راضی بودن است از حق تعاىل به هرچه کند و سزاوارتر: وگفت

  . معرفت اند
  . د به حق معرفت پرستش او کند به حق طاقترا بشناسیهرکه خدا: وگفت
  . فتوت در گذاشنت بود از برادران: وگفت
  .  الله نرتسدريد ندارد و از غیالله امريقت توکل آن است که به غیحق: وگفت
عنی ی. ت کندیرا در هرچه کند متهم دارد و نه شکایمتوکل آن بود که واثق بود به خدای عزوجل که نه خدا: وگفت
  . میک رنگ بود در تسلیباطن  ظاهر و
ی دارم فعل تو به یی نه کافر باشی، و اگر گویرا دوستداری خاموش باش که اگر گویند خدایچون تو را گو: وگفت

  . فعل دوستان نماند
  . کبار حاجت بودییشرمم گرفت از خدای از بس که در مربز رفتم و در هر سه روزش : وگفت
  . دیون آريد بید و بسا مردا که در کعبه رودو پلیون آريو پاک ب بسا مردا که به مربز رود: وگفت
  . جنگ کردن با خردمندان آسانرت است که حلوا خوردن با بی خردان: وگفت
  . کند ران کردن مسلمانی سعی مییهر که در روی فاسقی بخندد خوش در و: وگفت
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  . رت است لعنت بر او بادیه به خدای عاصاز من و تو هرک! نيد آمیهرکه ستوری را لعنت کند ستور گو: وگفت
ک دعا مستجاب است، هرچه خواهی بخواه و من آن دعا در حق سلطان ید که تو را یاگر مرا خرب آ: وگفت

ش دعا کنم صالح من بود تنها و در صالح سلطان صالح همه خلق یصرف کنم از بهر آنکه اگر در صالح خو
  . بود

  . ار خوردنیار خفنت و بسیبس: د کنددو خصلت است که دل را فاس: وگفت
حت ید و نصیده اید و عجبی ندیخند کی آنکه میی: در شما دو خصلت است که هر دو از جهل است: وگفت
  . دیدار نبوده اید و شب بیکن می

من  یاد کنم و اگر تو مرا فراموش كنیاد کنی من تو را ید ای فرزند آدم اگر تو مرا یگو خدای عزوجل می: وگفت
  . کنی نگر تا چون می اکنون می. اد نخواهی کرد آن برتوست نه از توستیرا فراموش کنم و آن ساعت که تو مرا ت

رم و برتسان ید بپذیغامربان را، که بشارت ده گناه گاران را، که اگر توبه کنیکی از پیخدای گفته است : وگفت
  . مشان کار کنم همه را عقوبت کنیقان را که اگر به عدل باایصد
  . مرا پندی ده: گفت. ک روز کسی بر او درآمدی

سخت تا بکسی  نار زر مییک دید که یک روز پسر خود را دی.  ام الله الواحد القهاررياارباب متفرقون خ: گفت
  . ن تو را از ده حج و ده عمره فاضلرتیا پسر ای: گفت. کرد آن شوخ که در نقش درست زر بود پاک می. دهد

ن رنجش یبه دوستی من تو را که از ا! ا ربی: گفت. ل دست برداشتیفض. را بول بسته آمد کبار پسر اویو 
  . برهان

رحمتی بکن که برتوبة من عالمی و ! خداوندا: پس در مناجات گفتی. د آمده بودیهنوز برنخاسته بود که شفا پد
  . عذابم مکن تو که بر من قادری

داری، و مرا به  ال مرا برهنه مییداری، و مرا و ع ال مرا گرسنه مییداری، و ع الهی مرا گرسنه می: و پس گفتی
  افت از تو؟ین دولت یل ایش کنی، به کدام منزلت فضیای خوین با اولیدهی، و تو ا شب چراغ نمی

: گفتند. ده بود مگر آن روز که پسرش بمرد، تبسمی کردیچ کس لب او خندان ندینقل است که سی سال ه
  ن است؟یا ن چه وقتیا! خواجه
بكردم و در آخر کار  یمن موافقت رضای او را تبسم. ن پسریدانستم که خدای راضی بود به مرگ ا: گفت
و جمله با کوتاه . ش استیامت در پیشان هم لحد، هم صراط هم قیست که ایغمربانم رشک نیاز پ: گفت می

ادت از خوف بنی آدم است، یز شانیست که از خوف ایواز فرشتگان رشک ن: دستی نفسی نفسی خواهند گفت
لکن از آن کس رشک است که هرگز از . ن درد نبود من آن نخواهمیست، و هرکه را ایشان را درد بنی آدم نیو ا

  . مادر نزاد و نخواهد زاد
د تا برخواند یش پسر من بریاو را پ: گفت. تی بخواندیش او آمد و آینقل است که روزی مقرئی خوشخوان پ

اتفاقا مقری سورة القارعه . امت بود که او را طاقت آن نبودیتی برنخوانی که صفت دوزخ و قیتا آ نهاریز: وگفت
ت کرد که یال را وصیع. ک آمد دو دخرت داشتیچون اجلش نزد. در حال نعره ای بزد و جان بداد. برخواند

ل را یكه خداوندا فض یو بگو آسمان كن یسو یس بر رو، و روی و برکوه بوقبرين دخرتان را برگیم اريچون من بم
نهار باران باز دارم و یز یدیداشتم چون مرا بزندان گور محبوس گردان یش میكرد و گفت تا به طاقت خو یتیوص

  .ان را ین زنهاریمن زنده بودم ا
ات بر سر کوه شد، و دخرتکان را آنجا برد، و مناج. الش همچنان کرد که او گفته بودیل را دفن کردند، عیچون فض

با . دیشان را دیا. من با دو پسر خود آنجا بگذشتی ريهمان ساعت ام. ست، و نوحه آغاز کردیکرد، وبسی بگر
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  د؟ییشما از کجا: سنت و زاری گفتیگر
تو . ن کردمینار کاویکی را ده هزار دیش دادم، هرین پسران خوین دخرتان را به ایا:  گفتريام. آن زن حال برگفت

  ن بسنده کردی؟یبد
  . کردم: تگف

: عبدالله مبارک گفت. من کان للّله کان الله له. من بردیشان را به یاها بساخت، و ایها و فرشها و دبیدر حال عمار
  . ل بمرد اندوه همه برخاستیچون فض

  
  

  ه یم بن ادهم رحمة الله علیذکر ابراه
م اعظم، آن یای دولت، آن شاه اقلنه سری، آن گنج عالم عزلت، آن خزنيقیمرغ قاف ین، آن سیا ودیآن سلطان دن

ق دولت بود، و حجت و یه، متقی وقت بود، و صدیم بن ادهم رحمة الله علیوقت ابراهريپرورده لطف و کرم، پ
ق حظی تمام داشت، و مقبول همه بود و بسی یبرهان روزگار بود، و در انواع معامالت ملت و اصناف حقا

د یکل. میح العلوم ابراهیرضی الله عنه مفات: د گفتیصحبت داشته بود، و جنفه یده بود و با امام ابوحنیخ را دیمشا
  . م استیقت ابراهین طریعلمهای ا

: فه گفتی نگرستند، بوحنريفه وی را به چشم تقصیاصحاب ابوحن. فه رضی الله عنه درآمدیش ابوحنیک روز پیو 
  !میدنا ابراهیس

  افت؟یادت به چه ین سیا: اصحاب گفتند
  . م به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن های خود مشغولینکه دابدا: گفت

ن ین، و چهل گرز زری زررير فرمان داشت، و چهل شمشیو ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی ز
 د، چنانکه کسی بر بامیم شب سقف خانه بجنبین. ک شب بر تخت خفته بودی. بردند ش و پس او مییدر پ
  ست؟یک: آواز داد که. رود می

  . کنم ن بام طلب مییاشرتی گم کرده ام بر ا. آشناست: گفت
  ی؟یجو اشرت بر بام می! ای جاهل: گفت
  طلبی؟  ن مییرا در جامة اطلس خفته بر تخته زریتو خدا! ای غافل: گفت
د بصفه شد و برتخت یبرآ ارست خفت چون روزیبتی به دل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نین سخن هیاز ا

دند، و یغالمان صف کش. ستادندیش ایگاه خویکی برجایارکان دولت هر. ني و اندوهگرينشست متفكر و متح
د تو یچ کس را از حشم و خدم زهره نبود که گویچنانکه ه. بت از در درآمدیناگاه مردی با ه. بارعام دادند

  خواهی؟ چه می: گفت. میش تخت ابراهیآمد تا پ ستی؟ جمله را زبانها به گلو فروشد همچنان مییک
  . میآ ن رباط فرو مییدر ا: گفت
  . وانه اییتو د!سرای من است. ستین رباط نیا: گفت
  ن از آن که بود؟یش از این سرای پیا: گفت
  . از آن پدرم: گفت
  ش از آن؟یپ: گفت
  . از آن پدر پدرم: گفت
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  ش از آن؟یپ: گفت
  . از آن فالن کس: گفت
  ش از آن؟یپ :گفت
  . از آن پدر فالن کس: گفت
  همه کجا شدند؟: گفت
  . برفتند و بمردند: گفت
  گذرد؟ کی میید و یآ کی میین بود که یپس نه رباط ا: گفت

فزود تا یاده شد و دردش بر درد بیم زیسوز و آتش جان ابراه. ه السالمید شد، واو خضر بود علین بگفت و ناپدیا
د، و ید شب جمع شد، و ندانست که از چه شنید روز با شنیکی صد شد که دیل ن چه حال است و آن حایا

دانم  نمی. ده استیزی رسیروم که مرا امروز چ د که به شکار میین کنیاسب ز: گفت. دینشناخت که امروز چه د
  د؟ین حال به کجا خواهد رسیا! خداوندا. ستیچ

در آن . کند دانست که چه می چنانکه نمی. گشت می مه در صحرایسراس. روی به شکار نهاد. ن کردندیاسب ز
  . دار گردیانتبه ب: د کهیدر راه آوازی شن. سرگشتگی از لشکر جدا افتاد

شنت را از آن دور یخو. سوم بار همان شنود. اوردیهم به گوش درن.  آواز آمدنيدوم بار هم. ده کرد و برفتیناشن
  . دار کنندیش از آن کت بیدار گرد، پیان تنبه بانتبه قبل : چهارم بار آواز شنود که. افگند

آهو بدو به سخن آمد که مرا به . شنت را مشغول بدو کردیخو. د آمدیی پدیناگاه آهو. کبارگی از دست شدینجا یا
ده اند که ین کار آفریالهذا خلقت او بهذا امرت تو را از برای ا. د نتوانی کردیتو مرا ص. د تو فرستاده اندیص
  . یگری نداریچ کار دیه .کنی می
  ن چه حاىل است؟یا ایآ: م گفتیابراه

د آمد و یفزعی و خوفی درو پد. ن آواز آمدیده بود از قربوس زیهمان سخن که از آهو شن. دیروی از آهو بگردان
آن کشف . بان همان آواز آمدیگر بار از گوی گریچون حق تعاىل خواست کار تمام کند، سد. ادت گشتیکشف ز

 حاصل شد، و جمله جامه و اسب از آب نيقیفروآمد، و . د، و ملکوت برو گشاده گشتیبه اتمام رس نجایا
ده، و کالهی از نمد یدنمدی پوشیشبانی را د. کسو نهادیتوبه ای کرد نصوح، و روی از راه . چشمش آغشته گشت

کاله معرق بدو داد، و گوسفندان  ده ویقبای زر کش. غالم وی بود. ستیبنگر. ش کردهیبر سرنهاده، گوسفندان در پ
ستادند که زهی ید، و کاله نمد بر سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او باید، و نمد از او بستد و درپوشیبدو بخش

اده در یپس همچنان پ. دینداخت و خلعت فقر درپوشیا بیجامة نجس دن. سلطنت، که روی نمد پسر ادهم نهاد
مردی . آنجا پلی است. دیکرد تا به مرورود رس گشت و بر گناهان خود نوحه می می ابانهای بی سر و بنیکوهها و ب

مرد معلق . اللهم احفظه: از دور بانگ کرد. د که از آن پل درافتاد، و اگر آبش بربدی در حال هالک شدییرا د
پس از آنجا به . ی استن چه مردیه بماندند تا اريم خیدند، و در ابراهیدند و او را برکشیدر هوا بماند، تا برس

جست که به طاعت مشغول شود تا بدان غار افتاد، که مشهور است نه سال  گوشه ای خاىل می. شابور افتادین
در هر خانه ای سه سال و که دانست که او در شبها و روزها در آنجا در چه کار بود که مردی . ساکن غار شد

روز پنج شنبه به باالی غار بررفتی و . تنها در آنجا بتواند بودد تا کسی به شب یبا ه ای شگرف مییم و سرمایعظ
م نان یزم گرد کردی و صبحگاه روی به نشابور کردی، و آن را بفروختی، و نماز جمعه بگزاردی، بدان سیپشته ه

  . مه ای به کار بردی و بدان روزه گشادی، و تا دگر هفته باز ساختییش دادی و نیمه ای به درویدی، و نیخر
چون . خ فروشکسته بود و غسلی کردهیت سرد بود، و او ینقل است که در زمستان شبی در آن خانه بود، و به غا
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م بود که از سرما هالک گردد، مگر خاطرش آتشی یوقت سحر ب. همه شب سرما بود، و تا سحرگاه در نماز بود
ب درآمد روز روشن شده بود، و او گرم چون از خوا. د، در پشت اوفتاده، و در خواب شدینی دیپوست. طلب کرد

  . ی بود با دو چشمی اژدهانيآن پوست. ستیگشته بود، بنگر
ن را در صورت لطف به من فرستادی، یتو ا!خداوندا: گفت. د آمدیم هراسی د راو پدیعظ. چون دو سکره خون

  . دارم طاقت نمی. نمیب کنون در صورت قهرش می
  . د گشتید و ناپدی مالنيش او روی در زمیدر حال اژدها برفت و دو سه بار پ

د یخ بوسعیخت و روی به مکه نهاد و آن وقت که شینقل است که چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگر
ن بوی ندادی که ین غار پرمشک بودی چندیاگر ا!سبحان الله: ارت آن غار رفته بود گفتیه به زیرحمة الله عل

  . ن همه روح و راحت گذاشتهینجا بوده است، ایند اجوانمردی به صدق روزی چ
 خداوند بدو نينام مه. دیه بدو رسین در بادیکی از اکابر دی. ه نهادیم شهرت روی در بادیم از بیپس ابراه

آن ! میای ابراه: گفت. ه السالمید علیدر حال حضر را د. را بخواندی خدانياو بدان نام مه. آموخت و برفت
ه ی او خضر بود علريان خضر و او بسی سخن برفت، و پیپس م.  در تو آموختنياود که نام مهبرادر من بود د

. دمیبه ذات العرق رس: رفت گفت ه که مییده بود به اذن الله تعاىل و در بادین كار درکشیالسالم که او را در ا
کی را رمقی ی. رد آن قوم برآمدمشان روان شده، گینی و گوش ایدم جان بداده، و خون از بیهفتاد مرقع پوش را د

  ن چه حالت است؟یا!ای جوانمرد: دم کهیپرس. هنوز مانده بود
ا که رنجور یک میک نزدیدور دور مرو که مهجور گردی، و نزد! ک بالماء و المحرابیای پسر ادهم عل: گفت
کشد و با  افران روم میان را چون کیبرتس از دوستی که حاج.  گستاخی کندنيکس مبادا که بر بساط سالط. گردی
و . مییم که سخن نگویم، و عزم کردیه نهادیم صوفی، قدم به توکل در بادیکند بدانکه ما قومی بود ان غزا مییحاج

م یه گذاره کردیم، چون بادییی التفات ننماريم، و به غیم، و حرکت و سکون از بهر او کنیشه نکنیجز از خداوند اند
: میگفت. میشاد شد. م و او سالم را جواب دادیسالم کرد. دیه السالم به ما رسیعل م، خضریدیو به احرام گاه رس

حاىل به جانهای ما .  شخصی به استقبال ما آمدنيوست، که چنیالحمدلله که سفر برومند آمد و طالب به مطلوب پ
د؟ ی من مشغول گشتريغ د و بهین بود؟ مرا فراموش کردیقولتان و عهدتان ا! انیای کذابان و مدع: ندا کردند که

ن یا. زم، با شما صلح نکنمیت خون شما نرريغ غید که تا من به غرامت، جان شما به غارت نربم و به تیبرو
ن داری پای در نه، یز سر ایتو ن! میهال، ای ابراه. ن بازخواست اندینی همه سوختگان ایب جوانمردان را که می

  . واال دور شو
شان پخته اند، تو هنوز یگفتند ا: گفت. گفتم تو را چرا رها کردند: گفت. آن سخن شدان و سرگردان ريم حیابراه
  . ییز از پی درآیز پخته شوی، چون پخته شوی، چون پخته شدی تو نیساعتی جان کن تا تو ن. خامی

  . ز جان بدادین بگفت و او نیا
ـــــود همیخـــــونر ـــــایز ب  شـــــه در کشـــــور م

  داری ســـــر مـــــا و گرنـــــه دور از بـــــر مـــــا

  

 شـــــه در مجمـــــر مـــــاین عـــــود بـــــود همجـــــا 
  م و تــــو نــــداری ســــر مــــایمــــا دوســــت کشــــ

  

ان حرم ريپ. دیک مکه رسیه کرد که همه راه در نماز و تضرع بودتا به نزدینقل است که چهار ده سال در قطع باد
ان از خادم. ش قافله انداخت تا کسی او را نشناسدیش در پیاو خو. ون آمدندريهمه به استقبال او ب. افتندیخرب 
: دند گفتندیچون بدو رس. ده بودند، ندانستندیاو را ند. آمد ش قافله مییدند، در پیم را بدیابراه. ش برفتندیپ

  ون آمده اند؟ريخ حرم به استقبال او بیده است که مشایک رسیم ادهم نزدیابراه
  ق؟ید از آن زندیخواه چه می: م گفتیابراه
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  ی؟یگو ق مییشوند، تو او را زند خ مکه به استقبال او مییمشا: گفتند. لی در او بستندیشان در حال سیا
  . ق اوستیم زندیگو من می: گفت

ند باری یخ به استقبال تو آیخواستی که مشا می! هان: م روی به خود کرد و گفتیچون از او درگذشتند، ابراه
  . دمیالحمدالله که به کام خودت بد. لی چند بخوردییس

نقل است که . و درودگری کردی. د آمدند و او از کسب دست خود خوردییقانش پدیفپس در مکه ساکن شد، ر
مادر حال بگفت که . ش را از مادر طلب کردیچون بزرگ شد، پدر خو. ريچون از بلخ برفت او را پسری ماند بش

همه را نفقه داد و . امدندیچهار هزار کس ب. دییایبه بلخ منادی فرمود که هرکه را آرزوی حج است ب. پدر تو گم شد
  . دار پدرش روزی کندید آنکه خدای دیش داد و به حج برد، به امیاشرت خو

  د؟یم ادهم را شناسیابراه: شان را کهید ایپرس. چون به مکه درآمدند، به در مسجد حرام مرقع داران بودند
  . زبانی کرده است وبه طلب طعام رفتهیما را م. ار ماستی: گفتند

زم همی ید پای برهنه و با پشته ای هیپدر را د. ون آمدندريبه بطحاء مکه ب. بر اثر وی برفت. نشان وی بخواست
ب یشرتی الطیکرد من  پس پی او گرفت وبه بازار آمد و بانگ می. ه براو افتاد، و خود را نگاه داشتیگر. آمد
  . حالىل به حالىل که خرد. بیبالط
د که اگر یپس ترس. شان نهادیش اینان به سوی اصحاب خود برد و پ. زم بستد و نانش بدادیی خواندش و هینانوا
ست؟ او را با دست آوردن مادرش به صرب یق چی کند تا طرريبرفت تا با مادر تدب. زدیم از او بگریم من کیگو

  . میصرب کن تا حج بگزار: گفت. فرمود
چشم . ن حج زنان باشند و کودکانیمروز در ااران را که ایت کرد یوص. اران نشسته بودیم با یچون پسر رفت ابراه

  . دینگه دار
  . ان در مکه آمدند و خانه را طواف کردندیچون حاج. همه قبول کردند

از . دندیاران آن بدی. ستیز بدو نگریم تیابراه. ش آمدیپسری صاحب جمال در پ. اران در طواف بودیم با یابراه
چ زن و کودک نگاه یما را فرمودی که به ه! رحمک الله: تندچون از طواف فارغ شدند، گف. او عجب داشتند

  . کوروی نگاه کردیید و تو خود به غالمی نیمکن
  ت؟یدیشما د: گفت
  . میدید: گفتند
  . ن غالم آن پسر استی دانم که انيچن. خواره رها کردمريامدم پسری شیچون از بلخ ب: گفت
د یمه ای دیان، خیبه م. ان قافله درآمدیه بلخ را طلب کرد، و به مون شد، و قافلريم بیش ابراهیاری از پیگر یروز د
م یار ابراهیآن . ستیگر خواند و می مه نهاده، و آن پسر بر کرسی نشسته، و قرآن مییان خیبا زده، و کرسی در میاز د

  ی؟یتو از کجا: بار خواست و گفت
  . من از بلخم: گفت
  ستی؟یپسر ک: گفت

. روزیده ام مگر دیمن پدر را ناد: گفت. ه بر او فتاد و مصحف از دست بنهادیگرپسر دست بر روی نهاد، و 
. م ادهم استیپدر من ابراه. خته استیزد که او از ما گریبگر. میترسم که اگر گو ا نه و مییدانم که او هست  نمی

  . ملک بلخ
م با یم؛ و ابراهیک ابراهیمد تا نزدمادرش با او به هم برخاست و آ. م آوردیآن مرد او را برگرفت تا سوی ابراه

چون آن زن او . د، با آن کودک و مادر شیار خود را دیآن . از دور نگاه کرد. مانی نشسته بودندیش رکن یاران پی
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جمله خلق و .. د آمد که صفت نتوان کردیزی پدینک پدرت رستخیا: گفت. د و صربش نماندید، بخروشیرا بد
م جواب داد و در کنارش گرفت و یابراه. چون پسر به خود بازآمد بر پدر سالم کرد .ه آمدندیکبار در گریاران ی

  نی؟یبرکدام د: گفت
  . ن اسالمیبر د: گفت
  . الحمدلله: گفت

  دانی؟ قرآن می: د كهیگر پرسید
  . دانم: گفت
  . الحمدالله: گفت
  علم آموخته ای؟: گفت
  . آموخته ام: گفت
  . الحمدلله: گفت

م روی سوی یابراه. اد دربسته بودیکرد و مادرش فر پسر البته دست از او رها نمی. تا برود م خواستیپس ابراه
  م چه افتاد؟یا ابراهی: اران گفتندی. پس اندر کنار او جان بداد. الهی اغثنی: گفت. آسمان کرد

. نارينا و تحب معنا غتدعی محبت! میندا آمد که ای ابراه. دیچون او را در کنار گرفتم، مهر او در دلم بجنب: گفت
گری مشغول شوی، و دوستی به انبازی کنی، و یگری دوست داری، و به دیدعوی دوستی ما کنی، و با ما به هم د

ن یدی؟ چون ایزید؟ و تو بدان زن و کودک دل آویگانه و کودک نگاه مکنیچ زن بیت کنی که به هیاران را وصی
ا جان او یاگر محبت او مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد، . اد رسیرمرا ف! ا رب العزةیدم دعا کردم که یندا بشن
  . دعا در حق او اجابت افتاد. ا جان منیبردار 

  . ستیعجب ن. م، پسر قربان کردیم که ابراهیگو. دین حال عجب آیاگر کسی را از ا
چ فرصت یه. اجتی خواهمابم از طواف، و حیجستم تا کعبه را خاىل  شبها فرصت می: م گفتینقل است که ابراه

طوافی . مت شمردم، تا چنان شد که کعبه ماند و منیبرفتم و فرصت را غن. آمد م مییافتم، تا شبی بارانی عظی نمی
همه خلق ! خواهی از تو گناه عصمت می: دم کهیی شنیکردم، و دست در حلقه زدم، و عصمت خواستم از گناه ندا

. می من کجا شودیاهای غفاری و غفوری و رحمانی و رحیمت دهم دراگر همه را عص. خواهند  مینياز من هم
آن به ! ییو سخن خود مگو یاز همه جهان با ما سخن گو: ی شنودم کهیندا. اللهم اغفرىل ذنوبی: پس گفتم
  . ندیگران گویسخن تو د

ک است، و در دانی که هشت بهشت در جنب اکرامی که با من کرده ای اند الهی تو می: در مناجات گفته است
ش، و در جنب فراغتی که مرا داده ای، در وقت تفکر یش و در جنب انس دادن مرا به ذکر خویجنب محبت خو

  . کردن من در عظمت تو
آه، من عرفک فلم ! الهی: گفتی می. ت به عز طاعت آوریمرا از ذل معص!ا ربی: ن بودیگر مناجات او ایو د
  . داند، پس چگونه باشد حال کسی که تو را نداند داند نمی ه تو را میآنک! آه. عرفکیف حال من لم یعرفک فکی

برو بنده باش، و . دم که کن عبدا فاسرتحتیی شنیدم تا ندایپانزده سال سختی و مشقت کش: نقل است که گفت
  . عنی فاستقم کما امرتی. در راحت افتادی

  ا بماندی؟د که آن مملکت ریكه تو را چه رس: دندینقل است که از او پرس
دم، و یمنزل خود گور د. نه نگاه کردمییدر آن آ. ش من داشتندینه ای در پییروزی بر تخت نشسته بودم، آ: گفت

دم، و مرا حجت نه؛ ملک بر دلم یی عادل دیش و مرا زادی نه؛ قاضی یدم در پیدر آن مونسی نه؛ سفری دراز د
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  . سرد شد
  و امروز چگونه؟ یدم که دوش چون بودیشن بسی میآنجا : ختی؟ گفتیچرا از خراسان بگر: گفتند
  خواهی؟ چرا زنی نمی: گفتند
  ی کند تا شوهر گرسنه و برهنه داردش؟یچ زن شویه: گفت
  . نه: گفتند
گری ید! اگر توانمی خود را طالق دهمی. کنم که هر زنی که من کنم گرسنه و برهنه ماند من از آن زن نمی: گفت

  زن داری؟ : دیشی که حاضر بود پرسیون کنم؟ پس از دروشنت غره چیبر فرتاک با خو
  . نی: گفت
  . ک استیک نین: گفت
  چگونه؟: ش گفتیدرو
  ش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد؟یآن درو: گفت

  . ده اییگان خریشی را رایم که درویپندار: گفت. دینال د که مییشی را دیک روز دروینقل است که 
  شی را خرند؟یدرو: گفت
  . دم، هنوز به ارزدیباری من به ملک بلخ خر: گفت

  !ريبگ: نار آورد کهیم را هزار دینقل است که کسی ابراه
  . شان نستانمیمن از درو: گفت
  . من توانگرم: گفت
  دت؟یادت بایاز آنکه داری ز: گفت
  . دیبا: گفت
  . ی بودیگدا. بود شی نمیین درویخود ا. ییشان توی که سر همه دروريبرگ: گفت

ی برسم که مرا بشناسند؛ که درآمدندی ید آن بود که جایش آین حاىل که مرا پیسخت تر: سخن اوست که گفت
به : ندانم که کدام صعبرت است. ختید گریآنگاه مرا از آنجا با. خلق، و مرا بشناختندی، و مرا مشغول کردندی

  خنت؟یا به وقت شناخنت از عز گریدن، یوقت ناشناخنت دل کش
  

  . ش آمدیشی پیشان را درویگر توانگری جستند ایش آمد، مردمان دیم توانگری پیشی جستیما درو: و گفت
ن قدر یشان پاک کنی به ایان درویخواهی که نام من از م می: گفت. رفتیش او برد، نپذیمردی ده هزار درم پ

  م؟یس
ن چه کار و بارست تا از ینند که ایا تا ببیملوک دنکجا اند : ب برو فروآمدی، گفتیینقل است که چون واردی از غ

  . دیملک خودشان ننگ آ
  . ست هر که شهوت طلب کندیصادق ن: و گفت
  . ت است با خدای تعاىلیاخالص، صدق ن: و گفت
کی در وقت خواندن ی: ابد در سه موضع، نشان آن است که در بر او بسته اندیهر که دل خود را حاضر ن: و گفت

  . در وقت ذکر گفنت؛ سوم در وقت نماز کردن قرآن؛ دوم
شرت سخن او ثنا بود و مدحت حق، یشرت خاطر او در تفکر بود و درعربت، و بیعالمت عارف آن بود که ب: و گفت
  . ف صنع بود، و قدرتیشرت نظر او در لطایشرت عمل او طاعت، و بیو ب
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  . برگردان و برخوان. و اقرأ دم در راهی افگنده و بر وی نبشته که، اقلبیسنگی د: و گفت
طلبی آنچه  دانی چگونه می كه چون تو عمل نکنی بدانچه می: بدان سنگ نوشته بود. دم و برخواندمیبرگردان
  دانی؟ نمی

  . مطالعه نکن. ز بر من سخت تر از مفارقت کتاب نبود؛ که فرمودندیچ چیق هین طریدر ا: و گفت
  . اهد بود فردا که امروز بر تو گرانرت استن اعمال در ترازو آن خویگرانرت: و گفت
کی آنکه اگر مملکت هر دو ی. زد تا در دولت برو گشاده گرددیش دل سالک برخید که از پیسه حجاب با: و گفت

ص است و یعالم به عطای ابدی بدو دهند، شاد نگردد از برای آنکه به موجود شاد گردد، و هنوز مردی حر
 نياست که اگر مملکت هر دو عالم او را بود و از او بستانند به افالس اندوهگ ص محروم؛ دوم حجاب آنیالحر

فته نگردد که یچ مدح و نواخت فرین نشان سخط بود و الساخط معذب؛ سوم آنکه به هینگردد، از برای آنکه ا
  . د که بودیعاىل همت با.  همت محجوب بودري همت بود، و حقريفته گردد، حقیهر که بنواخت فر

  ا باشی؟یخواهی که از اول: کی را گفتیل است که نق
  . بلی: گفت
شنت از ماسوی الله فارغ گردان، یت، و خویا و آخرت رغبت مکن، و روی به خدای آر به کلیک ذره دنیبه : گفت

  . ام شبیام روز است و نه قیو طعام حالل خور بر تو نه ص
ش یه و غزو و حج مگر بدانکه بدانست که در حلق خوگاه مردان، به نماز و روزیافت پایچکس در نیه: و گفت

  . آورد چه  درمی
  . کند اضتی شگرف مییجوانی است صاحب وجد، و حالتی دارد، و ر: گفتند
  . نمید تا او را ببیمرا آنجا بر: م گفتیابراه
  . مهمان من باش: جوان گفت. بربدند

آن بود که گفته بودند، جمله شب بی خواب و بی ادت از ید و مراقبت حال آن جوان کرد، زیسه روز آنجا باش
 فسرده و وی جمله شب بی نيما چن: گفت. تی آمدريم را غیابراه. خفت آسود و نمی ک لحظه نمیی. قرار بود

  خواب و بی قرار؟
ا همه خالص است چنانکه یافته است ین حالت راه یطان در ایچ از شیم تا هیا تا بحث حال او کنیب: گفت
  . دیبا می

  . د کردیآنچه اساس کار است تفحص با: پس با خود گفت
  . طانی استیش! الله اکرب: گفت. بحث لقمة او کرد نه بروجه حالل بود. پس اساس کار و اصل کار لقمه است

  . ا و چهل روز مهمان من باشیمن سه روز مهمان تو بودم، باز تو ب: پس جوان را گفت
  . چنان کنم: جوان گفت

جوان را حالتش گم شد و شوقش . داد ش مییاورد و لقمه خویپس جوان را ب. زدوری لقمه خوردیم از میابراه
آخر تو : م را گفتیابراه. ه وی پاک برفتیآن گرمی و بی قراری و بی خوابی و گر. د گشتینماند و عشقش ناپد
  با من چه کردی؟

چون لقمه حالل به باطن تو فروشد . آمد می رفت و طان با آن همه در تو مییش. آری لقمه تو به وجه نبود: گفت
د آمد تا بدانی که اساس یبه لقمه حالل که اصل کار است پد. طانی بودینمود، چون همه نمود ش آنچه تو را می

  . ث لقمه حالل بودین حدیا
  . د کردیطلبد خوار گردد در چشم او، آنچه بذل با هر که شناسد آنچه می: ان را گفتینقل است که سف
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  . ار داریی، اگر چه علم بسنيقیتو محتاجی به اندک : ان را گفتیسف و
  زی؟یگر چرا از خلق می: ق گفتیشق. ق هر دو به هم بودندیم و شقیک روز ابراهینقل است که 

ند یهر که مرا ب. زمیگر ن سر کوه بدان سر کوه میین شهر بدان شهر و از ایش در کنار گرفته ام و از این خوید: گفت
مان از دروازه مرگ یس نگاه دارم، و به سالمت این از دست ابلیا وسواس دارم، تا مگر دیرد که حماىل ام پندا
  . ون برمريب

چ یشان دادی و همه شب نماز کردی و هیاه درودی و آنچه بدادندی به دروینقل است که در رمضان به روز گ
  . ده تو آشنا نشودیچرا خواب با د: گفتند. نخفتی
  ز بود؟ین صفت باشم خواب مرا چگونه جایم، چون بدیآسا سنت نمییک ساعت از گریا که ریز: گفت

  . م باز زنندید که به رویترسم که نبا می: گفتی. چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز نهادی
  . ادت کنمیچ ندهی به شکرانه چهارصد رکعت نماز زیالهی اگرم ه: گفت. افتیچ نیک روز هینقل است که 
. د آمدیضعفی در وی پد. دی رسني چهارصد رکعت نماز کرد، تا شب هفتمنيهمچن. افتیچ نیگر هیسه شب د

  . دیاگرم بدهی شا! الهی: گفت
  گفتش به قوتی حاجت هست؟. امدیدر حال جوانی ب

  . هست: گفت
  . ست نعره بزدیچون در روی او نگر. او را به خانه برد

  چه بود؟: گفتند
  . رچه دارم از آن توستمن غالم توام و ه

  . مرا دستوری ده تا بروم. دمیآزادت کردم و هرچه در دست تو است به تو بخش: گفت
  . ش من آوردییا را پیچ نخواهم که از کسی نان خواستم، دنیعهد کردم الهی به جز از تو ه: ن گفتیو بعد از ا

چون بخفتند وی بر در . کردند یک شب در مسجدی خراب عبادت می. نقل است که سه تن همراه او شدند
   کردی؟نيچرا چن: او را گفتند. ستاد تا صبحیا

  . شنت را به جای درکردم تا شما را رنج کمرت بودیخو. م سرد بود و باد سردیهوا عظ: گفت
چهل روز . م در سفری بود و زادش نماندینقل است که عطاء سلمی آورده است به اسناد عبدالله مبارک که ابراه

  . کرد و گل خورد و با کس نگفت تا رنجی از وی به برادران وی نرسد صرب
مار شدم آنچه داشت بفروخت و بر من نفقه یمن ب. م ادهم سفر کردمیبا ابراه: دیم گوینقل است که سهل بن ابراه

  خر کجاست؟: چون بهرت شدم گفتم. خری داشت، بفروخت و بر من نفقه کرد. ی از وی خواستمیآرزو. کرد
  . بفروختم: تگف

  . نمیبر کجانش: گفتم
  . نيا برادر بر گردن من نشی: گفت

  . سه منزل مرا بر گردن نهاد و بربد
وه مکه چهل یاز م: گفت. گ خوردیپانزده روز ر. م را نفقه نماندیکبار ابراهی: نقل است که عطاء سلمی گفت

  . سال است تا نخورده ام و اگر نه در حال نزع بودمی خرب نکردمی
  . ده بودندینهای مکه خریان بعضی از آن زمیو از بهر آن نخورد که لشکر

  . دیاده بکرد از چاه زمزم آب برنکشین حج پینقل است که چند
  . ده بودندیرا که دلو و رسن آن از مال سلطان خریز: گفت
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اما تا . کردی اران خرجینقل است که هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار کردی و هر چه بستدی در وجه 
ر یاو د: اران گفتندیک شب ی. اران آمدی شب در شکسته بودییدی و بر یزی بخرینماز شام بگزاردی و چ

چنان . د و ما را دربند نداردیآ ر میید، او دین پگاهرت آیم تا او بعد از ایم و بخسبید تا ما نان بخورییایب. دیآ می
در حال آتش . چ نخورده بودند و گرسنه خفته اندیپنداشت که ه. تهد، خفیشان را دیامد ایم بیچون ابراه. کردند
دار شوند بخورند تا روز روزه یزی سازد تا چون بیشان را چی کرد تا اريخم. د و پاره ای آرد آورده بودیانريدرگ

آب  کرد، و دند، محاسن بر خاک نهاده، و در آتش پف پف مییاو را د. اران از خواب درآمدندی. توانند داشت
  کنی؟ چه می: رفت، و دود گرد بر گرد او گرفته، گفتند از چشم او می

سازم تا چون  زی مییاز جهت شما چ. دید و گرسنه بخفته ایافته ایزی نیمگر چ: گفتم. دمیشما را خفته د: گفت
  . دید تناول کنیدار شویب
  . میشه بودیاندشه است و ما با او در چه ید که او با ما در چه اندیبنگر: شان گفتندیا

م و یاول من خدمت کنم و بانگ نماز بگو: گفتی. نقل است که هر که با او صحبت خواستی کرد، شرط بکردی
  . میی هر دو برابر باشیایهر فتوحی که باشد دن

  . ن ندارمیمن طاقت ا: وقتی مردی گفت
  . من در عجبم از صدق تو: م گفتیابراه

ده یبی که در من دیع! ا خواجهی: گفت. مفارقت خواست کرد. م بودیهنقل است که مردی مدتی در صحبت ابرا
  . ای مرا خرب کن

ده ام مرا خوش یالجرم هرچه از تو د. را که در تو به چشم دوستی نگرسته امیده ام زیبی ندیچ عیدر تو ه: گفت
  . آمده است

گرسنه بود، و دلتنگ که به اطفال  ز نداشت از طعام، ویچ چیرفت و ه نماز شام می. ال داری بودینقل است که ع
! میا ابراهی: گفت. د ساکن نشستهیم را دیابراه. رفت م مییدر دردی عظ. روم م که دست تهی مییال چه گویو ع

  .  سرگردان و عاجزني ساکن و فارغ نشسته ای و من چننيد که تو چنیآ ت میريمرا از تو غ
ک یتو . مین جمله را به تو دادیات مربور اريتهای مقبول و خم از حجها و عبادیهرچه ما کرده ا: م گفتیابراه

  . ساعت اندوه خود را به ما دادی
  شه داری؟یم که چه پید از ابراهینقل است که معتصم پرس

در جهان ذکر خدای و در . دمیا مانده ام و عقبی را به طالبان عقبی رها کرده ام و بگزیا را به طالبان دنیدن: گفت
  . خدای آن جهان لقای

  ست؟یشه تو چیپ: دیگری از او پرسید
  . ستیشه حاجت نیتو ندانسته ای که کارکنان خدای را به پ: گفت

  !لیای بخ: م را گفتیکی ابراهینقل است که 
  ل باشم؟یمن در والدت بلخ مانده ام و ترک ملکی گرفتم، من بخ: گفت

  زی داری؟یچ: گفت. گذشتدی از آن او آنجا بیمر. کرد نی موی او راست مییتا روزی مز
  !ريبرگ: ن گفتیمز. زی بخواستین چید، از مزیلی برسیسا. ن دادیوی به مز. انی زر آنجا بنهادیهم
  . ان زر استیدر هم: م گفتیابراه
  . المال یالغنا غنی القلب ال غن! لیدانم ای بخ می: گفت
  . زر است: گفت
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  . ستیداند که چ دهم که می به آنکس می! ای بطال: گفت
  . دمیش آنجا دیچ مقابله نتوانم کرد، و نفس را به مراد خویهرگز آن شرم را با ه: م گفتیابراه

  ده است؟یچ شادی به تو رسین راه آمدی، هیتا در ا: وی را گفتند
ی دراز، و بر حاىل بودم یجامه خلق داشتم و مو. شناخت به کشتی در بودم و مرا کشتی بان نمی! چند بار: گفت
هر . کردند، و در کشتی مسخره ای بود دند، و افسوس مییخند ن اهل کشتی جمله غافل بودند، و بر من میکه از آ
افتمی، و یمن خود را به مراد خود . لی بر گردن من زدییامدی، موی سر من بگرفتی و برکندی، و سیساعتی ب

: مالح گفت. د آمدیالک پدم هیم برخاست، و بیکه ناگاه موجی عظ -شدمی  بدان خواری نفس خود شاد می
موج بنشست و . ندازندیا بید انداخت تا کشتی سبک شود، مرا گرفتند تا در دریبا ا میینها را در دریکی از ای«

کبار ی. دم و شاد شدمیآن وقت که گوشم گرفته بودند تا در آب اندازند نفسی را به مراد د. کشتی آرام گرفت
توانستم خاست  یچنان بودم كه برنم یكردند و من از ضعف ماندگ ینمرها . گر به مسجدی رفتم تا بخسبمید
. امدی بشکستی، و خون روان شدییه ای که بیسرم بر هر پا. گاه بودیدند و مسجد را سه پایکش م گرفتند و مییپا

من می بر یگاهی سر اقلیگاه برانداختندی بر هرپاین سه پایدم و چون مرا بر ایش دینفس خود را به مراد خو
گر آن بود که در حاىل یکبار دی. ادت بودییادت بودی تا سبب دولت زیه مسجد زیکاشکی پا: گفتم. کشف شد

ار در آن ینی داشتم، جنبنده ای بسیگر پوستیکبار دی. ز شاد شدمیگرفتار آمدم، مسخره ای بر من بول کرد؛ آنجا ن
ن یاد برآورد که آخر ایادم آمد، نفس فرینه نهاده بودم یزخوردند، ناگاه از آن جامه ها که در خ افتاده بود، و مرا می
  . دمیز نفس به مراد دیچه رنج است؟ آنجا ن

اگر بر وی روم توکلم : گفتم. دوستی داشتم. افتمیزی نیچند روز چ. ه بر توکل بودمیکبار در بادینقل است که 
هاتفی آواز داد که . موت ال اله اال هویباطل شود در مسجد شدم و بر زبان براندم که توکلت علی الحی الذی ال

  .  را، از متوکالننيده است روی زمیی که پاک گردانیسبحان آن خدا
  چرا؟: گفتم
د ید و آنگاه گوريش گیمتوکل که بود؟ آنکه برای لقمه ای که دوستی مجازی به وی دهد راهی دراز در پ: گفت

  . ده ایموت، دروغی را توکل نام کریتوکلت علی الحی الذی ال
  دم که تو از کجا خوری؟یدم پرسیوقتی زاهدی متوکل را د: و گفت
  ن چه کار؟یاز روزی دهنده پرس مرا با ا. ستیک من نین علم به نزدیا: گفت
  چه نامی؟: گفتم. دمیوقتی غالمی خر: و گفت
  تا چه خوانی؟: گفت
  چه خوری؟: گفتم
  تا چه دهی؟: گفت
  چه پوشی؟: گفتم
  تا چه پوشانی؟: گفت
  کنی؟ چه می: گفتم
  . ییتا چه فرما: گفت
  چه خواهی؟: گفتم
  . بنده را با خواست چه کار: گفت

چندانی . اموزی بنده بوده ای؟ بندگی باری بنيتو در همه عمر خدای را همچن! نيای مسک: پس با خود گفتم



  ۶۶

  . ل شدیستم که هوش از من زایبگر
  نی؟یچرا هرگز مربع ننش: دندیساو را پر -مربع نشسته  -د یو هرگز او را کسی ند

نند؟ ی نشنيش خداوندان چنیبندگان در پ!ای پسر ادهم: دم از هوا کهی نشسته، آوازی شننيک روز چنی: گفت
  . راست بنشستم و توبه کردم

آنگاه برخاست . فتاد و در خاک گشنت گرفتید و بیستی؟ بر خود بلرزیدند که بنده کینقل است که وقتی از او پرس
  . ان کل من فی السموات و االرض اال اتی الرحمن عبدا: ت برخواندیآ نیو ا

  چرا اول جواب ندادی؟: او را گفتند
د حق بندگی ما چون بگزاری؟ و اگر یگو. م، او حق بندگی از من طلب کندیم بنده اویدم که اگر گویترس: گفت
  . ن خود کسی گفتیم، نتوانم هرگز ایگو

  گذاری؟ روزگار چون می: دندینقل است که از او پرس
تی یش او باز روم؛ و چون معصینم و پید بر مرکب شکر نشید آیچون نعمتی پد. چهار مرکب دارم بازداشته: گفت
ش وی باز ینم و پید بر مرکب صرب نشید آیش وی باز روم؛ و چون محنتی پدینم و پید بر مرکب توبه نشید آیپد

  . ش وی باز رومینم و پینش د بر مرکب اخالصید آیروم، و چون طاعتی پد
مان نکنی، و در شب در خاکدان سگان یتیوگان نکنی، و فرزندان خود را چون یال خود را چون بیتا ع: و گفت

ن حرف که گفت آن محتشم درست آمد که پادشاهی یو در ا. نخسبی، طمع مدار که در صف مردان را ه دهندت
  . دین جای رسیبگذاشت تا بد

برو که هنوز از تو : گفتند. شان کردیم قصد صحبت ایابراه. خ نشسته بودندیجماعتی از مشانقل است که روزی 
  . دیآ گنبد پادشاهی می
  . ندیگران را چه گویند، تا دین گویبا آن کردار او را ا

  چرا دلها از حق محجوب است؟: دندینقل است که از او پرس
ن گلخن فانی، که سرای لعب و لهو است، یبه درستی ارا که دوست داری، آنچه حق دشمن داشته است یز: گفت

اتی و لذتی و لذتی که آن را نه نقصانی بود یم گفته ای، ملکی و حیم مقیمشغول شده ای و ترک سرای جنات نع
  . و نه انقطاع

  . تی بکنیمرا وص: کی گفتینقل است که 
  . اد دار و خلق را بگذاریخداوند را : گفت

  . بسته بگشای و گشاده ببند: تگف. ت کردیگری را وصید
  . شود ن معلوم نمییمرا ا: گفت
  . سه بسته بگشای و زبان گشاده ببندیک: گفت

کی ی. ابی تا از شش عقبه نگذرییدرجه صالحان ن: م مردی را در طواف گفتیابراه: ه گفتیو احمد خضرو
ی، و در خواب یو در ذل بگشای؛ و در عز بربندی یآنکه در نعمت بر خود ببندی و در محنت بر خود بگشا

ی، و در امل ببندی و در اجل و در یشی بگشایی، و در توانگری ببندی و در درویداری بگشایبربندی و در ب
  . ییآراسته بودن و در ساختگی کردن مرگ بگشا

سخنی مرا . من بر خود بسی ظلم کرده ام! خیای ش: ک او آمد، گفتیمردی نزد. م نشسته بودینقل است که ابراه
  . بگوی تا آن را امام خود سازم

اول آن است که . ان نداردیاگر قبول کنی از من، شش خصلت نگاه داری، بعد از آن هرچه کنی ز: م گفتیابراه
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  . تی خواهی که بکنی روزی وی مخوریچون معص
  . هرچه در عالم است رزق اوست، من از کجا خورم: گفت
ی کن یتی کنی، جایی و در وی عاصی شوی؛ دوم چون خواهی که معصکو بود که رزق او خورین: م گفتیابراه

  . که ملک او نبود
  من کجا روم؟. ن سخن مشکلرت بود، که از مشرق تا به مغرب بالد الله استیا: گفت
ی کن یتی کنی، جایکو نبود که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی شوی؛ سوم چون خواهی که معصین: گفت

   .ندیکه او تو را نب
  . ر استین چگونه تواند بود؟ او عالم االسرار است و داننده ضمایا: گفت
ی که تو را یدر جا. تی کنییک باشد که رزق او خوری، و ساکن بالد او باشی، و در نظر او معصین: م گفتیابراه

  . ندیب
  . د بگوی مهلتم ده تا توبه کنمیک تو آیچون ملک الموت به نزد: چهارم گفت

  . سخن از من قبول نکند نیاو ا: گفت
د توبه کنی، و آن یایش از آنکه بیی که ملک الموت را از خود دفع کنی، تواند بود که پیپس قادر ن: م گفتیابراه

  . شنت دفع کنیند هر دو را از خوی بر تو آريپنجم چون منکر و نک. ن ساعت را دان و توبه کنیا
  . نتوانم: گفت
د، تو یند که به دوزخ بریامت گناه کاران را فرمایکن، ششم آن است که فردای قشان آماده یپس کار جواب ا: گفت

  . روم بگو که من نمی
  .یتمام است آنچه تو بگفت: گفت

  . ا رحلت کردیو در حال توبه کرد و بر توبه بود شش سال تا از دن
از بهر آنکه : د؟ گفتیآ نمیم و اجابت یخوان ست که خداوند را مییكه سبب چ: دندیم پرسینقل است که از ابراه

د یکن د، و متابعت سنت وی نمییدار د و طاعتش نمییدان د، و رسول را مییدار د و طاعتش نمییدان خدای را می
د که بهشت آراسته یدان د و مییکن د و شکر نمییخور د، و نعمت خدای مییکن د و بدان عمل نمییخوان و قرآن می

ان، و از آن ی برای عاصنيد که دوزخ ساخته است با اغالل آتشیشناس و می د،یکن عان و طلب نمییاست برای مط
د و از آن یکن د، و مادر و پدر و فرزندان را در خاک مییساز د که مرگ هست و ساز مرگ نمییدان د و مییزیگر نمی

ب خود ید، و از عیساز د، بل که با او مییکن طان دشمن است با او عداوت نمیید که شیدان د، و مییريگ عربت نمی
   بود دعای او چگونه مستجاب باشد؟ نيکسی که چن. دیشو گران مشغول مییب دید، و به عیدار دست نمی

  زی ندارد چه کند؟یمرد را چون گرسنه شود و چ: دندینقل است که پرس
  . ک روز و دو روز و سه روزید، یصرب کن: گفت
  تا ده روز صرب کرد چه کند؟: گفتند
  . دیماهی برآ: گفت
  . چ نخواهدیآخر ه: گفتند
  . صرب کند: گفت
  تا کی؟: گفتند
  . ت برکشنده بودید، که دريتا بم: گفت

  . نقل است که گفتند گوشت گران است
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  . میما ارزان کن: گفت
  چگونه؟: گفتند
  . میم و نخورینخر: گفت

  . دآم ر میید. مگر منتظر کسی بودند. ک روزش به دعوتی خوانده بودندینقل است که 
  . زرو بودیاو مردی ت: کی از جمع گفتی

شما نخست . ک ما گوشت پس از نان خورندینزد: د؟ پس گفتید دیبا ای شکم تا مرا از تو چه می: گفت
  . دیگوشت خور

  . بت کردن گوشت مردمان خودن استیدر حال برخاست که غ
  . د آمدیپدحلتی بر او . نقل است که قصد حمامی کرد و جامه خلق داشت، راه ندادش

  و راه نمی دهند، بی طاعت در خانه رحمان چون راه دهند؟یبا دست تهی به خانه د: گفت
پادشاهی و آن : امد و گفتیس بیابل. افتمیزی نیرفتم، سه روز چ ه متوکل مییوقتی در باد: نقل استکه گفت

  . ن رنج به تو نرسدیچندروی؟ با تجمل به حجم هم توان شد که  چندان نعمت بگذاشتی تا گرسنه به حج می
دشمن را بر دوست گماری تا مرا ! الهی: گفتم. ی برفتمین سخن از وی بشنودم به سرباالیچون ا: گفت

  . ه را به مدد تو قطع توانم کردین بادیاد رس که من ایبسوزاند؟ مرا فر
  . میون آورريبب است ما یون انداز تا آنچه در غريب داری بیآنچه در ج! میا ابراهی: آواز آمد که
د و قوتی از یس از من برمینداختم ابلیچهار دانگ نقره بود که فراموش مانده بود چون ب. ب کردمیدست در ج

  . د آمدیب پدیغ
هر باری که دامن پر از خوشه کردم، مرا . نی رفتمیوقتی چند روز گرسنه بودم، به خوشه چ: نقل است که گفت

ن چهل یدم که ایآوازی شن. چ نگفتندی کردم و هنيکم چنیچهل و .  کردندنيتا چهل بار چن. بزدندی و بستاندندی
  . بردند ش تو میین است که در پیبار در مقابله آن چهل سرپ زر

اوردم، یب! ارین بیريانار ش: خداوند باغ آمد و گفت. وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم: نقل است که گفت
ن گاه در یچند! ای سبحان الله: گفت. اوردم، باز هم ترش بودیگر بیبقی دط! ارین بیرينار ش: گفت. ترش بود

  ن ندانی؟یريباغی باشی، نار ش
  . ده امیمن باغ تو را نگاه دارم طعم انار ندانم که نچش: گفت

  . م ادهمییی گمان برم که ابراهین زاهدی که تویبد: مرد گفت
  . دم از آنجا برفتمین بشنیچون ا

دم، كه یفه ای در دست، پرسی آمد، صحنيدم که از آسمان به زمیل به خواب دییک شب جربی: نقل است که گفت
  خواهی؟  تو چه می

  . سمینو نام دوستان حق می: گفت
  . سینام من بنو: گفتم
  . ییشان نیاز ا: گفت
  . دوست دوستان حقم: گفتم

  . دید آیدی پدین راه از نومید در ایامم ثبت کن که یدکه اول نام ابراهیفرمان رس: پس گفت. شه کردیساعتی اند
گذاشتند  ی پنهان کردم که خادمان مییایان بوریش را در میت المقدس خویشبی در مسجد ب: نقل است که گفت

ده بود و یی درآمد، پالسی پوشريپ. چون پاره ای از شب بگذشت در مسجد گشاده شد. تا کسی در مسجد باشد
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 در محراب شد، و دو رکعت نماز گزارد، و پشت به محراب ريآن پ. دهیپوشک پالسی یچهل تن در قفای او هر 
  . ن مسجد است که نه از ماستیکی در ایامشب : شان گفتیکی از ای. بازنهاد
ون رين بشنودم بیچون ا. ابدی چهل روز است تا حالوت عبادت نمی. پسر ادهم است:  تبسم کرد و گفتريآن پ

  . به خدای بر تو که بگوی به چه سبب است دهی چون نشان می: آمدم و گفتم
برداشتی و در خرمای . پنداشتی که از آن توست. ی افتاده بودیخرما. د ییفالن روز در بصره خرما خر: گفت

  . خود بنهادی
ن یچون کار بد: خرما فروش را بحل کرد و گفت. ن بشنودم، به بر خرما فروش رفتم و از او بحلی خواستمیچون ا
  . ت، من ترک خرما فروخنت گفتم از آن کار توبه کرد و دکان برانداخت و از جمله ابدال گشتکی اسیبار

  تو چه کسی؟: گفت. ش آمدیلشکری پ. م روزی به صحرا رفته بودینقل است که ابراه
  . بنده ای: گفت
  آبادانی از کدام طرف است؟: گفت

  ؟کنی بر من استخفاف می: آن مرد گفت. اشارت به گورستان کرد
  . آورد انه ای چند بر سر او زد، و سر او بشکست، و خون روان شد، و رسنی در گردن او کرد و مییو تاز

وىل خدای آن مرد در پای او . م ادهم استین ابراهیا! ای نادان: دند گفتندیچون چنان د. ش آمدندیمردم شهر پ
  ن بنده ام؟مرا گفتی م: خواست، و گفت افتاد، و از او عذر خواست، و بحلی می

  ست؟یست که او بنده نیک: گفت
  . ی کردییمن سر تو بشکستم، تو مرا دعا: گفت
. ن معاملت که تو کردی بهشت بودیب من از اینص. کردمی ک مییآن معاملت تو با من کردی تو را دعای ن: گفت

  . ب تو دوزخ بودینخواستم که نص
  م؟چرا اشارت به گورستان کردی و من آبادانی خواست: گفت
  . از آنکه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابرت: گفت

  . ن چه حالت استیا: گفتم. کی دامنی پر کردهیدم، هر یان را به خواب دیای حق گفت بهشتیکی از اولی
 د که تا گوهرها برسر او نثار کنند،یاو را چون در بهشت آرند فرما. م ادهم را نادانی سر بشکسته استیابراه: گفتند

  . نها پر از آن استین دامنها و آستیا
دهنی : گفت آب آورد، و دهان آن مست بشست، و می. نقل است که وقتی به مستی برگذشت دهانش آلوده بود

  . که ذکر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده بگذاری بی حرمتی بود
  . زاهد خراسان دهانت را بشست: دار شد او را گفتندین مرد بیچون ا
  . ز توبه کردمیمن ن: گفت آن مرد

  . میتو از برای ما دهنی شستی ما دل تو را بشست: د که گفتندیم به خواب دیپس از آن ابراه
و . ر درخت اناری فروآمدیلوله در زیدر وقت ق. م بودمیت المقدس با ابراهیدر ب: دینقل است که صنوبری گو

زی ین انارها چیما را گرامی گردان و از ا! ا ابا اسحاقی :آوازی شنودم از آن درخت که. . میرکعتی چند نماز کرد
  . بخور
شفاعت کن تا از انار ! ا با محمدی: پس درخت گفت. گفت ش افگنده سه بار درخت همان مییم سر در پیابراه

  . ما بخورد
  شنوی؟ ا با اسحاق میی: گفتم
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  .  کنمنيچن! آری: گفت
چون بازگشتم، وقتی . ترش بود، و آن درخت کوتاه بود. به من داد کییکی بخورد و ی: برخاست و دو انار باز کرد
، و مردمان ین گشته، و در ساىل دوبار انار کردیريدم بزرگ شده، و انار شیدم، درخت دیباز به آن درخت انار رس
  . یه او نشستندیم و عابدان در سایبه برکت ابراه. ن نام کردندیآن درخت را رمان العابد

كه نشان آن مرد که به : دین بزرگ از او پرسیا. گفت ا بزرگی بر سر کوهی نشسته بود، و سخن مینقل است که ب
  ست؟یده بود چیکمال رس

م که یگو ای کوه من تو را نمی: م گفتیابراه. در حال کوه در رفنت آمد. دیدر رفنت آ» برو«د یاگر کوه را گو: گفت
  . زنم کن بر تو مثل مییبرو ول

  ! آه، کشتی غرق شد: گفتم. ک شدیباد برخاست و جهان تار. م در کشتی بودمید با ابراهیگو نقل است که رجا
  . م ادهم با شماستید که ابراهیآوازی از هوادرآمد که از غرقه شدن کشتی مرتس

  . ك  روشن شدیدر ساعت باد بنشست و جهان تار
. چنانکه کشتی غرق خواست شدن -م یعظ -بادی برخاست . م وقتی در کشتی نشسته بودینقل است که ابراه

  . م نگاه کردیابراه
  . ان ما باشدیالهی ما را غرق کنی و کتاب تو در م: گفت. خته، کراسه برداشت و در هوا بداشتید آوید ۲کراسه ای

  . الافعل: آواز آمد که. دیارامیدر ساعت باد ب
  . د دادیناری ببایکسی را دهر : گفتند. م نداشتینقل است که وی در کشتی خواست نشسنت، و س

مشتی برگرفت . ا همه زر شدیدر وقت آن در. خواهند و ندارم زی مییالهی از من چ: دو رکعت نماز گزارد و گفت
  . شان دادیو بد

کسی از . ا افتادیسوزنش در در. دوخت می - پاره -نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود 
  افتی؟ین، از دست بدادی چه ملکی چنا: دیاو پرس

  . دیسوزنم باز ده: ا کهیاشارت کرد به در
  . ش خواهمیسوزن خو: م گفتیابراه. ن به دهان گرفتهیکی سوزنی زریا برآمد، هر یهزار ماهی از در

ن یافتم به ماندن ملک بلخ ایزی که ین چیکمرت: م گفتیابراه. ف برآمد، سوزن او به دهان گرفتهیکی ضعیماه
  . گرها را تو ندانیید! است

د یبازفروگذاشت، پرمروار. نگوسار کرد. دلو فروگذاشت، پر زر برآمد. دیک روز به سر چاهی رسینقل است که 
دانم که تو قادری و دانی که  کنی، می الهی خزانه بر من عرضه می: گفت. نگوسار کرد، وقتش خوش شد. برآمد
  . آبم ده تا طهارت کنم. فته نشومین فریبد
  . چکس زاد و راحله نداردیاز ما ه: گران با وی بودند، گفتندیرفت، د قل است که وقتی به حج مین

  . د در رزقیرا استوار داریخدا: م گفتیابراه
  !د زر گرددید، اگر زر طمع داریدر درخت نگر: آنگاه گفت

  . به قدرت خدای تعاىل- الن زر شده بودند یهمه درختان مغ
: گفتند. ار بودیزم بسیش حصار هیدر پ. دندیبه حصاری رس. رفتند عتی با او میک روز جماینقل است که 

هر کسی نان . ی آتش نشستندیآتش برافروختند و به روشنا. میار است تا آتش کنیزم بسیم که هینجا باشیامشب ا
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ان یآتش برن یکاشکی مرا گوشت حالل بودی تا بر ا: کی گفتی. ستادیم در نماز ایخوردند، و ابراه تهی می
  . کردمی
  . خداوند قادر است که شما را گوشت حالل دهد: م نماز سالم داد و گفتیابراه

ش گرفته، بگرفتند و یدند که آمد گوره خری در پیی دريش.  آمدريدن شیدر حال غر. ستادین بگفت و در نماز ایا
  . کرد شان نظاره میی آنجا نشسته بود، در اريخوردند، و ش کردند و می کباب می

ند در بغداد است، یخاک او بعضی گو. ستیدا نی پینيدا شد، چنانکه به تعینقل است که چون آخر عمر او بود ناپ
 نير زمیه وسلم که به زیغامرب صلی الله علیند آنجاست که خاک لوط پیند در شام است، و بعضی گویو بعضی گو

  . و هم آنجا وفات کرده است. خلق خته است، ازیار خلق، وی در آنجا گریفرو برده است با بس
گاه باش. اال ان امان االرض قد مات: د هاتفی آواز دادیم را وفات رسینقل است که چون ابراه د که امان روی یآ

ز یم ادهم قدس الله روح العزین چه تواند؟ بود تا خرب آمد که ابراهی شدند تا اري وفات کرد، همه خلق متحنيزم
  . وفات کرده است

  

  ه یبشر حافی رحمة الله علذکر 
ت، آن صوفی یت، آن کامل بارگاه عنایوان مشاهده، آن عامل کارگاه هدایا ۳دان مجاهده، آن مجاهزیآن مبارز م

اض یل عیفض. ه قوم بودیع، و مشار الیم داشته است و شانی رفیه، مجاهدة عظیصافی، بشر حافی رحمة الله عل
به . مولد او از مرو بود. ی بن حشرم، و در علم اصول و فروع عالم بودد خال خود بود، علیافته بود، و مریدر

افت بر آنجا یکاغذی . رفت ک روز مست میی. دة روزگار بودیبغداد نشستی و ابتدای توبه او آن بود که شور
بزرگی . دم آن کاغذ را در خانه نهاید و آن کاغذ را معطر کرد و به تعظیعطری خر. مینوشته بسم الله الرحمن الرح

بناک و بجلت اسمنا فبجلناک و طهرت اسمنا یبت اسمنا فطیبشر را بگوی ط: د که گفتندیآن شب به خواب د
نم یمگر به غلط ب. مردی فاسق است: آن بزرگ گفت. ا و االخرةینب اسمک فی الدنیفطهرناک فبعزتی الط

  . نمیب می
 تا بار سوم بامداد برخاست، وی را طلب نيمچنه. دی خواب دنيطهارت کرد و نماز بگزارد و بخواب رفت، هم

  . گفتند به مجلس خمر است. کرد
  بود؟ بشر آنجا می: گفت. رفته خانه ای که در آنجا بود

  . ولکن مست است و بی خرب. بود: گفتند
  . غامی دارمید که به تو پیبگوئ: گفت
  یغام كه دارید كه پیبگوئ: گفت
  . غام خداییپ: گفت
  . ا عقابی کندیعتاب دارد ! هآ: گفت. ان شدیگر

  . میاران را بگویباش تا : گفت
  . دینیب ین کار نمیش هرگز مرا در ایرفتم و شما را بدرود کردم که ب. مرا خواندند! ارانیای : اران گفتیبا 

  . دییچ کس نام وی نشنودی، االّ که راحتی به دل وی برسیپس چنان شد که ه
با او . غلبه مشاهده حق تعاىل هرگز کفش در پای نکردی، حافی از آن گفتندش گرفت، و از شدت یق زهد پیو طر
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  چرا کفش در پای نکنی؟: گفتند
 نيزم: دیگو ز حق تعاىل مییو ن. باز شرم دارم که کفش در پای کنم. آن روز که آشتی کردند، پای برهنه بودم: گفت

  . نتبر بساط پادشاهان ادب نبود با کفش رف. را بساط شما گرداندم
نداختند که جمله در او ی ننيجمعی از اصحاب خلوت چنان شدند که بكلوخ استنجا نكردند و آب از دهن بر زم

ند، هر که یجز خدای خود را نب -بصر یبی  -بل که نور الله چشم رونده گردد .  افتادنيز همیبشر را ن. دندینور الله د
هم السالم در پس جنازة ثعلبه به سر یا علیخواجه انبچنانکه . دیرا خدای چشم او شد، جز خدای نتواند د

نظر به نور یست؟نور الله المومن یکه چیو آن مال. ترسم که پای بر سر مالئکه نهم: فرمود. رفت انگشت پای می
  . الله

ن یا: تا به حدی که شاگردانش گفتند. ار بر او رفتی و در حق او ارادت تمام داشتینقل است که احمد حنبل بس
ده ای یهر ساعت از پس شور.  نداریريث و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظیاعت تو عالمی در احادس
  ق بود؟یچه ال. روی می

  . ن همه به از او دانم، اما او خداوند را به از من داندید، من این همه علوم که بر شمردیاز ا! آری: احمد گفت
  . ز خدای من سخنی بگویمرا ا. حدثنی عن ربی: پس بر او رفتی و گفتی

ون خانه نهاد، و تا روز ريب یك پایک پای در آستانه نهاد و ی. دینقل است که بشر خواست که شبی به خانه درآ
. ز که در دل خواهرش افتاد که امشب بشر مهمان تو خواهد بودیند نیده؛ و گوی و شورريستاده بود و متحیهمچنان ا

  . شوم بر بام می! ای خواهرم: ده ای گفتیچون شور. امدیناگاه بشر ب. آمدن بوددر خانه برفت و آبی بزد و منتظر 
. چون روز شد فرود آمد و به نماز جماعت شد. ستاده بودیه ای چند برآمد و تا روز همچنان ایقدم بنهاد وپا

  ستادن را سبب چه بود؟یا: بامداد بازآمد، خواهرش گفت
کی مغ، و یکی ترسا، و یکی جهود، و ی. شان بشر استیکس اند که نام ا نیدر خاطرم آمد که در بغداد چند: گفت

ون نهادندشان، و من چه کردم ريشان چه کردند که از بیا. افتهیده، و اسالم ی دولتی رسنيو به چن. مرا نام بشر است
  . ن مانده بودمیت اريدر ح. دمی دولتی رسنيکه به چن

الهامی به دل من آمد که او . رفت مردی با من می. رفتم ل مییاسرائه بنی یدر ت: نقل است که بالل خواص گفت
  ست؟یبه حق حق که بگوی که تو را نام چ: گفتم. خضر است

  . برادر تو، خضر است: گفت
  ی؟یدر شافعی چه گو: گفتم
  . از اوتاد است: گفت
  ی؟یدر احمد حنبل چه گو: گفتم
  . قان استیاز صد: گفت
  ی؟یدر بشر چه گو: گفتم
  . از پس او چون او نبود: گفت

دم او را اشارت بود؛ و بشر را یدم، او را عبادت بود؛ و سهل را دیذوالنون را د: دینقل است که عبدالله جال گو
  لرتی؟یمرا گفتند تو به کدام ما. دم او را ورع بودید

  . گفتم به بشربن الحارث که استاد ماست
ت یاز آن روا: گفت. ت نکردیروا. ر خاک دفن کردیز ث داشت، درینقل است که هفت قمطره از کتب حد

  . ت کنمینم روایب یاگر شهوت دل خاموش. نمیب کنم که در خود شهوت می نمی
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  خوری؟ تو چه می. شرت حرام استیبل که ب. نقل است که بشر را گفتند بغداد مختلط شده است
  . دیآشام ما میآشامم که ش ن میید، و از ایخور خورم که شما می ن مییاز ا: گفت
  ن منزلت؟یدی بدیپس به چه رس: گفتند
خورد  د با کسی که مییگر خورد و می به لقمه ای کم از لقمه ای و به دستی کوتاهرت از دستی و کسی که می: گفت
  . خندد برابر نبود و می

  . ردیحالل اسراف نپذ: پس گفت
  ز نان خورش کنم؟یچه چ: دیکی از او پرسی

  . رش کنت نان خویعاف: گفت
ند سالها بود تا یامده بود، و گویکرد و بهاء آن او را به دست ن ان آرزو میینقل است که مدت چهل سال او را بر

  . خواست و نخورده بود دلش باقال می
  . ان کنده بودندی نخوردییی که سلطانینقل است که هرگز آب از جو

 نيدر چن!ا با نصری: گفتم. دیلرز دم برهنه، مییاو را د .ی بود سختیبه نزد بشر بودم، سرما: کی از بزرگان گفتی
  ون کرده ای؟ريادت کنند، تو بیوقت جامه ز

  . خواستم که به تن موافقت کنم. شان مواسات کنمیاد کردم و مال نداشتم که به ایشان را یدرو: گفت
  دی؟ین منزلت از بچه رسیدند بدیاز او پرس
  . نهان داشتم، جمله عمر خدای پريش از غیبدانکه حال خو: گفت
  رود؟ چرا سلطان را وعظ نکنی که ظلم بر ما می: گفتند
  .تا بدان چه رسد كه او را نداند. اد کنم که او را داندیش کسی یخدای را از آن بزرگرت دانم که من او را پ: گفت

غام یمن پ. میک تو آیدبشر مرا گفت که معروف را بگوی که چون نماز کنم به نز: م المطلب گفتیاحمد بن ابراه
شنت یم، با خوینماز خفنت بگزارد. امدیم، نیگر بگزاردینماز د. امدیم، نی بکردنيشیم، نماز پیبود منتظر می. بدادم

و چشم همی داشتم و بر در مسجد همی . ن عجب استیگفتم سبحان الله، چون بشر مردی، خالف کند؟ وا
ث کردند یامد، و حدید بر آب برفت و بیچون به دجله رس. وان شدش برگرفت و ریسجاده خو. امدیم تا بشر بیبود

نداختم و آمدم و دست و پای او را بوسه یشنت از بام بیمن خو. تا وقت سحر بازگشت، و همچنان برآب  برفت
  . چ کس نگفتمیبا ه. آشکارا مکن تا زنده بود: ی بکن، دعا کرد و گفتیمرا دعا: دادم، گفتم

ز از خلق یچ چیه! ا ابا نصری: شان گفتیکی از ای. گفت بر او بودند و او در رضا سخن مینقل است که جماعتی 
ستان تا جاهت  زی مییدی از خلق چیا بگردانیاگر محققی در زهد، و روی از دن. کنی بر ای جاه را قبول نمی

ش از ی و قوت خونينش میده و بر توکل  شان مییه به درویستانی در خف می. شانینماند در چشم خلق و آنچه از ا
  . ستان ب مییغ
ک قسم ی: فقرا سه قسم اند: آنگه گفت. دیجواب بشنو: گفت. آمد بر اصحاب بشر م سخت میین سخن عظیا

ان اند که چون خداوند را سوال کنند هرچه ین قوم روحانیند، اريز نگیآنند که هرگز سوال نکنند و اگر بدهندشان ن
گر آنانند که سوال یک قسم دی. شان روا شودیند به خدای دهند در حال حاجت اخواهند خدا بدهد، و اگر سوگ

ن قوم یشان بر توکل ساکن باشند برخدای تعاىل، و این قوم از اوسط اند، و اینکنند و اگر بدهند قبول کنند و ا
وقت نگاه دارند، و دقع نند و چندانکه توانند یک قسم آنند که به صرب نشیو . نندیآنها اند که بر مائده ای خلد نش

  . کنند دواعی می
  ! خداوند از تو راضی باد. ن سخنیراضی گشتم بد: آن صوفی چون جواب بشنود گفت
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ا امروز چه گناه کردم که آدمی را یآ: د گفتیچون مرا بد. بر چشمة آبی بود. دمیبه علی جرجانی رس: و بشر گفت
  نم؟یب می

، و ريو هوا را دشمن گ. سنت با صرب کنی، و زريگفت فقرا را در برگ. ی کنتیمرا وص: دم، گفتمیاز پس او بدو: گفت
چنانکه خانه تو چنان بود که آن روز که در . مخالفت شهوات کن، و خانه خود ا امروز خاىل تر از لحد گردان

  . دیلحدت بخوابانند مرفه و خوش به خدای  توانی رس
  رغبت کنی با ما؟. میم و، به حج رویده انقل است که گروهی بر بشر آمدند که از شام آم

  . میریزی مان دهند نپذیم، و اگر چیچ نخواهیم، و هیريچ برنگیکی آنکه هی: به سه شرط: گفت
  . میريم که نگید نتوانید آیم اما اگر فتوحی پدیناخواسنت و برنا گرفنت توان: گفتند
ست که در جواب آن صوفی گفته است که اگر در ان آن سخن این بید و ایان کرده ایشما توکل برزاد حاج: گفت

  . ن توکل بر خدای بودییزی قبول نخواهم کرد، ایدل کرده بودی که هرگز از خلق چ
گفت برادر تو  یدرآمد یدستور یكه ب یستیدم گفتم تو كیرا د یبخانة درآمدم مرد ینقلست كه بشر گفت روز«

ده یبر تو آسان گرداناد و گفت طاعت تو بر تو پوش گزاردن طاعت خود یخضرم گفتم رعا كن مرا گفت خدا
  »گرداناد

  . خواهم که به حج شوم حالل می. کی با بشر مشورت کرد که دوهزار درم دارمینقل است که 
م و به مردی مقل یتیا بده به یروی برو وام کسی بگزار،  اگر برای رضای خدای می. روی توبه تماشا می: گفت

  . ده تریدل مسلمانی رسد از صد حج اسالم پسند حال، که آن راحت که به
  . نمیب شرت مییرغبت حج ب: گفت
  . یريکو به دست آورده ای، تا بناوجوه خرج نکنی قرار نگیاز آنکه مالها نه از وجه ن: گفت

ده شان افتایدم، بر سر کوه آمد و شغبی در ایهمه اهل گورستان را د: گفت. نقل است که بشر بر گورستان گذر کرد
  . زییکردند، چنانکه کسی قسمت کند چ کدگر منازعه مییو با 
: گفتند. دمیرفتم و پرس. ن چه حال است؟ مرا گفتند آنجا برو و برپسیمرا شناسا گردان تا ا! ایبار خدا: گفتم

. ادن بر ما گذر کرد و به سه بار قل هو الله احد برخواند، و ثواب به ما دیک هفته است که مردی از مردان دی
  . میهنوز فارغ نگشته ا. میکن ک هفته است تا ما ثواب آن را قسمت میی

دانی که  چ مییه! ای بشر: مرا گفت. دمیه و سلم به خواب دیمصطفی را صلی الله عل: نقل است که بشر گفت
  د درجه تو؟ یان اقران تو؟ و بلند گردانید تو را از میچرا خدای تعاىل برگز

  !نی رسول الله: گفتم
و  یحت کردیبه سبب آنکه متابعت سنت من کردی و صالحان را حرمت نگاه داشتی، و برادران نص: فتگ

  . دین جهت به مقام ابرار رسانیت مرا دوست داشتی، خدای تعاىل تو را از ایاصحاب مرا و اهل ب
شفقت  کوستیچه ن: گفت! مرا پندی ده: گفتم. دمیک شب مرتضی را به خواب دی: نقل است که بشر گفت

شان بر توانگران، از اعتماد بر کرم یکوتر تکرب درویشان برای طلب ثواب رحمان، و از آن نیتوانگران بر درو
  . دگار جهانیآفر

 و زرد ريد که چون آب روان بود خوش گردد، و چون ساکن شود متغیاحت کنیس: نقل است که اصحاب را گفت
  . شود

از مخلوقان حاجت : ز دور باشیف، گو از سه چید، و در آخرت شرز باشیا عزیو گفت هر که خواهد که در دن
  . مخواه؛ و کس را بدمگوی و به مهمانی کس مرو
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  . ابد آنکه دوست دارد که مردمان وی را بدانندیحالوت آخرت ن: و گفت
  . ت استیست جز به عزت زندگانی کردن کفایچ سود نیاگر در قناعت ه: و گفت
  . ا بودین دوستی سر محبت دنیخلق تو را بدانند ااگر دوست داری که : و گفت
  . نيوار آهنیان شهوات دیان خود و میابی تا نگردانی میهرگز حالوت عبادت ن: و گفت
ش کسی که یبه وقت دست تنگی سخاوت، و ورع در خلوت و سخن گفنت پ: ن کارها سه استیسخت تر: و گفت

  . از او برتسی
  . یريش گینی پیو محاسبه نفس در هر طرفة الع. ییون آريپاک بورع آن بود که از شبهات : و گفت
  . د، مگر در دىل خاىلريزهد ملکی است که قرار نگ: و گفت
  . دريز با او قرار گیچ چیی قرار گرفت رضا ندهد که هیاندوه ملکی است که چون جا: و گفت
  . ی الفقرو الصرب ف. زی که بنده ای را داده اند معرفت استین چیفاضلرت: و گفت
  . اگر خدای را خاصگان اند عارفان اند: و گفت
  . صوفی آن است که دل صافی دارد با خدای: و گفت
  . شان را گرامی ندارند مگر برای خداییعارفان قومی اند که نشناسند، مگر خدای؛ و ا: و گفت
  . هرکه خواهد که طعم آزادی بچشد گو سر را پاک گردان: و گفت
  . دیش آیم با خلقش پیکند خدای را به صدق، وحشتی عظهرکه عمل : و گفت
  شان ید، به دست داشنت سالم بر ایا کنیسالمی بر ابنای دن: و گفت
  . ل دل را سخت گرداندیسنت بر بخینگر: و گفت
  . ان برادران، ادب استیادب دست به داشنت م: و گفت
 نشدکه اگر به هم نيقیم مرا یجدا شد چکس با من ننشست که چون از همیچ کس ننشستم و هیبا ه: و گفت
  . می هر دو را به بودییننشست
  . من کاره مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در شک بود: و گفت
  . من نبودیکامل نباشی تا دشمن تو ا: و گفت
  . تش مکنیداری، باری معص اگر خدای را طاعت نمی: و گفت

  . توکلت علی الله: ش او گفتیکی در پی
  . اگر بر او توکل کرده بودی، بدانچه او کند راضی بودی. ییگو بر خدای دروغ می: فتبشر گ
  . د سخن گویید از سخن گفنت خاموش باش و چون از خاموشی عجب آیزی عجب آیاگر تو را چ: و گفت
تان ث دوسیا به سجده شکر مشغول گردی، شکر آن نگزارده باشی که او در ازل حدیاگر همه عمر در دن: و گفت
  . جهد کن تا از دوستان باشی. کرد

  داری؟ مگر زندگانی را دوست می: گفنتند. م بود و در حالتی عجبیچون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظ
  . کن به حضرت پادشاه پادشاهان شدن صعب استیول!نی: گفت

اهنی رين بدو داد و پاهريپ. ت کردیکی درآمد و از دست تنگی روزگار شکاینقل است که در مرض موت بودی و 
  . دیهن به دار آخرت خرامريت بستد و بدان پیبه عار

حرمت او را که پای برهنه  - نداخته بود، درراه یچ ستور روث نینقل است که تا بشر زنده بود هرگز در بغداد ه
  . نماندكه بشر حافی : اد برآوردیفر. د که در راه روث افگندیستور را د. ک شب مردی ستوری داشتی -رفتی

  به چه دانستی؟: گفند. نگرستند، چنان بود
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دم، دانستم که ین برخالف عادت دیا. ده نبودیبدانکه تا او زنده بود در جمله راه بغداد روث ستوری د: گفت
  . بشرنمانده است

  خدای با تو چه کرد؟: گفتند. دندیبعد از مرگ او را به خواب د
ندانستی که کرم . د ی؟ اما علمت ان الکرم صفتیین ترسیمن چرا چندا ا زیدر دن: گفت. با من عتاب کرد: گفت

  صفت من است؟
  حق با تو چه کرد؟: د كهید پرسیگری به خواب دید

بخور ای آنکه از برای ما . شرب الجلییا من لم یاکل و اشرب یا من لم ید و فرمود کل یمرا آمرز: و گفت
  . یدیاشامیاشام ای آنکه از برای ما نینخوردی و ب

  خدای با تو چه کرد؟: و گفت. دیگری به خوابش دید
تا بودی اگر مرا در آتش سجده ! ا بشرید، و مرا گفت یمه از بهشت مرا مباح گردانیک نید و یامرزیمرا ب: گفت

  . کردی، شکر آن نگزاردی که تو را در دل بندگان خود جای دادم
  خدای با تو چه کرد؟: گفت. دیگری به خوابش دید

  .  از تو دوست ترنيچ نبود در روی زمیداشتند ه آن ساعتی که تو را جان بر می! فرمان آمد که مرحبا ای بشر :گفت
سم و مشعله ای ظاهر گردد یر بر بام، دوک می: فه ای بر امام احمد حنبل آمد و گفتیک روز ضعینقل است که 

  ا نه؟یروا بود . سمیر پاره دوک می ی آن مشعله، گاه هست که چندیبه روشنا. گذرد فه که مییاز آن خل
  ن عجب است؟ین دامنت گرفته است، که ایی که ایتو باری که : احمد گفت

  . من خواهر بشر حافی ام: گفت
تو را روا نبود، : د، و و گفتیایون نري تقوی جز از خاندان بشر حافی بنين چنیا: ست و گفتیاحمد زار بگر

تا چنان شوی که اگر  -ش یبرادر خو -شود، و اقتدا بدان مقتدای پاک کن ه نرينهار، گوش دار تا آب صافی تیز
که دست به  -برادرت چنان بود که هرگاه . سی دست تو، تو را طاعت نداردیشان دوک ریخواهی تا در مشعلة ا

  . دست او طاعت نداشتی -طعامی دراز کردی، که شبهت بودی 
  . ارای آن ندارم که بی دستور او سفر کنمیمن . غبت تقوی استاو را ر. ندیمرا سلطانی است که دل گو: یگفت

  

  ه یذکر ذالنون مصری رحمة الله عل 
د، آن ید، آن سلطان معرفت و توحیامت، آن برهان مرتبت و تجریشوای اهل مالمت، آن شمع جمع قیآن پ

و سالک راه بال و  قت بود،یه، از ملوكان طریذوالنون مصری رحمة الله عل -قطب وقت  -حجةالفقر فخری 
شرت اهل مصر یب. اضات و کرامات وافریق داشت، و روشی کامل و ریم دقید نظر عظیدر اسرار و توح. مالمت بود
تازنده بود همه منکر او بودند و تا بمرد کس واقف .  بودندیريق خواندندی، باز بعضی در کار او متحیاو را زند

و سبب توبه او آن بود که او را نشان دادند که به فالن جای . نمود دهینشد بر حال او، از بس که خود را پوشِ
! ای تن: گفت خته و مییشنت را از درختی آویدم، خویاو را د. ارت او کردمیقصد ز: گفت. زاهدی است

  . یري بدارمت تا از گرسنگی بمنيمساعدت کن با من به طاعت، و اگر نه همچن
کند بر کسی که شرمش اندک است و جرمش  ست که رحم مییک: گفت. دیشنه بیعابد آواز گر. ه بر من افتادیگر
  ار؟یبس

  ن چه حالت است؟یا: گفتم. ک او رفتم و سالم کردمیبه نزد: گفت
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  . خواهد خنت میید در طاعت حق تعاىل، و با خلق آمرين تن با من قرار نمی گیا: گفت
  . ه ای آورده استريا کبیخته است، یپنداشتم که خون مسلمانی ر: ذوالنون گفت

  د؟یز از پس آن آیختی همه چیندانسته ای که چون با خلق آم: گفت
  . هول زاهدی: گفت
  نی؟یخواهی که ب از من زاهدتر می: گفت
  . خواهم: گفتم
  . نیین کوه بر شو تا ببیبد: گفت

خته و کرمان ده، و اندایون صومعه برريک پای بیدم که در صومعه ای نشسته، و یچون برآمدم جوانی را د
زنی . ن صومعه نشسته بودمیروزی در ا: گفت. دمیک او رفتم و سالم کردم و از حال او پرسینزد. خوردند می
ون نهادم، ريک پای از صومعه بی. تا از پی او بروم -تنم تقاضای آن کرد -ل شد بدو یدلم ما. نجا بگذشتیبد

عبادت کرده باشی، و طاعت داشتة، اکنون طاعت شرم نداری از پس سی سال که خدای را : آوازی شنودم که
نجا نشسته ام تا چه یدم و ایون نهاده بودم؛ بربرين پای را که از صومعه بیطان کنی و قصد، فاحشه ای کنی؟ ایش
خواهی  كه مردی از مردان  ن گناه گاران به چه کار آمدی؟ اگر مییتو بر ا. د و با من چه خواهند کردید آیپد

  . ن کوه شویی بر سر انیخدای را بب
رگاهست تا مردی در ید: گفتند. دمیپس خرب او پرس. از بلندی که آن کوه بود بر آنجا نتوانستم رفت: ذوالنون گفت

  . کند آن صومعه عبادت می
چ نخورم که در او سبب یاو نذر کرد که من ه. روزی به سبب کسب است: کرد که ک روز مردی با او مناظره میی

دند  و او را یپر حق تعاىل زنبوران را فرستاد که گرد او می. چ نخوردیچند روز برآمد، ه. بود کسب مخلوقات
  . دادند  مینيانگب

دانستم که هر که توکل بر خدای کند، خدای کار . م به دلم فروآمدین کارها و سخنها دردی عظیاز ا: ذوالنون گفت
از درخت فرو  -دم، بردرختی نشسته ینا را دیآمدم مرغی ناب یپس در راه که م. ع نگذاردیاو را بسازد و رنج او ضا

ن، یکی زری: د آمدیدو سکره پد. دی را بکاونيخورد؟ به منقار زم چاره علف و آب از کجا میین بیا: من گفتم. آمد
  . د شدید، و سکرها ناپدی بخورد و بر درخت پرريآن مرغ س. ، پر گالبنيمیکی سیپرکنجد؛ و 
پس از آن چند منزل . د آمد، و توبة او محقق شدیکبارگی از دست برفت و اعتماد بر توکل پدیبه نجا یذوالنون ا
د و بر سر آن خمره تخته یرانه خمره ای زر و جواهر بدیرانه ای درآمد، و در آن ویچون شبانگاه درآمد در و. برفت

ن تخته که بر او نام دوست من است مرا یا: ذوالنون گفت. اران وی زر و جواهر قسمت کردندی. ای نام الله نوشته
  . دیده

د که شبی به خواب یی رسیداد تا کارش به برکات آن بجا آن تخته برگرفت، و آن روز تا شب بر آن تخته بوسه می
ز است، تو برتر از آن بسنده کردی و آن نام یهر کس به زر و جواهر بسنده کردند که آن عز! ا ذوالنونی: د که گفتندید

  . میدیالجرم در علم و حکمت برتو گشاده گردان. ماست
رفتم و طهارت . دم بر کناره آبیکوشکی را د. دمیرفتم، به کنارة  رودی رس روزی می: گفت. پس به شهر بازآمد

ت یبه غا -ستاده یبرکنگره کوشک ا -دم یزکی دیکن. چون فارغ شدم ناگاه چشم من بر بام کوشک افتاد. کردم 
د یچون از دور پد!ای ذوالنون: گفت» کرائی؟! زکیای کن«: گفتم. میازمایتم تا وی را بخواس. صاحب جمال

پس . کرت آمدی، پنداشتم عارفییچون نزد. ک تر آمدی، پنداشتم عالمییچون نزد. وانه اییآمدی، پنداشتم د
بودی طهارت  وانهیاگر د: ی؟ گفتیگو چگونه می: گفتم. وانه ای و نه عالمی و نه عارفیینگاه کردم نه د
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ن بگفت و یا. فتادیینکردتی، و اگر عالم بودی به نامحرم ننگرستی، و اگر عارف بودی چشمت بدون حق ن
. ا انداختمیشنت به سوی دریخو. آتشی در جان من افتاد! ه مرایتنب. معلومم شد که او آدمی نبود. د شدیناپد

چون روزی چند برآمد، مگر بازرگانی را گوهری . ز در کشتی نشستمیمن ن. نشستند دم که شتی مییجماعتی را د
پس مرا . با تست: اتفاق کردند که. جستند گرفتند، و می ک را از اهل کشتی مییک به ی. در کشتی گم شد

تو ! دگارایآفر: چون کار از حد بگذشت گفتم. بودم ار کردند، و من خاموش مییدن گرفتند و استخفاف بسیرنجان
کی را بگرفت و بدان بازرگان یذوالنون . کی گوهری در دهانیا سر برآوردند، هر یاز در هزاران ماهی. دانی یم

دند در دست و پای او افتاد ند، و از او عذر خواستند، و چنان در چشم مردمان یاهل کشتی چون آن بد. داد
ا به حدی که خواهری تی نبود، تیاضت او را نهاین سبب نام او ذوالنون آمد، و عبادت و ریاعتبار شد، و از ا

کم المن یکم الغمام و انزلنا علیو ظللنا عل: خواند ت میین آیداشت در خدمت او چنان عارفه شده بود که روزی ا
  . و السلوی

نم تا یبه عزت تو که از پای ننش! ان را نهیانرا من و سلوی فرستی و محمدیلیالهی اسرائ: روی به آسمان کرد و گفت
  . من و سلوی نبارانی

ابان نهاد، و گم شد، و هرگزش ید، روی به بیون دورياز خانه ب. دن گرفتیدر حال از روزن خانه من و سلوی بار
  . افتندیبازن

شما را چه : دمیدم، گرد آمده بودند، پرسیان دیگشتم قومی مبتال وقتی در کوهها می: نقل است که ذالنون گفت
  ده است؟یرس

باز . ابندین قوم دمد، همه شفا ید و دم خود بر ایون آريکبار بیهر سال .  نجا، در صومعهیعابدی است ا: گفتند
  . دیایون نريگر بیدر صومعه شود، تا سال د

. بت او لرزه بر من افتادیاز ه. ف شده چشم در مغاک افتادهیدم زردروی، نحیمردی د. ون آمدريصرب کردم تا ب
همه شفا . ان افگندیست، و دمی چند در آن مبتالینگر آنگاه سوی آسمان. پس به چشم شفقت در خلق نگاه کرد

. از بهر خدای علت ظاهر را عالج کردی: گفتم. چون خواست که در صومعه شود، من دامنش بگرفتم. افتندی
  . علت باطن را عالج کن
تو را چون . کند ذوالنون دست از من باز دار که دوست از اوج عظمت و جالل نگاه می: به من نگاه کرد و گفت

کی یکی به یگر زده ای تو را به آنکس بازگذارد و آنکس را به تو و هریدر کسی د یند که دست به جز از ویب
  . ن بگفت و در صومعه رفتیا. دیگر هالک شوید

  ه را؟یست گریسبب چ: گفتند. ستیگر دند که مییارانش درآمدند، او را دیک روز ینقل است که 
دم، بر ده یافریخلق را ب!ضیا ابا الفی: گفت. دمیخواب شد، خداوند را ددوش در سجده چشم من در : گفت

ک جزو یک جزو ماند آن ی. ا نهادندیشان عرضه کردم، و نه جزو از آن ده جزو روی به دنیا را بر ایدن. جزو شدند
ک یآن  ک جزو بماند،ی. شان عرضه کردم، نه جزو روی به بهشت نهادندیبهشت را بر ا. ز بر ده جزو شدندین

ک جزو ماند یپس . م دوزخیدند، و پراگنده شدند از بیشان آوردم، همه برمیش ایز ده جزو شدند، دوزخ پیجزو ن
  . دندیل کردند، و نه از دوزخ برتسیفته شدند و نه به بهشت میا فریکه نه به دن

  د؟یطلب چه می. دندید، و از دوزخ نرتسیل نکردید، و به بهشت میا نگاه نکردیبدن! بندگان من: گفتم
  . میخواه دانی که ما چه می عنی تو میی. دیانت تعلم مانر: همه سر برآوردند و گفتند

خواهم که در  می. نار استیمرا صد هزار د: ک ذوالنون درآمد و گفتیک روز کودکی به نزدینقل است که 
  . شان تو به کار برمیخدمت توصرف کنم و آن زر به درو
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  تی؟بالغ هس: ذوالنون گفت
  . نی: گفت
  . صرب کن تا بالغ شوی. نفقه تو روا نبود: گفت

. نار نماندیشان داد تا آن صدهزار دیخ توبه کرد و آن زرها به درویامد و بر دست شیپس چون کودک بالغ گشت ب
  . زی نماند که خرج کردندییشان را چیش آمد و درویروزی کاری پ
  !ن جوانمردانینفقه کردمی بر اگر تا یکجاست صدهزار د! غیای در: کودک گفت

ذوالنون آن .  استريا به نزد او خطیده است که دنیقت کار نرسیدانست که وی حق. ن سخن را ذوالنون بشنودیا
  . به دکان فالن عطار رو، و بگوی از من تا سه درم فالن دارو بدهد: کودک را بخواند و گفت

 گردد، و از وی سه رينگاه پاره ای روغن بر وی افگن تا خمآ. در هاون کن، و خرد بسای: گفت. اوردیبرفت و ب
  . ک من آریک را به سوزن سوراخ کن وبه نزدیمهره بکن و هر 

اقوت گشت، که هرگز آن چنان ید تا سه پاره ید و در او دمیذوالنون آن را در دست مال. اوردیکودک چنان کرد و ب
  . کن مفروشین، ولمت کینها را به بازار بر و قیا: گفت. ده بودیند

  . خ بگفتیامد، و با شیب. نار بخواستندیکی را به هزار دیهر . کودک به بازار برد و بنمود
  . به هاون نه وبسای و به آب انداز: ذوالنون گفت

شان یار این اختیکن ایند، لیشان از بی نانی گرسنه نین درویا! ای کودک: گفت. چنان کرد و به آب انداخت
  . است

سی سال خلق را : نقل است که گفت. ن جهان را بر دل وی قدر نماندیش ایدار گشت، و بیبه کرد و بکودک تو
و آن آن بود که روزی پادشاه زاده ای با کوکبه . ستیبا ک کس به درگاه خدای آمد، چنانکه میی. دعوت کردئم

  . ی نبود که با قوی درهم شودفیچ احمقرت از آن ضعیه: گفتم که ن سخن مییمن ا. ای از در مسجد بر من گذشت
  ن چه سخن است؟یا: و گفت
  . دیآ زی است، با خدای قوی در هم مییف چیآدمی ضع: گفتم

  ست؟یق به خدای چیطر: گر بازآمد و گفتیروز د. برخاست و برفت.  شدريآن جوان را لون متغ
ا و یخواهی ترک دن تر میق خردیخواهی؟ اگر طر تو کدام می. قی است بزرگرتیقی است خرد و طریطر: گفتم

خواهی هر چه دون حق است ترک وی بگوی و دل از همه فارغ  ق بزرگ مییشهوت و ترک گناه بگو، و اگر طر
  . ق االکربیقال والله الاختار اال الطر. کن

  . د و در کار آمد، تا از ابدال گشتینه ای در پوشیگر پشمیروز د. ق بزرگرت نخواهمیبه خدای که جز طر: گفت
کردند  ت مییاز طاعت جمادات حکا. اران او حاضر بودندیجماعتی . ک ذوالنون بودمینزد: برجعفر اعور گفت

م که گرد ین تخت را بگوین ساعت ایا را آن بود که ایطاعت جمادات اول: ذوالنون گفت. و تختی آنجا نهاده بود
  . دین خانه بگرد، در حرکت آیا

آن . جوانی آنجا حاضر بود. ش بازشدیانه گشنت گرفت و به جای خوچون سخن بگفت در حال آن تخت گرد خ
  . برهمان تختش بشستند و دفن کردند. سنت بر وی افتاد، تا جان بدادیگر. دیحال بد

  . چ ندارم که وام بگزارمیوامی دارم و ه: ک او آمد و گفتیکی به نزدینقل است که وقتی 
به چهارصد درم بفروخت و . زمرد گشته بود. ن سنگ را به بازار برد برداشت و به او داد آن مرد آنيسنگی از زم
  . وام بازداد

ن یا: ک روز ذوالنون انگشرتی خود به وی داد و گفتی. ان انکار کردییوسته بر صوفینقل است که جوانی بود پ
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  . نار گرو کنیک دیرا به بازار بر و به 
ان بر یبه جوهر: او را گفت. جوان خرب بازآورد. گرفتند ش نمییبه درمی ب. آن جوان برفت و انگشرتی به بازار برد

  . خواهند و بنگر تا چه می
ان همچنان است که علم آن یعلم تو به حال صوف: جوان را گفت. خرب بازآورد. نار خواستندیبه هزار د. بربد
  . ین انگشرتیان به ایبازار

  . جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست
نفس . دی بودیشب ع. داد کرد و آن آرزو به نفس نمی ی آرزو مییده سال بود تا ذالنون را سکبا نقل است که

  دی ما را لقمه ای سکبا دهی؟یچه باشد که فردا به ع: گفت
  .  کنم امشب با من موافقت کن تا همه قرآن را در دو رکعت نماز برخوانمنياگر خواهی که چن! ای نفس: گفت

چه : گفتند. ستادیش او بنها د، و انگشت را پاک کرد و در نماز ایگر سکبا بساخت و پید روز. نفس موافقت کرد
  بود؟
  . دمین ساعت نفس با من گفت که آخر به آرزوی ده ساله رسیدر ا: گفت
  . به خدای که نرسی بدان آرزو: گفتم

ش یگی سکبا، پیآمد، با دن سخن بود که مردی دریكه ذوالنون در ا:  گفتنيکرد چن ت میین حکایو آنکس که ا
از مدتی باز . بدانکه من مردی حمالم و کودکان دارم. مرا فرستاده اند. امده امیمن ن! خیای ش: گفت. او بنهاد
جمال جهان . امروز در خواب شدم. ن سکبا ساختمیدی ایدوش به ع. آمد م فراهم نمییخواهند و س سکبا می

ن را به نزد ذوالنون ینی ایاگر خواهی که فردا مرا ب: فرمود. دمیاب ده و سلم به خویآرای رسول را صلی الله عل
ک نفس با نفس خود صلح کن و لقمه یکند که  بر و او را بگوی که محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب شفاعت می

  . ای چند به کار بر
  . فرمان بردارم: گفت. ستیذوالنون بگر

دادند،  یاهل مصر به زندقه بر وی گواهی م. دیرس بر کار او نمی نقل است که چون کار او بلند شد، کس را چشم
اوردند به یمتوکل کس فرستاد تا وی را ب. فه را از احوال او آگاه کردندین متفق شدند و متوکل خلیو جمله بر ا

، و زنیرياموختم از پین ساعت مسلمانی بیا: د گفتیفه رسیچون به درگاه خل. بغداد، و بند برپای او نهادند
  . ییجوانمردی از سقا

  چون؟: گفتند
ی در ريدم خواستم تا اندک تغیدم و آن درگاه با عظمت و حاجبان و خادمان دیفه رسیچون به درگاه خل: گفت
برند، نرتسی که او و  ش او مییا تن که تو را پی: گفت. ستیش آمد و در من نگریی پیزنی با عصا. دید آیمن پد

  . چ نتوانند کردیتا خدای نخواهد با بنده ه. دید جل جالله اک خداونیتو هرد و بندگان 
. نار به وی دادیک دی. زه آبی به من داد، وبه کسی که با من بود اشارت کردمیپاک. دمیی دیپس در راهی سقا
  . زی ستدنیب و بندی چی و غرري اسنيجوانمردی نبود از چن. ی و دربندريتو اس: قبول نکرد و گفت
ش یهر روز خواهر بشر حافی از دوک خو. چهل شبانه روز در حبس بماند. دیه او را به زندان برپس فرمان شد ک

کی یآمد، آن چهل قرص همچنان نهاده بود، که  ون میريآن روز که از زندان ب. بردی ک قرص نان بر او میی
رصها حالل بود و بی دانی که آن ق تو می: گفت.  شدنيخواهر بشر حافی چون آن بشنود اندوهگ. نخورده بود

  چرا نخوردی؟. منت
  . کرد عنی بر دست زندان بان گذر میی. را که طبقش پاک نبودیز: گفت
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  . ش بشکستیشانیفتاد و پیون آمد بريچون از زندان ب
 افتاد نيک قطره نه بر روی ونه بر موی و نه بر جامه او افتاد، و آنچه بر زمیاما . نقل است که بسی خون برفت

او آن . فه بردند و سخن او رااز او جواب خواستندیش خلیپس او را پ. د شد، به فرمان خدای عزوجلیدهمه ناپ
 بماندند، تا ريسنت گرفت، و جمله ارکان دولت در فصاحت و بالغت او متحیمتوکل گر. سخن را شرحی بداد

  . دیز و مکرم بازگردانید او شد و او را عزیفه مریخل
ش او نهاده، و گرد بر گرد او یدم، در پین دیطشتی زر. ک ذوالنون شدمیبه نزد: فتنقل است که احمد سلمی گ

  ک ملوک شوی در حال بسط؟یی که به نزدیتو: مرا گفت. ريهای خوش از مشک و عبیبو
  . کردم ک درم نفقه مییک درم به من داد تا به بلخ از آن یپس . دم و باز پس آمدمیمن از آن برتس
ستاد، و چهل سال خواب شب درباقی یذوالنون را چهل چهله بداشت، و چهل موقف با. وددی بینقل است که مر

ن یبا ا! ني کردم و چننيچن: گفت. ک ذالنون آمدیروزی به نزد. کرد، و چهل سال به پاسبانی حجرة دل نشست
ب یاز عالم غ چید، و هريچم برنمی گیکند، و به ه نظری به ما نمی. دیگو چ سخن نمییهمه رنج دوست با ما ه

چارگی که در ین بیدهم، که ا شرح حال می. کنم ش نمییم خود را ستایگو ن همه که مییو ا ،شود، مکشوف نمی
. دهم، که همه جان ودل در خدمت او دارم شرح حال می. کنم ت نمییوسع من بود به جای آوردم، واز حق شکا

م که دلم از طاعت کردن یگو کنم، و نه از آن می ش مییت بدبختی خویو حکا. میگو ش مییاما غم بی دولتی خو
دی ی خواهد بود، و من عمری حلقه به امنيترسم که اگر عمری مانده است آن باقی همچن بگرفت، لکن می

چارگی یب. انییب غمگنانی و معالج دانایاکنون تو طب. دیآ ن بر من سخت مییصرب بر. زدم که آوازی نشنوده ام می
 بخور، و نماز خفنت مکن، و همه شب بخسب، تا باشد که دوست اگر ريبرو و امشب س: ون گفتذالن.  کنريمرا تدب

  . کند به عنف در تو نظری کند اگر به رحمت در تو نظری نمی. دید به عتاب بنمایبه لطف ننما
به  مصطفی را. دلش نداد که نماز خفنت ترک کند، و نماز خفنت بگزارد و بخفت.  بخوردريش برفت و سیدرو

د و زود یكه مخنث و نامرد باشد آن که به درگاه من آ:  دیفرما د و مییگو دوستت سالم می: گفت. دیخواب د
د مراد چهل ساله در کنارت نهادم و یگو حق تعاىل می.  شود، که اصل در کار استقامت است و ترک مالمتريس

ذوالنون -کن سالم ما بدان رهزن مدعی یو لداری بدانت برسانم، و هرچه مراد توست حاصل کنم،  د مییهرچه ام
ش با عاشقان و یاگر رسوای شهرت نکنم نه خداوند تو ام تا ب! برسان و بگوی ای مدعی دروغ زن -

  . شان را از درگاه مانفور نکنییو ا. فروماندگان درگاه مکر نکنی
ن سخن بشنود که خدا مرا سالم یاذالنون . آمد تا بر ذوالنون، و حال بگفت. ه برو افتادیگر. دار شدید بیمر

د یاگر کسی گو. ستیگر د، و به های وهوی مییگرد ده است، و مدعی و دروغ زن گفته، از شادی به پهلو مییرسان
ب گاه بود که به زهر یطب. بان اندریشان طبیا: میدنماز مکن وبخسب؟ گویخی کسی را گویچگونه روا بود که ش

ن است بدانش فرمود که خود را دانست که او محفوظ بود، یش کار او در ایدانست که گشا چون می. عالج کند
. و دانست که نکند! که پسر را قربان کن: ه السالمیل را فرمود علیچنانکه حق تعاىل خل. نتواند که نماز نکند

چنانکه و نخواست؛ و . ل را امر کردیچنانکه به کشنت خل. دیایقت که با ظاهر شرع راست نیزها رود در طریچ
بود،  یق و اباحی و کشتنیده قدم آنجا نهد زندین مقام نارسیغالم کشنت خضر که امر نبود، و خواست و هرکه بد

  . مگر هرچه کند به فرمان شرع کند
تو : برو گفتم. دم در طواف، تنی نزار و زرد و استخوان بگداختهیی دیاعرابئی : نقل است که ذوالنون گفت

  محبی؟
  . بلی: گفت
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  ا از تو دور؟یک است یب تو به تو نزدیحب: گفتم
  . کینزد: گفت
  ا ناموافق؟یموافق است : گفتم
  . موافق: گفت
  ن نزاری؟ین زاری، وبدیب و تو بدیمحبوب تو به توقر. سبحان الله: گفتم

که ندانسته ای . اما علمت ان عذاب القرب و الموافقة اشد من عذاب البعد و المخالفة! ای بطال: اعرابی گفت
  عذاب قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت؟

: گفت. ت محبتیاز او سؤال كردم از غا. دمیش زنی را دیدر بعضی از سفرهای خو: نقل است که ذوالنون گفت
  . ستیت نیمحبت را غا! ای بطال
  چرا؟: گفتم
  . ستیت نیاز بهر آنکه محبوب را نها: گفت

: گفت. دیی مبتال دیاو را به بال -از آن قوم که در محبت مذکور بودند  -ادری رفت ک برینقل است که نزد
  . ابدیدوست ندارد حق را هر که از درد حق الم 

  . م که دوست ندارد او را هرکه خود را مشهور کند به دوستی اویگو  مینيلکن من چن: ذوالنون گفت
  . هیاستغفرالله و اتوب ال: آن مرد گفت
  !الم دوست خوش بود: پس گفت. ادت او درآمدیکسی به ع. مار بودیه ذالنون بنقل است ک
  . ن آسانی نام او نربدییدانستی بد اگر او را می: پس گفت.  شدريم متغیذوالنون عظ

ر ینقل است که وقتی نامه ای نوشت به بعضی از دوستان که حق تعاىل بپوشاناد مرا و تو را به پردة جهل، و در ز
  . ر سرت است که دشمن داشتة اوستید آراد آنچه رضای اوست، که بسا مستور که در زیپدآن پرده 

* * *  
دم دامن در سرافگنده و از صحرای برف یدر سفری بودم، صحرا پربرف بود، و گربی را د: نقل است که گفت

  پاشی؟ چه دانه می! ای دهقان: ذالنون گفت. دیپاش رفت و ارزن می می
  . د و خدای  بر من رحمت کندین تخم به برآیپاشم تا ا دانه می. ابندین نهیمرغکان چ: گفت
  . ردینپذ -از گربی -گانه پاشد یدانه ای که ب: گفتم
  . کنم ند آنچه مییرد، بیاگر نپذ: گفت
  . ندیب: گفتم
  . ن بس باشدیمرا ا: گفت

د و یدی که دید! ضیا اباالفی: گفت -عاشق آسا در طواف -دم یپس ذوالنون گفت چون به حج رفتم آن گرب را د
  د، وبه خانه خودم خواند؟یی داد، و آگاهی بخشیرفت، و آن تخم به برآمد، و مرا آشنایپذ

  . فروشی بهشتی به مشت ارزن به گربی چهل ساله ارزان می! خداوندا: گفت. ذوالنون از آن سخن در شور شد
! تو ای ذوالنون. ت خواند، و هرکه را راند نه به علت راندكه حق تعاىل هرکه را خواند، نه به عل: هاتفی آواز داد

  . وفتدیاس عقل تو راست نید با قیریفارغ باش که کار انفعال لما
  خدای با تو چه کرد؟: گفتم. دمیاو را به خواب د. ، وفات کردريدوستی داشتم فق: نقل است که گفت

  . ازیچ نستدی با همه نیا هیسفلگان دنن یدم که از اید و فرمودکه تو را آمرزیامرزیمرا ب: گفت
د یتی در من پدیا باری قصد معصیتی کردم خدای را، ی نخوردم تا نه معصريهرگز نان و آب س: نقل است که گفت
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  . امدین
ده نگرم یم به درگاه تو؛ و به کدام دیبه کدام قدم آ! ایبار خدا: ستاد، گفتیینقل است هرگه که در نماز خواست ا

ه ساختم و به درگاه یگی سرمایم نام تو؟ از بی سرمایم راز تو؛ وبه کدام لغت گوی، وبه کدام زفان گوبه قبله تو
  . ا را برگرفتمید حیآمدم که چون کار به ضرورت رس

م اگر فردام از او اندوهی ید با او گویش آیامروز که مرا اندوهی پ: ی پوستی و بسی گفترين بگفتی تکبیچون ا
  م؟یرسد، با که گو

  . مرا به ذل حجاب عذاب مکن! خداوندا. اللهم التعدبنی بذل الحجاب: و در مناجات گفتی
ا به حجب آخرت و از جمله ید از جمله خلق دنیی که اهل معرفت را محجوب گردانیسبحان آن خدا: و گفت

  . ایخلق آخرت به حجب دن
  . دنستین حجابها نفس دیسخت تر: و گفت
  . د که از طعام پرآمدريار نگحکمت در معده ای قر: و گفت
  . ستی توبه دروغ زنان بودیاستغفار بی آنکه از گناه بازا: و گفت
  . ما صنعیش فیفرخ آنکس که شعار دل او ورع بود، و دل او پاک از طمع بود، و محاسب نفس خو: و گفت
  . صحت تن در اندک خوردن است، و صحت روح در اندکی گناه: و گفت
ی مبتال شود راضی یعجب از آن است که به بال. ی مبتال شود، پس صرب کندیز آنکه به بالست ایعجب ن: و گفت
  . بود

  . شان برفت گمراه گردندیچون ترس از دل ا. مردمان تا ترسگار باشند، بر راه باشند: و گفت
  . وفتادیچون ترس برخاست از راه ب. بر راه راست آن است که از خدای ترسان است: و گفت
  . شییعالمت خشم خدای بربنده ترس بنده بود از درو :و گفت
 شهوات نيشان که رهیت به عمل آخرت؛ دوم تنهای ایکی ضعف نی. دیز درآیفساد بر مرد از شش چ: و گفت

ده یشان غالب گشته بود چهارم رضای مخلوقان بر رضای خالق گزیگشته بود؛ سوم باقرب اجل درازی امل بر ا
شان یش کرده باشند، و هرنهای ایرا کرده باشند؛ ششم آنکه زلتهای سلف حجت خو باشند؛ پنجم متابعت هوا
  . دا گشته استیشان پیجمله دفن کرده تا فساد برا

ح است او منافق یک است، و صاحب ارادت اگرچه صحیصاحب همت اگرچه کژ بود او به سالمت نزد: و گفت
چ سر فرو آرد، که صاحب همت را یه هرگز به هعنی آنکه صاحب همت بود او را ارادت آن نبود کی. است

  . دیی فروآیخواست نبود، و صاحب ارادت زود راضی گردد، و به جا
  . شان را نشاط به ذکر خداییشان آرزومند بود به تقوی و ایست مگر با مردمانی که دل ایزندگانی ن: و گفت
  .  نگرددري تو متغريکن که به تغ یدوستی با کس: و گفت
ه السالم، که در یق کرد با نبی الله علیاران چنان کن که صدیگر خواهی که اهل صحبت باشی صحبت با ا: و گفت

  . الجرم حق تعاىل صاحبش خواند. چ مخالف او نشدیا به هین و دنید
  . ه السالم، در اخالق و افعال و اوامر و سننیب خدای بود علیعالمت محبت خدای آن است که متابع حب: و گفت
صحبت مدار با خدای جز به موافقت، و با خلق جز به مناصحت، و با نفس به جز مخالفت، و با دشمن : و گفت

  . جز به عداوت
عنی سخن گفنت کسی را که او ی. دم جاهلرت از آنکه مستان را در وقت مستی معالجه کندیب ندیچ طبیه: و گفت
  . ار شود، آنگاه به توبه دوای او کنندیهشست مگر یپس گفت مست را دوا ن. ده بودیا باشد بی فایمست دن
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ل یش، و ذلید خواری نفس خویزتر از آنکه به وی نمایز نکند بنده ای را به عزی عزیخدای عز وجل عز: و گفت
  . ندیلرت از آنکه محجوب کند او را تا ذل نفس نبینکند بنده ای را به ذىل ذل

  . گوش داشنت استکو بازدارندة از شهوات، پاس چشم و یباری ن: و گفت
  . دید آیاگر تو را به خلق انس است طمع مدار که هرگزت به خدای انس پد: و گفت
ند، و هرکه یچ نبیدم رساننده تر به اخالص از خلوت، که هر که خلوت گرفت جز خدای هیز ندیچ چیه: و گفت

   .به عمود اخالص، و دست زند بر رکنی از ارکان صدق. دريخلوت دوست دارد تعلق گ
ک قدم ننهاده ین راه یابی نشانی است که هنوز در این چ مییعنی اگر هی. ابییی یبه اول قدم هرچه جو: و گفت

  . ماند قدم در راه نداری ای که تاذره ای از وجود می
  . گناه مقربان حسنات ابرار است: و گفت
  . ز شودیگردد و ناچ ن برحواشی آن بساط محوی و آخرنيچون بساط مجد بگسرتانند گناه اول: و گفت
ش همه روحها بشد تا به روضه یه السالم، از پیغامرب ما علیروح پ. دان معرفت افگندندیا در میارواح انب: و گفت

  . دیوصال رس
  . و گفت محب خدای را کاس محبت ندهند، مگر بعد از آنکه خوف دلش را بسوزد، و به قطع انجامد

ای اعظم اندازند، و من یک قطره آب است که در دریبه منزلت شناس که خوف آتش در جنب فراق : و گفت
  . نده تر از خوف فراقريگر دل گیزی دیدانم چ نمی

  . است، و عقوبت محبت آن است که از ذکر حق تعاىل غافل ماند یز را عقوبتیهرچ: و گفت
آن نباشد و چون  د که اویزی نگویعنی چی. ق حال وی بودید نطقش حقایصوفی آن بود که چون بگو: و گفت

  . ق حال وی ناطق بودیخاموش باشد معاملتش معرب حال وی بود و بقطع عال
  عارف که باشد؟: گفتند
  . شانیشان، جدا از ایمردی باشد از ا: گفت
  . کرت بودیرا که به هر ساعتی نزدیعارف هر ساعتی خاشعرت بود ز: و گفت
د تا الجرم صاحب یآ گر بر او مییساعتی حالتی دب هر یک حال نبود که از عالم غیعارف الزم : و گفت

  . حاالت بود نه صاحب حالت
ش را به معرفت؛ اما عارف نبود که یخو. کند عنی وصف میی. د، نه عارفی واصفیبا ف مییعارفی خا: و گفت

  . خشی الله من عباده العلماءیف بودی که انما یاگر عارف بودی، خا
  . د که او را معرفت مؤدب بودادب عاف زبر همه ادبها بو: و گفت
ان ین عامة مومنان را است، دوم معرفت حجت و بید، و ایکی معرفت توحی. معرفت بر سه وجه است: و گفت

آن . ت الله راستین اهل والیت است، و این حکما و بلغا و علما راست، سوم معرفت صفات وحدانیاست، و ا
ان یچ کس از عالمیگرداند آنچه بر ه شان ظاهر مییتعاىل بر اش تا حق یجماعتی که شاهد حق اند به دلهای خو

  . ظاهر نگرداند
عنی هم به نور ی. ونددیف انوار معرفت بدان نپیقت معرفت اطالع حق است، بر اسرار بدانچه لطایحق: و گفت

  . دیآفتاب آفتاب توان د
گر معنی آن است که چون ی، دعنی اگر مدعی باشی کذاب باشیی. ینهار که به معرفت مدعی نباشیز: و گفت

گر معنی آن است که اگر مدعی باشی یی؟ دیآ د مییان چه پدیکی است، تو در میقت یعارف و معروف در حق
ق رضی الله یش نکنند، چنانکه صدیشنت را ستایقان خویی صدیگو اگر راست می!ا دروغیی یگو ا راست میی



  ٨۵

ی یو اگر دروغ گو. اهیکه اکرب ذنبی معرفتی ا: گفته است ن معنی ذوالنونیو در ا. کمريلست بخ: گفت عنه، می
  . دیگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم تا او گویو د. عارف دروغ زن نبود

شرت از جهت آنکه هر که به آفتاب یو ب.  او در خدای سخت تر استريآنکه عارفرت است به خدای، تح: و گفت
: گفت. دندیی رسد که او، او نبود، چنانکه از صفت عارف پرسیبه جا تر بود، تاريک تر بود در آفتاب متحینزد

شان یا. ، و بی خرب، و بی مشاهده، و بی وصف، و بی کشف، و بی حجابنيننده بود بی علم، و بی عیعارف ب
دن یشان به گردانیگردش ا. شان باشندیشان باشند بحق ایشان که ایشان نباشند، بل که ایشان بدیشان نباشند، و ایا

دهای یبر د-شان نظر حق بود یشان روان گشته، و نظر ایبر زبانهای ا. شان سخن حق بودیحق باشد و سخن ا
  . افتهیشان راه یا

چون بنده ای دوست : ت کرد از حق تعاىل که گفتین صفت خرب داد و حکایه السالم از ایغمرب علیپ: پس گفت
ند، و زبان او باشم تا به من ید، و چشم او باشم تا به من بمن که خداوندم، گوش او باشم تا به من شنو. مريگ
  . دريد، و دست اوباشم تا به من گیگو

  . زاهدان پادشاهان آخرت اند، و عارفان پادشاهان زاهدانند: و گفت
عالمت محبت حق آن است که ترک کند هرچه او را از خدای شاغل است تا او ماند و شغل خدای و : و گفت
  . بس

ابد؛ دوم از خدای ترسناک یکی آن است که از طاعت حالوت نی. ز استیما رچهار چیعالمت دل ب: و گفت
  . زها به چشم عربت ننگرد؛ چهارم آنکه فهم نکند از علم آنچه شنودینبود، سوم انکه در چ

  . ده است آن است که مخالف هوا بود و تارك شهواتیت رسیعالمت آنکه مرد به مقام عبود: و گفت
  . ت آن است که بنده او باشی به همه حال، چنانکه او خداوند توست به همه حالیعبود: و گفت
علم موجود است و عمل به علم مفقود، و عمل موجود است و اخالص در عمل مفقود، و حب موجود : و گفت

  . است و صدق در حب مفقود
  . توبة عوام از گناه است، و توبه خواص از غفلت: و گفت
توبه انابت آن است که بنده توبه کند از خوف عقوبت . توبه انابت و توبه استجابت: دو قسم است توبه: و گفت

  . خدای، و توبة استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدای
دن است یت کردن است بر ترک حرام، و توبه چشم فروخوابانیتوبه دل ن. بر هر عضوی توبه ای است: و گفت

و توبه دست ترک گرفنت است در گرفنت مناهی، و توبه پای ترک رفنت است به مالهی، و توبه چشم را از محارم، 
ل، و توبه شکم خوردن حالل است، و توبه فرج دور بودن از یگوش نگاه داشنت است گوش را از شنودن اباط

  . فواحش
  . ع محسنیب عمل است و رجا شفیخوف رق: و گفت
  . د دل مشوش شودیبه قوترت بود که اگر رجا غالب آ د که از رجاءیخوف چنان با: و گفت
  . طلب حاجت به زبان فقر کنند نه به زبان حکم: و گفت
  . ط دوست تر دارم از آنکه دوام صفا با عجبیشی با تخلیدوام درو: و گفت
  . ا از او لباس جان من استیذکر خدای غذای جان من است، و ثنا بر او شراب جان من است، و ح: و گفت
  . هایبت بود اندر دل با وحشت از آنچه بر تورفته است، از ناکردنیشرم ه: و گفت
  . دوستی تو را به سخن آرد، و شرم خاموش کند وخوف بی آرام گرداند: و گفت
  . ستاده بودیها، و باطن به فضول، و با خدای عزوجل بر مقام ایتقوی آن بود که ظاهر آلوده نکند به معاص: و گفت
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  . ادق آن بود که زبان او به صواب و به حق ناطق بودص: و گفت
  . دیچ گذر نکرد، اال آن را پاره گردانی بر هري خدای است عزوجل، هرگز آن شمشريصدق شمش: و گفت

  .محزونست و سخن بحق گفنت موزون یصدق زبان: و گفت«
 یآنچه خدا یم دانیو عظ یثار كنیاآنچه بهرت بود  یعنیده است یآنچه حق برگز یثاركنیمراقبت آنستكه ا: و گفت 
و آنرا از فضل  یثار بگوشة چشم بدان بازننگرید به سبب ایم داشته است و چون از تو ذرة در وجود آیآنرا عظ
و  یفشانیز بین نیو دست از یا و هر چه آنرا خرد شمرده است بدان التفات نكنیش و دنینه از خو ینیب یخدا
  »ینیان نه بیم ن اعراض كردن دریشنت را دریخو

  . وجد سری است در دل: و گفت
ص کند هر که آن را به حق شنود، به حق یزد، و بر طلب وی حریسماع وارد حق است که دلها بدو برانگ: و گفت

  . ابد، و هرکه به نفس شنود در زندقه افتدیراه 
  . دنیبودن، و از سببها برک خدای مشغول یون آمده است و به طاعت ريار بیان بسیتوکل از طاعت خدا: و گفت
  . ون آمدنريتوکل خود را در صفت بندگی داشنت است، و از صفت خداوندی ب: و گفت
  . شیلت خویون آمدن از قوت و حري بود، و بريتوکل دست بداشنت تدب: و گفت
نکه انس ا ء حق از جهت آیا و از خلق، مگر از اولید از دنید آیانس آن است که صاحب او را وحشت پد: و گفت

  . ا، انس گرفنت است به خداییگرفنت با اول
کنند در بهشت به زبان نور، و چون در  شان خطاب مییی با ایش انس اندازند گویا را چون در عیاول: و گفت

  .کنند شان خطاب مییی با ایبت اندازند گویش هیع
ب یشان غایک ذره همت ایبسوزند  شان را به آتشیفروتر منزل انس گرفتگان به خدای آن بود که اگر ا: و گفت

  . نماند از آنکه بدو انس دارند
شت دهند تا با خلقت وحشت دهند، یانس با نفس خو. عالمت انس آن است که به خلقت انس ندهند: و گفت

  . شت انس دهندیپس با نفس خو
. زوهاستدن مخالفت نفس و هواست، و مخالفت آن ترک آریمفتاح عبادت فکرت است و نشان رس: و گفت

  . ند به روحیب ببیهرکه مداومت کند بر فکرت به دل، عالم غ
  . رضا شادبودن دل است در تلخی قضا: و گفت
 نيافنت است بعد از قضا، و جوش زدن دوستی است در عیش از قضا، و تلخی نیار است پیرضا ترک اخت: و گفت
  . بال

  ش؟ یست داننده تر به نفس خویک: گفتند
  . ست بدانچه قسمت کرده اندآنکه راضی ا: گفت
اخالص تمام نشود مگر که صدق بود در او، و صرب بر او، و صدق تمام نگردد مگر اخالص بود در او، و : و گفت

  . مداومت بر او
  . اخالص آن بود که طاعت از دشمن نگاه دارد تا تباه نکند: و گفت
. ت اعمال فراموش کندیکی بود، و رویو ک ایکی آنکه مدح و ذم نزدی. ز عالمت اخالص استیسه چ: و گفت

  . چ ثواب واجب ندارد در آخرت بدان عملیه
  . دم سخت تر از اخالص در خلوتیز ندیچ چیه: و گفت
  .  بودنيقینند نسبت آن با علم بود، و هرچه از دلها بدانند نسبت آن، با یهرچه از چشمها ب: و گفت
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زی، دوم رجوع کردن است با حق یحق کردن است، در همه چ کی نظر بهی است، نيقیز از نشان یسه چ: و گفت
  . اری خواسنت است از او در همه حاىلیدر همه کاری، سوم 

زی، دوم رجوع کردن است با حق در یکی نظر به حق کردن است در همه چی است، نيقیز از نشان یسه چ: و گفت
  .اری خواسنت است از او در همه حالیهمه کاری؛ سوم 

  .  استنيقی ثمره صرب: و گفت
 نيقی دل را پر از حب آخرت گرداند، و به اندکی نيقیا، از آنکه اندکی یشرت است از دنی بنيقیاندکی از : و گفت

  . جمله ملکوت آخرت مطالعه کند
ی یز عطایسنت و به ترک مدح خلق کند، و اگر نی آن است که بسی مخالفت کند خلق را در زنيقیعالمت : و گفت

  . ز منعی کنندیشان را اگر نیدن ایرغ گردد از نکوهدهند و فا
ب ماند از گوش با نفس داشنت از یهرکه به خلق انس گرفت بر بساط فرعون ساکن شد، و هرکه غا: و گفت

زی او را فوت یچ باک ندارد اگر همه چیب حق آمد، پس هیزها نصیاخالص دور افتاد، و هرکه را از جمله چ
  . ق حاصل داردچون حضور ح. شود، دون حق

ش محجوب است از شهود حق و از سخن حق، و اگر کسی را حق یهر مدعی که هست به دعوی خو: و گفت
  . نجاست که دعوی نشان محجوبان استیب است دعوی ایست اما اگر غایحاضر است او محتاج دعوی ن

  . د نبود تا استاد خود را فرمان برنده تر نبود از خداییهرگز مر: و گفت
ش، بزرگ گرداند خدای او را در حرکات ظاهر او، و یهرکه مراقبت کند خدای را در خطرات دل خو: تو گف

  . ابدیزد نجات یزد و هرکه در خدای گریهرکه برتسد با خدای گر
ابد، ومهرت همه گردد، و هرکه توکل کند استوار گردد، و هرکه تکلف یهرکه قناعت کند از اهل زمانه راحت : و گفت

  . دیآ ع کند، آنچه به کارش میید ضایآ آنچه به کارش نمیکند در 
  . هرکه از خدای برتسد دلش بگدازد و دوستی خدای در دلش مستحکم شود، و عقل او کامل گردد: و گفت
کند بشناسد خوار گردد،  م، و هرکه قدر آنچه طلب مییمی کند مخاطره ای کرده است عظیهرکه طلب عظ: و گفت

  . د کردیه بذل بابر چشم او قدر آنچ
  . ک تو اندک استیخوری بر حق، نشان آن است که قدر حق نزد آنکه تاسف اندک می: و گفت
   مباش، نيهر که داللت نکند تو را ظاهر او بر باطن او، با او همنش: و گفت
  . اندوه مخور بر مفقود و ذکر معبود موجود: و گفت
زها، و هرکه فراموش کند در جنب یاد او جمله چیند در جنب اد کند فراموش کیقت خدای را یهرکه به حق: گفت

  . زهایزها، و خدای عوض اوبود از همه چیزها، خدای نگاه دارد بر او جمله چیذکر خدای جمله چ
  خدای به چه شناختی؟: دندیو از او پرس

ای خالق است و عنی الله است و نور الله است که خدی. خدای را به خدا شناختم، و خلق را به رسول: گفت
پس خلق را . ه السالمیو نور خدای خلق است، و اصل خلق نور محمد است عل. خالق را به خالق توان شناخت

  . به محمد توان شناخت
  ی؟یدر خلق چه گو: و گفتند
  . ب بودیان اهل وحشت غیجمله خلق در وحشت اند و ذکر حق کردن در م: گفت
  بنده مفوض که بود؟: دندیو پرس
وند نماند به یچ پیش، و پناه با خدای دهد در جمله احوال، و او را هیوس بود از نفس و فعل خویون ماچ: گفت
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  . جز حق
  م؟یصحبت با که دار: گفتند
 بزرگ ري نشود، هرچند آن تغري تو متغريچ حال تو را منکر نگردد، و به تغیبا آنکه او را ملک نبود و به ه: گفت

  . تر باشی، به دوست محتاجرت باشیريغبود از بهر آنکه تو هرچند مت
  بنده را کی آسان گردد راه خوف؟: گفتند
  . ماری درازیم بیزکند، از بیزها پرهیمار شمرد، و از همه چیشنت بیآنگاه که خو: گفت
  بنده به چه سبب مستحق بهشت شود؟: گفتند
را سراً و یه هم سهو نبود؛ و مراقبتی خداو اجتهادی که در او ب. استقامتی که در وی گشنت  نبود. زیبه پنج چ: گفت

  . ش از انکه حسابت کنندیجهراً و انتظاری مرگ را به ساخنت زاد راه و محاسبه خود کردن، پ
  ست؟یعالمت خوف چ: دندیپرس
  . گریمن گرداند از همه خوفهای دیآنکه خوف وی را ا: گفت
  انت تر است؟یاز مردم که با ص: گفتند
  .  را نگاه دارتر استشنتیآنکه زبان خو: گفت
  ست؟یعالمت توکل چ: گفتند
  . آنکه طمع از جمله خلق منقطع گرداند: گفت
  . از عالمت توکل: دندیگر پرسیبار د
  . خلع ارباب و قطع اسباب: گفت
  . ادت کنیز: گفتند
  . تیون آوردن نفس از ربوبريت و بیانداخنت نفس در عبود: گفت
  د؟یعزلت کی درست آ: دندیپرس
  . یريآنگاه که از نفس خود عزلت گ :گفت
  ش تر بود؟یاندوه که را ب: و گفتند
  . ن مردمان رایرتیبدخو: گفت
  ست؟یا چیدن: دند كهیپرس
  . ا آن استیکند دن هرچه تو را از حق مشغول می: گفت
  ست؟یسفله ک: گفتند
  . آنکه راه به خدای نداند: گفت

  دكه با که صحبت کنم؟ی از او پرسنيوسف حسی
  . ان نبودیبا آنکه تو و من در م: گفت

  . تی کنیمرا وص:  گفتنيوسف حسیو 
 ريچ کس را حقیار باش در خصمی خدای، و هیش، نه با نفس یار باش د رخصمی نفس خویبا خدای : گفت

  . مدار، اگر چه مشرک بود، و در عاقبت او نگر که تواند که معرفت از تو سلب کند و بدو دهد
ز باش یش به خلق ده، و به خدای عزیش با حق گذار، و ظاهر خویباطن خو: گفت. ستت خوایکی ازو وصیو 

  . ازت کند از خلقیتا خدای بی ن
د، و ريش تا آرام نگی و راضی مشو از نفس خونيقیار مکن بر یشک را اخت: گفت. تی خواستیگر وصیکی دی
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  . ی باشی رو به تو آورد آن را به صرب تحمل کن و الزم درگاه خدایاگر بال
  . ش و پس مفرستیش از پیهمت خو: گفت. تی خواستیگر وصیکسی د
  . ن سخن را شرحی دهیا: گفت
  . شه مکن و نقد وقت را باشیامده است اندیاز هرچه گذشت و از هرچه هنوز ن: گفت
  ان چه کس اند؟یكه صوف: دندیپرس
  . ندیهمه بگز شان را برینند و خدای ایزی بگزیمردمانی که خدای را بر همه چ: گفت

  . داللت کن مرا بر حق: کسی بر او آمد و گفت
خواهی در اول قدم است و  د، و اگر قرب مییشرت از آن است که در شمار آیطلبی بر او ب اگر داللت می: گفت
  . ش رفته استین در پیشرح ا

  . دارم تو را دوست می: مردی بدو گفت
شناسی طلب کسی کن که او را شناسد تا تو را بر  ، و اگر نمیشناسی تو را خدای بس اگر تو خدای را می: گفت

  . او داللت کند
  . ت معرفتیاز نها: دندیپرس

ش از ید نشان او آن بود که چون بود، چنانکه بود، آنجا که بود همچنان بود که پیت معرفت رسیگفت هرکه به نها
  . آنکه بود

  ست؟یدند كه اول درجه ای که عارف روی بدانجا نهد چیپرس
  . تريبعد از آن افتقار، بعد از آن اتصال، بعد از آن ح! ريتح: گفت
  . دند از عمل عارفیپرس
  . آنکه ناظر حق بود در کل احوال: گفت
  . دند از کمال معرفت نفسیپرس
  . کو نابردنی، و هرگز گمان ن)بدو(کمال معرفت نفس گمان بد بردن است : گفت
  . به نفوس استیصق قلوب، فراموش کردن نیحقا: و گفت
  . عنی پنهان داردی. شرت استین کسی است که در ظاهر اشارت او به خدای بیاز خدای دورتر: و گفت

ن ید برفتم، از اید و تشدیید و تاید و تجرید و تفریهفتاد سال قدم زدم در توح: چنانکه نقل است از او که گفت
  . اوردمیهمه جز گمانی به چنگ ن
  کند؟ چه آرزوت می: ماری مرگ افتاد گفتندینقل است که چون در ب

  : ت گفتین بیپس ا. ک لحظه بود، او را بدانمیم، اگر همه ريش از آنکه بمیآرزو آنست که پ: گفت
  الخوف امرضنی و الشوق الحرقنی 

  انی یوالحب الصفدنی و الله اح
  . تی کنیمرا وصدر وقت وفات، که :  گفتنيوسف حسی. ل شدیک روز هوش از او زاین یو بعد از ا

اد ی باعث بود، و از خدای ريابی و تو را صحبت او بر خیصحبت با کسی دار که در ظاهر از او سالمت : گفت
  . دار او تو رایدهنده بود د

  . تی کنیدر وقت نزع که وص: ذوالنون را گفتند
  . های اوییکوید که در تعجب مانده ام، در نیمرا مشغول مدار: گفت

گفت دوست خدای : گفتند. دندیغمرب را به خواب دیا برفت، هفتاد کس پیر آن شب که از دند. پس وفات کرد
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  . میخواست آمدن به استقبال او آمده ا
ف یل الله بسیب الله مات فی حب الله هذا قتیهذا حب: دند نوشته به خطی سبزیشانی او دیچون وفات کرد، بر پ

ه یو جنازه او در سا. امدند و پر در پر گذاشتندیمرغان هوا ب. م بودم گریچون جنازه اش برداشتند آفتاب عظ. الله
د یچون به کلمه شهادت رس. گفت بردند موذنی بانگ می و در راه كه او را می -داشتند، از خانه او تا لب گور 

مرده هرچند جنازه بنهادند، و انگشت گشادة بود، او . اد از مردمان برآمد که زنده استیفر. انگشت ادوطا برآورد
از . میتوبه کرد: ر خوردند و گفتندیدند جمله تشویاهل مصر که آن حالت بد. جهد کردند انگشت به جای خود نشد

  . هیرحمة الله عل. جفاها که با وی کرده بودند وکارها کردند بر سر خاک او که صفت نتوان کرد
  

  ه ید بسطامی رحمة الله علیزیذکر با
خ ی، آن پخته جهان ناکامی، شنيق اجمعی، آن حجةالخالنينامتناهی، آن سلطان العارف فة الهی، آن دعامةیآن خل

فه بحق بود، و قطب یا بود، و حجت خدای بود، و خلیخ و اعظم اولیه، اکرب مشاید بسطامی رحمةالله علیزیبا
ق نظری یسرار و حقااضات و کرامات و حاالت و کلمات او را اندازه نبود و در ایعالم بود، و مرجع اوتاد، و ر

وسته تن در مجاهده و یو غرقه انس و محبت بود پ. بت بودیم در مقام قرب و هیغ داشت، و داینافذ، و جدی بل
قت چندان استنباط یش از او کسی را در معانی طریث عاىل بود، و پیات او در احادیدل در مشاهده داشت، و روا
د یست، تا به حدی که جنیده نیبود که علم به صحرا زد و کمال او پوش وه همه اوین شینبود که او را گفتند که در ا

  . ان مالئکهیل است در میان ما چون جربائید در میزیبا: گفت
جمله مردان . ن خراسانی استیدان ایت مید روانند، بدایدان جمله روندگان که به توحیت مینها: و هم او گفت

: دیگو د مییزین سخن آن است که بایل بر ایدل. فروشوند و نمانند ت قدم او رسند همه در گردند ویکه به بدا
  . ست سال به بوستان برگذرد تا چون ما گلی در رسدیدو
عنی ی. نمیانه نبید در میزینم و بایب د پر مییزیهژده هزار عالم از با: دیگو ه میی رحمةالله علريد ابوالخیخ ابوسعیو ش

واقعه با او همراه . کی پدر وی بودیوی گرب بود، و از بزرگان بسطام  جد. د است در حق محو استیزیآنچه با
هرگاه که لقمه به شبهت در دهان نهادمی، تو در شکم من در : چنانکه مادرش نقل کند. بوده است از شکم مادر

  . یدن آمدی، و قرار نگرفتی تا بارانداختمیطپ
  ق چه بهرت؟ین طریدر ا دند که مرد رایخ پرسین سخن آن است که از شیو مصداق ا

  . دولت مادر زاد: گفت
  اگر نبود؟: گفتند
  . تنی توانا: گفت
  شنوا، گفتند اگر نبود؟ یاگر نبود؟ گفت گوش: گفتند
  . دىل دانا: گفت
  اگر نبود؟: گفتند
  . نایچشمی ب: گفت
  اگر نبود؟: گفتند
  . مرگ مفاجا: گفت

د ان اشکرىل و یت رسین آید، و به ایسورة لقمان رس ستان فرستاد، چون بهرينقل است که چون مادرش به دب
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ن یاستاد معنی ا. د مرا خدمت کن و شکر گوی، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر گوییگو ک خدای مییلوالد
استاد مرا دستوری ده تا به خانه روم و : لوح بنهاد و گفت. د بر دل او کار کردید که آن بشنیزیبا. گفت ت مییآ

ه ای ی؟ مگر هدیفور به چه آمدیا طی: مادر گفت. د به خانه آمدیزیبا. استاد دستوری داد. میر بگوسخنی با ماد
  ا عذری افتادست؟یآورده اند، 

ی یمن در دو خانه کدخدا. ش و خدمت توید، ما را به خدمت خویفرما دم که حق مییتی رسینه که به آ: گفت
م کن تا یا در کار خدایم در خواه تا همه آن تو باشم، و یز خداا ای. ت بر جان من آمده استین آیا. نتوانم کرد

  . همه با وی باشم
  . برو و خدا را باش. دمیشنت به تو بخشیای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خو: مادر گفت
د، و بی خوابی و گرسنگی یکش اضت میید، و ریگرد د از بسطام برفت و سی سال در شام و شامات مییزیپس با

در . کی صادق بودیده گرفت، و از آن جمله ی را خدمت کرد، و از همه فاريزده پیش گرفت، و صد و سیم پیدا
  . ريد آن کتاب از طاق فروگیزیبا: گفت. ش او نشسته بودیپ
  کدام طاق؟: د گفتیزیبا

  ده ای؟یی و طاق ندیآ نجا مییآخر مدتی است که ا: گفت
  . امده امیش بردارم؟ من به نظاره نیش تو سر از پیمرا با آن چه کار که در پ!نه: گفت 

  . به بسطام باز رو که کار تو تمام شد.  است برونيچون چن: صادق گفت
ک او یچون نزد. دن او شدیی، به دیاز دور جا.  بزرگ استرينقل است که او را نشان دادند که فالن جای پ

قت قدری یاگر او را در طر: گفت. خ بازگشتیر حال شد. د که او آب دهن سوی قبله انداختی را دريد آن پیرس
  . عت بر او نرفتییبود خالف شر

  . حرمت مسجد را-نداختی یو نیهرگز در راه خ. نقل است که از خانه او تا مسجد چهل گام بود
از د که در هر مصلی گاهی سجده بازمی افگند و دو رکعت نمینقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رس

  . دینجا برتوان دویکبار بدیست که به یا نیز پادشاه دنین دهلیا: گفت رفت و می می. کرد می
آن را جداگانه احرام . ارت داشنتین زیادب نبود او را تبع ا: گفت. نه نشدیپس به کعبه رفت و آن سال به مد

  . کنم
چون . م تبع او گشتندیخلقی عظ. ی شده احرام گرفت، و در راه در شهریگر جداگانه از سربادیسال د. بازآمد

  نها کی اند؟یا: گفت. ستیخ بازنگریش. امدندیون شد مردمان از پی او بريب
  . شان با تو صحبت خواهند داشتیا: گفتند
شان را به من یگفتم ا. خواهم که خلق را به خود از خود محجوب مگردان من از تو در می! ایبار خدا: گفت

  . محجوب گردان
شان بردارد، نماز بامداد، بگزارد، یون کند، و زحمت خود از راه اريشان بیت که محبت خود از دل اپس خواس
  . انی انا الله ال اله اال انا فاعبدونی: گفت. ستیشان نگریپس به ا
  . وانه شدین مرد دیا: گفتند

  . ة عن ربهیحکا: ندیی منرب گوچنانکه بر باال. گفت نجا به زبان خدای سخن مییخ ایاو را بگذاشتند و برفتند، و ش
نعره ای بزد، و برداشت، و بوسه . عقلونیصم بکم عمی فهم ال: افت بر وی نوشتهیکله سر. شد پس در راه می
زىل بشنود؛ نه یز گشته نه گوش دارد که، خطاب لم ید در حق محو شده و ناچینما سر صوفئی می: داد، و گفت

د؛ بلكه عقل و دانش دارد، که ذره ای یزبان دارد، که ثنای بزرگواری او گوند، نه یزاىل بیچشم دارد که جمال ال
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  . ت در شان اوستین آیا. معرفت او بداند
ه، و به یخسبی در باد همه شب می! دیزیبرو و بگو که ای با: گفت. د فرستادیزیدی را به بایو ذوالنون مصری مر
  . باشی، و قافله درگذشت راحت مشغول می

ذوالنون را بگوی که مرد تمام آن باشد که همه شب خفته باشد، : خ جواب دادكهیش. و آن سخن بگفتامد ید بیمر
  . ش از نزول قافله به منزل فرود آمده بودیزد پیچون بامداد برخ

ن یده است، و بدین درجه نرسیاحوال ما بد! مبارکش باد: ست و گفتین سخن به ذوالنون باز گفتند بگریچون ا
  . ن روش سلوک باطنیخواهد، و بد قتیه طریباد

چاره آن اشرتک که بار یب: کسی گفت. نقل است که در راه اشرتی داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بود
  . ن ظلمی تمام استیار است بر او، و ایبس
  . ستیبردارنده بار اشرتک ن!ای جوانمرد: ن سخن به کرات از او بشنود گفتید چون ایزیبا

  . چ خرب نبودید، و او را از گرانی هیک بدست از پشت اشرت برتر دیتا بار بر پشت اشرت هست؟ بار به  ستیفرونگر
  . ستیچه عجب کار! سبحان الله: گفت

د، و اگر به شما مکشوف گردانم یقت حال خود از شما پنهان دارم، زبان مالمت دراز کنیاگر حق: د گفتیزیبا
  د کرد؟یاحوصله شما طاقت ندارد با شما چه ب

خرب در . با جماعتی روی به بسطام نهاد. ارت کرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشنتینه زیپس چون برفت و مد
شان مشغول خواست کرد، و از حق ید را مراعات ایزیبا. ی به استقبال شدندیشهر اوفتاد اهل بسطام به دور جا

جمله آن . ستادیبه خوردن ا. و رمضان بود. گرفت بنيخ قرصی از آستیدند، شیک او رسیچون نزد. بازمی ماند
  . عت کار بستم همه خلق مرا رد کردندیمساله ای از شر. دندیند: خ اصحاب را گفتیش. دند، از وی برگشتندیبد

د که یبانگ شن. گوش داشت -فرا در خانه مادر آمد  -م شب به بسطام رفت ین. پس صرب کرد تا شب درآمد
و احوال . خ را با وی خوش گردانیکو دار و دل مشایب مرا نیغر! ایبار خدا: گفت میکرد و  مادرش طهارت می

  . کو او را کرامت کنین
  ست؟یک: مادر گفت. پس در بزد.ه بر وی افتادیگر. شنود د آن مییزیبا

  . ت توستیغر: گفت
خلل کرد؟ از بس که  دانی به چه چشم. فوریا طی: ان آمد و در بگشاد، و چشمش خلل کرده بود و گفتیمادر گر

  . و پشتم دو تا شد از بس که غم تو خوردم. ستمیگر در فراق تو می
  .  همه بود، و آن رضای والده بودنيشیدانستم، پ  کارها مینيآن کار که باز پس: خ گفتینقل است که ش

ه از من آب ک شب والدیافتم که یجستم، در آن  اضت و مجاهده و غربت و خدمت مییآنچه در جمله ر: و گفت
چون بازآمدم در . و بر سبو رفتم نبود، در جوی رفتم آب آوردم. برفتم تا آب آورم، در کوزه آب نبود. خواست

آب خورد، و مرا دعا . چون از خواب درآمد آگاه شد. داشتم کوزه بر دست می. شبی سرد بود. خواب شده بود
  ت ننهادی؟چرا از دس: گفت. د کوزه بر دست من فسرده بودیکرد که د

  . دار شوی و من حاضر نباشمیدم که تو بیترس: گفتم
  . مه کنیآن در فران: پس گفت
همی وقت سحر آنچه . ا نه؟ و فرمان او را خالف نکرده باشمیمه راست بود یبودم تا ن ک روز مییمن تا نزد

  . ن گاه از درآمدیجستم چند می
. اندکی از او بسر آمد، برخرقه بست. ده بودیمعصفر خر تخم. دیآمد به همدان رس نقل است که چون از مکه می
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ش یگاه خویشان را از جایا: گفت. خرقه بگشاد، مورچه ای از آنجا بدر آمد. ادش آمدید یچون به بسطام رس
  . آواره کردم

ت نبود، یم المرالله به غایشان بود بنهاد، تا کسی که در التعظیآنجا که خانه ا. شان را به همدان بردیبرخاست و ا
  . ن حد نبودیالشفقة علی خلق الله تا بد

تافتم و بر  ینهادم و با آتش مجاهده م یاضت میدوازده سال آهنگر نفس خود بودم، در کوره ر: خ گفتیو ش
نه خود بودم به یپنج سال آ: نه ای کردمیش آیزدم، تا از نفس خو نهادم و پتك مالمت بر او می یسندان مذمت م
و به  -از غرور و عشوه-ش یان خویک سال نظر اعتبار کردم بر میپس . زدودم نه مییآن آ. طاعتانواع عبادت و 
گرجهد کردم تا آن یپنج سال د. دنیش پسندیدم و از اعتماد کردن بر طاعت و عمل خویزناری د. خود نگرسنت

شان کردم و از ی در کار اريچهار تکب. دمیق مرده دیبنگرستم همه خال. اوردمیده گشت، و اسالم تازه بیزنار بر
  . دمیجنازه همه بازگشتم و بی زحمت خلق به مدد خدای، به خدای رس

ن چه حال است؟ یكه ا: دندیپرس. ستییستادی و بگریدی ساعتی بایخ به در مسجد رسینقل است که چون ش
  . دیاالید بخورد که به مسجد در رود و مسج ر مییابم که تشوی شنت را چون زنی مستحاضه مییخو: گفتی

ن یچ عزم نقض نکرده ای ایهرگز ه: گفتند. ون شد بازگشتريچون ب. کبار قصد سفر حجاز کردینقل است که 
  چرا بود؟
پس مرا . و اال سرت از تن جدا کنم! کویده که اگر بازگشتی نیغی کشیدم، تیزنگی د. روی به راه نهادم: گفت
  . دای را به بسطام بگذاشتی و قصد کعبه کردیخ. ت الحرامیترکت الله ببسطام و قصدت الب: گفت

ست یدو: چه داری؟ گفتم: گفت. به حج: روی؟ گفتم کجا می: گفت. شم آمدیمردی در راه پ: نقل است که گفت
چنان کردم و : گفت. ن استیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو ایا به من ده که صاحب عیب: گفت. درم

  . بازگشتم
. ون کردندريحاصل هفت بارش از بسطام ب. دیگنج لند شد سخن او در حوصلة اهل ظاهر نمیو چون کار او ب

  د؟ یون کنريچه مرا ب: گفت خ مییش
  . میکن ون میريتو را ب. تو مردی بد ی: گفتند

  . که بدش من باشم!کا شهراین: گفت خ مییش
. اد نکردیستاد تا بامداد و خدای را یباوار یبر آن د. دینقل است که شبی بر بام رباط شد تا خدای را ذکر گو

  چه حالت بود؟ : ستند، بول کرده بود همه خون بود گفتندیبنگر
گر که یک سبب آنکه در کودکی سخنی بر زبانم رفته بود، دی. از دو سبب تا به روز به بطاىل بماندم: گفت

کرد، و اگر  شد زبانم کار نمی حاضر می اگر دلم.  بمانده بودريه انداخته بود که دلم متحیچندان عظمت بر من سا
  . ن حالت به روز آوردمیهمه شب در ا. شد آمد دلم از کار می زبانم در حرکت می

. ا فکری، در خانه شدی و همه سوراخها محکم کرد ییچون خلوتی خواست کرد برای عبادتی : دی عمر گوريو پ
  . هانه بودیا بانگی مرا بشوراند و آن خود بیترسم که آوازی : گفتی
دم، و عادتش چنان بودی سر بر یخ سخنی نشنیخ صحبت داشتم که از شیزده سال با شیس: دیسی بسطامی گویو ع

  . گر باره بر آن حالت باز شدییچون سربرآوردی آهی بکردی و د. زانو نهادی
د یر کسی فواخ هین در حالت قبض بوده است و اال در روزگار بسط از شیا: دیخ سهلگی گوینقل است که ش

  . ار گرفته اندیبس
 نيچن: دان با او گفتندیچون با خود آمد مر. سبحانی ما اعظم شانی: کبار در خلوت بود، بر زبانش برفت کهیو 
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  . کلمه ای بر زبان تو برفت
  . دیم مرا پاره پاره بکنین جنس کلمه ای بگویاگر از ا! دتان خصمیزیخداتان خصم، با: خ گفتیش

گر بار یمگر چنان افتاد که د. دین کاردها، مرا بکشیدم بدی سخنی آنيز چنیاردی بداد که اگر نکی را کیپس هر
وار گرفتند و هر یاصحاب خشت از د. د انباشته بودیزیخانه از با. دان قصد کردند تا بکشندشیمر. همان گفت

آمد چون ساعتی چند  دا نمییپ چ زخم کاردیه. آمد که کسی کارد بر آب زند چنان کارگر می. زدند کی کاردی میی
اصحاب درآمدند و حال . چون صعوه ای خرد در محراب نشسته. د آمدید پدیزیبا. شد برآمد آن صورت خُرد می

  . د نبودیزیآن با. دینیب ن است که میید ایزیبا: خ گفتیش. بگفتند
ه السالم در یچنانکه آدم عل: مین چگونه بود؟ گوید ایاگر کسی گو. نزه الجبار نفسه علی لسان عبده: پس گفت

ه السالم پری به فرق او فرو آورد تا آدم به مقدار کوچکرت باز یل علیسود، جربئ ابتدا چنان بود که سر در فلک می
چنانکه طفلی در شکم مادر دو من بود، . ن هم را بودیچون روا بود صورتی مهرت که کهرت گردد، برعکس ا. آمد

م متجلی شد، یه السالم در صورت بشری بر مریل علیو چنانکه جربائ. شود من می ستیرسد دو چون به جوانی می
  . اما تا کسی به واقعه ای آنجا نرسد شرح سود ندارد. وه بوده باشدین شیخ هم از ایحالت ش

  . ف استیبی لطین سیا: ست گفتیبی سرخ برگرفت و در نگرینقل است که وقتی س
وه ای نهی، و چهل روز نام خدای بر دلش فراموش یرم نداری که نام ما بر مش! دیزیای با: به سرش ندا آمد که

  . شد
  . وه بسطام نخورمیسوگندخوردم تا زنده باشم م: خ گفتیش

شه کردم ین اندیچون ا.  وقتم و بزرگ عصرمريبرخاطرم بگذشت که من امروز پ. روزی نشسته بودم: و گفت
نجا یاد کردم که از ایق خراسان شدم، و در منزىل مقام کردم، و سوگند یبرخاستم و به طر. م افتادیدانستم غلطی عظ

سه شبانه روز آنجا بماندم، روز چهارم مردی . دیزم تا حق تعاىل کسی به من فرستد که مرا به من بازنمایبر نخ
  . وقف کنبه اشرت اشارت کردم ت. دمیچون در نگرستم اثر آگاهی در وی بد. آمد دم، بر راحله مییرا د ٤اعور

مران بدان : گفت. آن مرد اعور به من بازنگرست. ستادی فرورفت و بانيدر ساعت دو پای اشرت به خشک بر زم
  د به هم غرقه کنم؟یزیم و بسطام و اهل بسطام را با بایآوری که چشم فرا کرده بازکنم و در بسته بازگشا می

  ی؟یآ گفتم از کجا می. من از هوش برفتم: گفت
  . امدمیوقت باز، که تو آن عهد بسته ای سه هزار فرسنگ ب از آن: گفت

  . دل نگاه دار! دیزینهار ای بایز: آنگاه گفت
  . د و برفتیو روی از من بگردان

جامه مسجد جدا داشتی، و جامه خانه جدا، و جامه طهارت . خ چهل سال در مسجد مجاور بودینقل است که ش
  . جای جدا
خدای : و گفت. وار رباطییا دیوار مسجدی، یوار بازننهادم، مگر به دیچ دیبه هچهل سال است که پشت : و گفت

  . ش بودین از ذره ای بیا. دیتعاىل از ذره ذره بازخواهد پرس
  . گر بودیی دیعنی قوت من از جای. ان خورند نخوردمیچهل سال آنچه آدم: و گفت
  . دمیان دل دیبر م چون بنگرستم زنار مشرکی. ده بان دل بودمیچهل سال د: و گفت

زی یلش نبود تا به چیچ میو شرکش آن بود که جز به حق التفات کردی که در دىل که شرک نماند به جز حق ه

                                           
 مردیك چشم كسی كه یك چشمش نابینا شده باشد و نا م یكی از روده های انسان: یعنی= اعور -  ٤
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  . بود، شرک باقی است دگر کشش می
  . دم، چون بنگرستم او طالب بود و من مطلوبیطلب یسال خدا برا یس: و گفت
  . م خداوند رایم، تعظیاد کنم دهان و زبان به سه آب بشویا سی سال است تا هروقت که خواهم كه حق ر: و گفت

  د ی؟ین راه چه دین کاری در ایصعبرت: د كهیابوموسی از وی پرس
بردم، و او  د نفس را مییست، چون مدد حق در رسیگر بردم، و او می مدتی نفس را به درگاه می: گفت
  . دیخند می

  ده ای؟ین راه چه عجبرت دیدر ا: دندیو پرس
  . دید آیآنکه کسی آنجا هرگز واد: فتگ

دا گشتی و چون یش او پیده بود که هرچه به خاطر او بگذشتی در حال پینقل است که در آخر کار او بدانجا رس
خ سرفرو برده یخ درآمدند، شیش شیک روز جماعتی پی. ل گشتییاد آوردی به جای بول خون از او زایحق را 

د در یکنم تا به شما دهم تا خود طاقت کشش آن دار ده طلب مییباز دانه پوساز بامداد : بود، برآورد و گفت
  . ابمی نمی

بوتراب او را بسی گفتی . م گرم و صاحب وجدیدی داشت عظیه، مرینقل است که بوتراب نخشبی رحمةالله عل
  . دید دیبا د مییزیی تو را بای که تونيچن: که
  ند؟ید را چه کند که بیزیند، باید را بیزیصدبار خدای باکسی که هر روز ! خواجه:  د گفتیک روز مری

د یزینی، بر قدر باید بیزیش باینی؛ و چون در پینی، بر قدر خود بیچون خدای را تو ب! ای مرد: بوتراب گفت
  . کباریکبار متجلی خواهد شد و جمله خلق را یق را رضی الله عنه، یده تفاوت است، نه صدیدر د. نییب

  . میبرو تا برو: گفت. د آمدیمر آن سخن بر دل
ی آب در دست و یسبو -آمد  یون مريشه بیخ از بیشه آمدند، شیبه ب. خ در خانه نبودیش. امدند به بسطامیهردو ب
  . د، و در حال خشک شد و بمردید افتاد بلرزیزید بوتراب بر بای که چشم مرنينی کهنه در بر همیپوست

  !ک نظر و مرگ؟ی! خایش: بوتراب گفت
کبار بر او ید آن کار به یزیدر مشاهدة با. و هنوز وقت کشف آن نبود. ن جوان کاری بودیدر نهاد ا: خ گفتیش

کبار قطع یوسف نداشتند، دستها به ی افتاد که طاقت جمال نيزنان مصر را هم. طاقت نداشت، فرو شد. افتاد
  . کردند

ی در کسی که قدحی شراب یچه گو: گفت. دیزیبا ه، نامه ای نوشت بهیی معاذ رحمة الله علیحینقل است که 
  خورد و مست ازل و ابد شد؟

کشد و  اهای ازل و ابد در مییدر ینجا مرد هست که در شبانروزیآن دانم که ا! كه من آن ندانم: د جواب دادیزیبا
  . زند د میینعره هل من مز

ه طوبی یر ساین وتو بهشت است که در زان میعاد میولکن م. مرا با تو سری هست: ی نامه ای نوشت کهیحیپس 
  . مییبگو

  . ن به کار برد؛، که از آب زمزم سرشته امیخ اید که شیبا: و قرصی با آن نامه بفرستاد، و گفت
ة یاد او باشد ما را همه نقد بهشت است، و همه سایآنجا که : اد کرد و گفتید جواب داد و آن سر او بازیزیبا

به کار نربم، از آنکه گفته بودی که از کدام آب سرشته ام، و نگفته بودی که از کدام و اما آن قرص . درخت طوبی
  . تخم کشته ام

خ را یش: گفت. دینماز خفنت آنجا رس. ارت او آمدیبرخاست و به ز. خ بسی شدیاق شیی معاذ را اشتیحیپس 
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دم که یخ را دیش. دادند، آنجا شدم می ی که در صحرا او را نشانیجا. ش نتوانستم داد، و صربم نبود تا بامدادیتشو
من در حال عجب بماندم و او را گوش : ستاده بود، و گفتینماز خفنت بگزارد، و تا روز بر سر انگشت پای ا

خ برفت که اعوذبک ان اسالک هذا یپس چون صبح برآمد، بر زبان ش. داشتم، جمله شب را در کار بود می
  . المقام
ست و اند مقام بر ما یب: خ گفتیش. د از واقعه شبانهیپرس. رفت و سالم گفتش فرو یی به وقت خویحیپس 

  . ن همه مقام حجاب استیکه ا -چ نخواهم ین همه هیگفتم از ا. شمردند
و او ملک الملوک ! چرا از خدای معرفت نخواستی! خیای ش: ی گفتیحی. د منتهی بودیزیی مبتدی بود و بایحی

  . دیبخواه دیاست، و گفته است هرچه خواه
من هرگز نخواهم که او . د که او را بدانمیت آريش غیکه مرا بر خو! ییحیخاموش ای : د نعره ای بزد و گفتیزیبا

جزوی کسی ! ییحیخود خواست او آن است ای . ان، چه کار دارمیی که معرفت او بود در میجا. را جز او داند
  . گر او را نشناسدید

  . بی کنیکه از آن فتوحی که تو را دوش بوده است مرا نص به حق عزت خدای: ی گفتیحیپس 
سی، و محبت محمد یم و شوق موسی و طهارت عیل، و خلت ابراهیاگر صفوت آدم، و قدس جربائ: خ گفتیش
صاحب همت باش به . نهار راضی نشوی و ماورای آن طلب کنی که ماورای کارهاستیه السالم به تو دهند زیعل
  . ی محجوب آن شوییرچه فروآا که به هیچ فرو میه
  . خ فرستاد که به شب برآنجا نماز کنیی بر شرياحمد حرب، حص 
  . ر سر گرفتمیان جمع کردم، و در بالشی نهادم، و آن را زینیان و زمیمن عبادت آسمان: خ گفتیش

ر ؟ مارا مسندی ما را مصلی، به چه کا: خ بدو باز داد کهیش. ی فرستادیخ را مصالینقل است که ذالنون مصری ش
  . میه کنیفرست تا بر او تک

  . دیت رسیاز درگذشت و به نهایعنی کار از نی
ن وقت بگداخته بود، جز پوستی و یخ ایآن هم باز فرستاد، که ش. کو فرستادیذوالنون بالش ن: بوموسی گفت

  . دیایاز نین ه گاه او لطف و کرم حق بود، به بالش مخلوقیآن را که تک: گفت. استخوانی نمانده بود
د شد که از یناگاه حالتی پد. مگر خوابی درآمد - ده یسردر خرقه کش-ی بودم یشبی در صحرا: نقل است که گفت

کرد که به بآب سرد  دار شدم نفسم کاهلی مییچون ب. ت سرد بودیو شب به غا. عنی احتالمی. د کردیآن غسل با
دم و یچون کاهلی نفس بد: گفت» . ريش گین معامله فرابیا د، آنگاهیصرب کن تا آفتاب برآ« : گفت می. غسل کند

خ فرو شکستم و غسل کردم و همچنان یدانستم که نماز به قضا خواهد انداخت، برخاستم و همچنان باز آن خرقه 
  . چون به هوش آمدم ناگه خرقه خشک شده بود. هوش شدمیفتادم و بیبودم تا وقتی که ب ان آن خرقه مییدر م

ت بربطی یجوانی از بزرگ زادگان وال. آمد ک شب از گورستان مییخ بسی در گورستان گشتی یه شنقل است ک
د هردو یزید زد، بربط، سربا یزیجوان بربط بر سر با. د الحول کردیزید باید رسیزیچون به با. زد در دست می

کی را از ی. کرد تا بامداد ش بازآمد، توقفیة خوید به زاویزیبا. ستیندانست که او ک. جوان مست بود. بشکست
  بربطی به چند دهند؟ : اصحاب بخواند و گفت

آن جوان را : ار کرد و بدان جوان فرستاد و گفتیبهای آن معلوم کرد، و در خرقه ای بست، و پاره ای حلوا به آن 
صرف کن و ن زر در بهای آن یا. د، دوش آن بربط بر مازدی و بشکستیگو خواهد و می د عذر مییزیبگوی که با

  . زدین حلوا از بهر آن تا غصه شکسنت آن از دلت برخیعوضی باز خر و ا
  . خ عذر خواست و توبه کرد، و چند جوان با او توبه کردندیامد و از شیجوان چون بدانست ب
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د بازگشت، و راه بر یزیبا. آمد در تنگنای راهی افتاد، و سگی می. گذشت با جماعتی ک روز میینقل است که 
دی گذشت که حق تعاىل آدمی را یق انکار برمرین خاطر به طرید گشت، مگر ایثار کرد تاسگ را باز نبایا سگ

ثار یراه بر سگی ا - دان یو جماعتی مر -گاه ین همه پایبا ا.  استنيد سلطان العارفیزیو با. ده استیمکرم گردان
  ن چگونه بود؟یا. کند و بازگردد

 در وجود آمده ريد گفت در سبق السبق از من چه تقصیزیه زبان حال با بان سگ بیا! ای جوانمرد: خ گفتیش
 در سر تو نيدند و خلعت سلطان العارفی حاصل شده است که پوستی از سگی در من پوشرياست، و از تو چه توف

  . ثار کردمیشه در سر ما درآمد تا راه بر او این اندیافگندند؟ ا
  

اگر خشکم : سگ گفت. خ دامن از او درفراهم گرفتیش. او همراه او افتادسگی با . رفت کروز میینقل است که 
اما اگر دامن به خود باز زنی، اگر به . ان من و توصلحی اندازدیست، و اگر ترم هفت آب و خاک میچ خللی نیه

  . ا غسل کنی پاک نشوییهفت در
  یان ما پاكیت بود که از میا به سبب جمعم تیا تا هردو برهم کنیب. د باطنید ظاهر و من پلیتو پل: د گفتیزیبا

  . سربرکند
هرکه به من رسد سنگی بر پهلوی . ی که من رد خلقم، و تو مقبول خلقیتو همراهی و انبازی مرا نشا: سگ گفت

و من هرگز استخوانی فردا را ننهاده ام، تو ! نيا سلطان العارفیک یسالم عل: دیمن زند، و هرکه به تو رسد گو
  . فردا را -داری خمی گندم 

ن یی را که بهرتیسبحان آن خدا. زال را چون کنمیزل و ال یم، همراهی لم یشا همراهی سگی را نمی: د گفتیزیبا
  . ن خلق پرورش دهدیخلق را به کمرت

ان بندم تا یگفتم به بازار شوم زناری بخرم و بر م. د شدمیدلتنگی بر من درآمد و از طاعت نوم: خ گفتیپس ش
ک درم ین به یا: گفتم. ختهیدم زناری آویدکانی را د. کردم ون آمدم، طلب میريب. ان خلق برودیاز مننگ من 

  به چند دهی؟ : گفتم. بدهند
  . ناریبه هزار د: گفت

نار کم یی بندند به هزار دیان چون تویتو ندانستی که زناری که بر م: هاتفی آواز داد. ش افکندمیمن سر در پ
  .ت استیگشت دانستم كه حق را عنا گفت دلم خوش. ندهند

ب یچ غاید هیزیصاحب تبع و صاحب قبول؛ و از حلقه ی با. نقل است که زاهدی بود از جمله بزرگان بسطام
امروز سی سال ! ای خواجه: د را گفتیزیک روز بای. دی و با اصحاب او نشست کردییهمه سخن او شن. نبودی

 یی اثری نمیگو ن علم که مییخفتم و در خود از ا چ نمییچنانکه ه. م الدهرم و به شب در نمازمیاست تا صا
  . ن سخن رایکنم، و دوست دارم ا ن علم مییق ایابم، و تصدی
  : د گفتیزیبا
  . ابییث نین حدیکی ذره از ایصد سال به روز به روزه باشی و به شب بنماز، یاگر س -

  چرا؟ : مرد گفت
  . شیخونکه تو محجوبی به نفس یاز جهت ا: گفت

  . ستین چیدوای ا: مرد گفت
  . تو هرگز قبول نکنی: خ گفتیش

  . ییبا من بگوی تا به جای آورم هرچه گو! کنم: گفت
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م بر ین جامه که داری برکش وازاری از گلین ساعت برو و موی محاسن و سر را پاک بسرته کن و ایا: خ گفتیش
کی یشان گوی هرکه مرا یون شو، و کودکان را جمع کن و بدريز و به بازار بیآن بند و توبره پر جوز برگردن آویم
ن یشناسد آنجا رو، وعالج تو ا گرد، هرجا که تو را می  در شهر مینيهمچن. دهم ک جوز بدو مییزند  لی مییس

  . است
  . سبحان الله الاله اال الله: گفت. ن بشنودیمردا
  . مه گفنت مشرک شدین کلیتو بد. شود د مومن میین کلمه بگویکافری اگر ا: گفت

  چرا؟ : مرد گفت
تو بزرگی نفس . الجرم مشرک گشتی. ن توان کردیشنت را بزرگرت شمردی از آنکه ایاز جهت آنکه خو: خ گفتیش
  . م خدای راینه تعظ. ن کلمه گفتییرا ا

  . گر فرماییزی دیچ. ن نتوانم کردیا: مرد گفت
  . ن است که گفتمیعالج ا: گفت

  . دنتوانم کر: مرد گفت
  . من گفتم که نکنی و فرمان نربی! نه: خ گفتیش

 ريراه بسطام کن تا آن پ: ق وی را گفتیشق. ه عزم حج کردیق بلخی رحمةالله علینقل است که شاگردی از آن شق
  . ارت کنییرا ز

  ست؟ ی تو کريپ: د او را گفتیزیبا. آن شاگرد به بسطام آمد
  . قیشق: گفت
  د؟ یاو چه گو: خ گفتیش

 ني گردد، و زمنيد که اگر آسمان روئی گونيق از خلق فارغ شده است، و بر حکم توکل نشسته، و او چنیشق: گفت
ال من باشد، من از توکل ید، و خلق همه عالم عیاه نروی گني گرد د، و هرگز از آسمان باران نبارد، و از زمنيآهن

  . خود برنگردم
د کالغی بودی به شهر آن یزیاگر با. ب مشرکی که اوستنت صعیا! نت صعب کافرییا: د که بشنود گفتیزیبا

چون گرسنه گردی دو گرده . یچون بازگردی بگو او را که نگر خدای را به دو گرده نان نه آزمائ. دییمشرک نرپ
 نيت از شومی معاملت تو به زمیکسو نه تا آن شهر و والیش بخواه، وبارنامه توکل به یاز جنسی از آن خو

  . فرونشود
  . زود بازگشتی: ق گفتیشق. ق شدیبه بلخ بر شق. ن سخن بازگشت و به حج نرفتید از هول ایمرآن 

 گفت، من ني جواب دادم و او چننيد، و من چنی پرسنيبر او رفتم چن. د کنیزیتو گفته بودی که گذر بر با! نه: گفت
ند که ی گونيد که چنیسخن بر خودبدن یب ایع. رک بودیق زیشق. اگاهانمیدم تا تو را بین سخن بازگردیاز هول ا

: د را گفتیق مریپس شق. شرت افتدیلکن پنداشت بزرگان را ب. چهارصد خروار کتاب داشت، و مردی بزرگ بود
  تو نگفتی که اگر او چنان است تو چگونه ای؟ 

  . نه: گفت
  ید گفت بازآمدیزیباد برخاست و باز ببسطام آمد ی است تو چگونة مرنياگر او چن. اکنون برو و برپس: گفت
  مرا بازفرستاد تا که از تو برپسم اگر او چنانست است تو چگونه ای؟ : گفت

  ! ش نگریگر نادانین دیا: د گفتیزیبا
  . م توندانییاگرمن بگو: پس گفت
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  . ع نشودیسند تا رنج ضاید تا حرفی بنویند فرمایاگر مصلحت ب. دین امیمن از راهی دور آمده ام، بد: گفت
  . ن استید ایزیبا. مید بسم الله الرحمن الرحیسیبنو: گفت دیزیبا

چون موصوفی نبود، چگونه وصفش توان کرد تا بدان چه رسد که . چ استید هیزیعنی بای. د و دادیکاغذ فرانورد
ابد ی و تخلقوا باخالق الله می. ن همه صفت خلق استیا اخالصی که ایا توکلی دارد یپرسند که او چگونه است 

  . ه توکل محلی شدننه ب
نگرد، تا  فرستاد تا راه می ده، و هر ساعت کسی بر بام مییک رسیمار شده بود، و اجلش نزدیق بیشق. د رفتیمر
  . ش از آنکه اجلش در رسدیپ

  د؟ یچه گفت مر: د، گفتید در رسینفسی چند مانده بود که مر. د بشنودیزیجواب با
  . برکاغذ نوشته است: گفت
ب پنداشت یومسلمانی پاک بربد از ع. اشهد ان الاله االالله و اشهد ان محمدا رسول الله: گفت: ق برخواندیشق
  . ش، و از آن باز پس آمد و توبه کرد و جان بدادیخو

توانستند  چنانکه هر هزار بر آب می. د شدندیزیه در بر بایه رحمةالله علید با احمد خضروینقل است که هزار مر
ون ريد بید نداریزیهرکه از شما طاقت مشاهده با: شان گفتیچنانکه احمد بد. دیوانستند پرت رفنت، و در هوا می

خ بود بنهادند، که یز شیی داشتند؛ در خانه ه دهلیکی عصایهر هزار در رفتند و هر. میخ رویارت شید تا  به زیباش
شنت را یمن خو: گفت. د نرفتیزیباستاد و بر ید باز ایک مری. شد یند، خانه پر عصائیت العصا گویآن خانه را ب

  . من عصاها گوش دارم. خ رومینم که بر شیب ت آن نمییاهل
  . دشیدرآور -که اصل اوست  - آن بهرت شما : د گفتیزید درآمدند بایزیچون جمع بر با

  احت و گرد عالم گشنت؟ یه را گفت تا کی سید خضرویزیبا. برفتند و او را درآوردند
  .  شودريستد متغیجای با: یبر چون آب : ه گفتیخضرو

  . رییش نپذی نگرد، و آالريا نباشی تا هرگز متغی چرا درريكن بحراً ال تتغ: خ گفتیش
  . میکن فروتر آی که سخن تو فهم نمی! خیای ش: احمد گفت. د در سخن آمدیزیخ بایپس ش

  . فروتر آمد
دم یس را دیابل! خیا شی: احمد گفت. اموش شدد خیزید فهم كردند بایزیآنگاه سخن با.  گفت تا هفت بارنيهمچن

  !بر سر کوی تو بردار کرده
شرط . کی را وسوسه کرد تا در خوفی افتادیاکنون . با ما عهد کرده بود که گرد بسطام نگردد!آری: د گفتیزیبا

  . ن است که بردرگاه پادشاهان بردار کنندیدزدان ا
  ستند؟یشان کیا. م مانند زن و مردینیب را می ک تو جماعتییكه ما به نزد: دیخ پرسیوکسی از ش

  . دهم شان مییکنند و من جواب ا ند و مرا از علوم سوال مییآ شتگان اند که مییشان فریا: گفت
ز تا خدای را ذکر یکه خ یآمدند یشتگان آسمان اول بر او مید که فرید ک شب به خواب میینقل است که 

 تا نيهمچن. او همان جواب داد. امدند همان گفتندیتگان آسمان دوم بفرش. من زبان ذکر ندارم: گفت. مییگو
آنگاه که اهل : پس زبان ذکر او کی خواهد داشت؟گفت: داد گفتندیك جواب میاو همان . فرشتگان آسمان هفتم

گردد و  د گرد عرش خداوند مییزیپس با. امت بگذردیند و قريدوزخ در دوزخ و اهل بهشت در بهشت قرار گ
  . د الله اللهیوگ می

زترم، و بند همت تر، که او را در من طمع یطان است من از آن عزیاگر ش: گفتم. شبی خانه روشن گشت: و گفت
  . ک توست بگذار تا از سر خدمت به سرای کرامت رسمیافتد و اگر از نزد



  ١٠٠

  چ در خانه معلوم هست؟ ید تا هیبنگر: گفت. افتین ک شب ذوق عبادت میینقل است که 
  . ستید که خانه ما خانه بقاالن نید و با کسی دهیبرب: گفت. دندیم خوشه انگور دین. ستندیگربن

  . افتیش بازیتا وقت خو
د به یزیبا. ست که چراغ نداشتندیگر ن کودک مییا. گی او گربی بود و کودکی داشتینقل است که در همسا

غ ید درآمد، دریزیی بایچون روشنا: ان گفتندشیا. کودکشان خاموش شد. شان بردیش چراغی در خانه ایدست خو
  . میش شویکی خویبود که به سر تار

  . در حال مسلمان شدند
  ! مسلمان شو: خ گفتندینقل است که گربی بود در عهد ش

  . کند د، آرزو نمییکن ن است که شما مییو اگر ا. کند، من طاقت ندارم د مییزین است که بایاگر مسلمانی ا: گفت
از دوستان  -م ید تا به استقبال دوستی شویزیبرخ: دان را گفتیمر. ه روزی در مسجدی نشسته بودنقل است ک
  . جبار عالم
ندا آمد از حق به دلم او را : د گفتیزیآمد با م هروی بر خری نشسته مییدند ابراهیچون به دروازه رس. پس برفتند

  . ن به تو دهند هنوز مشتی خاک بودیآخر  ونياگر شفاعت اول: گفت» . ع آوریاستقبال کن و به ما شف
  . او عجب داشت: د گفتیزیبا

 نين است که چنیخ اید که شیشیم با خود اندیابراه. پس چون وقت سفره درآمد، مگر طعامی بود خوش
  . کو خوردیخورشهای ن

چه ای یدر. دوار زیم بگرفت وبه کناری برد، و دست بر دیچون فارغ شدند دست ابراه. ن معنی بدانستیخ ایش
  . ت ظاهر شدیی بی نهایایگشاده گشت و در

  . میا شوین دریا تا در ایاکنون ب: گفت
  . ستین مقام نیمرا ا: م را هراس آورد و گفتیابراه
ان یآن جو که از صحرا برگرفته، و نان پخته، و در انبان نهاده ای، آن جوی بوده است که چهارپا: خ گفتیپس ش

  . و آن جونجس بوده است .نداختهیخورده اند و ب
  . م توبه کردیابراه. خ گفته بودیو چنان بود که ش

ه السالم و او دست بر گردن یدم باخضر علیمن تو را د. ا برفته بودیدر طربستان کسی از دن: ک روز مردی گفتیو 
  . ه رفتیدم تو را کیچون خلق ا زجنازه بازگشتند من در هوا د. تو نهاده، و تو دست بر دوش او نهاده

  . ییگو  است که تو مینيچن: خ گفتیش
  . دیآ م قحط است و باران نمییب! خیا شی: ک روز جماعتی آمدند، کهینقل است که 

  . د که باران آمدیناودانها راست کن! نيه: خ سرفروبرد و گفتیش
  . در حال باران آغاز نهاد، چنانکه چند شبانه روز بازنداشت

پای : د آن مرد را گفتید پای برکشیزیبا. دی با او به هم فرو کردیمر. ی فرو کردخ پایک روز شینقل است که 
  ! برکش

همچنان بماند تا آخر عمر و آن از آن بود که پنداشت پای فروکردن مردان . دنیآن مرد پای برنتوانست کش
  . گریاس خلق دیهمچنان بود که ق

ای : گفتتند. ش بنهادیپای از زبر پا. خاست تا بروددانشمندی بر. خ پای فروکرده بودیکبار شینقل است که 
   کردی؟ نيچرا چن! نادان
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  . د؟ طاماتی در او بسته اندییگو چه می: از سرپنداری گفت
: دیکی از بزرگان پرسی. ت کردین فرزند آن علت سرایند که به چندی گونيو چن. بعد از آن در آن پای خوره افتاد

  ت كند، چه معنی است؟ یگران سرایت وی به دکی گناه کرد، عقوبیچون است که 
  .  او دورتر شودريچون مردی سخت انداز بود، ت: گفت

  . فالن مساله بر من کشف گردان: خ آمد و گفتیش شینقل است که منکری به امتحان پ
تا از وی سؤال كن . کی از دوستان ماستیدر آن غار . به فالن کوه غاری است: د، گفتیخ انکار در وی بدیش

  . بر تو کشف گرداند
هوش شد و جامه نجس کرد، و بی خود ید بیم سهمناک، چون آن بدید عظیی دیاژدها. برخاست و بدان غار شد

ش افتاد و یخ آمد، و در پایو همچنان باز خدمت ش. ون انداخت، و کفش در آنجابگذاشتريخود را از آنجا ب
  . توبت کرد

بت خالق چگونه کشف نگاه یدر ه. بت مخلوقییتوانی داشت از ه یتو کفش نگاه نم! سبحان الله: خ گفتیش
  ! داری؟ که به انکار آمده ای که مرا فالن سخن کشف کن

ن معاملتها یا: چارة محروم گفتید، و آن بید م مییخ که کارهای عظینقل است که قرائی را انکاری بود در حق ش
  . میگانه اید که ما در آن بیگو کشم او سخنی می کشد من هم می اضت ها که او مییو ر
قرا سه روز از دست درافتاد . خ نفسی برآن قرا حوالت کردیش. خ کردیروزی قصد ش. خ را از آن آگاهی بودیش

الن یتو ندانستی که بار پ: خ گفتیخ آمد، پس از آن شیپس به نزد ش. چون بازآمد غسل کرد. وخود را نجس کرد
  برخران ننهند؟ 
دی حوالت یخ او را به مریش. د آمد و خواست تا امتحانی کندیزیش بایخورانی پید میبوسعخ اینقل است که ش
  . میت کرامت به اقطاع بدو داده ایش او رو که والیپ: گفت. د راعییکرد، نام او سع

از چون از نم. کردند کرد، و گرگان شبانی گوسفندان او می د که در صحرا نماز میید آنجا رفت راعی را دیچون سع
  خواهی؟  چه می: گفت. فارغ شد
  . نان گرم و انگور: گفت

در حال انگور بار . گر به طرف اویمه دیمه به طرف خود فرو برد و نیک نیم کرد و یبه دو ن. راعی چوبی داشت
د است و از آن من یچرا طرف تو سف: اه بود و گفتیس یخورانید مید بود و طرف سعیو طرف راعی سف. آورد
  ! اهیس
ق حال او خواهد یز الیزی نیخواستی رنگ هرچ.  خواستم و تو از راه امتحاننيقیاز آنکه من از سر : ی گفتراع
م از وی ید به حج شد، در عرفات آن گلیچون سع! نگاه دار: داد و گفت یخورانید میمی به سعیبعد از آن گل. بود
  . م با راعی بودیچون به بسطام آمد آن گل. ب شدیغا

   تو که بود؟ ريدند که پید پرسیزیاز بانقل است که 
زنی ريپ. خودیبه صحرا رفتم، ب. ی را گنج نبودیدبودم چنانکه مویک روز در غلبات شو ق و توحی. زنیريپ: گفت

ی ريبه ش. دانستم برد و من چنان بودم که خود را نمی» !رين انبان آرد با من برگیا«: مرا گفت. دیبا انبانی آرد برس
دم، که نخواسم یی که کرا دیزن را گفتم اگر به شهر وری چه گوريانبان در پشت او نهادم، و پ. امدیباشارت کردم، 

  م؟ یداند که ک
  . دمیدم؟ ظالمی رعنا را دیکه را د: گفت
  ؟ یچگونگ! هان: خ گفتیپس ش
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  ا نه؟ ی مکلف است رين شیا: زن گفتريپ
  . نه: گفتم
  ف کردی، ظالم نباشی؟یکلف نکرده است تیتو آن را که خدای تکل: گفت
  . باشم: گفتم
  . ی بودین نه رعنایا. ع است و تو صاحب کراماتیین همه میخواهی که اهل شهر بدانند که او تو را مطیبا ا: گفت
  .  من بودرين سخن پیا. توبه کردم و از اعلی به اسفل آمدم! بلی: گفتم

پس در حال . ق آن خواستییدی، از حق تعاىل تصدا کراماتی روی بدو آوریتی یبعد از آن چنان شد که چون آ
ل یم خلیالله ابراه یال اله اال الله، محمد رسول الله، نوح نج: بر او نوشته که. د آمدی به خطی سبزینوری زرد پد
  . امدیرفتی تا چنان شد که گواه به کار نین پنج گواه کرامت پذیبد. سی روح اللهیم الله، عیالله، موسی کل
د که مرا یزیمگر با  -طلبند  که جمله مردان از من می: فرمود. دمیحق را به خواب د: ه گفتیواحمد خضر

  . طلبد می
دان یکی از مریفرمود که آوردند و  یخ طعامیش. خ آمدندیش شیق بلخی و ابوتراب نخشبی پینقل است که شق

  . موافقت کن: بوتراب گفت. ستاده بودیکرد و ا خ مییخدمت ش
  . ارمروزه د: گفت
  . ک ماهه بستانیبخور و ثواب : گفت
  . ک ساله بستانیروزه بگشای و مزد : ق گفتیشق. روزه نتوان گشاد: گفت
  . نتوان گشاد: گفت

  . بگذار که او راندة حضرت است: د گفتیزیبا
  . و هردو دستش جدا کردند. امد که او را بدزدی بگرفتندیپس از مدتی ن
 دو تا شد و ريآن پ. ی آمدريفتاد بر عصای پی فرو برده بود، و بنيع عصا بر زمک روز در جامیخ ینقل است که ش
  . پشت دو تاکردی در گرفنت عصا: و گفت. خ به خانه او رفت و از وی بحلی خواستیش. عصا برداشت

مردی درآمد، آبی . خ جواب داد و آنکس آب شدید، شیا مساله ای پرسیکی درآمد، و از حینقل است که روزی 
  . ستین چیا! خیاشی: ستاده گفتید، ایرد دز

 ی آب شد از شرم و بعضنيطاقت نداشت چن. من جواب دادم. ا كردیازح کی از در درآمد و سؤاىلی: گفت
  بود یند كه آنكس جنیگو

  . دجله لب به هم آورد. دمیکبار به دجله رسی: خ گفتینقل است که ش
مرا . ارمیم دانگ به زبان نیش به نینند و من سی سال عمر خوم دانگ مرا بگذراین غره نشوم که به نیگفتم بد

  . د نه کرامتیم بایکر
ن یپس گفتم روا نبود ا. ت کندیخواستم تا از حق تعاىل درخواهم تا مونت زنان از من کفا: نقل است که گفت

  . ه السالم نخواستیغمرب علیخواسنت، که پ
  . کی استیواری، هر دویش من چه زنی، چه دیکرد تا پت یغمرب حق تعاىل آن را کفاین حرمت داشت پیبد

زی از کسی یکنی و چ تو کسبی نمی! خیا شی: پس امام گفت. کرد خ در پس امامی نماز میینقل است که ش
  خوری؟ از کجا می. خواهی نمی
  . صرب کن تا نماز قضا کنم: خ گفتیش

  چرا؟ : گفت
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  . نبود که گزارند نماز از پس کسی که روز دهنده را نداند روا: گفت
دن است به خدای تعاىل، ین نماز سبب رسیاگر پنداری که ا: گفت. کرد د که نماز مییکی در مسجدی دیکبار یو 

اگر نماز نکنی کافر باشی، و اگر ذره ای به چشم اعتماد به وی . کنی که همه پنداشت است نه مواصلت غلط می
  . نگری مشرک باشی
ده آن رحمت ید و فایاید و ثمره آن لعنت بود و کس باشد که بیارت ما آیه به زکس باشد ک: نقل است که گفت

  . باشد
  چگونه؟ : گفتند
گری یو د. بت کند، در لعنت افتدیمرا غ. د در آن حالت با خود نباشمید و حالتی بر من غالب آیایکی بی: گفت

  . ثمره آن رحمت باشد. ابد، معذور داردید حق را بر من غالب یایب
ند یمه خود بر طرف دوزخ زدمی که چون دوزخ مرا بیامت برخاستی تا من خیخواهم که زودتر ق می: گفتو 
  . ست شدی، تا من سبب راحت خلق باشمین

  . ستیدان نیاز مر ،ع نبود در اهل دوزخ اویامت شفیهرکه را از شما روز ق: دان را گفتیحاتم اصم مر
ستند و هرکه را به ید من آن است که بر کناره دوزخ بایم که مریگو ن میم: د گفتیزیبا. د گفتندیزین سخن با بایا

  . د و به بهشت فرستد و به جای او خود به دوزخ رودريدوزخ برند دست او بگ
  ن فضل که حق با تو کرده است خلق را به خدای نخوانی؟یچرا بد: گفتند
   د چون تواند که بردارد؟یزیکسی را که او خود بند کرد با: گفت

  چه کردی؟ ! خیای ش: بان فکرت فروبرده، چون سربرآورد گفتید، سر به گریاو را د. د رفتیزیش بایبزرگی پ
  . سر به فنای خود فرو بردم، و به بقای حق برآوردم: گفت

چون به . هوش شدیچندان سر بر منرب زد که ب. ما قدروا الله حق قدره: ت بر بخواندین آیب بر منرب ایک روز خطی
  آوردی تا دعوی معرفت تو کند؟  ن گدای دروغ زن را کجا مییچون دانستی ا: آمد گفت هوش
  ست؟ ین حرکت تو از چیا! خیا شی: گفت. دیلرز د که مییخ را دیدی شیمر
دنهاد ید رفت و سر برزانوی اندوه باید زد، و خاک مزابل به محاسن بایسی سال در راه صدق قدم با: خ گفتیش

  خواهی که به اسرار مردان واقف شوی؟  ک دو روز که از پس تخته برخاستی مییبه . انیتا تحرک مردان بد
دند که یاز کفار آوازی شن. ک بود که شکسته شوندیف شده بود، و نزدینقل است که وقتی لشکر اسالم در روم ضع

  ! ابید دریزیا بای
  . افتیفتاد و لشکر اسالم نصرت در لشکر کفار ا یچنانکه هراس. امدیدر حال از جانب خراسان آتشی ب

  کجابودی؟ : چون برآورد، آن مرد گفت. خ سرفرو برده بودیش. خ آمدیش شینقل است که مردی پ
  . به حضرت آن مرد: گفت
  . دمیمن به حضرت بودم و تو را ند: گفت
  . نندیان را نبیان درونیونريو ب. ونريمن درون پرده بودم و تو ب. ییگو راست می: خ گفتیش

مان را نرپسد، ودعوی یتیماران نرود، و یادت بیهرکه قرآن نخواند، و به جنازه مسلمان حاضر نشود، وبه ع: گفت
  . د که مدعی استیث کند بدانین حدیا
  . میدل صافی کن تا با تو سخنی گو: خ را گفتیکی شی
از برای تو دل صافی از ک ساعت یبه . افته امیخواهم، هنوز ن سی سال است تااز حق دل صافی می: خ گفتیش

  کجا آرم؟
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خواهم که مقدار  ن سال است تا از او مییخلق پندارند که راه به خدای روشنرت از آفتاب است، و من چند: و گفت
  . ن راه بر من گشاده گرداند و نی شودیسر سوزنی از ا

ی فرست تا نان یبال. دیبا نان فرستادی، نان خورش می! الهی: دی گفتییی بدو نرسینقل است که آن روز که بال
  . خورش کنم

  بامدادت چون است؟ : دیخ پرسیروزی بوموسی از ش
  . مرا نه بامداد است و نه شبانگاه: گفت

اگر مارا . ده پراستین ما از طاعت مقبول و خدمت پسندیخزا! دیزیای با: دادند که ینة ما آوازیو گفت به س
  . اور که ما را نبودیزی بیخواهی چ می

  آن چه بود که تو را نباشد؟ ! خداوندا: گفتم
  . از و خواری و شکستگییچارگی و عجز و نیب: گفت
چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود، پای من به عشق .  تر شده بودنيو زم. ده بودیبه صحرا شدم عشق بار: و گفت
  . شد فرو می
آنچه مراست از فضل اوست، نه از فعل . دمیدم، و از روزه جز گرسنگی ندیستادگی تن ندیاز نماز جز ا: و گفت
  . من

ش از هر دو کون است، لکن بنده یث که مرااست بین حدیچ حاصل نتوان کرد و ایبه جهد و کسب ه: پس فت
  . رود، ناگاه پای او به گنجی فرورود و توانگر گردد کبخت آن بود که میین

  . برای او با او سخن گفت ست آمد، وید که در ارادت آمد مرا فروتر بایهر مر: و گفت
نقل است که چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی، و چون در ذات حق سخن گفتی از جای 

  . و به سرآمد! آمد، آمد: و گفتی. برفتی، و در جنبش آمدی
 یاعجب بود كه بر ج یعنی.عجب دارم از کسی که او را داند و طاعتش نکند: گفت د که مییخ مردی را دیش

  بماند 
  دی؟ ین مقام بچه رسیافتی و بدین درچه به چه یا: دندینقل است که از او پرس

جده هزار یدم که هیده و حضرتی دیجهان آرم. تافت ون آمدم ماهتاب میريشبی در کودکی از بسطام ب: گفت
  . عالم درجنب آن حضرت ذره ای نمود

 خاىل و نيمی و چنین عظیدرگاهی بد! خداوندا گفتم. م بر من غالب شدیشوری در من افتاد و حالتی عظ
  ی؟ ی تنهانين شگرفی و چنیی بدیکارها

ی یکه هر ناشسته رو! میخواه د، از آن است که ما نمییآ ه از آن است که کسی نمییدرگاه خاىل ن: هاتفی آواز داد
مقام شفاعت محمد راست باز خاطری آمد که . ق را بخواهمیت کردم که جمله خالین. ستین درگاه نیسته ی ایشا
چنانکه تا . دمیک ادب که نگاه داشتی نامت بلند گردانین یبد: دم کهیخطابی شن. ادب نگاه داشتم. ه السالمیعل
  . دیزی بانيند سلطان العارفیامت گویق

ت یت فرموده استکه من دوش خواستم از کرم ربوبی حکانيد چنیزیبا: ی گفتندريش امام جعفر ابونصر فشیدر پ
ن قدر حاجت به حضرت كرم یكن شرم داشتم كه بدین پوشد لی و آخرنيم خلق اولیل غفران برجرایخواهم تا ذدر

  . ش آرم، ادب نگاه اشتمیدر تصرف خو -عت است یمراجعت کنم و شفاعت، که مقام صاحب شر
  دیزیبا. بهذی الهمة نال مانال: ی گفتريقش
  . ده استین همت بلند در اوج شرف به پرواز رسیبد
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دم، دوم بار كه به خانه رفتم خداوند خانه یاول بار که به خانه خداوند رفتم، خانه د: خ گفتینقل است که ش
دم حق ید دانستم، که اگر می چ کس نمییکه ه. عنی در حق گم شدمیدم، سوم بار نه خانه و نه خداوند خانه، ید
  . د شد، و آواز دادیزیکی به در خانه باین سخن آن است که یل بر ایدم، و دلید می
  طلبی؟ خ گفت که را مییش

  د را؟یزیبا: گفت
  . ابمی طلبم، نام و نشانش نمی د را مییزیسی سال است تا من با! دیزیچاره بایب: گفت

امرزاد که با جماعتی که در خدای گم شده اند گم یب -د یزیبا -خدای برادرم را : گفت. ن سخن با ذوالنون گفتندیا
  . شده است

  ! زی بگوییاز مجاهده خود ما را چ: د را گفتندیزیاست که با نقل
عنی ی. روزی نفس را کاری بفرمودم، حرونی کرد. مین بگویاما از کمرت. دیم، طاقت نداریاگر از بزرگرت گو: گفت

  . ا در تشنگی جان بدهیا نفس تن در طاعت ده ی: گفتم. ک سالش آب ندادمی. فرمان نربد
د که یبا او می. داند که حق است حجاب است عنی تا او مییسی که حجاب او حق است؟ ی در کیچه گو: و گفت

  . قی بودیز نماند تا کشف حقینماند و دانش او ن
خ او را یهر روز که ش. ست سال بودتا از وی جدا نشده بودیدی داشت که بیو در استغراق چنان بود که مر

  ست؟ ینام تو چ! ای پسر: خواندی گفتی
باشم و هر روز نام من  ست سال است تا در خدمت تو مییب! کنی مرا افسوس می! خیای ش: دی گفتیروزی مر

  پرسی؟  می
م و باز ريگ اد مییلکن نام او آمده و همه نامها از دل من برده، نام تو . کنم استهزا نمی! ای پسر: خ گفتیش

  . کنم فراموش می
شبی از نماز . د و نکردمیک نماز کنم که حضرت او را شای دم کهیبا ش مییدر همه عمر خو: نقل است که گفت

ك بود كه صبح ید نزدین بایگفتمی به از ا. هربار که فارغ شدمی. گزاردم خفنت تا وقت صبح، چهاررکعت نماز می
 اکنون تو را بی. د استیزیدر خور با. الهی من جهد کردم تا در خور تو بود اما نبود: اوردم و گفتم یبدمد و ترب
  . ريشان گیکی از اید را یزیاراند، باینمازان بس
خطاب آمدم که با کوزه . دیزاری کردم که راهم ده. شبی حجاب برداشتند -چهل سال  -اضات یبعد از ر: و گفت

  . ستینی تو را بار نیای که تو داری و پوست
اضت و ید بعد از چهل سال ریزیبا ان بگوی کهین مدعیبا ا! دیزیا بایدم که یی شنیندا. نداختمی بنيکوزه و پوست

د یق به خود بازبسته این عالیتا شما که چند. افتینداخت بار نینی پاره پاره تا نیمجاهدت با کوزة شکسته و پوست
داشت یگوش م ینقل است كه كس. دیابید کال و حاشا که هرگز بار ینفس ساخته ا یقت را دانة دام هوایو طر

ن چه حالت بود یروان شد گفتند ا یفتاد و خون از ویگر گفت الله و بیكبار دید تا چه خواهد كر یوقت سحرگاه
  .یث ما كنیكه حد یستیگفتند آمد كه تو ك

کرد و خون از  نقل است که شبی بر سرانگشتان پای بود از نماز خفنت تا سحر گاه و خادم آن حال مشاهده می
بی یآن چه حال بود، ما را از آن نص: دیخ پرسید از شبامدا. خادم در تعجب ماند. ختیر خ بر خاک مییچشم ش

  . کن
گفتم ای عرش به . دم چون گرگ لب آلوده و تهی شکمیعرض را د. اول قدم که رفتم، به عرش رفتم: خ گفتیش

  . ا تا چه دارییب. دهند که الرحمن علی العرش استوی تو نشانی می
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انند یاگر آسمان. دهند که انا عند المنکسر قلوبهم نشانی میز به دل تو یث است که ما را نین حدیچه جای ا: گفت
 است از ريطلبد واگر پ  میرياگر جوان است از پ. طلبند ان مییان اند از آسمانینیند و اگر زمیجو ان میینیاز زم

  طلبد یاگر زاهد است از خراباتی م. طلبد طلبد واگر خراباتی است از زاهد می جوان می
  ! بخواه: دم گفتندیقرب رس و گفت چون به مقام

  . ست، هم تو از بهر ما بخواهیمرا خواست ن: گفتم
  . بخواه: گفتند
  . تو را خواهم و بس: گفتم
  . ن خواست محال است دع نفسک و تعالیا. ماند د ذره ای مییزیتا وجود با: گفتند
  . گستاخی خواهم کرد. بی زلت بازنتوانم گشت: گفتم
  . بگوی: گفتند
  . ق رحمت کنیهمه خالبر : گفتم
  ! باز نگر: گفتند

پس . دمیکخواه تر از خود دیشان بسی نیعی بود و حق را بر ایدم، اال او را شفیده ندیچ آفریبازنگرستم، ه
  ! س رحمت کنیبر ابل: بعد از آن گفتم. خواموش شدم

اری که یخود را بدان ن تو جهد آن کن که. دیبرو که او از آتش است، آتشی را آتش با! گستاخی کردی: گفتند
  . ارییسزای آتش شوی که طاقت ن

ش خود حاضر کرد و در هر مقامی مملکتی بر من عرضه یحق تعاىل مرا دو هزار مقام در پ: نقل است که گفت
  خواهی؟  چه می! دیزیای با: مرا گفت. من قبول نکردم. کرد
  . چ نخواهمیآنک ه: گفتم

ان تو یستم که میانه کیمن در م. شانیخلق تواند و تو خالق ا! خداوند: و چون کسی از وی دعائی خواستی، گفتی
  چه كار ن فضوىلیاسرارت مرا با ا یاو دانا یبا خود گفت. و خلق واسطه باشم

  . زی آموز که سبب رستگاری من بودیمرا چ: خ آمد و گفتیش شیکی پیو 
ند؛ و یب کنی می تو مطلع است و هرچه می نت بس که بدانی که خدای بریاز علم چند! رياد گیدو حرف : گفت

  . از استیبدانی که خداوند از عمل تو بی ن
نی در یو پوست.  نهندنيخ چنیقدم بر قدم مشا: گفت خ نهاد و مییجوانی قدم بر قدم ش. رفت خ مییک روز شیو 

  .  به من ده تا برکت تو به من رسدنين پوستیخ پاره ای از ایا شی: گفت. خ بودیبر ش
  . د نکنییزید در خود کشی سودت ندارد تا عمل بایزیاگر تو پوست با: خ گفتیش
  . در من نگر! الهی: گفت د که مییده ای را دیک روز شوریو 
  ی داری، که در تو نگرد؟ یکو سر و رویت و غلبات وجد که نرياز سر غ: خ گفتیش

  . کو شودیم نیخواهم تا سر و رو آن نظر از برا آن می! خیای ش: گفت
  . راست گفتی: گفت. م خوش آمدیخ را از آن سخن عظیش

هم شراب خواره ام و هم شراب : گفت د و مییمز ش مییگفت و لب خو قت مییک روز سخن حقینقل است که 
  . و هم ساقی

زاری کردم . شد هرچند جهد کردم که گشاده شود، نمی. کی بماندیان گشادم یهفتاد زنار از م: نقل است که گفت
  . ستیکی گشادن کار تو نین یا. همه زنارها گشادی: آوازی آمد که. میز بگشاین نیالهی قوت ده تا ا: تمو گف
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از نکوفتم نگشادند؛ و به همه زبانها بار خواستم تا به زفان یبه همه دستها در حق بکوفتم آخر تا بدست ن: و گفت
  . دمیم تا به قدم دل نرفتم به منزلگاه عزت نرساندوه باز نخواستم باز ندادند، به همه قدمها به راه او برفت

الهی تو مرا : دم، گفتمی ده، و چون به قدم اول معرفت رسني کن و چننيگفتم چن سی سال بود تا من می: و گفت
  . خواهی کن باش و هرچه می

  . ستم حجاب من ذکر من بودیچون خاموش شدم، بنگر. اد کردمیسی سال خدای را : و گفت
طلق نفسک ! دیزیای با: دم کهیی شنیندا. کیف الوصول الیک: و گفتم. ار به درگاه او مناجات کردمکبی: و گفت

  . ث ما کنینخست خود را سه طالق ده، و آنگه حد. ثلثا ثم قل الله
از بهر آنکه . اگر حق تعاىل از من حساب هفتاد ساله خواهد من از وی حساب هفتاد هزار ساله خواهم: و گفت

از بلی گفنت جمله شورها که در سر . گفته است، و جمله را در شور آورده. ر سال است تا الست بربکمهفتاد هزا
  .  است از شوق الست استنيآسمان و زم
داری یم و به هر ذره دیروز شمار، هفت اندامت ذره ذره گردان! جواب شنو: بعد از آن خطاب آمد که: پس گفت

  . میله و حاصل و باقی در کنارت نهادنک حساب هفتاد هزارسایم ایگو. میده
ک آه که در یت هر دو سرای به اقطاع به مادهند هنوز بدان یند و والیاگر هشت بهشت را در کلبه ما گشا: و گفت

م با ملک هژده هزار عالم یک نفس که به درد او برآریم بل که ید ندهیان جان ما برآیاد شوق او از میسحرگاه بر
  . میبرابر نکن

ه و ناله من عذاب خود ید چندان نوحه و ناله کنم که اهل هفت دوزخ از گریدار ننمایاگر فردا در بهشت د: تو گف
  . فراموش کنند

کبارگی خود یو . میامده ایچ فرو نیما به ه. زی فروآمده اندیش از ما بوده اند هرکسی به چیکسانی که پ: و گفت
 نيد هفت آسمان و زمیک ذره صفات ما به صحرا آیم که اگر یهم و خود را از برای خود نخوایرا فدای او کرد
  . درهم اوفتد

  . عنی بنده را خواست نبودی. مینیم که او را بیند و ما نخواستیاو خواست که ما را ب: و گفت
دم یشان بگردانیروی از ا. شان را به حق خواندم، کسی مرا اجابت نکردیچهل سال روی به خلق کردم و ا: و گفت
. دمیت خود دیش از عنایت حق در حق خلق بیعنی عنای. دمیش از خود آنجا دیبه حضرت رفتم همه را پ چون

  . دیش از من به خود رسانیت آن همه را بیک عنایخواستم حق تعاىل به  یآنچه م
لم دم که در عایکی دیپس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق . ون آمدم چون مار از پوستريدی بیزیاز با: و گفت
  . کی توان بودید همه یتوح

  . دمیعنی به مقام الفناء فی الله رسیاز خدای بس بخدای رفتم، تا ندا کردند از من در من که ای تو من : و گفت
عنی به معنی الله که ان کنه ی. دمیچند هزار مقام از پس کردم، چون نگه کردم خود را در مقام حزب الله د: و گفت

  . ستیاست راه ن
عنی آنچه من بودم نماندم که من و حق شرک ی. نه خودمینه من بود، اکنون من آیحق تعاىل سی سال آ :و گفت

حق است که به زبان من سخن . شمینه خویم که آینک بگویا. ش استینه خویبود، چون من نماندم حق تعاىل آ
  . دیان ناپدید و من در میگو

  . امدیب ما نیت نصريدم و جز حیت بدريت حن درگاه مجاور بودم، به عاقبیسالها بر ا: و گفت
ا مشغول بودند و محجوب، وا هل آخرت به یا به دنیاهل دن. چ زحمت نبودیبه درگاه عزت شدم ه: و گفت

ه، و قومی به سماع و رقص، و یقت و تصوف قومی به اکل و شرب و گریان به دعوی، وارباب طریآخرت، و مدع



  ١٠٨

  . ای عجزغرق شدهیت گم شده بودند و در درريه ی حین سپاه بودند، دربادواريآنها که مقدمان راه بودند و پ
  . کرد دم که گرد من طواف مییدم خانه را دیكردم، چون به حق رس یمدتی گرد خانه طواف م: گفت
 یگریزی دیبه جز از ما چ! دیزیدم که ای بایی شنیسحرگاه ندا. افتمیدم و نیطلب ش مییشبی دل خو: گفت
  را با دل چه کار است؟ تو! طلبی می

د، و با هرکه یش آیزی رود، مرد آن است که هرجا که باشد هرچه خواهد پیمردانه آن استکه بر بی چ: و گفت
  . د از وی جواب شنودیسخن گو
  . دمیان دو انگشت خود بدیدر م یق بجملگید که خالیی رسانیحق مرا به جا: و گفت
  . دان خرم شود شادی او حجاب قرب او گرددد را حالوت طاعت دهند، چون بیمر: و گفت
  . ن درجة عارف آن است که صفات حق در وی بودیکمرت: و گفت
چ نکرده باشم، و یق مرا به آتش بسوزانند من صرب کنم، از آنجا که منم محبت او را هنوز هیاگر بدل خال: و گفت

  . حمت اوست هنوز بس کاری نباشدامرزد از آنجا که صفت رافت و ریق بیاگر گناه من و از آن همه خال
  . عنی عجب در طاعت بدتر از گناهی. کی است و از طاعت هزاریت یتوبه از معص: و گفت
  . کمال درجة عارف سوزش او بود در محبت: و گفت
  . دید که اول برخود نور ذات نمایعلم ازل دعوی کردن از کسی درست آ: و گفت
ار کردم تا چندان محبت حق بر من یق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختا را دشمن گرفتم و نزد خالیدن: و گفت

  . انه برداشتم انس به بقای لطف حق داشتمیچون زحمات از م. مستوىل شد که وجود خود را دشمن گرفتم
اد کنند که یشان از بهشت همان فریشان عرضه کنند اینتها بر ایخدای را بندگانند که اگر بهشت با همه ز: و گفت
  . ان از دوزخیدوزخ
غ جهد سر همه مرادات بردارد و همه شهوات و تمنای یقت و عامل به صدق آن بود که به تیعابد به حق: و گفت

  . ز شود، آن دوست دارد که حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد او بودیاو در محبت حق ناچ
گفت چون رضاء رضای خود به  د گفتند دىلبر یش بندگان را به بهشت مینه خداوند تعاىل برضاء خو: و گفت

  کسی دهد آنکس بهشت را چه کند؟ 
  . کی ذره حالوت معرفت در دىل به از هزار قصر در فردوس اعلیی: و گفت
  . ار مردان مرد را عاجز  گرداند و بسی عاجزان را به مردی رساندیگانگی او بسی: و گفت
ن همه صالح و زهد بادست ید، و اگر نه ایث رسین حدید تا بدید به سرقاعدة فنای اول بازرویاگر توان: و گفت

  . زند که بر شما می
  . شانیخدای شناسان ثواب بهشت است و بهشت وبال ا: و گفت
  . ان ندارد که بی حرمتی کردن و خوار داشنت برادری مسلمانیگناه شما را چنان ز: و گفت
اهل آخرت را سرور در سرور است، و دوستی حق اهل  ا را غرور در غرور است و آخرتیا اهل دنیدن: و گفت

  . معرفت را نور در نور
  . نه کار نقد است اما در مشاهده نقد نقد استیدر معا: و گفت
  . عبادت اهل معرفت را پاس انفاس است: و گفت
د د، و چون چشم بر هم نهد مقصودش آن بویچون عارف خاموش بود مرادش آن بود که باحق سخن گو: و گفت

اری یل صور بدمد از بسیو چون سر به زانو نهد طلب آن کند که سر برندارد تا اسراف. که چون باز کند به حق نگرد
  . انس که به خدای دارد
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  . ادة تنیسوار دل باش و پ: و گفت
  . خنت از خلق باشد و خاموش بودن در معرفت اویعالمت شناخت حق گر: و گفت
  . اردیغ ندارند و او خود به هردو سرای سرفرونیملکت از او درهرکه به حق مبتال گشت م: و گفت
گانه یگانه ماند چنانکه خود یعشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت واز ما دون اثر نگذاشت تا : و گفت
  . است
  . کمال عارف سوخنت او باشد در دوستی حق: و گفت
ار کرد او یشان عرضه کنند هرکه صورت اختیصورتها بر ا ارت روند، چون بازگرداندیفردا اهل بهشت به ز: و گفت
  . ارت راه ندهندیرا به ز
نه زهد دارد و نه علم ونه عمل، چون بی همه باشد، با همه . چ باشدیچ به از آن نباشد که بی هیبنده را ه: و گفت
  . باشد
  . دیایچ نید که از قلم هین قصه را الم بایا: و گفت
پس معارف از . د که معارف نماند، و عارف برسدید و در کوی او بپویمعرفت بگوعارف چندان از : و گفت
  . اردیاد نیابت دارد، و عارف به معرفت نرسد تا از معارف یعارف ن
اما هرکه از برای مباهات . ق است که از علم به معلوم شود و از خرب به مخربیطلب علم و اخبار از کسی ال: و گفت

رد، هر روز دورتر باشد، و از او مهجورتر ینت خود طلب کند تا مخلوقی اورا پذیتبت و زعلمی خواند و بدان ر
  . گردد
ا چه قدر آن دارد که کسی گذاشنت او کاری پندارد که محال باشد که کسی حق را شناسد و دوستش یدن: و گفت

  . ندارد ومعرفت بی محبت قدری ندارد
ا رسد ساکن گردد و از درآمدن و ید که چون به دریآ ه چگونه میشنوی ک های آب روان آواز مییاز جو: و گفت

  . ادت بود و نه نقصانیا را نه زیون شدن او در درريب
عنی چون ی. ا از وی محجوب مانند او را نرپستند و طاعتش ندارندیاگر ساعتی در دن. او را بندگانند: و گفت

  محجوب مانند نابود گردند؛ ونابود عبادت چون کند؟ 
  . اد حق نتواند گشادیگر جز یهرکه خدای را داند زبان به سخنی د: گفتو 

ن است که اگر هردو یزی که عارف را واجب آمد آن است که از مال و ملک تربا کند، و حق این چیکمرت: و گفت
  . جهان در سر دوستی او کنی هنوز اندک باشد

  . ثواب عارفان از حق، حق باشد: و گفت
ار یر بسیند واگر از عرش تا ثری صدهزار آدم باشند با ذرای اثر نگونيند و در عیان مکان جویعارفان در ع: گتف

ه دل عارف یقدم از عدم در زاو -ل یکائیل و میشتة مقرب، چون جربائیو اتباع و نسل بی شمار و صدهزار فر
شان خرب ندارد، و یشدن اون ريشان را موجود نپندارد و از درآمدن و بینهند، او در جنب وجود و معرفت حق ا

  . ن بود مدعی بود نه عارفیاگر به خالف ا
  د او چه کند؟ یمن چه کنم؟ عارف گو: دیعالم گو. ندیند و عالم با عالم نشیعارف معروف را ب: و گفت
ن همه که اهل محبت به محبت مهجورند، کار آن قوم یبهشت را نزد دوستان حق خطری نباشد، و با ا: و گفت
مغلوب . دارند طالب و مطلوب اند، و از طلبگاری ودوستداری خود فارغ اندیاگر خفته اند واگر ب دارند که

دن توانا است، و در مقابلة مطلوب به طلبگاری خود نگرسنت در یمشاهدة معشوق اند، که بر عاشق عشق خود د
  . ان استیراه محبت طغ
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د، به عبادتش ید كه بار معرفت او نتوانست کشیای خود مطلع گشت، بعضی از دلها دیحق بر دل اول: و گفت
  . دیمشغول گردان

  . افته مشاهدهیاضت یان خاص برندارند که مذلل کرده مجاهده باشند و رريبار حق جز بارگ: و گفت
  . شان را در شناخت خود تمام بودیید که معرفت ایکاشکی خلق به شناخت خود توانندی رس: و گفت
عنی تا بدان دم همه عمر ی. نیی و آسمان جز حق را نبنيبه دست آری که آن دم در زمک دم یجهد کن تا : و گفت

  . نییتوانگر نش
ا؛ و یسخاوتی چون سخاوت در: عالمت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد: و گفت

  . نيشفقتی چون شفقت آفتاب، و تواضعی چون تواضع زم
  . به طواف کنند، بقا خواهند؛ و اهل محبت بقلوب گردند گرد عرش و لقا خواهندان به قالب گرد کعیحاج: و گفت
  . در علم علمی است که علما ندانند و درزهد زهدی است که زاهدان نشناسند: و گفت
  . رنجاند ند فرعونی را بدو گمارند تا او را مییهرکه را برگز: و گفت
درون پرده خاموشی و سکونت . ون پرده استريکت و آرزو بن همة گفت و گوی و مشغله و بانگ و حریا: و گفت

  . و آرام است
چون حضور حاصل . ت است از حضرت حق، و عاشق خود استیی چندان است که خواجه غارين دلیا: و گفت

  . آمد چه جای گفت و گوی است
  . ک، و صحبت بدان برت از کار بدیکان به از کار نیصحبت ن: و گفت
  . شیدن نه فعل خوید کرد، آنگاه فضل خدای دیدر مجاهده با همه کار ها: و گفت
  . ابدیست و نبود و هرکه نشناخت سخن عارف درنیهرکه خدای را شناخت او را با سوال حاجت ن: و گفت
  . ه نگرداند، هرکدورت که بدو رسد صافی گرددريز مشرب گاه او تیچ چیعارف آن است که ه: و گفت
  . ت که خدای را نداند، اما خدای شناسان برآتش عذاب باشندآتش عذاب آنکس راس: و گفت
  . ندیمان برآیشبانگاه از ا. ندین راه آیهرروز هزار کس در ا: و گفت
ک قدم یآن . کی بر فرمانهای حقیبهای خود نهد، و یکی بر نصید، که یهرچه هست در دو قدم حاصل آ: و گفت

  . گر برجای آن بداردیرا بردارد و آن د
  . دیهرکه ترک هوا گفت به حق رس: و گفت
را که حق تعاىل همه جای است و حق را همه یز و همه جای او را بود، زیک حق بود همه چیهرکه نزد: و گفت

  . ز هستیچ
  . هرکه به حق عارف است جاهل است و هرکه جاهل حق است عارف است: و گفت
  . ار استیار است و زاهد سیعارف ط: و گفت
ای را شناخت عذابی گردد بر آتش، و هرکه خدای را ندانست آتش براو عذاب گردد، و هرکه هرکه خد: و گفت

  . خدای را شناخت بهشت را ثوابی گردد، و بهشت براو وباىل گردد
  .ز شاد نشود، جز به وصالیچ چیعارف به ه: و گفت

  .دانیكه نفاق عارفان فاضلرت از اخالص مر: و گفت 
ما را از امت ! ای گفتند خدانيهم اجمعیسی صلوات الله علیم و موسی و عیکه ابراه کنند ت مییآنچه روا: و گفت

ن امت یشان در ایاست جوی کردند؟ کالو حاشا بل، که این مشتی ریح ایمحمد گردان، گمان بری که آرزوی فضا
  . ان گم شدهیدر م شانی برگذشته واینيشان از اعلی علیشان برتحت ثری بود و سرهای ایدند که اقدام ایمردانی د
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شان به نامی است از نامهای خدای یام هر فرقتی از ایا در تفاوت درجات از چهار نامست، و قیحظ اول: و گفت
ادت تر بود به ظاهر ین نامها زیهرکه را حظ او از ا. و آن قول خدای است هو االول واالخر والظاهر والباطن

ن نامها باطن بود، نگران بود بدانچه رود از انوار وا سرار و یازا ت قدرت وی نگرانرت بود و هرکه را حظ اویعجا
ن نامها ین نامها اول بود، شغل او بدان بود که اندر سبقت رفته است، و هرکه را حظ او از ایهرکه را حظ او از ا

  . ن کشف برقدر طاقت او بودیآخر بود شغل او به مستقبل بسته بود با آنچه خواهد بود، و هرکس را از
د و اگر همه بی دولتی در راهتان یق را بود در حواله شما افتد در حواله مشویاگر همه دولتها که خال: و گفتند
ند واز صفای یش خالص بیکون بود و هرکه به خود فرونگرد و عبادت خوید که کار خدای کن فید مگردیافتد نوم

  . ستیچ حساب نیند او از هیکشف خود حسابی برتواند گرفت، ونفس خود را اخبث النفوس نب
 ندامت دفن کنند؛ و نيچند و در زمیهرکه دل خود را مرده گرداند به کثرت شهوات، او را در کفن لعنت پ: و گفت

  .  سالمت دفن کنندنيچند، و در زمیستادن از شهوات، او را در کفن رحمت پیاند به باز اريهرکه نفس خود را بم
آنکه از راه افتاد، مگر به ترک حرمت . فتادیو از راه ن. ، مگر به حفظ حرمتدید آنکه رسیبه حق نرس: و گفت
  . کردن
  . ابندیافت، اما جز طالبان نیث را به طلب نتوان ین حدیهرگز ا: و گفت
  . ی شود پر دریاید نعره زند و بانگ کند حوضی بود و چون خاموش بود دریچون مر: و گفت
  . یینما نان باش که میا چیا چنان نمای که هستی ی: و گفت
هرکه را ثواب خدای به فردا افتد خود امروز عبادت نکرده است که ثواب هر نفسی از مجاهدت در حال : و گفت

  . حاصل است
  طلبی؟  زی که مییافت چیپس کی خواهی . علم غدر است و معرفت مکر است و مشاهده حجاب: گفت
  . در قبض نفوس استقبض دلها در بسط نفوس است و بسط دلها : و گفت
  . نفس صفتی است که هرگز نرود جز به باطل: و گفت
  . ات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکریح: و گفت
غی از هول یاست فراق نهاده است، و تیدر آن دار الملک تختی از س. شوق دار الملک عاشقان است: و گفت

  . غ بردارندیه، و در هر نفسی هزار سربدان تک شاخ نرگس وصال بردست رجا دادیده، و یهجران کش
  . ده استیچ امل بدو نرسیاً است که دست هیهفت هزار سال بگذشت و هنوز آن نرگس غضاً طر: و گفت
  . معرفت آن است که بشناسی که حرکات و سکنات خلق به خدای است: و گفت
  . كه انداخنتشه فردا با یک روز بازآوردن است و اندیسنت را به یتوکل ز: و گفت
  .  نه به عدد است لکن به حضور بی غفلت استريذکر کث: و گفت
  . ار دانییار خود را اندک شمری و اندک حق بسیمحبت آن است که بس: و گفت
  . ا و آخرت را دوست ندارییمحبت آن است که دن: و گفت
  . دید و توحیاختالف علما رحمت است مگر در تجر: و گفت
  . است که جز باران حکمت نباراند گرسنگی ابری: و گفت
  .ش كندیق بحق آن باشد كه اشارت پین خالیدورتر: و گفت
  . ش کشد و خوی خوش داردیق به حق آن است که بار خلق بین خالیک ترینزد: و گفت
اد کردن حق است و هرکه حق را به حق شناسد زنده گردد، و هرکه حق را به خود شناسد یفراموشی نفس : و گفت

  . ی گرددفان
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نه پاک که شعاع او جمله ملکوت را روشن دارد، او را یلی از آبگیدل عارف چون چراغی است در قند: و گفت
  . کی چه باکیاز تار
  . کی حق را منت ناداشنتیکی خلق را حرمت ناداشنت، و ی. ز استیهالک خود در دو چ: و گفت
  . ایسنت ترک دن ضه صحبت موىل است ویفر: ست؟ گفتیضه و سنت چیفر: گفتند

  . تی کنیمرا وص: خ را گفتیش. رفت دی به سفری میینقل است که مر
ک خود آر یی صحبت داری، خوی بد او را با خوی نیچون با بدخو. کنم ت یبه سه خصلت تو را وص: گفت
حق دل او  ا و مهنا بود و چون کسی با تو انعامی کند اول خدای را شکر کن، بعد زا آن، آنکس را کهیشت مهیتاع

اد خواه که تو صرب نتوانی کرد و حق یی به تو  روی نهد به عجز معرتف گرد و فریبر تو مهربان کرد و چون بال
  . باک ندارد

ا، روز دوم در آخرت، روز یروز اول در دن. ست که من سه روز زاهد بود میمتی نیزهد را ق: دند از زهد گفتیپرس
به گوش . ن استیمراد من ا: گفتم. تو طاقت ما نداری! دیزیاز داد که ای باهاتفی آو.  خدا استريسوم از آنچه غ

  . افتیی. افتییمن آمد که 
 ني برآرد و مرا به اسفل السافلینيد به علیکمال رضای من از او تا حدی است که اگر بنده ای را جاو: و گفت
  . رت باشم از آن بندهید فرو برد من راضیجاو
  جه ی کمال کی رسد؟ دند که بنده به دریپرس
ب خود را بشناسد و همت خلق بردارد، آنگاه حق او را بر قدر و همت وی و به قدر دوری از یچون ع: گفت

  . ک گرداندیش نزدینفس خود به خو
زهد و : خ نعره ای بزد و گفتیش. کنی ادت زهد و عبادت نمییی و تو زیفرما ما را زهد و عبادت می: گفتند

  . ه اندعبادت از من شکافت
  كه راه حق چگونه است؟ : دندیپرس
  . دییز که به حق رسیتو از راه برخ: گفت
  د؟ یبه چه به حق توان رس: گفتند
  . به کوری و کری و گنگی: گفت
  . ستیمرت از آن سخن تو نیچ سخن عظیه. د میان شنريار سخنهای پیبس: گفتند
ند، من یگو خته مییشان آمیا. میگو ای منت میشان در بحر صفای معاملت گفتند، و من از بحر صفیا: گفت

  . م تو بر تویگو شان گفتند تو و ما؛ و من مییا. خته را پاک نکندیخته آمیآم. میگو خالص می
  !بر آسمان نگر: گفت. ت خواستیکی وصی

  ده است؟ ین که آفریدانی ا می: نگه کرد گفت
  . دانم: گفت
  . از او برحذر باش. و مطلع استده است هرجا که باشی برتیآنکس که آفر: گفت

  . ندیآسا احت نمیین طالبان از سیا: کی گفتی
  . دن محال بود در سفریم را طلبیمق. م است نه مسافریآنچه مقصود است، مق: گفت
  م؟ یصحبت با که دار: گفتند
ده ید از او پوشرد، و هرچه حق از تو دانیمار شوی تو را بازپرسد و چون گناهی کنی توبه پذیآنکه چون ب: گفت
  . نبود
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  کنی؟  چرا امشب نماز نمی: کی گفتی
عنی کاردر ی. مريگ و هرکجا افتاده ای است دست او می. گردم من گرد ملکوت می. ستیمرا فراغت نمازن: گفت

  . کنم اندرون خود می
  ست؟ ین نشان عارف چیبزرگرت: گفتند
ر قدس پشت یفروشد و دلش در حضا خرد و به تو می می زد و ازتویگر خورد و از تو می آنکه با تو طعام می: گفت

  . به بالش انس بازنهاده باشد
ند و با کس جز از وی موافقت نکند و سر خود جز با وی یعارف آن است که در خواب جز خدای نب: و گفت
  . دینگشا
و نهی از منکر نباشد که د که در وی امر  معروف یتی باشیدر وال: گفت. دند از امر به معروف و نهی از منکریپرس

  . در حضرت وحدت نه امر معروف است و نه نهی منکر باشد. ت خلق استیهردو در وال
  ده است؟ یقت معرفت رسیمَرد کی داند که به حق: گفتند
پس او فانی . آن وقت که فانی گردد در تحت اطالع حق، و باقی شود در بساط حق بی نفس و بی خلق: گفت

ود فانی و مرده ای بود زنده و زنده ای بود مرده و محجوبی بود مکشوف بود و مکشوفی بود ب یبود باقی و باق
  . محجوب

  . دیسهل عبدالله در معرفت سخن گو: خ را گفتندیش
  . ا رفته و در گرداب افتادهیسهل برکنارة در: گفت
  آنکه در بحر غرق شود، حال او چو ن بود؟ ! خیای ش: گفتند
ار خلق است تا پروای هردو کون بود و بساط گفت و گوی درنوردد که من عرف الله کل دیاز آنجا که د: گفت
  . لسانه
  ست؟ یشی چیدرو: گفتند
ند، در آن گنج گوهری یش پای به گنجی فرو شود و آن را رسوای آخرت گویآنکه کسی را در کنج دل خو: گفت

  . ش استیافت او درویهرکه آن گوهر . ندیابد، آن را محبت گوی
  مرد به خدای کی رسد؟: گفتند
  . هرگز رسد! نيای مسک: گفت
  ! افتییافتی آنچه یبه چه : گفتند
  . دی انداختمیای ناامیق صدق نهادم وبه دری قناعت بستم و در منجنريا راجمع کردم و به زنجیاسباب دن: گفت
  عمر تو چند است؟ : گفتند
  . چهار سال: گفت
  چگونه؟ : گفتند
نم، چنانکه مرپس، و روزگار یب ا بودم اما چهارسال است تا او را میید تا در حجب دنهفتاد سال بو: گفت

  . حجاب از عمر نباشد
  . رسم ت توبه نمییخ را گفت به نهایه شیاحمد خضرو

  مخلوقی به دست تواند آوردن؟. ت توبه عزتی دارد و عزت صفت حق استینها: خ گفتیش
  . مگر بعد از گسسنت. وسنت نباشدیوسنت است و پیپ: گفت. دند از نمازیپرس

  راه به خدای چگونه است؟ : گفتند
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  . وستی به اللهیب شو از راه و پیغا: گفت
  ی؟ یگو چرا مدح گرسنگی می: گفتند
  . اگر فرعون گرسنه بودی هرگز انا ربکم االعلی نگفتی: گفت
  . ابدیهرگز متکرب بوی معرفت ن: و گفت
  ست؟ینشان متکرب چ: گفتند
  . شیث تر از نفس خویند خبیکه در هژده هزار عالم نفسی بآن: گفت
  روی؟ بر سر آب می: گفتند
  . چوب پارة بر آب برود: گفت
  پری؟ در هوا می: گفتند
  . پرد مرغ در هوا می: گفت
  روی؟  به شبی به کعبه می: گفتند
  . رود جادوئی در شبی از هند به دماوند می: گفت
  ست؟یپس ار مردان چ: گفتند
  . آنکه دل در کس نبندد به جز خدای :گفت
  در مجاهده ها چون بودی؟ : گفتند
  . دمیض دیشانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حا: گفت
جز از تو کس ! ایبارخدا: ستادم، گفتمیش حضرت بایپ. گانه شدمیگانه را یا را سه طالق دادم و یدن: و گفت

نخست فضل که کرد آن بود که خاشاک نفس از . صدق من بدانست چون. ندارم و چون تو را دارم همه دارم
  . ش من برداشتیپ

افتند و بدان خلعت مشغول شدند و یآنها که فرمود او را نگاه داشتند خلعت . حق تعاىل امر و نهی فرمود: و گفت
  . من نخواستم از وی جز وی را

پس شناخت . اد کردم او شدیاد کرد من یی که یاادش کردند تا به جیادش کردم که جمله خلقان یچندان : و گفت
  . دگر باره ناخنت آورد و مرا زنده کرد. ست کردیاو تاخنت آورد و مرا ن

  . چون نگه کردم دوستی او مرا سابق بود. دارم پنداشتم که من او را دوست می: و گفت
دند و من یاضت خود دیگران رید عنیی. ای برغرقه گشتمیای عمل غرقه گشتند و من در دریهرکسی در در: و گفت
  . دمیت حق دیعنا

ند و من از حق یهمه به حق گو. دريم که هرگز نمیمردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده ای علم گرفت: و گفت
  . م ظاهریعنی علم تعلیز بر من دشوارتر از متابعت علم نبود، یچ چیالجرم گفت ه. میگو

  . م اجابت نکرد ترک او کردم و تنها رفتم به حضرتنفس را به خدای خواند: و گفت
محبت و رضا که : چه آوردی؟ گفت: گفتم. دلم را به آسمان بردند، گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد: و گفت
  . ن هردو بودندیپادشاه ا
را چ کس تو یت هیست به کفایت او تو را بس نیش دانستم، گفتم اگر به کفایچون حق را به علم خو: و گفت

  . د شدیزیگر اندام مشغول شدمی تا بایکی کاهلی کردی به دیهرگه که . بسنده نبود، تا جوارح را در خدمت آوردم
دم و آتش دوزخ یز بدتر از غفلت ندیچ چیه. ستین عقوبتی بر تن خود بدانم که چیخواستم تا سخت تر: و گفت

  . ک ذره غفلت کندیبا مردان آن نکند که 
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  .دیکنم و اعتقادم در نفس به هر نمازی آن بوده است كه گربم  و زنّار بخواهم بر نماز می سالهاست تا: و گفت
م در یكنند از ناپاکی و ما در همه عمر خود غسلی نکرد یغسل یشان در ماهیكار زنان از كار ما بهرت كه ا: و گفت
  . پاکی
  . داردچ باک نید از هین کلمه درست آید ایزیاگر در همه عمر از با: و گفت
عنی هرچه کنم در ی. ند چرا کردییند چرا نکردی دوست تر دارم از آنکه گویاگر فردا مرا در عرصات گو: و گفت

  . ان نباشمیوی منی من بود و منی شرک است و شرک بدتر از گناه است، مگر طاعتی بر من رود که من در م
  . ندید که از خود پر بیزیند مگر سر بایخاىل ب خدای تعاىل بر اسرار خلق مطلع است به هر سر که نگرد: و گفت
ک یک است و از مادور است و ای بسا کسی که از ما دور است و به ما نزدیای بسا کسا که به مانزد: و گفت
  . است
ادت یز! اربی: دار شدم، گفتمید بیپس از توح. خواستم از حق تعاىل ادت مییدم که زیدر خواب د: و گفت
  . دیتوحخواهم بعد از  نمی

فرمود . خواهی خواهم که تو می آن می: خواهی؟ گفتم چه می! دیزیا بای: دم، مرا گفتیحق را به خواب د: و گفت
  . یکه من تو را ام چنانکه تو مرائ

  . دییترک خود گوی که به من رس: گفت. دم كه  راه به تو چونستیپرس. دمیحق را به خواب د: و گفت
  . نند همه هالک شوندیب بیاگر صفت من در عالم غ. کی امیشان یون اخلق پندارند که من چ: و گفت
  . داستید است نه اول و آخر پیاست که آن را نه عمق پدیمثل من چون مثل در: و گفت

  . ست؟ گفت منمیکه عرش چ: کی از وی سؤال كردیو 
  . منم: ست؟ گفتیکرسی چ: و گفت
  . منم: ست؟ گفتیلوح و قلم چ: و گفت
  . آن همه منم: گفت. نيهم اجمعیسی صلوات الله علیم و موسی و عیی را بندگانند بدل ابراهخدا: گفتند
  . آن همه منم: گفت. لیل و اسرافیکائیل و میند که خدای را بندگان اند بدل جربائیگو می: گفتند

اگر . تد، همه حق اسیقت هرچه هست رسیهرکه در حق محو شد و به حق! بلی: د گفتیزیبا. مرد خاموش شد
  . والله اعلم واحکم. ند عجب نبودیآنکس نبود حق همه را ب

  زید قدس الله روحه العزیزیخ بایمعراج ش
  . میم و ختم کنیارین را بیا
د و به نور یبعد از آنکه مرا از همه موجودات به درجة استغنا رسان. ستمی در حق نگرنيقیبه چشم : خ گفتیش

من از حق بر . دا آوردیش بر من پیت خویبر من آشکارا کرد، و عظمت هوب اسرار ید و عجایخود منّور گردان
نور من در جنب نور حق ظلمت بود، عظمت من در جنب . ش تامل کردمیخود نگرستم و در اسرار و صفات خو

نجا همه یآنجا همه صفات بود و ا.  پندار شدني حقارت گشت، عزت من در جنب عزت حق عنيعظمت حق ع
هرچه کردم به . دم، عزت خود از عظمت و عزت او دانستمین نگاه کردم، بود خود به نور او دباز چو. کدورت

قت نظر کردم همه پرستش خود یبه چشم انصاف و حق. افتیافت از او یده قالبم هرچه ید. قدرت او توانستم کرد
  . پرستم و من پنداشته بودم که منش می. از حق بود، نه از من

  ست؟ ین چیا ایبار خدا: گفتم
د از یق من روی ننمایسر تو منم تا توفیکن مقدر و میی لیعنی مباشر افعال توی.  منريآن همه منم و نه غ: گفت

ت یده بردوخت و نگرش به اصل کار و هویدن او از من دیده من از واسطه دیپس د. دیایزی نیطاعت تو چ
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ز کرد خودی خود بی زحمت ید و عزیباقی گردان شیز کرد و به بقای خویش در آموخت، و مرا ازبود خود ناچیخو
دم و آنجا یقت بدیاز حق به حق نگاه كردم و حق را به حق. فزودیقت بیوجود من به من نمود، الجرم حق مرا حق

دم و علم کسبی بگذاشتم و زحمت یاز در کام تا مرادی کشیاكندم و زبان نیدم و گوش کوشش بیارامیمقام كردم و ب
حق را بر من . ق برفتمیبی آلت، مدتی قرار گرفتم و فضول از راه اصول به دست توف -ان برداشتم ینفس اماره از م

همه . دیافریمرا علم ازىل داد و زبانی از لطف خود در کام من نهاد و چشمم از نور خود ب. ش آمدیبخشا
ی به دست آوردم و به نور چون به زبان لطف با حق مناجات کردم و از علم حق علم. دمیموجودات را به حق بد

ش ین مغرور نشوم و ببود خویا بدیآلت با آلت گفتم بار خدا یستم، گفت ای همه بی همه با همه و بیاو بدو نگر
م بهرت که بی یاز تو مستغنی نشوم، و توبی من مرا باشی به از آنکه من بی تو خود را باشم، و به تو با تو سخن گو

  . میتو با نفس خود گو
  . ت به نزد ما مشکور باشدیعت را گوش دار و پای از حد امر و نهی در مگذار تا سعیکنون شرا: گفت
ی به از آنکه رهی، واگر مذمت یی از خود گوی است تو اگر شکر گونيقین است و دلم را یاز آنجا که مرا د: گفتم

  . ب منزهییکنی تو از ع
  از که آموختی؟ : مرا گفت
  . بید، و هم مجاب است و هم مجیول که هم مراد است و هم مرل به داند از مسئیسا: گفتم

د و ید، و مرا منور گردانید، و رقم خشنودی بر من کشید، پس دل من ندا از رضای حق بشنیاء سر من بدیچون ض
  . دانستم که بدو زنده ام و از فضل او بساط شادی در دل افگندم. دیت درگذرانیاز ظلمت نفس و از کدورات بشر

  . هرچه خواهی بخواه: گفت
تو را خواهم که از فضل فاضلرتی و ازکرم بزرگرتی و از توبه تو قانع گشتم، چون تو مرا باشی منشور فضل : گفتم

  . اریش من میو کرم در نوشتم، از خودم بازمدار، و آنچه ما دون توست در پ
ی، از آنچه یجو قت مییی و حقیگو یحق م: زمانی مرا جواب نداد، پس تاج کرامت بر فرق من نهاد و مرا گفت

  . دییدی و حق شنیحق د
. و بروی ثناها گفتم. دمیباز من شن. دیینخست تو شن. دمیدم به تو شنیدم، و اگر شنیدم به تو دیاگر د: گفتم

از یچون ضعف من بدانست و ن. دمید ب صنع او مییدم و عجایپر ن عز او مییادیا مرا بردار تا در میالجرم از کرب
اراست و تاج کرامت بر سر من نهاد، و درسرای ینت خود بید و به زین بشناخت مرا به قوت خود قوی گردانم

د از حضرت خود مرا نام نهاد و به خودی یچون مطلع شد که صفات من در صفات او برس. د بر من گشادیتوح
ت که رضای توست ورضای تو رضای ما آن اس: ی برخاست و گفتید آمد، دویی پدیکتایف داد و یخود مرا تشر

  . دريرد و منی تو کس بر تو نگیش نپذیآن است که رضای ماست سخن تو آال
. لمن الملک: ون آمدم تا گفترياز کوره امتحان خالص ب. دید و بازم زنده گردانیت بچشانريپس مرا زخم غ

چون سخن همان بود که در . اتو ر: گفتم. اریلمن االخت: گفت. تو را: گفتم. لمن الحکم: گفت. تو را: گفتم
اسودی و اگر محبت نبودی ید که اگر سبق رحمت من نبودی خلق هرگز نیت کار شنود خواست که مرا بازنمایبدا

چون . دیز از من کسی اثری ندین. ستیبه نظر قهاری به واسطه جباری به من نگر. قدرت دمار از همه برآوردی
ت تن را بر همه بوته ها بگداختم و اسب طلب ريانداختم و به آتش غها در یش خود را به همه وادیدر مستی خو

. دمیو روشنرت از خاموشی چراغی ند. افتمیزی نیدم، و به از عجز چیدی ندیاز صیدر فضای صحرا بتاختم، به از ن
. دیت رسیدم تا کار به غایساکن سرای سکوت شدم و صدرة صابری در پوش. د میو سخن به از بی سخن نشن

د ید و توحینه ظالمانی من گشاد و مرا از تجریفرجه ای از فرج در س. د یت خاىل دیر و باطن مرا از علت بشرظاه
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. زدانی استیالجرم اکنون زبانم از لطف صمدانی است و دلم از نور ربانی است و چشمم از صنع . زبانی داد
دم اشارت من ازىل ین مقام رسیچون بد. مرينمچون بدو زنده ام هرگز . مريگ و به قوت او می. میگو به مدد او می

م تا یگو نه از خود می. د استید است و روان من روان تجریزبان من زبان توح. است و عبادت من ابدی است
. ان ترجمانی امیگرداند آنچه خواهد و من در م زبان را او می. م تا مذکر باشمیگو ا به خود مییمحدث باشم 

  . نندیخواهند که تو را بب که خلق می: د مرا گفتیاکنون چون مرا بزرگ گردان. ت نه منمقت او اسینده به حقیگو
مرا به . ون آری من تو را خالف نکنمريش خلق بیاگر دوست داری که مرا پ. نمیشان را ببیمن نخواهم که ا: گفتم
  . ان نباشمیباشند و من در مده یند و در صنع تو نگرند صانع را دیارای تا خلق تو چون مرا ببیت خود بیوحدان

  ! ش خلق من آییپ: پس گفت. دیتم در گذرانین مراد به من داد و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام بشریا
د که او بی من یدم که دوست مرا بازآریی شنیندا. به قدم دوم از پای درافتادم. ون نهادمريک قدم از حضرت بی

  . اندنتواند بودن، و جز به من راهی ند
ستم، سالها در آن وادی به قدم افهام ید نگریدم و آن اول لحظت بود که به توحیت رسیچون به وحدان: و گفت

چون از مخلوقات . دمیپر در هوای چگونگی می. شگییگانگی، بر او از همیچشم از . دم تا مرغی گشتمیدو
دم که هرگز تا ابد یاشامیکاسه ای ب .ت برآوردمیپس سر از وادی ربوب. دمیبه خالق رس: گفتم. ب گشتمیغا

ت یگر در الوهیدم و سی هزار سال دیت او پریپس سی هزار سال در فضای وحدان. اب نشدمريازتشنگی او س
دم همه من یدم و من هرچه دید را دیزیچون نود هزار سال به سرآمد با. تیگر در فردانیدم و سی هزار سال دیپر

پس . ایت درجه انبیدم در بدایچون نگه کردم خود را د. دمیت رسیو به نهادم یده بریپس چهارهزار با. بودم
چون . ستین مقام ممکن نیده است و برتر ازین هرگز کسی نرسیتی برفتم که گفتم باالی ایچندانی در آن بی نها

ا است، یت احوال انبیا بدایت حال اولیپس معلوم شد که نها. دمیکی نبی دیک نگه کردم سر خود بر کف پای ین
چ التفات یپس روح من برهمه ملکوت بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند و به ه. ستیت نیا را غایت انبینها

د، اال که سالم کرد، چون به جان یغمرب نرسیچ پیش او آمد طاقت آن نداشت و به جان هینکرد و هرچه در پ
ا یت، و هزار حجاب از نور که اگر به اول درید بی نهای دنيای آتشیآنجا صدهزار در. دیه السالم رسیمصطفی عل

چ یبت و دهشت چنان مدهوش گشتم که هیقدم نهادمی بسوختمی و خود را به باد بر دادمی تا الجرم از ه
دم زهره یبا آنکه به حق رس. د زهره نداشتمیمه محمد رسول الله بتوانم دیخ طناب خیهرچند خواستم تا م. نماندم

اما محمد در . د که حق با همه استیش به خدای تواند رسیعنی هرکس بر قدر خوی .دنینداشتم به محمد رس
  . ششان در حرم خاص استیپ

کی یقت هردو وادی ید، و در حقیالجرم تاوادی الاله اال الله قطع نکنی به وادی محمد رسول الله نتوانی رس
: د گفتیزیپس با. د نداشتیزیدار باید د و طاقتید د بوتراب حق را مییكه مر: است چنانکه آن معنی که گفتم

  د کرد؟ یمرا چه با. ستیست و از خودی خود مرا گذر نیبا منی مرا به تو راه ن. دم همه من بودمیهرچه د! الهی
ده را به خاک قدم او اکتحال کن یی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی دیخالص تو از تو: فرمان آمد که

د به یم نبوت بود، آنگاه سخن گوین تعظیتعجب از قومی دارم که کسی را چند. ایو بر متابعت او مداومت نم
ه الصلوة و یق در تحت لوای محمد علیامت خالیق ید را گفتند فردایزین ندانند چنان كه بایا ین و معنیخالف ا

ق در تحت یغامربان و خالیادت است که پیی خدای که لوای من از لوای محمد زیبه خدا: گفت. السالم باشند
بت است، یصفات من در غ.  صفتی دانندنيابند و نه در زمیعنی چون منی را نه در آسمان مثل ی. لوای من باشند

 نيچون کسی چن. بت استیب است از او سخن گفنت جهل محض است و سراسر همه غیو آنکه در سراپرده غ
  . ز حقینده نیو گو ن کس را زبان حق بودین کس بود؟ بل که این کس، ایبود، چگونه ا



  ١١٨

د و آن، آن ید سخنی گویزیتا الجرم حق بر زبان با. بصر بودیسمع و بی ینطبق و بی یآن که نطق او بی : و گفت
  ! بلی. لوائی اعظم من لواء محمد: بود که

  ز ید قدس الله روحه العزیزیخ بایمناجاة ش
ت من به تو یان بردار تا منیی بود؟ منی از میان من و تومن و تویتا کی م! ایبارخدا. د را مناجاتی استیزیبا

  . چ نباشمیباشد، تا من ه
  . شرت از همه ام و تا با خودم کمرت از همه امیتا با توام ب!الهی: و گفت
  . دیل نگردانید و لطف تو آن را زایمرا فقر و فاقه به تو رسان!الهی: و گفت
د از یزی خواهی گردانیاگر مر از اهل چ. دیبا و عالمی نمی د،یبا ی نمیید، و قرایبا مرا زاهدی نمی!الهی: و گفت

چه ! الهی. ناز به تو کنم و ازتوبه تو رسم! الهی. اهل شمه ای از اسرار خود گردان، وبه درجه دوستان خود برسان
م است یبها، و چه عظین است روش افهام تو در راه غیريکوست واقعات الهام تو برخطرات دلها، و چه شین

 یامد و گفت الهین قصه به سرنیونداند و ا. ی که خلق کشف نتوانند کرد، و زبان وصف آن دوست دارمحالت
عجب آنکه تو مرا دوست داری و تو خداوندی و . ف محتاجیست از آنكه من ترا  من بنده عاجز و ضعیعجب ن

  . پادشاه و مستغنی
  . من گردمیدمان نباشم اگر ا شادم چگونه شانيترسم اکنون به تو چن که می!ا یخدا: و گفت

عمرش . دییهربار که بازآمدی زناری بربستی و باز بر. افتید هفتاد بار به حضرت عزت قرب یزینقل است که با
د و کاله باژگونه برسرنهاد، و ینی داشت باژگونه در پوشیچون به آخر آمد درمحراب شد، و زناری بربست، و پوست

م، و ختمهای یگو کنم، و روزه همه عمر نمی وشم و نماز همه شب عرضه نمیفر اضت همه عمر نمییر!الهی: گفت
ن که به زبان یچ بازنمی نگرم، و ایدانی که به ه تو می. میو اوقات و مناجات و قربت بازنمی گو. شمرم قرآن نمی
خلعتم تو داده ن یدهم که از هرچه کرده ام ننگ دارم و ا دهم نه از تفاخر و اعتماد است بل که شرح می شرح می

ترکمانی ام . ستیهمان انگار که ن. چ استیآن همه ه. دارم چ ننگ مییآن همه ه. نمیب  مینيای که خود را چن
الله الله گفنت اکنون . میگو م و تنگری تنگری مییابان اکنون برمی آیاز ب. د کردهیهفتاد ساله، موی در گربی سف

گردانم کار توب به  زنم، زبان به شهادت اکنون می ه اسالم اکنون میریبرم، قدم در دا آموزم، زنار اکنون می می
دی از من که یز هرچه دیمن هرچه کردم هبا انگاشتم تو ن. ت نهیقبول تو به طاعت نه و رد توبه معص. ستیعلت ن

  . ت را از من فروشوی که من گرد پندار طاعت فروشستمیبسند حضرت تو نبود خط عفو بر وی کش، و گرد معص
هرگز تو را ! ارب ی: گفت پس و گفت در حالت نزع همان الله می. ار گفتییخ در ابتدا الله الله بسینقل است که ش

  . ندانم تا حضور کی خواهد بود. رود از طاعت تو غافل ام اد نکردم، مگر به غفلت، و اکنون که جان میی
دم که عرش را یبه خواب د: گفت. ضر نبودآن شب که او وفات کرد بوموسی حا. پس در ذکر و حضور جان بداد
خ وفات کرده بود و خلق یش. میخ بگویبامداد روانه شدم تا با ش. تعجب کردم. بردم بر فرق سرنهاده بودم و می

چون جنازه برداشتندمن جهد کردم تا گوشه جنازه به من دهند البته به من . اس از اطراف آمده بودندیبی ق
خ را یش. و مرا آن خواب فراموش شده بود. رفتم ر جنازه رفتم، و بر سر گرفتم و مییر زد، بی صرب شدم، دیرس نمی
ن جنازه یدی که عرش بر سرگرفته بودی آن عرش ای آن خواب که دوش درينک تعبیا! ا بوموسیی: دم که گفتید
  . د استیزیبا

   چون رستی؟ رياز منکر و نک: گفت. دیخ را به خواب دیدی شینقل است که مر
م خدای ید، به جهت آنکه اگر گویاین سوال مقصودی برنیشما را از: زان از من سؤال كردندیچون آن عز: گفت

د آن بود که اگر یم؟ آنچه او گوید که من او را کید و از وی پرسیلکن بازگرد. چ نبودین سخن از من هیمن اوست ا
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  . نبود دهیم خداوندم اوست تا او مرا بنده خود نداند فایمن صدبار گو
: د چه آوردی؟ گفتمیزیای با: دیاز من پرس: خدای با تو چه کرد؟ گفت: گفت. دیبزرگی او را به خواب د

اوردم حق تعاىل فرمود وال یز نین همه شرك نید با ایكه حضرت عزت ترا بشا. اوردمیزی نیچ! خداوند را 
  .  شرک نبودريآن شب ش. لةاللنبیل

زی یعنی جز از من چی. ن قدر عتاب فرمودیحق تعاىل با من بد. م به درد آمد خورده بودم و شکمريشبی ش: گفت
  . گر بر کار استید

ارت او یچون از ز. خ آمدیارت شیه بود به زیمادر علی که زن احمد خضرو. خ را دفن کردندینقل است که ش
  د که بود؟ یزیخ باید که شیدان می: بازگشت گفت

  . تو به دانی: گفتند
ر یدم که مرا بر اسمان بردند و تا زیطواف کعبه بودم، ساعتی بنشستم، در خواب شدم، چنان د شبی در: گفت

.  بودنياحیابان گل و رید نبود و همه بیدم که پهنا و باالی آن پدیابانی دیر عرش بود بیدم و آنجا که زیعرش بد
  . د وىلیزیبر هر برگ گلی نوشته بود که ابو

ت یی بی نهایایمردمان در در: گفت. تی کنیمرا وص: گفتم. دمیرا به خواب دخ یش: نقل است که بزرگی گفت
  . ا برهانیین دری را از انينی و تن مسکین کشتی نشیجهد کن تا در ا. شان کشتی استیدوری از ا. اند

ش برخود ببسنت و در پس یدر آسا: ست؟ گفتیتصوف چ: گفت. دیخ را به خواب دینقل است که کسی ش
  . نشسنتزانوی محنت 

ی است که ین جایا: ستاد، چون بازمی گشت گفتیساعتی با. خ آمدیارت شی به زريد ابوالخیخ ابوسعیو چون ش
  . ه و الله اعلم واحکمیرحمةالله عل. ابدینجا بازیزی گم کرده باشد در عالم ایهرکه چ

  

  ه یذکر عبدالله مبارک رحمة الله عل
 قلم و بالرک عبدالله ريآن ام. قتین، به حقیقت، آن ذوالجهادیت و طرعین زمان، آن رکن امان، آن امام شریآن ز

 نداشت، و از محتشمان ريدر علم و شجاعت خود نظ. او را شهنشاه علما گفته اند. هیرحمة الله عل -مبارک 
خ بزرگ را یده داشت، و مشایو در فنون علوم احواىل پسند. عتیقت بود، و از محرتمان ارباب شریاصحاب طر

روزی . ف مشهور است، و کرامات مذکوریده بود، و با همه صحبت داشته و مقبول همه بود، و او را تصانید
  . ا رجل المشرقیتعال : ان ثوری گفتیآمد سف می
  . نهمایوالمغرب و ما ب: گفت. ل حاضر بودیفض

زکی فتنه شد چنانكه قرار ینش او چون توان کرد؟ ابتدای توبه او آن بود که بر کیل فضل نهد ستایو کسی را که فض
چون . دیبار به انتظار او همه شب برف می. ستادیوار خانه معشوق تا بامداد بایر دینداشت شبی در زمستان در ز

چون روز شد دانست که همه شب مستغرق حال معشوق بوده . بانگ نماز گفتند، پنداشت که بانگ خفنت است
 مبارک تا روز به جهت هوای خود برپای بودی و نيکه شبی چن! شرمت باد ای پسر مبارک: با خود گفت. است

  . وانه گردییاگر امام در نماز سورتی درازتر خواند د
د که مادرش روزی در باغ شد، یدر حال دردی به دل او فرود آمد و توبه کرد و به عبادت شد تا به درجه ای رس

  . راند ن گرفته و مگس از وی میه گلبنی و ماری شاخی نرگس در دهید خفته در سایاو را د
باز به . پس به مکه رفت و مدتی مجاور شد. بود خ مییآنگه از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی در صحبت مشا
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ث یق متابع حدیمه از خالیک نیو در آن وقت . اهل مرو بدو توال کردند، و درس و مجالس نهادند. مرو آمد
به حکم . ندی گونيقیالفر یهمجنانکه امروز او را و را رض. ودندیمه به علم فقه مشغول بیک نیبودند و 

کی به جهت اهل ی: ق در وی دعوی کردندی وا و آنجا دو رباط کردیشان و هردو فریکی از ایموافقتش با هر
  . پس به حجاز رفت و مجاور شد. کی برای اهل فقهیث، و یحد

ش براصحاب یسال تجارت کردی و منفعت خو کیک سال غزو کردی و یک سال حج کردی و ینقل است که 
شرت خوردی به هراستخوانی درمی یهرکه ب. شان را خرما دادی و استخوان خرما بشمردییتفرقه کردی و درو

  . بدادی
  ی؟ یگر چرا می: گفتند. ستیی همراه شد، چون از وی جدا شد، عبدالله بگرینقل است که وقتی با بدخو

  . بد همچنان با وی برفت و از ما جدا شد و خوی بد از وی جدا نشد آن خوی. چاره برفتیآن ب: گفت
. میما توانگران! شیای درو: د، گفتیشی رسیه مريفت و بر اشرتی نشسته بود و به درویکبار در بادینقل است که 

  د؟ یلید که طفیرو شما کجا می. ما را خوانده اند
  . ش خواند مارا به خود خواندیاگر شما را به خانه خو. ردلی را بهرت دایم بود طفیزبان چون کریم: ش گفتیدرو

  . از ما توانگران وام خواست: عبدالله گفت
  . اگر از شما وام خواست برای ما خواست: ش گفتیدرو

  . ییگو راست می: عبدالله شرم زده شد و گفت
. به نماز مشغول شد. ه داشتیماکبار در منزىل فرود آمده بود و اسبی گرانینقل است که در تقوی تا حدی بود که 

و وقتی از . ان خورده استیاده برفت و گفت وی کشت سلطانیاسب را همانجا بگذاشت و پ. اسب در زرع شد
  . دیمرو به شام رفت، به جهت قلمی که خواسته بود و باز نداده، تا باز رسان

  . د بخواهیبا هرچه می .دیآ ی گفتند که عبدالله مبارک میینایناب. گذشت نقل است که روزی می
  ! ا عبداللهیتوقف کن : نا گفتیناب

  . دعا کن تا حق تعاىل چشم مرا بازدهد: گفت. ستادیعبدالله با
  . نا شدیدر حال ب. ش انداخت و دعا کردیعبدالله سر در پ

بر  م بارییاگر آنجا ن: سوخت، و گفت نقل است که روزی در دهه ذی الحجه به صحرا شد و از آروزی حج می
شان کند در آن اعمال که موی بازنکند و یشان به جای آرم که هرکه متابعت این حسرتی بخورم، و اعمال ایفوت ا

  . ب بودیان نصیند او را از ثواب حاجیناخن نچ
  مگر آروزی حج داری؟ ! ا عبداللهی: ی در دست گرفته، گفتیامد، پشت دوتاه شده، عصایزنی بريان پیدر آن م
  . آری: گفت

  . با من همراه شو تا تو را به عرفات برسانم. مرا از برای تو فرستاده اند! ای عبدالله: س گفتپ
  از مرو چون مرا به عرفات رساند؟ . گر مانده استیبا خود گفتم که سه روز د: عبدالله گفت

رآمدن به مرو حون و آفتاب بیضه بر لب جیکسی که نماز بامداد سنت در سنجاب گزارده باشد و فر: زن گفتريپ
  . با او همراهی توان کرد

  . بسم الله: گفتم
دم مرا گفتی یرس به هر آب که می. م بگذشتم که به کشتی دشوار توان گذشتیپای در راه نهادم و به چند آب عظ

چون حج . دیدمی، تا مرا به عرفات رسانیمه آب دیچون چشم برهم نهادمی خود را از آن ن. چشم برهم نه
ا که مرا پسری است، که یب: زن گفتريم، پیم و طواف وداع آوردیاز طواف و سعی و عمره فارغ شدم و یبگزارد
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  . نمیاضت در غاری نشسته است تا او را ببیچند گاهست تا به ر
د در پای مادر افتاد و روی در کف یچون مادر را د. ف و نورانییدم زردروی و ضعیم جوانی دیچون آنجا رفت

آمده ای . ک استیت فرستاده است که مرا وقت رفنت نزدیاما خدا یامده ایدانم که ن: گفت د ویمال یاو م یپا
  . ز کنییکه مرا تجه

  . نجا مقام کن تا او را دفن کنییا! اعبداللهی: زن گفتريپ
باقی . چ کار ندارمیمن ه: -زن که ريآن پ -بعد از آن گفت . میپس در حال آن جوان وفات کرد و اورا دفن کرد

ن موسم به دعا یمرا در ا. نییی و مرا نبیگر چون بازآیسال د. تو ای عبدالله برو. ر بر سر خاک او خواهم بودعم
  اد دار، ی

د که دو یبه خواب د. ساعتی در خواب شد. ک سال از حج فارغ شده بودی. نقل است که عبدالله در حرم بود
  ل چند خلق آمده اند؟ امسا: دیگری پرسیکی از دی. فرشته از آسمان فرود آمدند

  حج چند کس قبول کردند؟ : گفت. ششصد هزار: کی گفتی
  . چکس قبول نکردندیاز آن ه: گفت

ق که از اطراف و اکناف جهان با ین همه خالیا. د آمدیدم اضطرابی در من پدین بشنیچون ا: عبدالله گفت
  ع گردد؟ین همه ضایطع کرده، اابانها قیق از راههای دور آمده و بین رنج و تعصب من کل فج عمیچند

امده است اما حج او قبول است یدر دمشق کفشگری نام او علی بن موفق است او به حج ن: پس آن فرشته گفت
  . ن جمله در کار او کردندیدند، و ایو همه را بدو بخش

پس به دمشق  .د کردیارت باید شد و آن شخص را زیبه دمشق با: د م از خواب درآمدم، و گفتمین بشنیچون ا
  ست؟ینام تو چ: گفتم. ون آمدريشخصی ب. شدم و خانه آن شخص را طلب کردم و آواز دادم

  . علی بن موفق: گفت
  . مرا با تو سخنی است: گفتم
  . بگوی: گفت
  تو چه کار کنی؟ : گفتم
  . کنم پاره دوزی می: گتف
  ست؟ یگفت نام تو چ: بگفتم. آن واقعه با او: پس
  . رکعبدالله مبا: گفتم

  . مرا از کار خود خرب ده: چون بهوش آمد گفتم. فتاد و از هوش شدینعره ای بزد و ب
امسال قصد حج کردم . صد و پنجاه درم جمع کردمیسی سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پاره دوزی س: گفت
برو و : مرا گفت. آمد یه بوی طعامی میاز همسا. ده ای که در خانه است حامله بود، مگریروزی سرپوش. تا بروم

بدانکه : سنت گرفت و گفتیه گریهمسا. آن حال خرب دادم. هیبه در خانه همسا. من رفتم. ار از آن طعامیپاره ای ب
بار از وی جدا کردم و طعام ساختم، بر . دمیامروز خری مرده د. چ نخورده بودندیسه شبانروز بود که اطفال من ه

: گفتم. صد و پنجاه درم برداشتم و بدو دادمیآن س. م آتش در جان من افتاددین بشنیشما حالل نباشد، چون ا
  . ن استینفقه اطفال کن که حج ما ا

  . ا و صدق الملك فی الحکم و القضایصدق الملک فی الرو: عبدالله گفت
  . دهد می م به تویکند و س ن غالم نباشی مییا: کی عبدالله را گفتی. نقل است که عبدالله مکاتب غالمی داشت

در . رفت تا به گورستانی شد، و سر گوری باز کرد، و در آنجا محرابی بود شبی بر عقب او می.  شدنيعبدالله غمگ
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ده و غلی بر ید پالسی پوشیغالم را د. ک غالم شدید تا آهسته به نزدید عبدالله از دور آن را می. ستادینماز ا
ان شد و در ید آهسته باز پس آمد و گریعبدالله چون آن بد. کرد د و زاری مییمال گردن نهاده و روی در خاک می

د و در مسجد شد و نماز بامداد یگوشه ای بنشست و غالم تا صبح در آنجا بماند پس بازآمد و سرگور بپوشان
   .بده از آنجا که تو دانی. ییه مفلسان تویما. روز آمد و خداوند مجازی از من درم خواهد! الهی: بگزارد و گفت

برخاست و سر . عبدالله را طاقت نماند. م بردست غالم نشستیک درم سید آمد و یدر حال نوری از هوا پد
  . خواجه تو بوده ای نه من.  غالم بادنيگفت که هزار جان فدای چن د و مییبوس غالم را در کنار گرفت و می

. ا مرا راحت نماندیشکارا گشت، دردنده شد و راز من آیچون پرده من در! الهی: د گفتیغالم چون آن حال بد
  . به عزت خود که مرا فتنه نگردانی و جان من برداری

 او راست کرد، و او را با همان پالس نيز و تکفیعبدالله اسباب تجه. هنوز سرش در کنار عبدالله بود که جان بداد
کی یه السالم، که آمدند هر یا، علل ریم خلید و ابراهید عالم را به خواب دیهمان شب س. در همان گور دفن کرد

  ا عبدالله چرا آن دوست ما را با پالس دفن کردی؟ ی: گفتند. بربراقی نشسته
ای هندو : علوی بچه ای گفت. رفت ون آمده بود و میرينقل است که عبدالله روزی با کوکبه تمام از مجلس ب

ن درفش یه فرزند محمد رسول الله ام روزی چندد که من کین چه کار و بار است که تو را از دست برمی آیزاده ا
  روی؟  ن کوکبه مییزنم تا قوتی به دست آرم و تو با چند می

  . کنی کنم که جد تو کرده است و فرموده است، و تو آن نمی از بهر آنکه من آن می: عبدالله گفت
ه یو بذر تو مصطفی بود صلی الله عل، یبود و مرا بذر یتو را بدزد! ده زادهیآری ای س:  گفتنيند که چنیز گویو ن

اث بذر تو ريمن م. اث ماندريا میاز وی دن. ا بودیاث ماند، و بذر من از اهل دنريو علی آله و سلم از وی علم م
  . اث پدر من گرفتی و بدان خوار شدیريز شدم و تو میگرفتم و به برکت آن عز

  ست؟ ی چريسبب تغ! ا رسول اللهی:  شده گفتريمتغ .دیه السالم، به خواب دیغمرب را، علیآن شب عبدالله پ
  . نشانی آری، نکته ای برفرزند ما می: گفت

غمرب را یعلوی بچه همان شب پ. دار شد و عزم آن کرد که آن علوی زاده طلب کند، و عذر او بخواهدیعبدالله ب
  . ستی، او تو را آن نتوانستی گفتیاگر تو چنان بودتی که با: د که گفتیبخواب د

ان نهادند و یدند و ماجرا در میدر راه به هم رس. دار شد عزم خدمت عبدالله کرد که عذر خواهدیعلوی چون ب
  . توبه کردند

گر به درس ید: ون آمد و گفتريروزی ب. آمد نقل است که سهل بن عبدالله مروزی همه روز به درس عبدالله می
شان را ادب یچرا ا! سهل من، سهل من: ا به خود خواندند و گفتندزکان تو بر بام آمدند و مریتو نخواهم آمد که کن

  نکنی؟ 
  . دید تا نماز بر سهل بکنیحاضر باش: عبدالله با اصحاب خود گفت

  تو را چون معلوم شد؟ ! خیا شی: پس گفتند. بر وی نماز کردند. در حال سهل وفات کرد
  . زک ندارمیکن چیخواندند و من ه آن حوران خلد بودند که او را می: گفت

ف شده، و از خوف یدم از مجاهده ضعیراهبی د: د ی؟ گفتیب چه دیاز عجا: دندینقل است که از وی پرس
من بت پرستم و : اگر او را بدانی راه بدو هم بدانی، و گفت: ست؟ گفتیدم که راه به خدای چیدوتا شده، پرس

عنی معرفت خوف اقتضا کند ی. شناسی آنکه او را میگردی در  شناسم وتو عاصی می ترسم آن را که وی را نمی می
ار یسخن او مرا پند شد و از بس. نمیب نم و کفر جهل اقتضا کند و خود را از خوف گداخته مییب و تو را خوف نمی
  . ناکردنی باز داشت
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کی را یه و دم جمع شدیار دیدر آنجا خلقی بس. کبار به غزا بودم، در گوشه ای از بالد رومی: نقل است که گفت
چاره در یو آن ب. سخت زن و گرم زن.  کنی خصمت بت بزرگ باداريک ذره تقصیده و گفتند اگر ی کشنيبر عقاب

جرمی : ست؟ گفتیسبب چ. کنی خوری و آه نمی ن سختی مییدم کاری بدیپرس. کرد رنجی تمام بود و آ نمی
اکسی از هرچه هست پاک نشود، نام بت  از من در وجود آمده است و درملت ما سنتی است که تنيم سنگیعظ
ن جزای یا.  برده امنيان دو پله ترا  نام بت مهیبدانکه من در م. یینما اکنون تو مسلمان می. اردی بر زبان ننيمه

  . آن است
  . اد نتوان کرد که من عرف الله کل لسانهین است که هر که او را بشناسد او را یباری در ملت ما ا: عبدالله گفت

. وقت نماز درآمد، از کافر مهلت خواست و نماز کرد. کرد با کافری جنگ می. کبار به غزا رفته بودیاست که  نقل
ن ساعت بر وی یا: چون رو به بت آورد عبدالله گفت. چون وقت نماز کافر درآمد، مهلت خواست تا نماز کند

  . افتمیظفر 
از وفای . اوفوبالعهد ان العهد کان مسووال! ا عبداللهی: د کهیآوازی شن. ده به سر او رفت تا او را بکشدیغ کشیبا ت

  . دیعهد خواهند پرس
  تو را چه افتاد؟ : گفت. انیده و گریغی کشید با تیعبدالله را د. کافر سربرداشت. ستیعبدالله بگر

  .  رفتنيعبدالله حال بگفت که از برای تو با من عتابی چن
 خدای عاصی و طاغی بود که با دوست از برای دشمن عتاب نيکه در چن ناجوانمردی بود: گفت. کافر نعره بزد

  . کند
  . نیزی گشت در راه دیدرحال مسلمان شد و عز

. فتادیهوش شد و بیناگاه ب. دم صاحب جمال، که قصد کرد در کعبه رودیدر مکه جوانی د: نقل است که گفت
خواستم تا به . حال افتاد؟ گفت من ترسا بودم تو را چه! ای جوان: گفتم. جوان شهادت آورد. ش او رفتمیپ
ب وفی قلبک معادات یت الحبیتدخل ب: هاتفی آواز داد. نمیس خود را در کعبه اندازم، تا جمال کعبه را بیتلب
  . ی و دل پر از دشمنی دوستیروا داری که در خانه دوست آ. بیالحب

گفت چرا با . دیلرز اهن تنها که از سرما میريد با پید غالمی. رفت یشابور مینقل است که زمستانی بود در بازار ن
  . ی که از برای تو جبه ای سازدیخواجه نگو

  . ندیب داند و می م؟ او خود مییچه گو: گفت
  . دین غالم آموزیقت از ایطر: پس گفت. فتادیهوش بینعره ای بزدو ب. عبدالله را وقت خوش شد

  . ت او رفتندیخلقی به تعز دیبتی رسینقل است که عبدالله را وقتی مص
بتی به وی رسد، روز نخست آن کند که پس از سه یخردمند آن بود که چون مص: ز برفت و با عبدالله گفتیگربی ن

  . روز خواهد کرد
  . د که حکمت استیسین سخن بنویا: عبدالله گفت

  کدام خصلت در آدمی نافعرت؟ : دندینقل است که از او پرس
  . عقلی وافر: گفت
  اگر نبود؟ : تندگف

  . حسن ادب: گفت
  . اگر نبود: گفتند
  . برادری مشفق که با او مشورتی کند: گفت
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  اگر نبود؟: گفتند
  . میخاموشی دا: گفت
  اگر نبود؟ : گفتند
  . مرگ در حال: گفت

ض ید او را از فراريد و هرکه سنتها آسان گید آید خلل در سنتها پدريهرکه راه ادب آسان گ: نقل است که گفت
د از معرفتش محروم گردانند، و هرکه از معرفت محروم بود دانی که، که ريض آسان گیمحروم گردانند، و هرکه فرا

  . بود
  . شان حق چگونه باشدین باشند منزلت درویا ایشان دنیچون درو: و گفت
  . د کردیدستاد مقام خود پیما طالب بود که هرکه بایعنی دای. دل دوستان حق هرگز ساکن نشود: و گفت
  . اری علمیم از بسیازمندتریما به اندکی ادب ن: و گفت
  . ب رفتندیم که مردمان ادیطلب ادب اکنون می: و گفت
  . ک من ادب شناخنت نفس استیار گفته اند در ادب، و نزدیمردمان سخن بس: و گفت
  . دست توست سخاوت کردن از آنچه در دست مردمان است فاضلرت از بذل کردن از آنچه در: و گفت
زی از یک درم به خداوند باز دهد دوست تر دارم از آنکه صدهزار درم صدقه کند، و هرکه پشیهرکه : و گفت
  . د متوکل نبودريحرام بگ
  . توکل آن است که خدای از تو توکل داند. نییش توکل بیست که تو از نفس خویتوکل آن ن: و گفت
  . ن هردو عادت نبود در کسبیوکل، اگر اض و تیکسب کردن مانع نبود از تفو: و گفت
  . د هم از مال وی کفن بودشريمار شود نفقه کند، و اگر بمید تا اگر بیاگر کسی با قوتش کسبی کند شا: و گفت
  . ده استیست در آدمی که ذل کسب نکشیز نیچ چیه: و گفت
  . مروت خرسندی به از مروت دادن: و گفت
  . شییدوستی دروا یمنی بود بر خدای یزهدا: و گفت
  . د او را هرگز ذوق نبودیهرکه طعم بندگی کردن نچش: و گفت
دار شود کودکان را برهنه یشان در صلح بدارد و به شب از خواب بیال و فرزندان بود ایکسی که او را ع: و گفت

  . شان افگند، آن عمل او از غزو فاضلرت بودیند، جامه بر ایب
  . ندیتر بريش حقید که در نفس خویبزرگرت بود او خود رابا هرکه قدر او به نزد خلق: و گفت
  ست؟ یداروی دل چ: گفتند
  . از مردمان دور بودن: گفت
  . شان متواضع بودن از تواضع بودیبر توانگران تکرب کردن و بر درو: و گفت
  . واضع کنیا باالی توست بر وی تکرب کنی و با آنکه فروتر است تیتواضع آن بود که هرکه در دن: و گفت
د و صدق ید آید، و خوف اصلی آن است که از صدق اعمال پدید آیرجاء اصلی آن است که از خوف پد: و گفت

  . من گردد و ساکن شودید و هررجا که در مقدمه آن خوف نبود زود بود که آنکس اید آیق پدیاعمال از تصد
  . در نهان وآشکارا د دوام مراقبت بودريزد تا در دل قرار گیآنچه خوف انگ: و گفت

شان به یبت کنم که ایبت کنم مادر وپدر خود را غیاگر من غ: گفت. رفت بت مییث غیش او حدینقل است که پ
  . رتندیاحسان من اول

از شرم . و گفت گناهی کرده ام. ستیامد و در پای عبدالله افتاد و زار زار بگرینقل است که روزی جوانی ب
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  : توانم گفت نمی
  بگوی تا چه کرده ای؟ : فتعبدالله گ
  . زنا کرده ام: گفت
  . بت کرده اییدم که مگر غیترس: گفت

  . خدای را نگاه دار: ت کرد و گفتیو مردی گفت که او مرا وص
  ست؟ ین چی اريتفس: گفتم
  . نییب ی خدای را مییشه چنان باش که گویهم: گفت

: ورا مهمانی آمدهرچه داشت خرج کرد و گفتوقتی ا. شان دادیات همه مال به دروینقل است که در حال ح
ن معنی با من خصومت یزنی که در ا: گفت. ون آمدريزن با وی به خصومت ب. مهمانان فرستادگان خدای اند

  . دیکند نشا
خداوندتعاىل چنان حکم کرد تا دخرتی از مهرتزادگان به مجلس وی درآمد و .  وی بداد و طالق دادش دادنيب

نار به دخرت یپدر پنجاه هزار د. از پدر درخواست که مرا به زنی به وی ده. به خانه رفت .سخن وی خوش آمدش
نکه عوض تا بدانی که یا. به خواب نمودندش که زنی را از بهر ما طالق دادی. داد و دخرتی به زنی به وی داد

  . ان نکندیکسی بر ما ز
سه ! خیای ش: گفت.  او بودنيدی بربالیمر. شان دادیک شد، همه مال خود را به درویچون وقت وفاتش نزد

   چه کرده ای؟ ريتدب. زی بگذاریشان را چیا. کنی ا فراز مییه از دنیدخرتک داری و د
کسی که سازنده کارش بود به . کارساز اهل صالح اوست. نيشان گفته ام و هو بتوىل الصالحیث ایمن حد: گفت

  . از آنکه عبدالله مبارک بود
ان ثوری را به خواب یسف. عمل العاملونیلمثل هذا فل: گفت د و مییخند چشمها باز کرد و میپس در وقت مرگ 

  خدای با تو چه کرد؟ : گفتند. دندید
  . رحمت کرد: گفت

  ست؟ یگفتند حال عبدالله مبارک چ
  . هیرحمةالله عل. رود او از آن جمله است که روی دوبار به حضرت می: گفت

  

  روحه  ان ثوری قدس اللهیذکر سف
خ و پادشاه، آن قدما را حاجب درگاه، آن قطب یت، آن علما را شیانت، آن شمع زهد و هداین و دیآن تاج د

 گفتندی، هرگز نيالمومنرياو را ام. ن بودیه، از بزرگان دیان ثوری، رحمةالله علیحرکت دوری، امام عالم سف
 نداشت و از مجتهدان پنج رياهر و باطن نظخالفت ناکرده، و مقتدای به حق بود و صاحب قبول و در علم ظ

ده بود یخ و کبار دیار مشایت داشت و بسیده بود و ادب و تواضع به غایت رسیگانه بود و در ورع و تقوی به نها
  . و از اول کار تا به آخر از آنچه بود ذره ای برنگشت

مرا : م گفتیابراه. امدیدر حال ب .میث کنیا تا سماع حدیب: م او را بخواند کهیچنانکه نقل است که ابراه
  . د آمده بودیو از مادر در ورع پد. میازمایست که تا خلق او بیبا می

چندان سر . ه انگشتی ترشی در دهان کردیک روز مادرش بر بام رفته بود و از بام همسایچنانکه نقل است که 
  . برشکم مادر زد که مادر را در خاطر آمد تا برفت و حالىل خواست
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  . ک روز به غفلت پای چپ در مسجد نهادیابتدای حال او آن بود که  و
  ! ا ثورید که یآوازی شن

د هوش از وی برفت، چون بهوش بازآمد محاسن خود بگرفت و تپانچه یثوری از آن سبب گفتند چون آن آواز شن
هوش دار . محو کردند ده انسانیچون پای به ادب در مسجد ننهادی نامت از جر: گفت زد و می بر روی خود می
  ! نهی تا قدم چگونه می

ت بود در حق کسی که گامی بر خالف یبنگر تا چه عنا! ا ثوری: آواز آمد که. نقل است که پای در کشتزاری نهاد
ست سال بردوام به یو ب: ندش سخن باطن او که تواند گفترين قدر بگیچون به ظاهر بد. سنت برنتواند داشت

  . چ نخفتیشب ه
دم که نه آن را به کار بستم، و گفتی ای یه و سلم نشنیغمرب صلی الله علیث پیهرگز از حد: ست که گفتنقل ا

  . دیث بدهیحد. ث زکوةیحد! اصحاب
  ست؟ یث را زکوة چیحد: گفتند

  . دیث کار کنیث به پنج حدیست حدیگفت آنکه از دو
 نمازی نين چنیا: ان گفتیسف. کرد حرکتی میکرد و در نماز با محاسن  ش او نماز مییفه عهد پینقل است که خل

  . ت باززنندید به رویی پلین نماز را فردا در عرصات چون رگوینماز نبود و ا
  . آهسته تر گوی: فه گفتیخل

  .  مهمی دست بدارم در حال بولم خون شودنياگر من از چن: گفت
  . ی نکندريش من دلیچ کس پیر کنند، تا دگر هفرمود که داری فرو برند واو را بردا. فه آن  از وی در دل گرفتیخل

نه نهاده بود و در خواب ییان بن عیان سر بر کنار بزرگی نهاده بود و پای در کنار سفیزدند سف آن روز که دار می
  . ن حال معلوم شدین دو بزرگ را ایا. شد ه
  . ن حالیم از ایاو را خرب نکن: گر گفتندیکدیبا

  ست حال؟ یچ: گفت. دار بودیاو خود ب
ولکن . ستیزش نین آویش چندیمرا در جان خو: ان گفتیسف. نمودند یار میشان حال بازگفتند ودلتنگی بسیا

  . د گزاردیا ببایحق کارهای دن
  . میشان را گرفتنی عظی اريبگ! ایبارخدا: گفت. پس آب در چشم آورد

در آن سرای  یطراق. اشی نشسته بودندفه بر تخت بود و ارکان دولت بر حوین دعا گفت در حال خلی که انيهم
ن ین مستجابی و بدیی بدیدعا:  فروشدند و آن دو بزرگ گفتندنيکبار بر زمیفه با اركان دولت به یافتاد و خل

  لی؟ یتعج
  . مین درگاه نربده ایما آب روی خود بد! آری: ان گفتیسف

. ترسا داشت یبیفه طبیمار شد خلیان بیان بود چنان افتاد كه سفیگر بنشست، معتقد سفیفه دینقل است که خل
ن مردیاست که از خوف یا: د گفتیچون قاروره او بد. ان فرستاد تا معالجت کندیش سفیپ. سخت استاد و حاذق

 نيكه چن ینیب ترسا گفت در دیپس آن طب. دیآ ون میريخدای چگر او خون شده است و پاره پاره از مثانه ب
  .ن باطل نبودیبود آن د یمرد
 یب میش طبیب را پیفرستم، خود طب ب میی طبنيمار به بالیپنداشتم که ب: فه گفتیخل. حال مسلمان شد در

  . فرستادم
ن یتو را هنوز وقت ا! ای امام مسلمانان: گفتند. ان را در حال جوانی پشت گوژ شده بودینقل است که سف
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  . ستین
مرا استادی بود و : گفت. ، تا روزی الحاح کردنداو جواب نداد، از آنکه او را از ذکر حق پروای خلق نبودی

د و کشتی عمرش به گرداب اجل یچون عمرش به آخر رس. آموختم مردی سخت بزرگ بود و من از وی علم می
نی که با ما چه یب می! انیای سف: ناگاه چشم باز کرد و مرا گفت.  او نشسته بود منيفروخواست شد، من بر بال

رانند و  اکنون مرا می. میخوان م و به درگاه حق مییینما ت که تا خلق را راه راست میکنند؟ پنجاه سال اس می
کی به آخر یسه استاد را خدمت کردم و علم آموختم چون کار : ند که گفتیی و گویشا ند برو که مارا نمییمیگو
امد و پشتم شکسته یبگر تمجس ثالث تنصر از آن ترس طراقی از پشت من ید. د جهود شد و در آن وفات کردیرس
  . شد

ن وجهی ید تو بود و ایبستان که پدرم دوست تو بود واو مر: ش او فرستاد و گفتیکی دو بدرة زر پینقل است که 
  . ش تو آوردمیاث او پريحالل است و از م

  . بگوی که دوستی من با پدرت از بهر خدای بود: به دست پسر داد و باز فرستاد و گفت
چ ندارم؟ یال دارم و هینی که عیب دل تو مگر از سنگ است؟ می! ای پدر: ون بازآمدم گفتمچ: ان گفتیپسر سف

  کنی؟  بر من رحم نمی
  . امت درمانمیا نفروشم که به قید که بخوری و من دوستی خدای به دوستی دنیبا تو را می! ای پسر: ان گفتیسف

: ان گفتیسف. ده امیث نشنیاز تو هرگز حد من: گفت. ان آوردند و قبول نکردیش سفیه ای پینقل استکه هد
  . ل بودین میگران، وایترسم که به سبب مال تو دل من بر او مشفق تر شود از د. ده استیبرادرت شن

  میريمانم بگ گفتی دانمی که در نمی. زی نگرفتییو هرگز از کسی چ
اگر : را نهی کرد، بدو گفت او. ستیوان نگریآنکس بر آن ا. گذشت کی به در سرای محتشمی مییوروزی با 

د در مظلمت یک باشید شریکن پس چون شما نظر می. ن اسراف نکردندییشان چندیکردتی ا شما در آنجا نمی
  . ن اسرافیا

. کو بودیكه او مردی ن: گفتند د که مردمان مییبعد از آن شن. به نماز جناره او شد. ه ای وفات کردیواو را همسا
را که تا مرد منافق نشود خلق یکه خلق از او خشنود بگردند به نماز جنازه او نرفتمی، ز اگر دانستمی: ان گفتیسف

  . از او خشنود نگردند
خت یچون از مال سلطان مجمره ای پر عود ساختند از آنجا بگر. ان را عادت بود که در مقصوره ای نشستییوسف

  . گر آنجا ننشستیتا آن بوی نشنود، و د
اهن از رين پیا: خواست که راست کند، نکرد و گفت: با او گفتند. ده بودیه باژگونه پوشجام ینقل است که روز
  . همچنان بگذشت. نخواهم که از برای خلق بگردانم. ده بودمیبهر خدای پوش

ن آه به من یتو ا. چهل حج کرده ام به تو دادم: ان گفتیسف. آهی کرد. نقل است که جوانی را حج فوت شده بود
  دادی؟ 

  . دادم: تگف
  . سودی کردی که اگر به همه اهل عرفات قسمت کنی توانگر شوند: د که او را گفتندیآن شب به خواب د

و است، و با یک دید او را که با هر زنی یون کنريب: گفت. غالمی امرد درآمد. نقل است که روزی در گرمابه آمد
  . دانند در چشمهای مریآرا و است، که او را مییهر امردی هژده د

  : گفتند. داد سگی آنجا بود و بدو می. خوردی نقل است که روزی نان می
  چرا با زن و فرزند نخوردی؟ 
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  . اگر نان به سگ دهم تا روز پاس من دارد تا من نماز کنم، واگر به زن و فرزند دهم از طاعتم باز دارند: گفت
ن قدر اگر خوش یا. دیاز لب به حلق رسست که یش از آن نیخوش و ناخوش طعام ب: و روزی اصحاب را گفت
ن زودی بگذرد، بی یزی که بدیکه چ. کی شودیک شما ید تا خوش و ناخوش به نزدیاست و اگر ناخوش صرب کن

  . آن صرب توان کرد
  . ان بودندیريشان چون امیشان را چنان نقل کنند که در مجلس او درویو از بزرگداشت او درو

م یاز ب: ق گفتیرف. ستیگر او همه راه می. قی با او بودیرف. رفت بود و به مکه میکبار در محملی ینقل است که 
  ی؟ یگر گناه می

ن کاه برگ یکن گناهان من به اندازه ایار است ولیگناه بس: ان دست دراز کرد وکاه برگی برداشت، و گفتیسف
  . ها نیمان هست یمان که آورده ام با خود ایترسم که ا از آن می. مت نداردیق

  . گران به عبادت مشغول شدند حکمتشان بارآوردید: و گفت
ک جزو که از بهر یاگر از آن . کی از بهر خدای استیا است و ینه جزو از آن ر. ه ده جزو استیگر: و گفت

  . ار بودید بسیایک قطره از چشم بیخدای است در ساىل 
ست یداند كه امروز تا به شب خواهد ز می یه كی نشسته باشند و کسی منادی کند کیار جایاگر خلق بس: و گفت
ش است هرکه مرگ را یند با چنان کاری که در پیزد، و عجب آنکه اگر همه خلق را گویک تن برنخیزد یبرخ

  . زدیک تن برنخید، یزید برخیساخته ا
ن را در کند تا وقتی که آ ک مییز کردن برعمل سخت تر است از عمل وبسی بود که مرد عملی نیپره: و گفت

: و گفت. سندیا نویوان رید که آن را در دیپس بعد از آن چندان بدان فخر کند و چندان باز گو. سندینه نویوان عالید
  . ش گرد توانگر گردد بدانکه مرائی است و چون گرد سلطان گردد بدانکه دزد استیچون در و
  . ن است که زهد او به زبان بودا زهد خود به فعل آورد و متزهد آیزاهد آن است که در دن: و گفت
ا نابسنت است و امل یکن دل در دنیخوردن است، ول یدن است ونه نان جویا نه پالس پوشیزهد در دن: و گفت

  . کوتاه کردن است
ان تو یک گناه میان تو و خدای بود، آسانرت از آنکه یاری گناه، گناهی که میک خدای شوی با بسیاگر نزد: و گفت

   .و بندگان او
  . وتیزمان السکوت و لزوم الب. ریین روزگاری است که خاموش باشی و گوشه یا: و گفت

  ی؟ ینم در کسب کردن چه گویدر گوشه ای نش: کی گفتی
  . دم که به کسب محتاج شدهیچ ترسگار را ندیاز خدای برتس که ه: گفت
ت داشته ید کند، كه سلف کراهید را ناپدزد و خویدانم که در آنجا گر کوتر از سوراخی نمییچ نیآدمی را ه: و گفت

. نيث آن نکند، نهی عن الشهرتید که حدیبا ا در نو، بل که چنان مییا در کهنه یاند که جامه انگشت نمای پوشند 
  . ن استیا

  . ن روزگار را با سالمت تر از خوابیدانم اهل ا چ نمییه: و گفت
 نين علما آنکه با سالطیشان علم آموزد و بدتریند و از این سلطانان آن است که با اهل علم نشیبهرت: و گفت

  . ندینش
  . آنگاه طلب کردن علم، آنگاه بدان عمل کردن، آنگاه نشر آن علم کردن. نخست عبادتی خلوت است: و گفت
  . دمیک حرف از حکمت دیش از آنکه کسی را یهرگز تواضع نکردم کسی را پ: و گفت
   از برای دل را ريو آخرت را بگ. . . ن از برای تريا را بگیدن: و گفت
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  .  خود فضل نهد او متکرب استريد آن نرستی، و هر که خود را بر غیچ کس از کید بودی هیاگر گناه را ک: و گفت
فی یشی شاکر، و شریهی صوفی، و توانگری متواضع و درویعالمی زاهد؛ و فق. ن خلقان پنج اندیزتریعز: و گفت
  . سنی

  . نماز خاشع نبود، نماز او درست نبودهرکه در : و گفت
آن جامه . ا به بولید ید به خون بشویی کند، چون کسی بود که جامه پلريهرکه از حرام صدقه دهد و خ: و گفت

  . دتر شودیپل
  . رضا قبول مقدور است به شکر: و گفت
  . خلق حسن آدمی خشم خدای بنشاند: و گفت
  . را در هرچه به تو رسد ی آن است که متهم نداری خدانيقی: و گفت
  . میدار ستاند و ما او را دوسترت می کشد مارا و مال می را که می یسبحان آن خدائ: و گفت
  . دريهرکه را به دوستی گرفت به دشمنی نگ: و گفت
نه حرام است، و در خطرات ینفس زدن در مشاهده حرام است، و در مکاشفه حرام است، و در معا: و گفت
  . حالل
بدانکه تو . بس الرجل انت: دید از آنکه گوین تو را خوشرت آیا. نعم الرجل انت: دیاگر کسی تو را گو: تو گف

  . هنوز مردی نبدی
 آن است که نيقی ثابت گشت، و نيقیهرگاه که معرفت سست شد . فعلی است در دل: گفت. نيقیدند از یو پرس

ان، یشرت از عیان بود، بل که بیباشی که وعده تو را چون ع رسد تا چنان هرچه به تو رسد دانی که از حق به تو می
  . ادت بودین زیعنی حاضر بود، بل که از ای

  . ار خورندیخدای دشمن دارد اهل خانه ای که در وی گوشت بس: ه و سلم گفتید صلی الله علیدند که سیپرس
  . بت را گفته است که گوشت مسلمانان خورندیاهل غ: گفت

کی مالمت کردن مردمان را از ی. م که از جهل استیتو را چهار سخن گو: اصم را گفت نقل است که حاتم
است  یدن قسمت از كافریدوم حسد كردن برادر مسلمان را از ناد. دن قضا كافری استیو ناد. دن قضا استیناد

است، چهارم  امت از کافرییدن شما در قیامت است و نادیدن شمارقیسوم مال حرام و شبهت جمع کردن از ناد
  . ن کافری استیدن اید ناداشنت به وعده حق، و نادید حق و امیمن بودن از وعیا

  . دید برای من بخرینیی مرگ ببیاگر جا: ان به سفر شدی گفتییکی از شاگردان سفینقل است که چون 
سفر کاشکی همه . مرگ به آرزو خواستم، اکنون مرگ سخت است: ست و گفتیک آمد بگریچون اجلش نزد

  . دیولکن القدوم علی الله شد. ی و رکوه ای راست شدییچنان بودی که  بعصا
دی چند روزاز خود برفتی و به هرکه یالی او شنیست و هرگاه که سخن مرگ و استیک خدای شدن آسان نیبه نزد
 نيچن از مرگ. دريش از آنکه ناگاه تور بگیساخته باش مرگ را ب. استعد لموت قبل نزوله: دی، گفتییرس
  . خوشت باد در بهشت: گفتند ارانش مییخواست و در آن وقت  دو به آرزو مییترس می

  . ا به چون من کسی دهندید؟ بهشت هرگز به من نرسد ییگو چه می: د کهیو او سرمی جنبان
که در ستورگاهی بود . اورا طلب کردند.  بصره خواست تا جامگی به وی دهدرياو در بصره بود و ام یماریپس ب

شصت بارآب دست کرده بود و وضو . ک دم نمی آسود و آن شب حساب کردندیرنج شکم داشت و از عبادت 
  . آخر وضو مساز: گفتند. آمد رفت، بازش حاجت می ساخت و در نماز می می

  . د به جناب حضرت روی نتوان نهادید، طاهر باشم نه نجس، که پلیل درآیخواهم تا چون عزرائ می: گفت
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  . ک آمدی نه، که اجل من نزدنيان گفت روی من بر زمیسف: مهدی گفت عبدالله
شما را که : گفتم. چون بازآمدم اصحاب همه حاضر بودند. ون آمدم تا جمع را خرب کنمري نهادم و بنيش بر زمیرو

  خرب داد؟ 
  . دیان حاضر شویم که به جنازه سفیدیما در خواب د: گفتند

  . دیصدقه کن: ون آورد و گفترينار بیانی هزار دید و همیر کشیدست در ز. گ شدمردمان درآمدند و حال بر وی تن
  . ن زر داشتید گرفت و چندیا را نبایوسته گفتی دنیان پیسف. سبحان الله: گفتند
ن بر من دست نربد، که یس به دین توانستم داشت که ابلین خود را به دین من بود ودین پاسبان دیا: ان گفتیسف

وسواس او !  نک زریگفتمی ا! کفن نداری: گر گفتی! نک زریا: مروز چه خوری و چه پوشی؟ گفتمیاگر گفتی ا
  . ن حاجت نبودیرا از خود دفع کردمی، هرچند مرا بد
علمای بخارا آن مار را نگاه . ند وارثی بود او را، در بخارا، بمردیو گو. م کردیپس کلمه شهادت بگفت و جان تسل

اهل بخارا تا لب آب استقبال کردند و به اعزاز تمام در بخارا بردند، و . عزم بخارا کرد.  شدان را خربیسف. داشتند
 شد که نيقید خواست، تا یزی نبایداشت، تا از کسی چ ان هژده ساله بود و آن زر بدو دادند و آن را نگاه مییسف

پس او را به . الورع مات الورع دند که ماتیو آن شب که وفات کرد آوازی شن. وفات خواهد کردبه صدقه داد
  کی گور؟ یچون صرب کردی با وحشت و تار: گفتند. دندیخواب د
  . گور من مرغزاری است از مرغزارهای بهشت: گفت

  خدای با تو چه کرد؟ : گفت. دیگری به خواب دید
  . گر در بهشتیک قدم بر صراط نهادم، و دی: گفت

  افتی؟ین به چه ید ایپرس. یدیپر ه درختی مید که در بهشت از درختی بیگری به خواب دید
  . به ورع: گفت

 یکرد و هم اد میید در قفس که فریروزی در بازار مرغکی د. نقل است که از شفقت که او را بود بر خلق خدای
ان همه شب نماز کردی و آن مرغک یسف. ان آمدییمرغكی هر شب به خانه سف." د و آزاد کردیاو را بخر. دیطپ

 یان را به خاک بردند، آن مرغک خود را بر جنازه او همیچون سف. نشستی کرد ی، و گاه گاه بر وی می ینظاره م
زد تا از  خ را دفن کردن، مرغک خود را بر خاک مییچون ش. ستندیگر کرد و خلق به های های می اد مییزد و فر

ان یز بمرد، و به سفیده، و آن مرغک نیامرزیان را به شفقتی که بر خلق داشت بیگور آواز آمد که حق تعاىل سف
  . هیرحمةالله عل. دیرس
  

  ه یق بلخی رحمةالله علیذکر شق
ق رحمةالله یق، ابوعلی شقیآن رکن محرتم، آن قبلة محتشم، آن دالور اهل طر. آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار

و همه عمر در توکل رفت، و در  خ وقت بود و در زهد و عبادت قدمی راسخ داشت،یگانه عهد بود، و شیه، یعل
م ادهم یقت از ابراهیار دارد، در فنون علم، و استاد حاتم اصم بود، و طریف بسیانواع علوم کامل بود، و تصان

  . خ او صحبت داشته بودیار مشایگرفته بود و با بس
  . هزار و هفتصد استاد را شاگردی کردم و چند اشرتوار کتاب حاصل کردم: و گفت
طان، و یکی امن در روزی، و دوم اخالص در کار، و سوم عداوت با شی: ز استیراه خدای در چهارچ: و گفت

  . چهارم ساخنت مرگ
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د که بتی را یبت پرستی را د. و سبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجارت و به نظاره بتخانه رفت
ده و قادر و عالم او را پرست و شرم دار و بت دگاری هست زنیتورا آفر: ق گفتیشق. کرد د و زاری مییپرست می

  . دیای و شر نريچ خیمرپست که از او ه
. د آمدین جانب بایست که تو را در شهرتو روزی دهد که تو را بدیی قادر نیگو  است که تو مینياگر چن: گفت
  ر چه کاری؟د: ق گفتیبا شق. گربی همراه او افتاد. دار شد و روی به بلخ نهادین سخن بیق از ایشق

  . دربازرگانی: گفت
امت اگر روزی بدان نرسی، اگر از پس روزی یر نکرده اند، تا قیروی که تو را تقد اگر در پی روزی می: گفت
  . ر کرده اند، مرو که خود به تو رسدیروی که تو را تقد می
دوستان بر وی جمع  جماعتی. پس به بلخ آمد. ا بر دلش سرد شدیدار شد و دنید بین سخن بشنیق چون ایشق

او را سگی .  بلخ بود و سگان شکاری داشتیريسی بن ماهان امیت جوانمرد بود و علی بن عیشدند که او به غا
  . ق است و آنکس را بگرفتند که تو گرفته اییه شقیبنزد همسا: گفتنتد. گم شده بود
گر سگ به تو یتا سه روز د: شد و گفت ريش امیق پیشق. ق کردیاو التجا به شق. رنجاندند ه را مییپس آن همسا

  . بده یاو را خالص. رسانم
ن سگ را یشه کرد که ایاند. افته بود، و گرفتهیگر مگر شخصی آن سگ را یبعد از سه روز د. داد یاو را خالص

ز  برد و اريش امیق پیشق. ق آوردیش شقیزی دهد، پس او را پید برد که او جوانمرد است، تا مرا چیق بایش شقیپ
  . ا اعراض کردینجا عزم کرد و به کلی از دنیا. ون آمدريضمان ب

. د در بازار شادمان و خندانیخوردند، غالمی د گر مییکدیم بود، چنانکه ینقل است که در بلخ قحطی عظ
  نی که خلق از گرسنگی چون اند؟ یای غالم، چه جای خرمی است؟ نب: گفت

  . مرا گرسنه نگذارد. ن غله داردیکه وی را دهی است خاصه و چند مرا چه باک که من بنده کسی ام: غالم گفت
.  شاد باشدنين غالم به خواجه ای که انبار داشته باشد چنیالهی ا: گفت. گاه از دست برفتیق آن جایشق

  م؟یرفته  ما چرا اندوه خوریپذ یتومالک الملوکی و روز
وسته یپ. دیراه حق نهاد و در توکل به حد کمال رس ا رجوع کرد و توبة نصوح کرد و روی بهیدرحال از شغل دن

  . من شاگرد غالمی ام: گفتی
زه یچنانکه به جز سرن. کردند مصاف می. ق به غزا رفتم روزی صعب بودیبا شق: نقل است که حاتم اصم گفت

ی که دوش ابی؟ مگر پنداری خود را چون می! ا حاتمی: ق مرا گفتیشق. آمد  از هوا میريد، و تیتوانست د نمی
  است که با زن خود در جامه خواب خفته بودی؟

  . نه: گفتم
  . ابم که تو دوش در جامه خواب بودیی به خدای که من تن خود را همچنان می: گفت

ان چنان ی کرد و در خواب شد واز اعتمادی که برخدای داشت در آن منيبخفت و خرقه بال. پس شب درآمد
  . دشمنان در خواب شد

مت کرد و ید کافران را هزیون دوريق بیشق. آوازه در شهر افتاد که کافر آمد. داشت  روزی مجلس می نقل است که
لشکر بر در شهر، و امام : و گفت یجاهلی آن بد. دیبوئ آن را می. خ نهادیدی گلی چند نزد سجاده شیمر. بازآمد

  د؟یبو ش خود گل نهاده و مییمسلمانان پ
  . ندیچ لشکر شکسنت نبیند هین بدییمنافق همه گل بو: خ گفتیش

 نيو چن یشرم نداری که دعوی خاصگی كن! قیای شق: گفت. دیگانه ای او را دیب. رفت نقل است که روزی می
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  . مان دارد از بهر روزی دادن او نعمت پرست استیپرستد وا ن سخن بدان ماند که هرکه او را مییی؟ ایسخن گو
  سد؟ یچون تو مردی سخن چون منی نو: گانه گفتید بیگو د که او مییسین سخن بنویا: اران را گفتیق یشق

  . میم و باک نداریريم، اگر چه در نجاست افتاده باشد، برگیابیما چون جوهر ! آری: گفت
  . رفنتین تواضع است و حق پذیاسالم عرضه کن که د: گانه گفتیب

  . فاطلبها و لو کان عند الکافر الحکمة ضاله المومن: ه السالم فرموده استیرسول عل! آری: گفت
د به گورستان، اگر یاگر مرده ا! ای قوم: روی به قوم کرد و گفت. گفت ق در سمرقند مجلس میینقل است که شق

د داد مسلمانی از ید کافرستان، و اگر بنده ایمارستان و اگر کافرید به بیوانه ایستان، و اگر دريد به دبیکودک ا
  . رستاند ای مخلوق پیخود بستان

ا تا من تو را یب. خورد از دسرتنج مردمان نان می: ندیگو کنند تو را و می مردمان مالمت می: ق را گفتیکی شقی
  . اجرا کنم
کی آنکه خزانه تو کم شود، دوم آنکه دزد بربد، سوم آنکه ی.  کردمینيب نبودی چنیاگر تو را پنج ع: گفت
ی، پنجم روا بود که اجل در رسد و رينی وا جرا از من بازگیبی بین عمان شوی، چهارم آنکه دور نبود اگر از میپش

  . بها پاک ومنزه استیاما مرا خداوندی هست از همه ع. بی برگ مانم
  . خواهم که به حج روم : ش او آمد و گفتیکی پینقل است که 

  ست؟ یتوشه راه چ: گفت
  . زیچهارچ: گفت
  . کدامست: گفت
چ کس را از روزی خود دورتر از ینم و هیب کرت از خود نمییش نزدیه روزی خوچ کس مرا بیکی آنکه هی: گفت

هرجا که باشم و چنان دانم که در هر حال که باشم . دیآ نم که با من مییب نم و قضای خدای مییب  خود نمیريغ
  . دانم كه خدای داناتر است به حال من از من می
   .مبارکت باد. کوزادی استین! احسنت: ق گفتیشق

ک هارون یق به نزدیچون شق. د او را بخواندید هارون الرشیق قصد کرد و به بغداد رسینقل است که چون شق
  ق زاهد؟ یی شقیتو: رفت و هارون گفت

  . میق منم، اما زاهد نیشق: گفت
  . مرا پندی ده: هارون گفت

چنانکه از وی؛ و به جای ق خواهد یاز تو صد. ق نشانده استیهشدار که حق تعاىل تو را به جای صد: گفت
ن نشانده است، از یان حق و باطل، چنانکه از وی؛ و به جای ذوالنوریفاروق نشانده است، از تو فرق خواهد، م

  . ا و کرم خواهد چنانکه از وی،و به جای مرتضی نشانده است، ازتو علم و عدل خواهد چنانکه از وییتو ح
  . ادت کنیز: گفت
 ريز به تو داده، و مال و شمشیکه آن را دوزخ خوانند تو را دربان آن ساخته و سه چی است یخدای را سرا: گفت
غ ید مال از وی دریش تو آیز از دوزخ بازدار، هر حاجتمند که پین سه چیانه، و گفته است که خلق را بدیو تاز

 قصاص رين شمشیبد کی را بکشدیانه او را ادب کن، و هرکه ین تازیمدار، و هرکه فرمان حق را خالف کند بد
  . ان تو باشی هارونیشرو دوزخین نکنی پیخواه به دستوری، و اگر ا

  . ادت کنیز: گفت
ک بود به یاگر چشمه تار. ان نداردیها زیگی جورياگر چشمه روشن بود، به ت. هایتو چشمه ای و عمال جو: گفت
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  . د نباشدیچ امیروشنی جوی ها ه
  . ادت کنیز: گفت
ابی به چند یک باشی، اگر آن ساعت شربتی آب یتشنه شوی، چنانکه به هالکت نزد ابانیاگر در ب: گفت

  بخری؟ 
  . به هرچه خواهد: گفت
  مة ملک تو؟ یاگر نفروشد اال به ن: گفت
  . بدهم: گفت
مه ای ید من تو را عالج کنم اما نیکی گویم هالکت بود، ید چنانکه بیایون نرياگر آن آب بخوری از تو ب: گفت

  تو بستانم چه کنی؟ از ملک 
  . بدهم: گفت
  د؟یون آريک شربت آب بود که بخوری و از تو بیمتش یپس به چه نازی؟ به ملکی که ق: گفت

  . دیست و او را به اعزازی تمام بازگردانیهارون بگر
نجا جسنت روزی جهل است و کار کردن از بهر یا: ق به مکه شد و آنجا مردمان بر وی جمع شدند و گفتیپس شق

  . روزی حرام
  کنی در کار معاش؟  چون می! میای ابراه: ق گتفیشق. م ادهم به وی افتادیو ابراه
  . زی رسد شکر کنم و اگر نرسد صرب کنمیاگر چ: گفت
  . زی باشد مراعات کنند و دم جنبانند واگر نباشد صربکنندی کنند که چون چنيسگان بلخ هم: ق گفتیشق
  د؟ یشما چگونه کن: م گفتیابراه
  . میم وا گر نرسد شکر کنیثار کنیزی رسد ایاگر ما را چ: گفت
  . دیم برخاست و سر او د رکنار گرفت و ببوسیابراه

  . وقال انت االستاد و الله
ه فرو شدم، یدر باد: شرت در توکل بود و در اثنای سخن گفتیچون از مکه به بغداد آمد مجلس گفت و سخن او ب

  . همچنان دارم ب ویم داشتم در جیچهار دانگ س
نهادی خدای تعاىل حاضر نبود و آن ساعت  ب مییآنجا که آن چهار دانگ در ج: جوانی برخاست و گفت
  . اعتماد بر خدای نبوده بود

  . و از منرب فرود آمد. ییگو راست می:  شد و بدان اقرار کرد و گفتريق متغیشق
  . خواهم که توبه کنم و میار یگناه کرده ام بس: ش او آمد و گفتیی پرينقل است که پ

  . ر آمدیید: گفت
  . زود آمدم:  گفتريپ

  چون؟ : گفت
  . ش از مرگ آمده زود آمده باشدیهرکه پ: گفت
  . ک گفتییک آمدی و نین: ق گفتیشق

ادت شود، و او یک او زیش خوی نیهرکه به خدای اعتماد کند به روزی خو: دم که گفتندیبه خواب د: و گفت
  . عتش وسواس نبودسخی گردد و در طا

  . کند زه  برگرفته است و با خدای جنگ مییبت جزع کرد همچنان است که نیهرکه در مص: و گفت
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  . اصل طاعت خوف است و رجا و محبت: و گفت
م است، و عالمت محبت شوق و انابت الزم یعالمت خوف ترک محارم است، و عالمت رجا طاعت دا: و گفت
  . است
  . امن و خوف و اضطرار. ابدیز نبود از دوزخ نجات یچهرکه با او سه : و گفت
ات تا چون گذشت و خوفی است که یبنده خائف آن است که او را خوفی است در آنچه گذشت از ح: و گفت
  ن چه خواهد بود؟ یداند تا بعداز ا نمی

  . ک جزو خاموشییو  ،خنت از خلقینه جزو گر. عبادت ده جزو است: و گفت
د زندگانی، و توبه ناکرده ید توبه، و توبه نکند به امیکند به ام گناه می. ز استیدر سه چهالک مرد : و گفت
  .  کس هرگز توبه نکندنيد رحمت، پس چنیماند به ام می

ت را در حال زندگانی مرده یگرداند و اهل معص حق تعاىل اهل طاعت خود را در حال مرگ زنده : و گفت
  . گرداند
رنج . ز الزم توانگران استیو سه چ. فراغت دل، و سبکی حساب، و راحت نفس. استن فقریز قریسه چ: و گفت

  . تن، و شغل دل، و سختی حساب
  . د بازنگرددیاید بود که چون مرگ بیمرگ را ساخته با: و گفت
زی دهد، تو دوست آخرتی  اگر نه یز دهی، اگر او را دوست تر داری از آنکه او تورا چیهرکه را چ: و گفت
  . ییایدن دوست
چ یان هیاز بهر آنکه روزی و مؤنت او بر خدای است و من در م. ز دوست تر از مهمان ندارمیچ چیمن ه: و گفت
  . م، و مزد و ثواب مرایكس ن
ار نبود او در دو غم یک او بزرگرت از نعمت بسیان نعمت در تنگدستی افتد، و تنگدستی نزدیهرکه از م: و گفت

ان همت در تنگدستی افتد، و آن یک غم در آخرت، و هرکه از میا، و یدر دن ک غمی: بزرگ افتاده است
ک غم در یا، و یک غم دردنی: ار نبود او در دو غم بزرگ افتاده استیک او بزرگرت از نعمت بسیتنگدستی نزد

  .آخرت
  است یو اعتماد او بخدا یبچه شناسند كه بنده واثق است بخدا: گفتند 
  مت شمرد یا فوت شود غنیاز دن یزیا چبدانكه چون او ر: گفت 
  . ا به وعده مردمانیمنرت است یخواهی که مرد را بشناسی در نگر تا به وعده خدای ا اگر می: و گفت
عنی آنچه ین بود، یفرستادن د. به فرستادن، ومنع کردن، و سخن گفنت. ز توان دانستیتقوی را به سه چ: و گفت

ن و یو سخن گفنت در د. ا بودیعنی ماىل که به تو دهند نستانی كه دنیا بود، یو منع کردن دن. ن استیفرستادی د
گر معنی آن است که آنچه یو د. اوی بودینی بود و دنیعنی از هر دو سرای سخن توان گفت که سخن دیا بود، یدن

و سخن گفنت به . عنی از نواهی دور بودنی. ا استیعنی اوامر به جای آوردن و منع کردن دنی. ن استیفرستادی د
  . ایا در دنین است یط است که به سخن معلوم توان کرد که مرد در ایهر دو مح
ش یست و درویرک کیست و زیست و توانگر کیکه خردمند ک -ز یدم از پنج چیهفتصد مرد عالم را پرس: و گفت

دوست ندارد؛ و  ا رایخردمند آن است که دن: همه گفتند. ک جواب دادندیست؟ هر هفتصد یل کیست و بخیک
ش ان است که در یبد و توانگر آن است که به قسمت خدای راضی بود، و درویا او را نفریرک آن است که دنیز

  . ل آن است که حق مال خدای از خدای بازداردیادتی نباشد، و بخیدلش طلب ز
زبان نگاه دار و  ت عام خواهییاگر وص: گفت. زی که نافع بودیت خواستم به چیاز وی وص: حاتم اصم گفت
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ی مگر یت خاص خواهی نگر تا سخن نگوینی، وا گر وصیهرگز سخن مگوی تا ثواب آن گفتار در ترازوی خود ب
  . والله اعلم. ی بسوزیینی که اگر نگویخود را چنان ب

  

  فه رضی الله عنه یذکر امام ابوحن
ق، آن عارف عالم یواهر معانی و دقاق، آن عمان جین و دولت، آن نعمان حقایآن چراغ شرع و ملت، آن شمع د

صفت کسی که به همه زبانها ستوده باشد و به همه ملتها مقبول، . فه کوفی رضی الله عنهیصوفی، اما جهان ابوحن
قت و فروع یو در اصول طر. ت نداشتیاضت و مجاهده وی و خلوت، و مشاهده او نهایکه تواند گفت؟ ر

گانه بود، و در مروت و فتوت اعجوبه یاست یاست و کیدر فراست و س ع و نظری نافذ داشت ویعت درجه رفیشر
و هو کان فی الدرجه القصوی . م جهان بود و هم جواد زمان، هم افضل عهد و هم اعلم وقتیهم کر. ای بود

ن قال له نعمای. ه و آله و سلم که مردی باشد در امت منیت کرد از رسول صلی الله علیوانس روا. ایوالرتبه العل
نوزده سال در : وسف گفتیت بود و ابویفه در توریصفت ابوحن. ف هو سراج امتییته ابوحنیبن ثابت و کن

  . ن نوزده سال نماز بامداد به طهارت نماز خفنت گزاردیخدمت وی بودم، در ا
  . ل توانستی گفتین است دلین ستون زریدم  اگر دعوی کردی که ایفه را چنان دیابوحن: مالک انس گفت

  . فه اند در فقهیال ابوحنیجمله علمای عالم ع: افعی گفتش
قول طوبی لمن رآنی او ی. ه و علی آله وسلمیو قال علی بن ابی طالب رضی الله عنه سمعت النبی صلی الله عل

  . رآی من رآنی
بدالله  بن دی و انس بن مالک و جابر بن عبدالله و عیعبدالله بن جزءالزب. افته بودیو وی چند کس از صحابه در

خ را یار مشایم، و بسیاد کردیل که ین دالیشه بنت عجرد پس وی متقدم است، بدیابی اوفی و اثله بن االسقع و عا
م ادهم و بشر حافی و داود یل و ابراهیده بود و با صادق رضی الله عنه صحبت داشته بود و استاد علم فضید

السالم : ه، و گفتید، صلوات الله علی رسنيد المرسلیضه سآنگاه که به سر رو. طائی و عبدالله بن مبارک بود
  . مت عزلت کردیو در اول کار عز. نيا امام المسلمیك السالم یكه و عل: پاسخ آمد! نيد المرسلیا سیک یعل

د که ید تا شبی به خواب دید و صوف پوشیقی داشت و روی از خلق بگردانینقل است که توجه به قبله حق
دار شد و یبت آن بیاز ه. کرد ار مییکرد و بعضی را از بعضی اخت ه السالم از لحد گرد مییمرب علاستخوانهای پطغا

ه السالم و حفظ سنت او به درجه بزرگ یغامرب علیتو در علم پ: گفت. دین پرسیريكی را از اصحاب ابن سی
  . م جدا کنییح از سقیرسی، چنان که در آن متصرف شوی، صح

دن سنت من یتو را سبب زنده گردان! فهیا ابا حنی: د که گفتیه السالم به خواب دیا علغامرب ریگر پیکبار دی
  . قصد عزلت مکن. ده اندیگردان

فه مجمعی ساخت و شعبی را بخواند و ی شده بود، خلرياط او بود که شعبی، که استاد او بود و پیو از برکات احت
بعضی به اقرار، و بعضی به . سدیاعی بنویهر خادمی ض علمای بغداد را حاضر کرد و شرطی بفرمود تا به نام

  : ش شعبی آورد که قاضی بود و گفتیپس خادم آن خط را پ. ملک، و بعضی به وقف
  . سین خطها گواهی بنوید که بر ایفرما  مینيالمومنريام

  . سیکه گواهی بنو دیفرما  مینيالمومنريام: گفتند. فه آوردندیپس به خدمت ابوحن. بنوشت و جمله فقها بنوشتند
  کجاست؟ : گفت
  . در سرای است: گفتند
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  د؟ یا من آنجا روم تا شهادت درست آید ینجا آی انيالمومنريام: گفت
  کنی؟ تو از جوانی فضوىل می. ان نوشتندريقاضی و فقها و پ: خادم با وی درشتی کرد که

  . لها ما کسبت: فه گفتیپس ابوحن
  ا هست؟ یست یدار شرط نیدر شهادت د: حاضر کرد و گفتشعبی را . دیفه رسین به سمع خلیا

  . بلی هست: گفت
  . دی که گواهی نوشتییپس تو مرا کی د: گفت

  . دار تو نتوانستم خواستیدانستم که به عرفان توست، لکن د: شعبی گفت
  . رتین جوان قضا را اولین سخن از حق دور است و ایا: فه گفتیخل

کی از چهارکس که فحول یکی دهد و مشاورت کرد بر یشه کرد تا قضا به یبود اند فهیپس بعد از آن منصور که خل
  . ک، و چهارم مسعربن کدامیان، سوم شریفه، دوم سفیکی ابوحنی. علما بودند و اتفاق کردند

  . میکی از شما فراستی گویمن در هر: فه گفتیآمدند ابوحن هرچهار را طلب کردند در راه که می
ک یوانه سازد؛ و شریزد، و مسعر خود را دیان بگریلتی از خود دفع کنم و سفیمن به ح: گفت. دیصواب آ: گفتند

  . قاضی شود
ل آن خرب یبه تاو. دید که سرم بخواهند بریمرا پنهان دار: گفت. خت و در کشتی پنهان شدیان در راه بگریپس سف

دند بی کارش یهرکه را قاضی گردان. ني سکريآ فقد ذبح بغیه السالم فرموده است من جعل قاضیکه رسول عل
  . بکشتند

  . د کردیبا تو را قضا می: فه را گفتیاول ابوحن. ش منصور شدندین هرسه پیپس مالح او را پنهان کرد و ا
  . و سادات عرب به حکم من راضی نباشند. من مردی ام نه از عرب! ريهااالمیا: گفت

  . دیرا علم بان یا. ن کار به نسبت تعلق نداردیا: جعفر گفت
م،  یگو م و اگر دروغ مییم نشایگو م، اگر راست میین قول که گفتم نشایم و دراین کار را نشایمن ا: فه گفتیابوحن

فه خود کنی و اعتماد یی را خلیروا مدار که دروغ گو. ییفه خداید و تو خلیدروغ زن قضای مسلمانان را نشا
  . خون و مال مسلمانان بر وی کنی

چگونه ای ومستورات و : فه بگرفت و گفتیفه رفت و دست خلیش خلیپس مسعر پ. افتیو نجات ن بگفت یا
  فرزندانت چگونه اند؟ 

  . وانه استید که دیون کنرياو را ب: منصور گفت
  . د کردیتو را قضا با: ک را گفتندیپس شر
  . ف استیی ام دماغم ضعیمن سودا: گفت

   .معالجت کن تا عقل کامل شود: منصور گفت
  . فه او را مهجور کرد و هرگز با وی سخن نگفتیک دادند و ابوحنیپس قضا به شر

رفت تا  چ کودکی نمییه. فه افتادیان جمع ابو حنیشان به میگوی ا. زدند نقل است که جمعی کودکان گوی می
  . ارمیمن بروم و ب: کودکی گفت. ون آردريب

  . ستین کودک حاللزاده نیا: تفه گفیون آورد، و ابوحنريپس گستاخ وار دررفت و ب
  از چه دانستی؟ ! ای امام مسلمانان: تفحص کردند، چنان بود، گفتند

  . ا مانع آمدییاگر حاللزاده بودی ح: گفت
. اما م به نماز او رفت. نقل است که او را بر کسی ماىل بود و در محلت آن شخص شاگردی از آن امام وفات کرد
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مردمان . ست دادیبا واری که از آن مرد بود که مال به امام مییه نبود اال دیچ سایهم بود و در آن جا یآفتابی عظ
  . نيه ساعتی بنشین سایدر ا: گفتند
  : گفت

غمرب فرموده است کل قرض یکه پ. وار او تمتعی به من رسدیروا نباشد که از د. وار ماىل استین دیمرا برصاحب ا
امد و یاز ظلمه ب یكیك بار محبوس كردند یباشد نقل است كه او را  م ربارياگر منفعتی گ. جر منفعه فهو ربوا

  . گفت مرا قلمی برتاش
  . نرتاشم: گفت
  یتراش یچرا نم: گفت 
  . ةین ظلموا و ازواجهم االیترسم که از آن قوم باشم که حق تعاىل فرموده است احشرو الذ: گفت

ن مرد هر شب پانصد رکعت نماز ین ایا: ی گفتگذشت، زنی با زن روزی می. صد رکعت نماز کرد ییو هرشب س
  . شان راست شودیت کرد که بعد از آن پانصد رکعت نماز کند، در هرشبی تا ظن این. دیامام آن بشن. کند می

  . کند رود هر شب هزار رکعت نماز می ن مرد که مییا: گر كه یگذشت کودکان گفتندبا هم د گر مییروز د
  . هر شب هزار رکعت نماز کنم ت کردم کهین: فه گفتیابوحن

  . خسبد فه شب نمییند ابوحنیمردمان گو: روزی شاگردی با امام گفت
  . ت کردم که دگر به شب نخفتمین: گفت
  چرا؟: گفت
  . فعلوایحمدوا بما لم ید و تحبون ان یفرما خدای تعاىل می: گفت

 ننهم تا از آن قوم نياکنون من پهلوی بر زم. نداد کنیزی که نکرده اند یشان را به چیبندگانی اند که دوست دارند ا
  . نباشم

  . وبعد از آن  سی سال نماز بامداد به طهارت نماز خفنت کردی
  . اری که در سجده بودینقل است که سر زانوی او چون سر زانوی شرت شده بود، از بس

  . ه ام کفارت آن راهزار ختم کرد: مان او گفتینقل است که توانگری را تواضع کرده بود از بهر ا
  . ی که او را مشکل بودی کشف شدییگاه بودی که چهل بار ختم قرآن کردی تا مساله : و گفتند

گر او ید بعد از آن دیکبار او را بدیچون . م صاحب جمال بودیه، عظینقل است که محمدبن حسن رحمةالله عل
  . د که چشمش بر وی افتدید و چون درس او گفتی او را در پس ستونی نشاند، که نبایرا ند

در خال و . ن مدت او را نگاه داشتمیفه بودم و در ایش امام ابوحنیست سال پیب: نقل است که داود طائی گفت
در حال خلوت اگر پای دراز ! نیای امام د: او را گفتم. مال سربرهنه ننشست و از برای اسرتاحت پای دراز نکرد

  کنی چه باشد؟ 
  . رتیش داشنت در خلوت اولبا خدای ادب گو: گفت

  . د که در گل مانده بودیکودکی را د. گذشت نقل است که روزی می
  . فتییگوش دار تا ن: گفت

اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد همه مسلمانان که . فتم تنها باشمیاگر ب. افتادن من سهل است: کودک گفت
   .ند بلغزند و برخاسنت همه دشوار بودیاز پس تو درآ

نهار اگر شما را در مسئله ای یز: ست و با اصحاب گفتیامام از حذاقت آن کودک عجب آمد و در حال بگر
ن نشان کمال انصاف است تا الجرم یوا . دید، در آن متابعت من مکنیلی روشنرت نمایزی ظاهر شود و دلیچ
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 اجتهاد او برنشانه ري گفته اند که تنيبا آنکه چن. ل مختلفیوسف و محمد رحمها الله بسی اقوال دارند در مسایابو
  . گران گرد بر گرد نشانه بودیل نکرد و اجتهاد دیچنان راست آمد که م

 عثمان رضی الله عنه دشمن داشتی، تا حدی که او را جهود نيالمومنرينقل است که مردی مال دار بود و ام
  . و به فالن جهود خواهم داددخرت ت: گفت. د، او را بخواندیفه رسین سخن به ابوحنیخواندی، ا
  . روا داری که دخرت مسلمان را به جهودی دهی؟ و من خود هرگز ندهم. تو امام مسلمانان باشی: او گفت
داری که دخرت خود را به جهودی دهی، چون روا باشد که محمد  چون روان نمی. سبحان الله: فه گفتیابوحن

  رسول الله دو دخرت خود به جهودی دهد؟ 
  . فهیاز برکات امام ابوحن. از آن اعتقاد برگشت وتوبه کرد. د در حال بدانست که سخن از کجاستآن مر

ضی گفتند او فاسقی است، و بعضی گفتند او دهری یبع. زارید بی ایکی را دی. نقل است كه  روزی در گرمابه بود
  کی باز گرفتند؟ ی چشم از تو یروشنا! ای امام: آن مرد گفت. فه چشم برهم نهادیابوحن. است
  . از آنگه باز که سرت از تو برداشتند: گفت
او را بگوی که خدای . ا از مذهب خود برگرددیا کافر شود ی. چون با قدری مناظره کنی دو سخن است: و گفت

ه د کید نه کافر باشد از آنکه چون گویاگر گو. دیشان راست شود و معلوم او با علم برابر آیخواست که علم او در ا
م کرد و از ید که خواست تسلین کفر بود و اگر گوید اینخواست که علم او راست شود و علم با معلوم برابر آ

ل نکنم و گواهی او نشنوم که بخل او را برآن دارد که استقصا یل را تعدیمن بخ: زار شد و گفتیش بیمذهب خو
  . ش ستاندیادت از  خویکند و ز

  . زی بخواستندیفه چیاز ابوحن. ند از بهر تربککرد نقل است که مسجدی عمارت می
  . آنچه خواهد بدهد. ما را غرض به تربک است: مردمان گفتند. بر امام گران آمد

ن قدر زر یا. می و عالمی و در سخا همتا ندارییتو کر! ای امام: شاگردان گفتند. تی تمامیدرستی زر بداد به کراه
  دادن چرا بر تو گران آمد؟ 

دانم که مال حالل هرگز به آب و گل خرج نرود و من مال خود را   مینيقیز جهت مال بود و لکن من نه ا: گفت
د آمد و از آن سبب یت آن بود که در مال حالل من شبهتی پدیزی خواستند کراهیچون از من چ. دانم حالل می

  . دمیرنج م مییعظ
  . ز استیپش: چون روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و گفتند

  . م شاد شدیامام عظ
ای : گفتند. شست به لب دجله رفت و می. دیمقدار ناخنی گل بر جامه او چک. گذشت نقل است که در بازار می

  ی؟ یشو ن قدر گل را مییدهی  ا  نجاست برجامه رخصت مینيتو مقدار مع! امام
رده بالل را اجازت نداد که مدخر م گیه السالم نیچنانکه رسول عل. ن تقوی استیآن فتوی است، و ا. آری: گفت

  . ک ساله زنان را قوت نهادیکند و 
  اکنون چه کنم؟ : فه را گفتیی مقتداشد، ابوحنیند که که چون داود طایو گو
  . بر تو باد بر کار بسنت علم که هر علمی که آن را کار نبندی چون جسدی بود بی روح: گفت
  كه عمر من چند مانده است؟ : دیاز او پرس. را د ملک الموتیفه عهد به خواب دیخل: ندیو گو

. شد معلوم نمی. دیار کس پرسین خواب از بسی اريتعب. ملک الموت پنج انگشت برداشت و بدان اشارت کرد
ن پنج علم در یعنی آن پنج علم کس نداند و ای. اشارت پنج انگشت به پنج علم است: گفت. دیفه را پرسیابوحن

علم ما فی االرحام و ما تدری یث و ینزل الغیان الله عنده علم الساعة و : دیفرما ىل میه است که حق تعاین آیا
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  . نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت
در خواب . بر سر خاک بالل موذن رضی الله عنه خفته بود م. به شام بودم: دیخ ابوعلی بن عثمان الجال گویش

چنانکه اطفال را در بر . ی در بر گرفتهريبه درآمدی و پیه السالم از باب بنی شیعل غامربیدم که پیخود را در مکه د
غمرب به یپ. ستی کرين پیش بوسه دادم و در تعجب آن بودم که ایدم و بر پایش او دویبه شفقتی تمام من پ. ندريگ

  . هیله علفه رحمةالیابوحن. ار توستین امام اهل دیا: حکم معجزه  بر باطن من مشرف شد و گفت
ق در حساب یدم که جمله خالیامت به خواب دیفه وفات کرد قیچون ابوحن: ان گفتینقل است که نوفل بن ح

خ یستاده و بر جانب او از راست و بچپ مشایدم بر لب حوض ایه السالم را دیغمرب علیستاده بودند و پیگاه ا
دم در یفه را دیغمرب نهاده و امام ابوحنیروی پ روی به. دیکوروی و سر و روی سفیدم نیی دريستاده و پیدم اید

  . مرا آب ده: گفتم. سالم کردم. ستادهیغامرب ایبرابر پ
  . غمرب اجازه دهدیتا پ: گفت
  . غامرب فرمود که او را آب دهیپس پ

غمرب یبر راست پ: فه گفتمیبا ابوحن. چ کم نشدیم که هیمن وا صحاب از آن جام آب خورد. جامی آب به من داد
  ست؟ ی کريآن پ
  . قیل، و بر چپ ابوبکر صدیم خلیابراه: گفت
  . دار شدم هفده عقد گرفته بودمیدم، چون بیگرفتم، تا هفده کس پرس دم و به انگشت عقد میی پرسنيهمچن

و . فهین اطلبک قال عند علم ابی حنیا: گفتم. دمیه السالم را به خواب دیغمرب علیپ: ی معاد رازی گفتیحی
  . مین ختم کردیست، بر ایده نیار است و محامد او بی شمار و پوشیسمناقب او ب

  

  ذکر امام شافعی رضی الله عنه
قت، آن مفتی اسرار الهی، آن مهدی اطوار نامتناهی، آن یقت، آن برهان محبت و حقیعت و طریآن سلطان شر

ست، که همه عالم پر نور از ینوارث و ابن عم نبی، وتد عالم شافعی مطلبی رضی الله عنه، شرح او دادن حاجت 
ن تمام است که شعبه دوحلة نبوی یوصف او ا. ار استیل او بسیل و مناقب او و شمایفضا. شرح صدر او است

. گانه بود و در مروت و فتوت اعجوبه بودیاست یاست و کیوه شجره مصطفوی است و در فراست و سیاست و م
ش، هم مقدم یل عهد و هم اعلم وقت و هم حجة االئمة من قرم جهان بود و هم جواد زمان، و هم افضیهم کر

زده سالگی در حرم یدر س. ن کتاب حمل آن تواند کردیاضت وکرامت او نه چندان است که ایر. شیقدموا آل قر
  . داد سلو نی ماشئتم، و در پانزده سالگی فتوی می: گفت

ه داری سربرهنه یه شاگردی او آمد و در غاشث حفظ داشت، بیصد هزار حدیاحمد حنبل که امام جهان بود و س
خ یند و صحبت مشاینش ی مییست و پنج ساله یش بین درجه، در پیمردی بد: قومی بر وی اعرتاض کردند که. کرد

  کند؟  و استادان عاىل را ترک می
م ماند، که از یتافتادی ما بر در خواسیداند که اگر او به ما ن م معانی آن مییاد داریهرچه ما : احمد حنبل گفت

اما او چون آفتابی است جهان را و چون . میش ندانستیث بیات آنچه فهم کرده است، ما حدیق واخبار و آیحقا
  : تی است خلق رایعاف

  . حق تعاىل آن در به سبب او گشاده کرد. در فقه بر خلق بسته بود: و هم احمد گفت
  . است بر اسالم در عهد شافعی اال شافعی را دانم کسی را که منت او بزرگرت نمی: و هم احمد گفت
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  . لسوف است در چهار علم، در لغت؛ و اختالف الناس، و علم فقه، و علم معانییشافعی ف: و هم احمد گفت
زانند تا یه السالم فرمود که برسرهر صدسال مردی را برانگیث که مصطفی علین حدیدر معنی ا: وهم احمد گفت

  . و آن شافعی استن من در خلق آموزاند، ید
  . مه خلق عقل او را جح آمدییک نیاگر عقل شافعی را وزن کردندی با عقل : و ثوری گفت

  . از اوتاد است: ی؟ گفتیدم در حق شافعی چه گویاز خضر پرس: دكه یو بالل خواص گو
ت هزارسال در ان و سوزان بودی هنوز طفل بود که خلعیوسته گریچ عروسی و دعوت نرفتی و پیو در ابتدا در ه
چنانکه . م راعی افتاد، و در صحبت او بسی بود تا در تصرف بر همه سابق شدیپس به سل. سر او افگندند

نگرم  از آنکه در هر مقامی که می. دارم من مذهب او ندارم امام شافعی را دوست می: دكه یعبدالله انصاری گو
  . نمیب ش مییاو را در پ
کی از یا رسول الله ی: ستی؟ گفتمیای پسر تو ک: مرا گفت. دمیالسالم، به خواب د هیرسول را عل: دكه یشافعی گو
من دهن بازکردم، چنانکه به . آب دهن خود بگرفت تا به دهن من کند. ک شدمینزد! ایک بینزد: گفت. گروه تو

مرتضی را به و هم در آن ساعت علی . ار تو بادیاکنون برو که خدای : د، پس گفتیلب و دهان و زبان من رس
  . ت کندیو نبی بر من سرا یون کرد و در انگشت من کرد، تا علريدم که انگشرتی خود بیخواب د

رفت و مادرش زاهده بود از بنی هاشم و مردم امانت بدو  ستان میريچنانکه شافعی شش ساله بود که به دب
امد و جامه دان یکی از آن دو بیامدند و جامه دانی بدو سرپدند بعد از آن یروزی دو کس ب. سرپدندی می

  . ار تو دادمیبه : گفت. دیامد و جامه دان طلبیگر بیك  چندی، آن دیبعد  ازآن . به خوی خوش بدو داد. خواست
  م بازندهی؟ یم که تا هر دو حاضر نباشیمگر نه قرار کرد: گفت
  ! بلی: گفت
  اکنون چرا دادی؟ : گفت

  چرا ملول شده ای؟ ! ای مادر: فتو گ. شافعی درآمد. مادر شافعی ملول شد
  . میمدعی کجاست تا جواب گو. ستیچ باک نیه: شافعی گفت: حال باز گفت
  !منم: مدعی گفت
  . اور و بستانیار خود بیبرو و . جامه دان تو برجاست: شافعی گفت

شاگردی مالک  بعد از آن به.  شد از سخن او و برفتندريآن مرد را عجب آمد وموکل قاضی، که آورده بود، متح
دی و مستفتی را یون آمدی بدريبر در سرای مالک بنشست و هر فتوی که ب. افتاد و مالک هفتاد و اند ساله بود

  . اط کنین احتیباز گرد وبگوی که بهرت از ا: گفتی
  . د بودیفه هارون الرشیدی و در آن وقت خلیناز دی حق به دست شافعی بودی و مالک بدو مییچون بد

  ! ای دوزخی: ده هارون را گفتیزب. کرد ده مناظرهیکه هارون شبی با زبنقل است 
  . اگر من دوزخی ام فانت طالق: هارون گفت

منادی فرمود و علمای .  از جان او برآمدرينف. داشت م دوست مییده را عظیو هارون زب. گر جدا شدندیکدیاز 
  . اب ننوشتچ کس جویه. ن مساله را فتوی کردندیبغداد را حاضر کرد و ا

  ا بهشتی است؟یخدای داند که هارون دوزخی است : گفتند
  ! من جواب دهم: ان جمع برخاست و گفتیکودکی از م

  ن علمای فحول عاجزند او را چه مجال سخن بود؟ یی که چندیوانه است؟ جایمگر د: گفتند. خلق تعجب کردند
  ! جواب گوی: هارون او را بخواند و گفت
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  ا مرا به تو؟ یبه من حاجت توراست : گفت
  . مرا به تو: گفت

  . پس از تخت فرود آی که جای علما بلند است: شافعی گفت
  . اول تو مساله مرا جواب ده تا آنگاه من مساله تو را جوابدهم: پس شافعی گفت. فه او را برتخت نشاندیخل

  ست؟ یسوال چ: هارون گفت
  ستاده ای؟یم خدای بازایب تی قادر شده ای و ازیچ معصیآنگه هرگز بر ه: گفت
  .  استنيبه خدای که چن! بلی: گفت
  . من حکم کردم که تو اهل بهشتی: گفت

  . ل و حجتیعلما آواز برآوردند، به چه دل
  یالمأو یفان الجنه ه یالنفس عن الهو یو اما من خاف مقام ربه و نه: دیفرما به قرآن که حق تعاىل می: گفت

  . م خدای او را از آن بازداشت، بهشت جای اوستیب ت کند ویو هرکه او قصد معص
   بود، در شباب چون بود؟ نيت چنیدر حال طفول: اد برآوردند و گفتندیهمه فر

  چه حال است؟ : گفتند. ان درس ده بار برخاست و بنشستیکبار در مینقل است که 
زم که روا نبود فرزند یخ ت او را بر مید،  حرمیهربار که در برابر من آ. کند علوی زاده ای بر در بازی می: گفت

  . زیید و برنخیرسول فراز آ
ک یبعضی از آن مال نزد. نقل است که وقتی کسی ماىل فرستاد تا بر مجاوران مکه صرف کنند و شافعی آنجا بود

  . او بردند
  خداوند مال چه گفته است؟ : گفت

  . دیشان متقی دهین مال بر درویت کرده است که ایگفت او وص
  . من نه متقی ام. د گرفتین مال نشایمرا از ا: شافعی گفت
  . و نگرفت

  . ا گوسفندید ید خریاعی بایض: نار با وی، گفتندینقل است که وقتی از صنعا به مکه آمد و ده هزار د
  . چ نماندی هنيشیهنگام نماز پ. داد آمد مشتی به وی می هرکه می. ختیمه  بزد و آن زر فروریون مکه خريب 

ک سال رهبانی چند بفرستادند تا با ید یفرستادند، به هارون الرش ار میینقل است که از بالد روم هرسال مال بس
  . امدندیچهار صد مرد ترسا ب. دیشان به دانند و اال از ما دگر مال مطلبیاگر ا. دانشمندان بحث کنند

د و یپس هارون شافعی را طلب. ر شدندفه فرمود تا منادی کردند و جمله علمای بغداد بر لب دجله حاضیخل
  . د کردیبا شان تو را مییجواب ا: گفت

هرکه : چون همه برلب دجله حاضر شدند شافعی سجاده بر دوش انداخت و برفت، و بر سر آب انداخت و گفت
  . دینجا آیکند ا باما بحث می

ن مسلمان شدند، بر دست شافعی، شاید که ایصر روم رسیدند جمله مسلمان شدند و خرب به قیان چون بدیترسا
  . نجا آمدی در همه روم زنار داری نماندییامد که اگر اینجا نیالحمدلله که آن مرد ا: صر گفتیق

کن قوت حافظه او چنان بود که یشافعی قرآن حفظ ندارد، وچنان بود ل: نقل است که جماعتی با هارون گفتند
خواست که امتحان  کن قوت حافظه او چنان بود که هارون مییهارون خواست که امتحان کند ماه رمضان بود ل

خواند تا  ح بر مییکرد و هر شب در تراو شافعی هر روز جزوی قرآن مطالعه می. ش فرمودیماه رمضان امام. کند
  . در ماه رمضان همه قرآن حفظ کرد
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پس . دیاو را عقد کرد و بد ناریبه صد د. ندیشافعی خواست که او را ب. و در عهد او زنی بود که دوروی بود
  . طالق داد

ک نماز عمدا رها کند کافر شود و به مذهب شافعی نشود، او را عذابی کنند که یو به مذهب احمد حنبل هرکه 
نماز : کی ترک نماز کند و کافر شود چه کند تا مسلمان شود؟ گفتیچون : شاعفی احمد را گفت. کفار را نکنند

  . کند
  نماز چون درست بود از کافر؟  :شافعی احمد را گفت
ن سخن ین کتاب جای ایار است امااین سخن که اسرار فقه است و سوال و جواب بسیاز ا. احمد خاموش شد

  . ستین
  . دیچ نبایالت مشغول گردد بدانکه از او هینی که به رخص و تاویاگر عالمی را ب: و گفت
  . م کرده استیک حرف از آداب تعلیمن بنده کسی ام که مرا : و گفت
سته باشد بازدارد ظلم یع کرده باشد، و هرکه علم از کسی که شایهرکه علم در جهان آموزد حق علم ضا: و گفت

  . کرده است
  . ا را به گرده نان به من فروشند نخرمیاگر دن: و گفت
  . دیون آريمت او آن بود که از شکم او بیزی در شکم او شود قیهرکه را همت آن بود که چ: و گفت
ی یعنی هرگز نگوی. بری چندان غبطت بر، بر زندگان که برمردگان می: کی او را گفت مرا پندی ده گفتیوقتی 
بل که غبطت برآن بری که چندان . م جمع نکردم که او کرد و بگذاشت به حسرتیز چندان سیغا که من نیدر

ز زود، ین زنده نید که نربد که ایر زنده باچ کس بر مرده حسد نربد، بیگر هید. طاعت که او کرد باری من کردمی
  . خواهد مرد

د و به خرابات برگذشت و به مسجد و مدرسه یبه همه مقامها بگرد. نقل است که شافعی روزی وقت خود گم کرد
ز یوقت را عز: کی گفتی. د که نشسته بودندیان دیجمعی صوف. و به خانقاهی برگذشت. افتیو بازار بگذشت، ن

  . ندیگو بشنوكه چه می. افتمینک وقت بازیا: شافعی روی به خادم کرد و گفت. دیایت بد که وقیدار
ان ید، و علم من در علم صوفیعلم همه عالم در علم من نرس: کند که شافعی گفت ه، نقل میید رحمةالله علیابوسع

  . ف قاطعیالوقت س: د که گفتیشان نرسی اريک سخن پیشان در علم ینرسد، و علم ا
خواستند که  ه السالم وفات کرده بودی و خلق مییش از مرگ شافعی که آدمی علیدم پیدر خواب د: ع گفتیو رب

ن زمانه بود وفات کند که علم یکسی که عالمرت: گفت. د میدار شدم از معربی پرسیچون ب. ون آرندريجنازه ب
  . ت آدم است که وعلم آدم االسماء کلهایخاص

  . ت کردکی شافعی وفایپس در آن نزد
چون . د، و آن شخص به مصر بودید تا مرا بشوییت کرد که فالن شخص را بگوینقل است که وقت وفات وص

  . دیاریتذکره او ب: گفت. دید تا مرا بشوییتی کرد که فالن بگوی وصنيشافعی چن: بازآمد با وی گفتندكه
آن مرد در تذکره نگاه کرد و در آنجا بعد از . ت کرده بودیش آن شخص که شافعی وصیاوردند به پیپس تذکره ب

  . ن بودیپس آن مرد وام او بگزارد و گفت شسنت او را ا. نوشته بود که هزار درم وام دارم
  خدای با تو چه کرد؟ : گفتم. دمیشافعی را به خواب د: مان گفتیع بن سلیو رب
  . هیرحمةالله عل. نار به من دادید د بر من نثار کرد و هفتصد بار چندیمرا بر کرسی نشاند، زر و مروار: گفت
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  ذکر امام احمد حنبل قدس الله روحه
ت بدل، آن صاحب تبع یت و عمل، آن مکان کفاین و سنت، آن مقتدای مذهب و ملت، آن جهان درایآن امام د

خ سنت و جماعت یگانه، آن سنی آخر و اول، امام به حق احمد حنبل رضی الله عنه، شیزمانه، آن صاحب ورع 
اضت یست که او را؛ و در ورع و تقوی و ریث آن حق نیچ کس را در علم احادین و دولت و هیبود و امام د

م داشت و صاحب فراست و مستجاب الدعوه بود و جمله فرق او را مبارک داشته اند از یوکرامت شأنی عظ
ث ین حدیروز معنی اک یت انصاف، و از آنچه بر او اقرار کردم مقدس و مرباست، تا حدی که پسرش یغا
چون سخن : احمد گفت. ون کرده بودري بنين معنی گفتند دست از آستیو در ا. دهیبه آدم بیگفت که خمر ط می
  . ی به دست اشارت مکنیدالله گوی

و بشر . شانیده بود چون ذوالنون و بشر حافی و سری سقطی و معروف کرخی و مانند ایخ کبار دیو بسی مشا
ال و من یحالل طلب کردن هم برای خود و هم برای ع. ستیا سه خصلت است که مرا ناحمد  ر: حافی گفت

  . . . برای خود طلب کنم
ال مشبهه و او یات از طعن معتزله و در حال وفات در خیوسته مضطر بود در حال حیاو پ: پس سری سقطی گفت

  . ا زهمه بری
  . دید کرد تا قرآن مخلوق گویف بایرا تکلاو : نقل است که چون در بغداد معتزله غلبه کردند گفتند

نهار تا مردانه باشی که وقتی یز! ای امام: گفت. فه بودیسرهنگی بر در سرای خل. فه بردندیپس او را به سرای خل
رت ی صرب کردم تو که بر حقی اولنيمن بر باطل چن. افتمیی یدزدی کردم هزار چوبم بزدند، مقر نشدم، تا عاقبت رها

  . باشی
  . اری بود مرایآن سخن او : د گفتاحم

انه بزدند که قرآن را مخلوق گوی، و یدند و هزار تازی کشنيبر عقاب. ف بودی و ضعريبردند و او پ پس او را می
چون . د آمد وببستیب پدیدو دست ازغ. زارش گشاده شد و دستهای او بسته بودندیانه بند اینگفت، و در آن م

ن قوم که یدر ا: ش او آمدند و گفتندید و هم در آن وفات کرد، و در آخر کار قومی پدند، رها کردنین برهان بدیا
  ی؟ یدند چه گویتو را رنجان

  . زدند، پنداشتند که بر باطل ام مرا می  یاز برای خدا: گفت
  . چ خصومت ندارمیامت هیشان به قیبه مجرد زخم چوب با ا

ش یخواهی پ اگر خشنودی من می! ای فرزند: روزی گفت .مار داشت و زمن شدهینقل است که جوانی مادری ب
  . ماری بگرفتین بیمگر حق تعاىل صحت دهد که مرا دل از ا. امام احمد رو و بگو تا دعا کند برای من

  ست؟ یک: گفتند. جوانی به در خانه امام احمد شد وآواز داد
  . محتاجی: گفت

  . طلبد می ییمار دارم و از تو دعایمادری ب: وحال باز گفت که
پس امام برخاست و غسل کرد و به نماز . شناسد ت داشت از آن معنی که مرا خود چرا مییم کراهیامام عظ

  . تو بازگرد که امام به کار تو مشغول است! ای جوان: خادم امام گفت. مشغول شد
رمان خدای افت و به فید مادرش برخاست و در بگشاد و صحت کلی یچون به در خانه رس. جوان بازگشت

  . تعاىل
ر امام یحرمت امام را برخاست و ز. ساخت گری باالی او وضو میید. ساخت نقل است که بر لب آبی وضو می
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  خدای با تو چه کرد؟ : گفتند. د ندیچون آن مرد وفات کرد او را به خواب د. شد و وضو ساخت
  . وضو ساخنتبر من رحمت کرد، بدان حرمت داشت که آن را امام را کردم در : گفت

: گفتم. نشسته تازه. دم به گوشه اییاعرابی را د. ه فرو شدم، به تنها راه گم کردمیبه باد: نقل است که احمد گفت
  . مرا گرسنه است: گفت. دمیرفتم و پرس. بروم و از وی راه پرسم

خدای روی، به روزی تو که ای که به خانه ! ای احمد: گفت. دیاو در شور. دادم پاره ای نان داشتم و بدو می
  . دن از خدای راضی نباشی، الجرم راه گم کنییرسان

  . ت در من افتادريآتش غ: احمد گفت
  . دهین بندگانند وپوشیالهی تو را در گوشه ها چند: گفتم

 و کوهها زر نياو را بندگانند که اگر به خدای تعاىل سوگند دهند جمله زم! شی، ای احمدیاند چه می: آن مرد گفت
  . شانیدد برای اگر

چرا دل نگاه نداری ای : هاتفی آواز داد. از خود بشدم.  و کوه زر شده بودنيجمله آن زم. نگه کردم: احمد گفت
م ی بر آسمان و او را به تو نمودنيمو زمی زننياحمد که او بنده ای است ما را که اگر خواهد از برایاو آسمان بر زم

  . نییب زش نه یاما ن
 عمر رضی نيالمومنري را امنين زمیا: حمد در بغداد نشستی، اما هرگز نان بغداد نخوردی و گفتینقل است که ا

پسرش . و از آن نان خوردی یو زر به موصل فرستادی تا از آنجا آرد آوردند. انیالله عنه وقف کرده است بر غاز
شرت یو در شب دو ساعت ب ل بودیم اللیم الدهر و قایک سال در اصفهان قاضی بود و صایصالح بن احمد 

شرت نخفتی و بر در سرای خود ینخفتی و بر در سرای خود خانه ای بی در ساخته بود و شب آنجا دو ساعت ب
 نين چنیا. ابدید که در شب کسی را مهمی باشد و در بسته یخانه ای بی در ساخته بود و شب آنجا نشستی که نبا

ش احمد آوردند یچون نان پ. ه از آن صالح بستندندی ماريخم. پختند ک روز برای امام احمد نان میی. قاضی بود
  ن نان را چه بوده است؟یا: گفت
  . ه از آن صالح استیماريخم: گفتند
  . دیحلق ما را نشا. کسال قضای اصفهان کرده استیآخر او : گفت
  م؟ ین را چه کنیپس ا: گفتند
  . دید بستانیخواه آن صالح است اگر می  ازريد که خمیید و بگویابیلی بید، چون سایبنه: گفت

د یچه کرد: احمد گفت. آن نان بوی گرفت و در دجله انداختند. امد که بستاندیلی نیچهل روز در خانه بود که سا
  آن نان؟ 
  . میبه دجله انداخت: گفتند

 نيمیمه دانی سدر جمعی اگر همه سر: احمد بعد از آن هرگز ماهی دجله نخورد و در تقوی تا حدی بود که گفت
  . د نشسنتیبود نبا

کس فرستاد تا بداند . ک روز نرفتی. نه تا اخبار سماع کندیبیان عیش سفیپ. کبار به مکه رفته بودینقل است که 
مردی . ون آمدنريامده است؟ چرا برفت، احمد جامه به گازر داده بود و برهنه نشسته بود و نتوانست بیکه چرا ن

  . نه: گفت. نار بدهم تا در وجه خود نهیین دین چندم: شان آمد و گفتیبر ا
  .  نکنیريبازنگردم تا تدب: گفت. نه: گفت. ت دهمیجامه خود عار: گفت
  کتان بخرم؟ : گفت. سم، از مزد آن کرباس بخر برای منینو کتابی می: گفت
   .زار پاییاهن کنم و پنج گز به جهت ارينه، آسرت بستان،ده گز  تا پنج گز به پ: گفت
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: احمد گفت. ش او برد، بامداد همچنان پر بودیآن شب کوزه آب پ. نقل است که احمد را شاگردی مهمان آمد
  چرا کوزه آب همچنان پر است؟؟ 

  چه کردمی؟ : طالب علم گفت
  آموزی؟  ن علم به چه مییطهارت و نماز شب و اال ا: گفت

. مزدور نگرفت. زی بوی دهدیادت از مزد چیا زنماز شام شاگردی را گفت ت. نقل است که احمد مزدوری داشت
  . برعقب او برب که بستاند: امام احمد فرمود. چون برفت
  چگونه؟ : شاگرد گفت

  . ند بستاندین ساعت چون بیا. ده باشدیآن وقت در باطن خود طمع آن ند: گفت
ک ناخن از ی: گفت. ندوده بودیون در خانه را به کاه گل برينه را مهجور کرد، به سبب آنکه بیریوقتی شاگردی د

  . د علم آموخنتیشاهراه مسلمانان گرفته  تو را نشا
آن خود بردار که من : گفت. گرفت بقال دو سطل آورد یچون باز م. امام وقتی سطلی به گرو نهاده بود

  . شناسم از آن تو کدام است نمی
  . امام احمد سطل  رها کرد و برفت
عبدالله ! ای پدر: پسر احمد گفت. کرد تا عبدالله آنجا آمد زی عبدالله مبارک مینقل است که مدتی احمد را آرو

  . دن تو آمده استیکه به د. مبارک به درخانه است
اکنون که . سوختی ن چه حکمت است که سالهاست تا در آرزوی او مییدر ا: پسرش گفت. امام احمد راه ندارد

  دهی؟  می به در خانه تو آمده است، راه ننيدولتی چن
بعد از آن طاقت . نم خو کردة لطف او شومیترسم که اگر او را بب ی اما مییگو  است که تو مینيچن: احمد گفت

  . نم که فراق در پی نباشدیگذارم تا آنجا ب  بر بوی او عمر مینيهمچن. فراق او ندارم
املتی بودی جواب دادی، و اگر از دی، اگر معیو او را کلماتی عاىل است در معامالت و هرکه از او مسأله پرس

  . ق بودی حوالت به بشر حافی کردییحقا
م آن بود که خرد از یاز خدای تعاىل در خواست کردم تا دری از خوف بر من بگشاد تا چنان شدم که ب: و گفت
  ز فاضلرت؟ یالهی تقرب به چه چ: گفتم. دعا کردم. ل شودیمن زا
  . به کالم من، قرآن: گفت
  .ابییآنکه ا زآفات اعمال خالص : ست؟ گفتیخالص چا: دندیپرس

   یدر روز یست ؟ گفت الثقه بالله باور داشت خدایتوكل چ: گفتند 
  . ست؟ گفت آنکه کارهای خود به خدای سپارییرضا چ: گفتند
  ست؟ یمحبت چ: گفتند
  . مین جواب نگوید که تا او زنده باشد، من این از بشر پرسیا: اگفت
  ؟ ستیزهد چ: گفتند
ن زهد خواص است، و ترک ین زهد عوام است، و ترک افزونی از حالل و ایزهد سه است ترک حرام، و ا: گفت

  . ن زهد عارفان استیهرچه تو را از حق مشغول کند، و ا
  نه نشسته اند بر توکل بی علم؟ یان که در مسجد آدین صوفیا: گفتند
  . شان را علم نشانده استید که ایکن غلط می: گفت
  . شان درنانی شکسته بسته استیهمه همت ا: فتندگ
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  . ش نبودیشان پاره ای نان بی بزرگ همت تر از آن قوم که همت انيدا نم قومی را بر روی زم من نمی: گفت
کرد و به  ک آمد، از آن زخم که گفتم که در درجه شهدا بود، در آن حالت به دست اشارت مییو چون وفاتش نزد

  ! وزنه هن: گفت زبان می
  ن چه حال است؟ یا!ای پدر: پسرش گفت

 اند عن نيچه وقت جواب است؟ به دعا مددی کن از جمله آن حاضران که بربال. وقتی با خطر است: گفت
! د ای احمدیگو زد و مییر ستاده و خاک ادبار بر سر مییس است در برابر ایکی ابلی. دی و عن الشمال قعنيمیال

  . ک نفس مانده است جای خطر است، نه جای امنیتا ! نه هنوز، نه هنوز: میگو من می. جان بردی از دست من
تا چهل و دوهزار گرب و . زدند آمدند و خود را بر جنازه او می و چون وفات کرد و جنازة او برداشتند مرغان می

د و سبب آن بود که حق گفتن زدند و الاله اال الله می انداختند و نعره می جهود و ترسا مسلمان شدند و زنارها می
گر یان و دیگر برترسایگر برجهودان؛ و دیبر مغان و د یكیه بر چهار قوم انداخت و به افراط در آن روز یگر تعاىل

  ا در ممات؟ یش بود یات بینظر او در ح: دندیاما از بزرگی پرس. برمسلمانان
مانداده باز یمان داده ای بده و هرکه را ایا ا هرکه رایکی آنکه گفتی بار خدای. او را دو دعا مستجاب بود: گفت
گر در حال مرگ تا یمان داده بود بازنگرفت و دیکی در حال اجابت افتاد تا هرکه را این دو دعا یاز ا. مستان

  . شان را اسالم روزی کردیا
: ست؟ گفتن چه رفتار ایا: گفتم. دییلنگ دم، بعد از وفات، مییاحمد را به خواب د: مه گفتیو محمد بن خز

  . رفنت من به دارالسالم: رفنت است؟ گفت
  خدای با تو چه کرد؟: گفتم
: ن از برای آن است که گفتییا احمد ای:  در پای من کرد و گفتنيد و تاج بر سر من نهاد و نعلیامرزیب: گفت

  . هیرحمةالله عل. دیپس فرمود که مرا بخوان بدان دعاها که به تو رس. ستیقرآن مخلوق ن
  

  داود طائی قدس الله روحه  ذکر
ی، داود طائی یقت، آن مرد خدایقت، آن عالم حقینش، آن عامل طرینش، آن چراغ آفریآن شمع دانش و ب

د القوم، و در ورع به حد کمال بود، و در انواع علوم بهره تمام یفه بود، و سین طایه، از اکابرایرحمةالله عل
ل و یفه را شاگردی کرده بود، و فضیست سال ابوحنی گشته و بنيمتعداشت، خاصه درفقه که بر سر آمده بود، و 

وسته از یب راعی بود، و از اول کار در اندرون او حزنی غالب بود و پیقت او حبی طرريده، و پیم ادهم را دیابراه
  : گفت ت میین بین بود که نوحه گری ایده بود و سبب توبه او ایخلق رم
  ک تبدی البلی یبای خد
  ک اذا ساالینیوای ع

  خته نگشت؟ ی رنيخته نشد؟ و کدام چشم است که در زمیکدام موی و روی بود که در خاک ر
فه ی به درس امام ابوحنني گشت و همچنريمتح. ن معنی به وی فرود آمد و قرار ی از وی برفتیم از ایدردی عظ

  تو را چه بوده است؟ : گفت. دین حال دیامام او را بر ا. رفت
دانم و در  د آمده است که راه بدان نمییزی در من پدیا سردشده است و چیدلم از دن: بازگفت، و گفتاو واقعه 

  چ یابم و به هی چ کتاب معنی آن نمییه
  . دیآ فتوی در نمی
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  . از خلق اعراض کن: امام گفت
: و رفت و گفتش ایفه پیامام ابوحن. چون مدتی برآمد. د و در خانه ای معتکف شدیداود روی از خلق بگردان

نی و سخن نامعلوم یان ائمه نشیکار آن باشد که در م. یین کاری نباشد که در خانه متواری شوی و سخن نگویا
  . شان دانییی و آنگاه آن مسائل را به از ایچ نگویو بر آن صرب کنی و ه. شان بشنوییا

چ نگفت و هرچه یمه بنشست و هان ائیک سال به درش آمد و مید، یگو داود دانست که چنان است که او می
ک ین صرب یا: ک سال تمام شد گفتیچون . کرد داد و بر استماع بسنده می کرد و جواب نمی گفتند صرب می می

  . ساله من کار سی ساله بود که کرده شد
ب فرو داد ن راه نهاد و کتب را به آین راه از او بود و مردانه پای در ایش او در ایب راعی افتاد و گشایپس به حب

  . دید از خلق منقطع گردانیو عزلت گرفت و ام
ثار یقت ایكه طر: خ بعضی گفتندیخورد، تا مشا ست سال مییافته بود، در بیاث رينار به میست دینقل است که ب

  . است، نه نگاه داشنت
  . مريسازم تا بم ن مییدارم که سبب فراغت من است تا به ا نقدر از آن مییمن ا: او گفت
  . دییاشامینهادی و ب اسود تا حدی که نان در آب مییچ از کار کردن نیو ه

  ع کنم؟ یروزگار چرا ضا. توان خواند ت از قرآن بر میین  خوردنو پنجاه آیان ایم: گفتی
ا ی: گفتم. ستیگر دم، پاره ای نان خشک در دست داشت و مییاو را د. د به حجره داود رفتمیاش گویابوبکر ع

  ا حرام؟ین پاره نان بخورم و نم یدانم که حالل است یخواهم که ا می: است تورا؟ گفتداود چه بوده 
چون آنجا : ه ننهی؟ گفتیچرا در سا: گفتم. دم در آفتاب نهادهیی آب دیسبو. ش اورفتمیپ: گر گفتیکی دی

  . اکنون از خدای شرم دارم که از بهر نفس تنعم کنم. ه بودیبنهادم سا
م بودی که خراب یار بود، و تا آن ساعت در خانه  مقیم، و در آنجا خانه بسیشت عظی داینقل است که سرا

  چرا عمارت خانه نکنی؟ : گفتند. گر شدییپس در خانه د. شدی
  . ا را آبادان نکنمیمرا با خدای عهدی است که دن: گفت

  . روافتادز فیز نیآن شب که وفات کرد دهل. ز نماندینقل است که همه سرای فروافتاد، جز دهل
  . سقف خانه شکسته است، بخواهد افتاد: ش او رفت و گفتیگر پیکی دی

  . ده امین سقف را ندیست سال است تا ایب: گفت
  نی؟ یچرا با خلق ننش: نقل است که گفتند

بر  ب منینم عیکنند، و اگر با بزرگرت نش ن امر نمیینم مرا به کار دینم؟ اگر با باخردتر از خود نشیبا که نش: گفت
  پس صحبت خلق را چه کنم؟ . ندیآرا ند و مرا در چشم من مییگو من نمی
  چرا زن نخواهی؟ : گفتند
  . فتیمومنه ای را نتوانم فر: گفت
  چگونه؟ : گفتند
ی چون نتوانم یاینی و دنیم، دیام نمایچون او را بخواهم در گردن خود کرده باشم، که من بر کارهای او ق: گفت

  . فته باشمیکرد، پس او را فر
  . آخر محاسن را شانه کن: گفتند
  . ن کار کنمیپس فارغ مانده باشم که ا: گفت

ست تا یگر کرد و می ست، و در ملکوت تفکر میینگر ینقل است که شبی مهتاب بود، بربام آمد و در آسمان م
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دست او . دیآمد داود را دغی بر بام یبا ت. ه پنداشت که دزد بر بام استیهمسا. ه افتادیخود شدو بر بام همسایب
  تو را که انداخت؟ : گرفت و گفت

  . ستیمرا خرب ن. خود بودمیمن ب. دانم من  نمی:گفتم
  چه شتاب است؟ : گفتند. دیدو دند که به نماز میینقل است که او را د

  شهر است منتظر من اندین لشكر كه بر دیا: گفت 
  . مردگان گورستان: کدام لشکر؟ گفت: گفتند
ت داشتی به نماز یم کراهیزد تا در خانه رفتی و عظیگر ی از کسی مییسالم نماز بازدادی چنان رفتی که گو و چون

  . ت کردیشدن، از سبب وحشت خلق تا، حق تعاىل آن مونت از وی کفا
! جان مادر: گفت. د  در آفتاب نشسته و عرق از وی روان شدهیچنانکه نقل است که مادرش روزی او را د

  نی؟ یه نشیم الدهری، چه باشد اگر باسایم و تو صایعظی یگرما
  . ی ندارمیا ز خدای شرم دارم که قدم برای موافقت نفس و خوش آمد بردارم، و من خود روا! ای مادر: گفت

  ن چه سخن است؟ یا: مادر گفت
بازگرفت تا معذور ی از من یدم دعا کردم تا حق تعاىل روایستها بدیچون دربغداد حالها و ناشا! ای مادر: گفت

  . ی ندارم و با تو نگفتمیاکنون شانزده سال است تا روا. دید دیباشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نبا
الهی اندوه توام بر همه اندوهها غلبه کرد، و خواب : چون شب درآمدی گفتی. م اندوهگن بودیینقل است که دا

  . از من برد
  . ب بر وی متواتر گرددیه مصاد آنکیون آرياز اندوه کی ب: و گفت
ن خوش یمان ایا باسلی: گفتم. عجب داشتم. افتمیش داود رفتم، او را خندان یبه پ: شی گفتیگر وقتی درویو د

  . ش گرفتمید کردم وشادی پیامروز ع. ندیسحرگاه مرا شرابی دادند که آن را شراب انس گو: ست؟ گفتیدىل از چ
آن شب آن ترسا با حالل خود . پاره ای بدو داد تا بخورد. بر وی بگذشتی یترسا. خورد نقل است که نان می

  . معروف کرخی در وجود آمد. سحبت کرد
  دكه یع واسطی گویابورب

د ساز و از ی و مرگ را عريا روزه گیاز دن. ا وافطر فی االخرةیصم عن الدن: گفت. تی کنیداود را گفتم مرا وص
  . زندیگر  درندهريز، چنانکه از شیمردمان بگر

  ت خواست یگر وصیکی دی
  . زبان نگه دار: گفت
  . ادت کنیز: گفت
  . شان بربیتنها باش از خلق و اگر توانی دل از ا: گفت
  . ادت کنیز: گفت
  . این، چنانکه اهل جهان بسنده کردند بسالمت دنید که بسنده کنی بسالمت دین جهان بایاز ا: گفت

  . ت خواستیگری وصید
ا به کار خواهد، آمد و یا مقام خواهد بود و در دنیا به قدر آن کن که تو را در دنینی در دنجهدی که ک: گفت

جهدی که کنی برای آخرت چندان کن که تو را در آخرت مقام خواهد بود، به قدر آنکه تو را در آخرت به کار 
  . خواهد آمد

  . ت خواستیگران وصید
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  . مردگان منتظر تو اند: گفت
  . گری را رسدیکند تا منفعت آن د راست بدان ماند که شکار می. افگند به و طاعت باز پس میآدمی تو: و گفت

ا کن به وداع، و اگر کرامت خواهی تکربی بر آخرت گوی به یاگر سالمت خواهی سالمی بر دن: دی را گفتیمر
  . دیعنی از هردو بگذر تا به حق توانی رسی. ترک

  . د، و بدان فخر کردییداود را د ل در همه عمر دوبارینقل است که فض
تا من : گفت. ن سقف شکسته است و فروخواهد افتادیز که ایبرخ: گفت. ر سقفی رفته بود شکستهیکبار بدر زی

دوم بار آن بود که . کرهون فضول الکالمیکرهون فصول النظر کما یکانوا . ده امین سقف را ندین صفه ام ایدر ا
  . زیلق بگراز خ: گفت. مرا پندی ده: گفت

ا را در چشم او یا و اهل دنیا را خوارتر داشت از داود که جمله دنیده ام که دنیچ کس ندیه: دیو مروف کرخی گو
ت کردی، تا الجرم از راه رسم چنان دور بود یدی از ظلمت آن شکایشان بدیکی را از ایاگر . ذره مقدار نبودی

و به چشم حرمت و مروت  یم معتقد بودیاما فقرا را عظ. ابمی ريم دل را متغیاهن بشوريهرگاه که من پ: که گفت
  . بدو داد گفتند  اسراف کردی یناریكرددیاو را حجامت م ید گفت حجامیجن یستینگر
  . ن لمن المروة لهیالد. هرکه را مروت نبود عبادت نباشد: گفت

ار یت است بسیار گفنت کراهیسندانی که چنانکه ب: گفت. ستینگر ش او بود و در وی مییکی پینقل است که 
  . ت است تا دانییسنت هم کراهینگر

ش او آمدندی پشت بر یچون پ. وسف را اختالف افتادی، حکم او بودیینقل است که چون محمد و ابو
اگر قول قول . وسف سخنی نگفتییوسف کردی و روی به محمد آوردی و با محمد اختالط کردی، با ابویابو

ن است و نام او یوسف بودی گفتی قول اید و اگر قول قول ابو یگو ست که محمد مین ایمحمد بودی گفتی ا
  ش خود نگذاری؟ یکی را در پیداری و  ز مییکی را عزیچرا . هردو در علم بزرگ اند: گفتند. نربدی
ا برخاسته است و به سر علم آمده است، و علم یار و رفعت دنیبه جهت آنکه محمد حسن از سرنعمت بس: گفت

وسف از سر دل وفاقه به علم آمده است و علم راسبب عز و جاه خود یا، و ابوین است و ذل دنیسبب عز د
وسف یانه بزدند قضا قبول نکرد و ابویفه به تازیپس هرگز محمد چون او نبود که استاد ما را ابوحن. دهیگردان

  . میق استاد خالف کند من با او سخن نگویهرکه طر. قبول کرد
وسف به در خانه یابو. ارت کنمیش داود بر تا زیوسف درخواست که مرا در پید از ابویکه هارون الرشنقل است 
مرا با اهل : کرد و گفت قبول نمی. از مادر او درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد. افتیبار ن. داود آمد

  ا و ظالمان چه کار؟ یدن
  .  من که راه دهیريبه حق ش: مادر گفت

شان چه یالهی تو فرموده ای که حق مادر نگاه دار که رضای من در رضای او ست، و اگر نه مرا با ا: گفتداود 
  کار؟ 

چون بازگشت مهری زر بنهاد و . ستیار بگریهارون بس. داود وعظ آغاز کرد. درآمدند و بنشستند. پس بار داد
  . گفت حالل است

کنم از حق  اث حالل وآن را نفقه میرينه ای فروخته ام از ممن خا. ستین حاجت نیبردار که مرا بد: داود گفت
د دارم که دعا اجابت یام. تعاىل درخواسته ام چون آن نفقه تمام شود جانم بستاند تا مرا به کسی حاجت نبود

  . کرده باشد
  نفقات داود چند مانده است؟ : دیل خرج او پرسیوسف از وکیابو. پس هردو بازگشتند
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  . دو درم: گفت
امروز : گفت. وسف پشت به محراب باز داده بودیحساب کرد تا روز آخر ابو. م خرج کردییهر روز دانگی س و

  . داود وفات کرده است
  چه دانستی؟: گفتند. نگاه کردند، همچنان بود

  . چ نمانده است، دانستم که دعای او مستجاب باشدیاز نفقه او حساب کردم که امروز ه: گفت
آخر شب سر به سجده نهاد و برنداشت، . کرد می یهمه شب نماز هم: گفت. دندیفات او پرسو از مادرش حال و
  . چون نگاه کردم وفات کرده بود. وقت نماز است! ای پسر: گفتم. تا مرا دل مشغول شد

ر سر نهاده و در نزع بود یم و خشتی زیی عظیز خراب خفته بود و گرمایماری در آن دهلیدرحالت ب: بزرگی گفت
  ون برم؟ رين صحرات بیخواهی تا بر ا: گفتم. خواند قرآن می و

  . رت که نباشدین حال اولیشرم دارم برای نفس درخواستی کنم که هرگز نفس را بر من دست نبود، در ا: گفت
. ش روی من نگذردید تا کسی پیواری دفن کنیت کرده بود که مرا در پس دیداود وص. پس همان شب وفات کرد

داود طائی ! نيای اهل زم: ا برفت ا ز آسمان آواز آمد کهیو آن شب که از دن. و امروز همچنان است چنان کردند
  . د و حق سبحانه و تعاىل از وی راضی استیبه حق رس

  . افتمین ساعت از زندان خالص یا: گفت د و مییپر دند که داود در هوا مییبعد از آن به خوابش د
داود به مقصود : د، وفات کرده بود و از پس مرگ او از آسمان آوازی آمد کهیامد تا خواب او بگویآن شخص ب

  . هید، رحمةالله علیرس
  

  ذکر حارث محاسبی قدس الله روحه 
خ عالم، حارث یا، آن محتشم معترب، آن محرتم مفتخر، آن ختم کرده ذوالمناقبی، شیا، آن عمده اتقید اولیآن س

خ بود و به علوم ظاهر و باطن، و در معامالت و اشارات مقبول النفس و یاه، از علمای مشیمحاسبی رحمةالله عل
اراست در انواع علوم، و سخت عاىل همت بود، و یف بسیای وقت در همه فن بدو بود، و او را تصانیرجوع اول

خ ی نداشت، و در وقت خود شريب داشت و در فراست و حذاقت نظیبزرگوار بود، و سخاوتی و مروتی عج
ه بود، و در ید مخصوص بود، و در مجاهده و مشاهده به اقصی الغاید و توحیخ بغداد بود، و به تجریالمشا
بصری بود و . ن سخن طوىل داردیو شرح ا. ک او رضا از احوال است، نه از مقاماتیو نزد. قت مجتهدیطر

دو ییشان متابعت نمایبه حال ا د ویان ما اقتدا کنريف گفت برپنج کس از پیوفات او در بغداد بود، و عبدالله خف
م، چهارم ابن عطا، پنجم عمرو بن ید بغدادی، سوم روید شد، اول حارث محاسبی، دوم جنیم بایگران را تسلید

ن یعت، وهر که جز ایقت و شریان طریقت و میان علم و حقیشان جمع کردند میرا که ایز. عثمان مکی رحمهم الله
  ند اما یپنج اند اعتقاد را شا

  . دید و هم اقتدا را  شاین پنج را هم اعتقاد شایا
شنت ید اما خوید و هم اقتدا را شایشان بود که هم اعتقاد را شایف ششم ایعبدالله خف: قت گفته اندیو بزرگان طر

  . شان استیستودن نه کار ا
: گفتند! ن را باشدد تا سلطایت المال بریبه ب: گفت. اث ماندرينار از پدر مینقل است که حارث را سی هزار د

  چرا؟ 
ن امت است و پدر ی اريقدری مذهب گ. ح استک ه القدری مجوس هذه االمةیغمرب فرموده است، و صحیپ: گفت
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  . اث نربد مسلمان از مغ، و پدر من مغ و من مسلمانريه السالم فرمود میغمرب علیمن قدری بود و پ
ه طعامی بردی که شبهت در او بودی رگی در پشت ت حق تعاىل در حفظ او چندان بود که چون دست بیو عنا

روزی : د گفتیجن. ستیده شدی چنانکه انگشت فرمان او نربدی، او بدانستی که آن لقمه به وجه نیانگشت او کش
زی یچ. در خانه شدم. دیک آین: طعام آرم؟ گفت! ا عمیگفتم . دمیدر وی اثر گرسنگی د. ش من آمدیحارث پ

لقمه در دهان نهاد و . انگشت او مطاوعت نکرد. ش اوبردمیپ. ز عروسی آورده بودندا یزیشبانهچ. طلب کردم
بعد از آن . ون شدريان سرای افگند و بیر گاه برخاست ودر پاید تا دیگردان دردهان می. هرچند که جهد کرد فرونشد

ا با خداوند نشانی گرسنه بودم، خواستم که دل تو نگاه دارم لکن مر: حارث گفت. دمیاز آن حال پرس: گفت
دم فرو یهرچند کوش. است که هرطعامی که در وی شبهتی بود به حلق من فرونرود و انگشت من مطاوعت نکند

  ی؟ یامروز در خانه من آ: پس گفتم. شاوند من بودیاز خانه ای که خو: آن طعام از کجا بود؟ گفتم. نرفت
  . دی بانيشان آری، چنیش درویزی که پیج: گفت. میپس بخورد. م و پارة نان خشک آوردمیدرآمد. میآ: گفت
د که یگر حال بر من بگردیده است پس سی سال دیچ نشنیسی سال است تا گوش من به جز از سر من ه: و گفت

  . دیچ نشنیسر من به جز از خدای ه
ا نه؟ اکنون یند و او بدان شاد شود، متوقف بودم بدان تانماز او باطل شود یب کسی را که در نماز می: و گفت

  . غالب ظن من آن است که باطل شود
اهل محاسبه را چند : و گفت. ن جهت گفتندییچنانکه او را محاسبی بد. و در محاسبه مبالغتی تمام داشت

وسته یف پیق حق تعاىل به منازل شریام نموده اند به توفیازموده ام در سخن گفنت که چون قیخصلت است که ب
ت عزم دست دهد و به قهر کردن هوا و نفس که هرکه را عزم قوی باشد مخالفت هوا بر زها به قویاند و همه چ
اول خصلت ان است که . ن مجرب استین خصلتها مواظبت نمای که ایپس عزم قوی دار و بر ا. وی آسان باشد

ز کنی، و سوم یپرهاد نکنی، نه به راست و نه به دروغ، ونه به سهو و نه به عمد، و دوم ا زدروغ یبه خدای سوگند 
ک است و چهارم ین به صواب نزدیوعده خالف نکنی و چون وفا توانی کرد و تا توانی کس را وعده ندهی که ا

چ کس را لعنت نکنی، اگرچه ظلم کرده باشد، و پنجم دعای بد نکنی نه به گفتار و نه به كردارو مكافات یآنکه ه
ن به یواهی ندهی نه بکفر و نه به شرک و نه به نفاق که اچ کس گی، و ششم بر هیتحمل كن یو بر خدا ینجوئ

ت نکنی، نه در یک تر است و از مقت خدای تعاىل دورتر راست، و هفتم آنکه قصد معصیرحمت بر خلق نزد
فكنی و بار خود یچ کس نیو هشتم آنکه رنج خود بره. ظاهر و نه در باطن و جوارح خود را از همه بازداری

مه کس برداری در آنجه بدان محتاج باشی، و در آنچه بدان مستغنی باشی، ونهم آنکه طمع از ار از هیاندک و بس
ک ید شوی از آنچه دارند، و دهم آنکه بلندی درجه و استکمال عزت نزدیده گردانی و از همه ناامیق بریخال

نی از یکس را نب چیکه ه. ا و آخرت بدان سبب به دست توان کردیک خلق برآنچه خواهد در دنیخدای و نزد
  . مگر که او را از خود بهرت دانی. ه السالمیفرزندان آدم عل

  . مراقبت علم دل است در قرب حق تعاىل: و گفت 
  . رضا آرام گرفنت است در تحت مجاری احکام: و گفت 
  . های بال شدن استريصرب نشانه ت: و گفت 
  . دن استیم دیتفکر اسباب را به حق قا: و گفت 
  . ی در ظاهر و باطنريم ثابت بودن است در وقت نزول بال بی تغیتسل: و گفت 
  . ا بازبودن است از جمله خوهای بد که خداوند بدان راضی نبودیح: و گفت 
شنت، به تن و جان و مال، و یثار کردن است، برخویزی، پس آن را ایل بود به همگی به چیمحبت م: و گفت 
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  .  استريبدانسنت که از توهمه تقص پس. موافقت کردن در نهان و آشکارا
ن حرکت مأخوذ یک حرکت نتواند کرد که نه گمان او چنان بود که من بدیخوف آن است که البته : و گفت 

  . خواهم بود در آخرت
ز است و هرچه خلق در آن است و منفرد شدن به یعالمت انس به حق وحشت است از خلق و گر: و گفت 

د، بعد از آن انس به مخلوقات از دل رخت برمی ريگ آنکه انس حق در دل جای می حالوت ذکر حق تعاىل برقدر
  . دريگ
ش داند یچ مقدار نماند، و جهت صالح دل خویك خلق هیصادق آن باشد که او را باک نبود اگرش نزد: و گفت 

  . نندیو دوست ندارد که مردمان ذره ای اعمال او بب
دی یابد، و هرگاه که فتور عزم دین وقت بر تو ظفر یذر کن که دشمن در ادر همه کارها از سستی عزم ح: و گفت 

  .  به خدای پناه جویريچ آرام مگیاز خود ه
  . است یکو سخنین نیخدای را باش و اگر نه خود مباش، ا: گفت. کن لله و اال التکن: شی را گفتیو درو

  د به مقامات و یده است که او را راه بنمایاناضت مهذب گردیسزاوار است کسی را که نفس خود را به ر: و گفت 
  . شان صالح قانع باشیابد، گو در صحبت درویهرکه خواهدکه لذت اهل بهشت : و گفت 
هرکه باطن خود را درست کند به مراقبت و اخالص خدای تعاىل ظاهر او آراسته گرداند به مجاهده و : و گفت 

  . اتباع سنت
  . ب عالم بود بهرت از آنکه به حرکات جوارح عالم بودیحل غآنکه به حرکات دل در م: و گفت 
آورند جواهر وفا، تا  ون میريکنند در بحر صفا و ب برند خندق رضا و غواصی می وسته عارفان فرو مییپ: و گفت 

  . رسند در سر و خفا الجرم به خدای می
انت، و با وفا، و یکو با صیدوستی ن: میافتیابند از آن بهره بر دارند و ما نیز است که اگر آن را بیسه چ: وگفت

  . باشفقت
ن یا حق بنده بر حق؟ او بدیمعرفت، حق است بربنده : دكهیشی از وی پرسیدرو: کرد فی مییو نقل است که تصن 

کند، پس بنده  شناسد و به جهد خود حاصل می ی معرفت بنده به خود مییعنی اگر گوی. ف کرد یسخن ترک تصن
نجا یا. اد گزاردیو اگر معرفت حق حق بود، بربنده روا نبود که حق را حقی بب. ن روا نبودیحق، و ارا حقی بود بر 

ن حق یگر معنی آن است که چون معرفت حق حق است تا از جهت کرم اید. ف کردی شد و ترک تصنريمتح
اگر کسی بود . د بنی ربید؟ حق خود آنچه حق بنده بود بدو دهد که ایکتاب کردن در معرفت به چه کار آ. بگزارم

گر معنی آنست ید. ف کردیالجرم ترک تصن. که حق آن حق خواهد گزارد در معنی انک التهدی من احببت بود
که معرفت حق حق است بر بنده بدان معنی که چون حق بنده را معرفت داد بنده را واجب است حق آن حق 

پس . ق او خواهد بودیحق حق خواهد بود و به توف چون هر حق که بنده به عبادت خواهد گزارد هم. گزاردن
  . ف کرد والله اعلم بالصوابیبنده را حقی که بود که با حق حق، حق گزارد، پس کتاب تصن

ار مانده بود، یاع بسیکرد به درمی محتاج بود، و از پدرش ض یحارث آن وقت که وفات م: ابن مسروق گفت
  . ه رحمةواسعةیرحمةالله عل. بود فروشد چ نگرفت و هم در آن ساعت که دست تنگیوه
  

  مان دارائی قدس الله روحه یذکر ابوسل
ب و حاضر، آن در ورع و معرفت عامل، آن درصد گونه صفت کامل، آن در یآن مجرد باطن و ظاهر، آن مسافر غا
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. القلوب گفته اند حانیت لطف او را ریگانه وقت بود و از غایه، یمان دارائی رحمةالله علیی، ابوسلیای دانایدر
ن یچ کس از ای گفتندی که هنيعیکو داشت چنانکه او را بندار الجایاضت صعب و جوع مفرط شانی نیو در ر

م یعظ یوب نغس خطیوب قلب و آفات عیامت بر جوع آن صرب نتوانست کرد که وی در معرفت و حاالت غ
احمد . هی است در دمشق، او از آنجا بودی، دگر دارایف و دیوافر داشت و او را کلماتی است عاىل واشارتی لط

مان یگر روز با سلید. افتمیم یانه راحتی عظیکردم و در آن م شبی در خلوت نماز می: د او بود گفتیحواری که مر
گرگونه، و یگرگونه ای و در مال دیش است تا در خال دیف مردی ای که تو را هنوزخلق در پیضع: گفت. گفتم

  . ست که بنده را از حق تواند باز داشتیرا آن خطر ن زیچ چیدر دو جهان ه
م یراحتی عظ. ك دست پنهان کردمیدر وقت دعا . شبی در مسجد بودم و از سرما آرامم نبود: مان گفتیو ابوسل
ون کرده بودی، ريمان آنچه روزی آن دست بود، که بیا سلی: هاتفی آواز دادكه. دین دست به من رسیاز راه ا

  . میداد
سوگند خوردم که هرگز دعا نکنم به سرما و گرما مگر هردو . ب وی بدادمانییون بودی، نصريگر بیدست داگر 

  . ون کرده باشمريدست ب
  . ه کرده استیی که لطف خود در بی کامی و بی مرادی تعبیسبحان آن خدا: پس گفت
پانصد سال است که مرا . یخسب دم که مرا گفت خوش مییحوری د. وقتی خفته ماندم ورد من فوت شد: و گفت
  . ند در پرده از برای تویآرا می

وصف . د، و روشنی او به حدی بود که وصف نتوان کردیدم از گوشه ای كه در من خندیشبی حوری د: و گفت
  ن روشنی و جمال از کجا آوردی؟یا: گفتم. گنجد ی که در عبارت نمییی او به جایبایز

ن همه از آن است که آب چشم شما گلگونه یا. از آن، روی من شستند. دییده باریشبی قطره ای چند از د: گفت
  . شرت  خوبرتیهای حوران است، هرچند بیرو

ک کنجد بود که خورده یشبی درر آن نمک . مرا عادت بود به وقت نان خوردن نان و نمک خوردمی: و گفت
  . وت با دل تو ندانم چه خواهد کردگنجد صد هزار شه ی که کنجدی نمییجا. کسال وقت خود گم کردمی. آمد

چند خواهی؟ حالوت دوستی : زی خواستم، گفتیکبار چی. بدادی. دوستی داشتم که هرچه خواستمی: و گفت
  . از دلم برفت

دم یترس. ار بودندیدم، لکن مردمان بسیشیشنود و از آن نه اند یدانستم که سخن من م. فه انکار کردمیبرخل: و گفت
  . آنگاه بی اخالص گشته شوم. ن شودیريصالبت آن به نظر خلق در دل من شنند و یکه مرا ب
ن آب خشک شود چه خوری؟ پس یاگر ا: گفتم. چ نخوردی اال آب زمزمیدم به مکه، هیدی دیمر: و گفت

  . ن بگفت و برفتیا. ن سال زمزم پرست بودمیمرا راه نمودی که چند. اريجزاءک الله خ: برخاست و گفت
ه السالم وحی کرد یحق تعاىل به موسی عل: گفت. ک نگفتییمان در وقت احرام لبیابوسل: گفتاحمد حواری 

  . اد کنمیاد کند من او را به لعنت یاد نکنند هرکه ظالم بود و مرا یکه ظالمان امت خود را بگوی تا مرا 
دک یک و السعیاللب: دنیاو را گو! کید لبیده ام که هرکه نفقه حج از مال شبهت کند آنگاه گویشن: پس گفت

  . کیدیحتی ترد ما فی 
پسر تو به درجه خوف به چه : دندیل پرسیاز فض. ت عذاب نداشتییدن آیل طاقت شنینقل است که پسر فض

  . گناه یبه اندک: د؟ گفتیرس
  . اری گناه بود، نه از اندکی گناهیش بود از بسیکسی را خوف ب: گفت: مان گفتندین با سلیا

  . رجا و خوف در دل دو نور است: م گفتیح عبدالکرنقل است که صال
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  . رجا: ن هر دو کدام روشنرت؟ گفتیاز ا: با او گفتندكه
م، که از خوف تقوی یدین چگونه سخنی است که ما دیا! سبحان الله: گفت. دندیمان رسانین سخن را به بوسلیا

  شنرت بود؟ پس چگونه رو. زدیزد و از رجا نخیخ گر مییو صوم و صلوة و اعمال د
  . ی که عقوبت او آتش استیترسم از خدا آ مییترسم ازآن آتشی که آن عقوبت خدا است،  من می: و گفت
از حق تعاىل  هر گاه که رجا بر خوف غالب آید دل فساد . زها در دنیا واخرت خوف استیاصل همه چ: و گفت

گذرد،  گر دایم نگرددوگاه گاه بر دل خوفی مییابد، وهر گاه که خوف در دل دایم بود خشوع بر دل ظاهر گردد، ا
  . هرگز دل راخشوع حاصل نیاید

  . هرگزاز دىل خوف جدا نشود که نه آن دل خراب گردد: وگفت
کنند، اگر توانی که تو بر خوف عمل  چون مردمان را بینی که بر جا عمل می: ویک روز احمد حواری را گفت

د دار به یخدای ترسیدنی که در او ناامید نشوی از رحمت او، و املقمان پسر خود را گفت برتس از. کنی بکن
  . من نباشی از مکر اوید داشتی که در او ایخدای ام
عنی تو ی. دريچون دل خود را در شوق اندازی بعد ز آن در خوف انداز، تا آن شوق را خوف از راه برگ: و گفت

  . ن ساعت به خوف محتاجرتی از آنکه به شوقیا
عالمت خذالن دست داشنت از . زی را عالمتی استین کارها خالف رضای نفس است و هرچیاضلرتف: و گفت

  .  خوردن استريزی را زنگاری است و زنگار نور دل سیه است و هرچیگر
  . ی استريد عالمت سیگو از آن جهت می. احتالم عقوبت است: و گفت
ادداشت حکمت کم یابد، و حفظ وی در یوت نعبادت را حال. دیز به وی درآی خورد شش چريهرکه س: و گفت

اند، و عبادت بر وی گران شود، و شهوات بر ريان سیشود، و از شفقت برخلق محروم ماند که پندارد که همه جهان
  . ادت گردند، و همه مومنان گرد مساجد گردند و او گرد مزابل گرددیوی ز
  . به کسی اال بدان که او را دوست داردک خدای از خزانه ی است مدخر که ندهد یجوع نزد: و گفت
 خورد جمله اعضای او به شهوات گرسنه شد، و چون گرسنه باشد جمله اعضای  از ريچون آدمی س: و گفت

  . گر آرزو نکندیچ شهوت دی نبود هريعنی تا شکم سی.  گرددريشهوات س
  . . اید دنیی کلريد آخرت است، و سیکل یگرسنگ: و گفت
چ مخور تا آن وقت که آن حاجت روا بود از بهر یا و آخرت، هیج دنیتو را حاجتی بود از حواهرگاه که : و گفت

پس بر تو باد که بر جوع حرص کنی که .  بودري، متغري گرداند، و حاجت خواسنت از متغريآنکه خوردن عقل را متغ
  . زدیق کند و علم سماوی بر تو ریل کند و دل را رقیجوع نفس را ذل

را که شب آن وقت یز. ک لقمه از حالل شبی کمرت خورم دوست تر دارم از آنکه تا روز نماز کنمی اگر: و گفت
  . د که معده از طعام پر شودیو شب دل مومنان آن وقت آ. د که آفتاب فرو شودیدرآ

  . دارد ا، مگر نفسی که در دل او نوری بود که به آخرتش مشغول مییصرب نکند از شهوات دن: و گفت
  . چون بنده صرب نکند بر آنکه دوست تر دارد چگونه صرب کند بر آنکه دوست ندارد: و گفت
  . دی بازنگشتی ابدایبازنگشت آنکه بازگشت اال از راه، که اگر برس: و گفت
  . ک خطوه ای به اخالص دست دادشیش یخنک آنکه در همه عمر خو: و گفت
  . ابدیا نجات یراری وسواس و یهرگاه که بنده خالص شود از بس: و گفت
  . اعمال خالص اندکی است: و گفت
  . اگر صادقی خواهد که صفت کند آنچه دردل او بود زبانش کار نکند: و گفت
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  . صدق با زبان صادقان به هم برفت و باقی ماند بر زبان کاذبان: و گفت
  . ور صدق خشوع استیوری است، و زینی زیزی را که بیهرچ: و گفت
  . ش دانیت طلب خویش سازو خدای را غای خوريشه شمشیش ساز و حق را همیخو صدق را مظنه: و گفت
  . ن اول رضا است و آن اول زهدیا. قناعت از رضا به جای ورع است از زهد: و گفت
عنی در ی. کنند به رضا دارند که با او معاملت کنند به صرب پس معاملت می خدای را بندگان اند که شرم می: و گفت

صرب به تو تعلق دارد . چ نبود و چنانکه دارد چنان باشدیعنی آن بود که من خود صبورم، اما در رضا هصرب کردن م
  . و رضا بدو

  . راضی بودن و رضا آن است که از خدا بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نطلبی: و گفت
  . دانم ی از او میتی، ولکن راهیشناسم زهد را حدی، و ورع را حدی، و رضا را حدی و غا من نمی: و گفت
ن همه اگر خلق همه ید با ایی از او به من نرسید، مگر از رضا که به جز بویاز هر مقامی حاىل به من رس: و گفت

ست درآمدن به دوزخ رضای او یرا که اگر رضای من نیعالم را به دوزخ برند و همه به کره روند من به رضا روم ز
  . هست
م که اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست ما نهند در خاطر ما بگذرد که چرا یدیی رسیما در رضا به جا: و گفت

  . در چشم چپ ننهاد
  . دیاید نیچ عجب پدیتواضع آن است که در عمل خوشت ه: و گفت
ست یچ نیا هیش را نداند، و هرگز زهد نکند تا نشناسد که دنیهرگز بنده تواضع نکند تا وقتی که نفس خو: و گفت

  . که هرچه تو را از حق تعاىل باز دارد ترک آن کنیو زهد آن است 
مت آن سه درم بود، در دلت رغبت صوفی یعالمت زهد آن است که اگر کسی صوفی در تو پوشد که ق: و گفت

  . متش پنج درم بودینبود که ق
  . ب است از تو و در ورع حاضر استیچ کس به زهد گواهی مده، به جهت آن که او در دل غایبر ه: و گفت
  . م و زر در دلیورع در زبان سخت تر از آن است که س: و گفت
  . ا سر همه خطا هاستی نگاه داشت زبان است و مغز عبادت گرسنگی است، و دوستی دننيحصن حص: و گفت
وسته با خدای بود چنانکه جز خدای یرود که جز خدای نداند و پ تصوف آن است که بر وی افعال می: و گفت
  . نداند
  . ا حجاب آخرت است و تفکر در آخرت ثمره حکمت و زندگی دلهاستیتفکر در دن: و گفت
  . ادت شود و از تفکر خوفیت، علم زرياز غ: و گفت
نم که به یب به خدای که در طاعت چندان آفت می: ست، وگفتیاو زار بگر. تی کردیش او کسی ذکر معصیو در پ
  . ستیت حاجت نیآن معص
  . ه و دل را به فکرتیا به گرد چشم ریعادت کن: و گفت
ن اندوه تمام یت، او را این غایش تا ایع کرده است از روزگار خوید مگر برآنکه ضایچ نگریاگر بنده به ه: و گفت

  . است تا به وقت مرگ
د بر خطاهای یگر هرکه خدای را شناخت دل را فارغ دارد و به ذکر او مشغول شود و به خدمت او، و می: و گفت
  . شیخو

. کارند به نام او تا آنگاه که بس کند چون بنده به ذکر مشغول شود، درختان می. در بهشت صحراهاست: و گفت
  . ند وی بس کردید؟ گویند چرا بس کردیشته را گویآن فر
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  . خواهد گو در اختالف روز و شب نگر هرکه پند دهنده ای می: و گفت
  . ابدیکی کند در روز مکافات یو هرکه در شب ن ابدیکی کند در شب مکافات یهرکه در روز ن: و گفت
مرت است که او را عذاب کند و آن شهوات را از دل یستد حق تعاىل از آن کریهرکه به صدق از شهوت بازا: و گفت
  . او بربد
ست یا نیک که او از دنیا آورد، مگر زنی نیث نوشنت مشغول شود روی به دنیهرکه به نکاح و سفر و حد: و گفت
عنی تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی اما هرکه تو را از حق بازدارد از مال و اهل و ی. از آخرت است بلکه

  . فرزند شوم بود
عنی راحت قبول آن ی. افتیابی بدانکه آن را در آخرت نخواهی یا به نقد ثواب نیهر عمل که آن را در دن: و گفت

  . نجا به تو رسدید که ایطاعت با
افت آن عاجز بود فاضلرت از هزار ساله یی که از ید به وقت آروزویشی برآیک نفس سرد که از دل درویآن : و گفت

  . طاعت و عبادت توانگر
  . ن سخاوت آن است که موافق حاجت بودیبهرت: و گفت
  . آخر اقدام زاهدان اول اقدام متوکالن است: و گفت
شان در آن اند جمله به مفاجات سختی یشود از آنچه ا یشان چه فوت میاگر غافالن بدانند که از ا: و گفت

  . ندريبم
ستاده را ید اید و روشن کند آنچه هرگز نگشایحق تعاىل عارف را بر بسرت خفته باشد که بر وی سر بگشا: و گفت
  . در نماز
فت نند چنانکه هم او گیچ نبیعارف را چون چشم دل گشاده شد چشم سرشان بسته شود، جز ا و ه: و گفت

ند به خدای تعاىل آن است که بدانی که خدای تعاىل بر دل تو مطلع یزی که بدان قربت جوین چیک ترینزد
  . خواهی اال او را ا و آخرت نمییا ز دل تو داند که از دن. است
ی و جمال او و از یباید از زريچ کس ننگرد در وی اال که بمیی هیاگر معرفت را صورت کنند برجا: و گفت

  . ها در جنب نور اویه گردد همه روشنريو از لطف او و ت ییکوین
ک تر است که به سخن گفنت و دل مومن روشن است به ذکر او وذکر او غذای یمعرفت به خاموشی نزد: و گفت
و انس راحت او، و حسن معاملت او تجارت او، و شب بازار او، و مسجد دکان او و عبادت کسب او، . او است

  . امت خرمنگاه او، و ثواب حق تعاىل ثمره رنج اویا کشتزار او و قیت او، و دنقرآن بضاع یعنیو
صربی است بر آنچه کاره آنی در هرچه اوامر حق . ن روزگار ما صرب است و صرب بر دو قسم استیبهرت: و گفت

تو را از است والزم است گزاردن و صربی است از آنچه طالب آنی در هرچه تو را هوا بر آن دعوت کند و حق 
  . آن نهی کرده است

  . ی که در او شر نبود شکر است در نعمت و صرب است در بالريخ: و گفت
  . ابدیمتی داند هرگز حالوت خدمت نیهرکه نفس خود را ق: و گفت
ز یدم نتوانند، و اگر خواهند که مرا عزیند تا مرا خوار کنند چنانکه من خود را خوار گردانیاگر مردم گرد آ: و گفت

  . ت است و عز من در طاعت استیعنی خواری من در معصی. گردانند چنانکه من خود را نتوانند
  . ا استیا کردن است و هرچه در دنی بهشت ترک دننينی است و کابیزی را کا بیهرچ: و گفت
  . ا قرار گرفت دوستی آخرت از آن دل رخت برداشتیدر هر دىل که دوستی دن: و گفت
  . ا را به نور حکمت منورکردیا کرد دنیک دنم تریچون حک: و گفت
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  . مت آن چه بود تا کسی در وی زاهد شودیق. ک خدای کمرت است از پر پشه اییا نزدیدن: و گفت
ش خدای نفس او را بر وی نگاه دارد و او را از ید به خدای به تلف کردن نفس خویلت جویهرکه وس: و گفت

  . اهل جنت گرداند
ده گردانم و زلتهای تو یبهای تو را برمردم پوشید که بنده من اگر از من شرم داری عیفرما یخدای تعاىل م: و گفت

  . امت در شمار با تو استقصا نکنمیرا از لوح محفوظ محو گردانم و روز ق
. نی عتاب مکن، که باشد در عتاب سخنی شنوی، که از آن سخت تریانتی بیچون از دوستی خ: دی را گفتیو مر
  . آزمودم چنان بودیچون ب :د گفتیمر

اهن من ريان دلها، چون پیکاشکی دل من در م: ده بودو گفتید پوشیخ جامه سفیک روز شی: احمد حواری گفت
  . ان جامهیبودی در م

  . اط وی چنان بود که گفتیاحت: كه )ه یرحمةالله عل(دید گویخ جنیو ش
  . رم اال به دو گواه عدل از کتاب وسنتیوز آن را نپذن قوم به چند رید از نکته ایزی بر دلم آیار بود که چیبس

د دارد یا چگونه امیسته خدمتگار تو نتواند بود، یسته خدمت تو بود آنکه شایالهی چگونه شا: و در مناجات گفتی
  . ابد از عذاب تویدارد که نجات  به رحمت تو آنکه شرم نمی

ما را : ک آمد اصحاب گفتندیچون وفاتش نزد. بود ل بود و علم از وی گرفتهینقل است که وی صاحب معاذ ج
  . روی که خداوند غفور و رحمان است بشارت ده که به حضرتی می

ه ای عذاب ريه ای حساب کند و به کبريروی که او به صغ د که به حضرت خداوند ی میییگو چرا نمی: گفت
  . سخت كند

  خدای با تو چه کرد؟ :گفت. دیگری بعد از وفات او به خوابش دید. پس جان بداد
عنی انگشت نمای ی. انمند بو دیم زین قوم مرا عظیت نمود در حق من ولکن اشارت ایرحمت کرد، و عنا: گفت
  . هیرحمةالله عل. نیان اهل دیبودم م

  

  ذکر محمد بن سماک قدس الله روحه 
محمدبن سماک رحمةالله  ن، آن قطب افالک،یآن واعظ اقران، آن حافظ اخوان، آن زاهد متمکن، آن عابد متد

تی بود و یانی شافی داشت، و در موعظت آیکالمی عاىل و ب. ه، درهمه وقت امام بود و مقبول انام بودیعل
ای : د او را چنان محرتم داشت و تواضع کرد که گفتیو هارون الرش. ش از سخن او بودیمعروف کرخی را گشا

  . اری از شرف تویبس. فرت استیتواضع تو در شرف شر! نيالمومنريام
  . نییچ کس فضل نبیشنت رابرهین تواضع آن است که خویفرتیشر: و گفت
افتند، اکنون همه دردی شده اند که آن را دوا ی شان شفا مییی بودند که از این مردمان دوایش از ایپ: و گفت

  . ق آن است که خدای را مونس خود سازی و کتاب او را همراز خود گردانییپس طر. ستین
  . نداز تا برهییب. طمع رسنی است در گردن و بندی برپای: و گفت
تا اکنون موعظت بر واعظان گران آمدی چنان عمل برعامالن واعظان اندک بودندی چنانکه امروز : و گفت

  . عامالن اندک اند
. وقت او بودم، نصرانئی که دریب بریم تا نزد طبیمار شد، تا آب او حاصل کردین سماک بیا: احمد حواری گفت

: ش ما بازآمد و گفتیپ. دهیزه و جامه پاک پوشیکوروی و خوش بوی و پاکیم نیدیم مردی را دیرفت در راه که می
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  د؟ یرو کجا می
  . میم تا بر وی عرضه کنیبر م که سماک را تجربت کند و آب مییب ترسا خواهیبه فالن طب: گفتم
د و به یرود؟ بازگرد ک وی میید؟ و به نزدیجو انت میدوست خدای از دشمن خدای استع! سبحان الله: گفت
م و بالحق یطان الرجید تا دست بر آن علت نهد و برخواند اعوذبالله من الشیید و بگویک ابن سماک روینزد

  . ةیانزلناه نزل اآل
خضر بود،  د که اویبدان: افت، و گفتیاو چنان کرد که فرموده بود در حال شفا . میم و حال بدو نمودیمابازگشت

  . ه السالمیعل
کردم اهل طاعت، تور  ت مییدانی که درآن وقت که معص! ایبارخدا: گفت نقل است که چون وقت وفاتش آمد می

  . ن کفارت آن گردانیا. داشتم ا دوست می
  چرا؟ : گفتند. نی: ی خواهی؟ گفتیکدخدا: او را گفتند. نقل است که او عزب بود

کی خانهمن یطان در ید و مرا طاقت آن نباشد که دو شیگر درآیکی دی. انی استطیاز بهر آنکه با من ش: گفت
  باشند گفتند چگونه ؟

  . ك خانه چگونه بودیطان در یاورا دو ش یكیمرا و  یكیاست  یطانیاز ما را ش یكیگفت هر 
  خدای با تو چه کرد؟ : گفتند. دندیاو را به خواب د. بعد از آن وفات کرد

شان یست اال کسانی را که ایچ کس را آبروی نیخلعت و کرامت و اکرام بود، ولکن آنجا ه همه نواخت و: گفت
  . هیل داده اند رحمةالله علیده اند و تن در رنج دبه و زنبیال کشیبار ع

  

  ذکر محمد اسلم الطوسی قدس الله روحه 
به جان منور، آن متمکن   کرده به تن مطهر، آن فلک کردهنين و دولت، آن شمع جمع سنت، آن زمیآن قطب د

گانه جهان بود و مقتدای مطلق بود، و او را لسان رسول یه، یبساط قدسی محمد بن اسلم الطوسی رحمةالله عل
گفته اند، و شحنه خراسان نوشته اند، و کس را در متابعت سنت آن قدم نبوده است، که او را جمله عمر سکنات 

هردو به هم در کجاوه . لی بن موسی الرضا رضی الله عنه به نشابور آمدبا ع. افته اندیو حرکات او برجاده سنت 
. ان شهر برآمدیبه م. دندیبه نشابور رس. دیکش ه الحنظلی مهار شرت مییک اشرت، اسحاق بن راهویای بودند بر 
دند بدان یمردمان چون اورا بد. طه ای پر کتاب برکتف نهادهیاهنی از پشم در بر و خررين بر سر و پیکالهی نمد

  . دیم دیتوان ن کاله نمییاهن و با ارين پیما تو را با ا: گفتند. ستیز بگریاو ن. ستندیت بگرريس
ن همه از برکات نفس او یامدندی، و با ایش نینقل است که او مجلس داشتی و به مجلس اوتنی چند معدود ب

پس مدت دو سال محبوس . ز فساد بداشتندقرب پنجاه هزار آدمی به راه راست بازآمدند و توبه کردند و دست ا
  . بود

  . مینگو: گفت. بگوی که قرآن مخلوق است. گفت از جهت ظالمی که او را می
چون . آمدی تا به در زندان نه غسل کردی و سنتها به جای آوردی، و سجاده برگرفتی و مییهر آد. در زندان کردند

  . اکنون تو دانی. ا، آنچه بر من بود کردمیبار خدا: منعش کردندی بازگشتی و روی بر خاک نهادی و گفتی
ت و با علما ريکو سیت و نیمردی صاحب جمال بود به غا.  خراسان بودريچون اطالقش کردند عبدالله طاهر ام

روز دوم همچنان به سالم شدند و روزهای . ان شهر همه به استقبال و سالم او آمدندیاع. به نشابورآمد. کو بودین
  امده است؟ ین شهر که به سالم مانیچ کس مانده است در ایه: عبدالله گفت. هارم پنجم وششمم و چیس
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  انند؟یشان کیا: گفت. همه آمده اند مگر دو تن: گفتند
  . احمد حرب و محمد اسلم الطوسی رحمهما الله: گفتند
  امدند؟ یچرا به نزد ما ن: گفت
  . نروند به سالم سلطانان. شان علمای ربانی اندیا: گفتند
  . میشان رویند، ما به سالم ایایشان به سالم ما نیاگر ا: گفت

  . ستیچاره ای ن: گفت. آید عبد الله طاهر می: یکی گفت. به نزدیک احمد حرب رفت
. ستینگر ساعتی تمام پس سربرآورد و در وی می. بود ش افگنده مییاحمد برپای خاست و سر در پ. درآمد
ن یاکنون ا. رت از آنی که خرب دادندیکوروین. ش از آن استیكن منظر بیکو روی، ولین شنوده بودم که مردی: گفت
  . ت و مخالفت امر خدای زشت مگردانیکو را به معصیروی ن

صرب کرد . نه بودیو روز آد. هرچند جهد کرد سود نداشت. او را بار نداد. به نزد محمد اسلم شد. ون آمدرياز آنجا ب
از ستور فرود آمد و روی بر خاک قدم محمد . دیعاقبت طاقتش برس. ستیون آمد، و در او نگررينه بیتا به نماز آد

ک یدارد، و من برای تو که بنده ن او برای تو را که بنده بدم مرا دشمن می! زیای خداوند عز: اسلم نهاد و گفت
  . ک کنین نیا ن بد را در کاریم چون هر دو برای توست ایدارم، و غالم او است او را دوست می

و او را آنجا مسجدی است . پس محمد اسلم بعد از آن به طوس رفت و آنجا ساکن شد. ن بگفت و بازگشتیا
چون آنجا نشست کرد به محمد اسلم . گاه است و او عربی بودیند که چه جاینا بود چون آنجا رسد بیکه هرکه ناب

. هرگز کوزه از آنجا برنگرفت. نه او آب روان بودد در طوس بود و بر در خایو مدتی مد. الطوسی مشهور شد
  . ندريروا نبود که برگ. ن آب از آن مردمان استیا: گفت

ک روز کوزه ای آب از چاه یل او از حد بگذشت یچون عاقبت م. سود نداشت. ل بودیو مدتی بر آب روانش م
  . ازآمدپس به نشابور ب. خت و از آن جوی آب روان برداشتیدر آن جوی ر. دیبرکش

  . دم که از هوا درافتادیس را دیناگاه ابل. تییدر روم بودم، در جمع: کی گفتیقت ینقل است که از اکابر طر
  د ه است؟ ین چه حالت است و تو را چه رسیا! نيای لع: گفتم
  ده است؟ ین چه حالت است و تو را چه رسیا: گفت
ک بود که از پای ینجا افتادم و نزدیم بانگ او ایب من از. ن ساعت محمد اسلم در متوضا تنحنحی کردیا: گفت
  . میدرآ

زری چند به تو داده ام، : امد و گفتیشان داد ی، تا وقتی جهودی بیوسته وام کردی و به دروینقل است که او پ
  . باز ده

تراشه  ز و آنیبرخ: ش نهاده، جهود را گفتیده بود و تراشه قلم پیآن ساعت قلم تراش. چ نداشتیمحمد اسلم ه
  ! ريقلم را برگ

  . به تعجب بماند. ند که تراشه قلم زر شده بودیب می. جهود برخاست
  ن باطل نبودیتراشة قلم زر شود آن د یزیكه دروبنفس عز ینیهر د: گفت 

  . مان آوردیله او ایمان آورد و  قبیا
: دیکی پرسیحاضر بود  نيگفت و امام الحرم شابور مجلس مییخ علی فارمذی در نیک روز شینقل است که 
  . ا کدام اندیالعلما ورثه االنب

ن مرد بود که بر دروازه یاما ا. نيعنی امام الحرمی. ن شنونده بودیند بود و نه همانا که این گوینه همانا که ا: گفت
  . خفته است و اشارت کرد به خاک محمد اسلم
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افتم یالحمدالله که خالص : دیگو د که مییخواب د گان او را بهیکی از همسای. مار شدیشابور بینقل است که در ن
  . ماری بجستمیو از ب

  ست؟ ید که حال خواجه چید پرسیچون به در خانه وی رس. آن مرد برخاست تا او را خرب دهد
  . ت مزد دهاد که او دوش درگذشتیخدا: گفتند

ر یدر ز. د کهنه داشت که برآنجا نشستیپاره ای نم. چون جنازه او برداشتند خرقه ای که او را بودی براو افگندند
محمد اسلم بمرد و آنچه داشت با خود برد و : گفتندكه  گر مییکدیبا . زن بر بام بودندريدو پ. جنازه افگندند

  . هیفت، رحمةالله علیا او را نتوانست فریهرگز دن
  

  ذکر احمد حرب قدس الله روحه 
 خراسان، احمد رياهد زهاد، آن قبله عباد، آن قدوه شرق و غرب، پ و امام سنت، آن زني مقام مکنت، آن امنيآن مت

ه بود تا یار است و در ورع همتا نداشت، و در عبادت بی مثل بود و معتقد فیلت او بسیه، فضیحرب رحمةالله عل
بود  و در تقوی تا به حدی. دیت کرده بود که سر من برپای او نهیه وصیی معاذ رازی رحمةالله علیحیبه حدی که 

  . ستیچ شبهت نیبخور که در خانه خود پرورده ام، و در او ه: گفت. ان کرده بودیکه در ابتدا مادرش مرغی بر
  . دیه لشکری بود، حلق مرا نشایه برشد و از آن بام دانه ای چند بخورد و آن همسایروزی به بام همسا: احمد گفت

کی را احمد حرب گفته اند، ی. ایکی همه در دنین و یه در دکی همی. شابوریو گفته اند که دو احمد بوده اند در ن
خواست که  ن میین احمد به صفتی بوده است که چندان ذکر بر وی غالب بود که مزیا. کی را احمد بازرگانیو 

  . ت راست کنمین مویچندان توقف کن که ا: گفتش. دیجنبان موی لب او را ست کند، او لب می
  . ده شدهیتا هر باری چند جای از لب او بر. غول باشش مشیتو به شغل خو: گفتی

ک روز یافت تا ی سد، وقت نمییخواست که جواب نامه باز نو مدتی دراز می. وقتی کی نامه ای نوشت به او
ش نامه یس و بگوی تا بیجواب نامه دوست بازنو: کی را گفتیان قامت یدر م. گفت موذن بانگ نماز می

  . س که به خدای مشغول باش والسالمیبنو. ستیواب نسد که ما را فراغت جیننو
زک طعامی ساخت و یکن. زک خود طعامی خواستیا بر وی غالب بود که از کنیو احمد بازرگان چندان حب دن

دار ید که شبانگاه شد و خوابش بربد، تا بامداد بیتا به حدی رس. کرد ک وی آورد و بنهاد واو حسابی مییبه نزد
  آن طعام نساختی؟! زکیی کنا: دكه یپرس. شد

  . توبه حساب مشغول بودی. ساختم: گفت
  . افت که بخوردییباز هم فراغت ن. ک او آوردیگر بساخت و به نزدیبار د

دار یب. دیپاره ای طعام بر لب وی مال. افتیزک برفت وی را خفته یکن. افتیبار سوم بساخت و باز هم اتفاق ن
  . ام خورده استپنداشت که طع. اریطشت ب: گفت. شد

ن یگر بدیزی دیا چید یهرگاه که طعامت با: گفت. کرد نقل است که احمد حرب فرزندی را برتوکل راست می
  . دیبا مرا نان می! ایروزن رو و بگوی بار خدا

ك روز همه ی. چنان ساخته بودند که آنچه او خواستی در آن روزن افگندی یپس هرگاه که کودک بدان موضع رفت
نانم ! ای بار خدای: ر روزن آمد و گفتیبر عادت خود به ز. کودک را گرسنگی غالب شد. ب بودندیغا از خانه

  . زید و فالن چیبا می
ن از یا: گفتند. خورد زی مییدند نشسته و چیامدند، وی را دیاهل خانه ب. دندیدرآن  حال در آن روزن به او رسان
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  کجا آوردی؟
  . داد که هرروز می یاز آنکس: گفت

  . ق او را مسلم شدین طریبدانستند که ا
به مجلس احمد حرب بگذشتم، مساله ای برزبان وی رفت و دل من روشن : کی از بزرگان گفتینقل است که 

  . شود تا در آن ذوق مانده ام و از دل من محو نمی. شد، چون آفتاب، چهل سال است
خوری؟  چرا می: احمد گفت. ندکی انگور بخوردک روز ای. ی بود واو باغی داشتیحیی بن یحید یو احمد مر

  . ن باغ ملک منستیا: گفت
  . دارند ن را گوش نمییک شبانه روز آب وقف است و مردمان ایه ین دیدر : گفت

  . ش از آن  باغ انگور نخورمیی توبه کرد که بیحیی بن یحی
بودی، شبی به عبادت آنجا رفته  رتینقل است که صومعه ای داشت که هروقت در آنجا رفتی به عبادت، تا خال

د که آب در خانه راه برد و کتب تر یمگر اندکی دلش بخانه رفت که نبا. آمد یم                میبود که بارانی عظ
نجا چه یتو ا. د به خانه فرستادیمیآ ز به خانه رو که آنچه از توبه کار مییخ! ای احمد: آوازی شنود که. شود
  کنی؟  می

  . به دل توبه کردو همان دم 
از در درآمد و بر . زد خواره، ورباب مییپسری داشت م. شابور به سالم آمده بودندینقل است که روزی سادات ن

معذور : شان را گفتیا. دیاحمد آن حال بد.  شدندريشد، جمله متغیا ندین جماعت نیبه ا. . . شان بگذشت ویا
تفحص . وی در وجود آمد ،م، شب ما را صحبت افتادیبخورد. دندزی آوریه چید که ما را شبی از خانه همسایدار

  . زی آوردیکردم، و مادرش به عروسی رفته بود، به خانه سلطان، و از آنجا چ
در راه آن مال را . کی به تجارت فرستاده بودیمگر شر. ه ای گرب داشت، بهرام نامینقل است که احمد همسا

زی افتاده است، تا ی چنيه ما را چنید که همسایزیبرخ: دان را گفتیمرد یخ رسیخرب چون به ش. دزدان بربدند
  . ه استیم، اگر چه گرب است، همسایغمخوارگی کن

بهرام را در خاطر .  او را بوسه دادنيد، آستیشباز، دویپ. سوخت دند بهرام آتش گربی مییچون به در سرای او رس
م تا یخاطر نگاه دار که ما بدان آمده ا: خ گفتیش. همآمد که مگر گرسنه اند و نان تنگ است، تا سفره بن

  . ده ام كه مال شما دزد برده استیم که شنیغمخوارگی کن
  

کی آنکه از من بردند، نه من از ی. اما سه شکر واجب است که خدای را بکنم. چنان است! آری: گرب گفت
  . د و رودیا خود آیا من است، دنن من بیمه ای نه، سوم آنکه دیمه ای بردند و نیگری، دوم آنکه نید

  . دیآ ن سه سخن بوی مسلمانی میید که از ایسین را بنویا: گفت. ن سخن خوش آمدیاحمد را ا
  پرستی؟  ن آتش را چرا مییا: گفت. خ روی به بهرام کردیپس ش
  . دای رساندی نکند تا مرا به خیزم بدو دادم، فردا بی وفاین هیگر آنکه امروز چندیتا مرا نسوزد، د: گفت
هر حساب که از او برگرفته ای باطل . ف است و جاهل و بی وفایم غلطی کرده ای آتش ضعیعظ: خ گفتیش

د؟ یف بود تو را به چنان قوی کی تواند رسانی ضعنيکسی که چن. دريزد بمیاست که اگر طفلی پاره ای آب بدو ر
گر آنکه جاهل ید. دیبه حق چگونه تواند رسان کسی که قوت آن ندارد که پاره ای خاک از خود دفع کند تو را

نجاست که از نجاست و یکی بهرت است، و از ایاگر مشک و نجاست در وی اندازی بسوزد و نداند که . است
ا تا هر دو دست در آتش یب. ده امیپرستی و هرگز من نرپست گر تو هفتاد سال است تا او را میید. عود فرق نکند



  ١۶٢

  . هر دو را بسوزد و وفای تونگاه ندارد م تا مشاهده کنی کهیکن
بگوی که حق تعاىل چرا خلق . مان آورمیاگر جواب دهی ا. چهار مسئله برپسم. ن سخن در دل افتادیگرب را ا

  زد؟ ید چرا برانگیانريد؟ و چون میانريد چرا رزق داد و چرا مید؟  چون آفریآفر
د تا او را به قهاری بشناسند، و یانريرا به رزاقی بشناسند، و بم د تا او را بنده باشد، و رزق داد تا اویافریب: گفت

  . د تا او را به قادری و عالمی بشناسندیزنده گردان
  . اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان محمد ا رسول الله: د گفتین بشنیبهرام چون ا

ن چه یسبب ا! خیا شی: گفتند. ساعتی بود بهوش بازآمد. هوش شودیخ نعره بزد و بیچون وی مسلمان گشت ش
  بود؟ 
. ن ساعت که انگشت شهادت بگشادی در سرم ندا کردند که احمد بهرام هفتاد سال در گربی بودیدر ا: گفت

  مان آورد تو هفتاد سال در مسلمانی گذاشته ای تا عاقبت چه خواهی آورد؟ یا
  . اساییبآخر لحظه ای : گفتند. نقل است که احمد در عمر خود شبی نخفته بود

ن یتابد و او نداند که از اهل کدام است، ا ب او مییند و دوزخ در نشیآرا کسی را که بهشت از باال می: گفت
  . دشیگاه، چگونه خواب آیجا

م و ید تا من اورا سیگو کند، و که بد می بت مییدارد، و که غ کاشکی بدانمی، که مرا دشمن می: و سخن اوست که
  . کند از مال من خرج کند ار که چون کار من میبه آخر ک. زر فرستادمی

فته یا شما را فرید تا دنید و گوش داریچندانکه بتوان. دید و طاعتش بداریچندانکه بتوان. دیاز خدای برتس: و گفت
  . دینکند، تا چنانکه گذشتگان به بال مبتال شدند، شما نشو

  

  ذکر حاتم اصم قدس الله روحه 
ه؛ از یخ حاتم اصم رحمه الله علیا، آن مقبل عقبی، آن حاکم کرم، شیگانه، آن معرض دنیآن زاهد زمانه، آن عابد 

ده و در زهد و یه را دیز خضرویق بلخی بود و نید شقیمر. خ بلخ بود و در خراسان بر سر آمده بودیبزرگان مشا
بی مراقبت و بی ک نفس یتوان گفت که بعد از بلوغ . اط بی بدل بودیاضت و ورع و ادب و صدق و احتیر

ق یصد: د گفتیک قدم بی صدق و اخالص برنگرفته بود تابه حدی که جنیامده بود و یمحاسبت از وی بر ن
  . زماننا حاتم االصم

فی معترب یب است و تصانیق مکر نفس و معرفت رعونات نفس کلماتی عجیو او را در سخت گرفنت نفس و دقا
  .  نداردريو نکت و حکومت او نظ

  . م علمییگو: د؟ گفتندید چه گویاگر مردمان شما را پرسند که از حاتم چه آموز: اران را گفتیکی روز یچنانکه 
  . م حکمتییبگو: ست؟ گفتندیند حاتم را علم نیاگر گو: گفت
  د؟ییست چه گویند حکمت نیاگر گو: گفت
  . دست مردم است دی از آنچه دریکی خرسندی بدانچه در دست است؛ دوم نومی. زیم دو چییبگو: گفتند

د نشده یبا چ کس چنانکه مییباری، ه. کشم كه عمری است تامن رنج شما می: دیک روز اصحاب را پرسی
  است؟

  . ن غزا کرده استیفالن کس چند: کی گفتی
  . دیبا سته  مییمردی غازی بود، مرا شا: گفت
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  . فالن کسی بسی مال بذ ل کرده است: گفتند
  . دیبا سته  مییمردی سخی بود، مرا شا: گفت
  . فالن کس بسی حج کرده است: گفتند
  . دیبا سته  مییمردی حاجی بود، مرا شا: گفت
  ست؟یسته کیان کن که شایتو ب. میما ندان: گفتند
  . د نداردیآنکه از خدای نرتسد و جز به خدای ام: گفت

آواز : حاتم گفت. ادی از او رها شدمگر ب. دیو کرم او را تا به حدی که روزی زنی به نزد او آمد و مساله ای پرس
  . بلند تر کن که مرا گوش گران است

ب یزن زنده بود قرريبعد از آن تا آن پ. زن آواز بلند کرد تا او آن مساله را جواب دادريپ. دیایزن را خجالت نريتا پ
ات کرد آنگاه سخن زن وفريچون پ. د که او آنچنان استیزن نگوريشنت کر ساخت تا کسی با آن پیپانزده سال خو

  . ن سبب اصمش نام نهادندیبد. ش از آن هر که با او سخن گفتی، گفتی بلند ترگوییآهسته را جواب داد که پ
وان ین مجلس گناهکار تر است و دیالهی هر که امروز در ا: می گفت. داشت نقل است روزی در بلخ مجلس می

  . امرزیتر است تو او را برياه تر است و بر گناه دلیس
چون شب در -در آن مجلس حاضر بود -ار گورها را باز کرده بود، و کفن برداشته یمردی بود که نباشی کردی، و بس

چون خاک از سر گور برداشت از لحد آوازی شنود که شرم نداری که در . ش به نباشی رفتیآمد به عادت خو
  ی؟گر امشب به کار خود مشغول شویده گشتی، دیمجلس اصم دی روز آمرز

  . نباش از خاک برآمد و درحاتم رفت و قصه باز گفت و توبه کرد
دم که او در خشم شد، مگر وقتی به یهر گز ند. چند سال حاتم را شاگردی کردم: دیسعد بن محمد الرازی گو

من ن گاه است که کاالی یکرد که چند د را که شاگردی را از آن او گرفته بود و بانگ مییکی ردیبازار آمده بود، 
. مواسات ندارم: مرد گفت. مواساتی بکن!ای جوانمرد: خ گفتیش. دهد گرفته است و خورده و بهای آن نمی

ان بازار پر زر شد یدر م.  زدنيدر خشم شد و ردا از کتف برگرفت و برزم. سود نداشت: هر چند گفت. م خواهمیس
  . همه

دن گرفت تا حق یمرد زر برچ. خشک شود که دستت ريارت برمگیش را و زی حق خوريهال برگ: درست گفت
  . گر بردارد دستش در ساعت خشک شدیزصرب نتوانست کرد، دست دراز کرد تا دیش برگرفت، نیخو

  . ست به مهمانی رفنتیمرا عادت ن: گفت. کی را به دعوت خواندیحاتم  یكینقل است که 
  . بکنم: گفت. د کردیسه کار تو را با. اگر البد است اجابت کردم: گفت. مرد الحاح کرد

پس رفت . دیک آین: گفت. نم که من خواهم، و آن کنی که من خواهم، و آن خورم که من خواهمیآنجا نش: گفت
  نم كه من خواهمیتست گفت شرط كرده ام كه آنجا نش ینجا نه جایا: و در آمد و به صف نعال بنشست گفتند 

  . زی بخوریخ از طعام ما چیا شی: گفت. رد و خوردن گرفتون کري بنين از آستیچون سفره بنهادند حاتم قرص جو
  . شرط کرده ام که آن خورم که من خواهم: گفت

  . ه را در آتش بنه تا سرخ شودیآن سه پا: چون فارغ شدند گفت
  . ن راه گذر بنهیاکنون بد: گفت. مرد چنان کرد
  . و بگذشت .قرصی خوردم: ه نهاد و گفتیبرخاست و پای بر سه پا. مرد چنان کرد

د بر آن صراط پرسند ید كه  صراط حق است و دوزخ حق است و از هر چه کرده باشیدان اگر شما می: و گفت
د حساب به من ین دعوت بخوردید و هر چه امروز در ایه آن صراط است، پای بر آنجا نهین سه پاید که ایانگار
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  . دیبده
  . ما را طاقت آن نباشد!ا حاتمی: گفتند

ا و خورده از همه باز پرسند قال ید در دنید داشنت که از هر چه کرده باشیپس فردا چون طاقت خواه :حاتم گفت
  . آن دعوت بر همه ماتم شد. میومئذ عن النعیالله تعاىل و لتسئلن 

 .اران تو را بدهمین مال تو را و یخواهم که از ا ار دارم و مییمال بس: گفت. ک روز کسی بر او آمدینقل است که 
  ی؟ريمی گ
  .  بمردنيد گفت که روزی دهنده آسمان، روزی دهنده زمیمرا با. یريترسم که تو م از آن می: گفت

  خوری؟ از کجا می: مردی حاتم را گفت
  . ردیادت و نه نقصان پذیاز خرمنگاه خدای که آن نه ز: گفت

کاشکی : گفت. نی: رم؟گفتخو چ مییاز مال تو ه: حاتم گفت. خوری مال مردمان به فسوس می: آن مرد گفت
ن یا: گفت. امت از بنده حجت خواهدیخدای تعاىل روز ق: ی؟گفتیگو حجت می: گفت. تو از مسلمانان بودتی

  . همه سخن است
روزی همه شما از : گفت. خدای تعاىل سخن فرستاده است ومادر بر پدر تو به سخن حالل شده است: گفت

  د؟یآسمان آ
  د؟یآ مگر از روزن خانه شما فرو می: گفت. د وفی السماء رزقکم و ما توعدونیروزی همه از آسمان آ: گفت
  آمد؟ در شکم مادر بودم، آن روز نه روزی می: گفت
  . دیبستان بخسب تا روزی به دهان تو آ: گفت

  . آمد دو سال در گهواره استان خفته بودم و روزی به دهان من در می: حاتم گفت
  درود ناکشته؟ دی که مییچ کس را دیه: گفت
  . دروی ناکشته است موی سرت که می: گفت
  . درهوا رو تا به تو روزی رسد: گفت
  . چون مرغ شوم  برسد: گفت
  .  فرو رو تا برسدنيبه زم: گفت
  . رآب شو و روزی بطلبیبز: گفت. اگر مور شوم برسد: گفت
  . ز رسد، عجب نبودیدهد اگر به من ن ر آب مییماهی را روزی در ز: گفت

  . مرا پندی ده: گفت. آن مرد خاموش گشت و توبه کرد
کو کن تا خدای آشکارای تو یش با خدای نیان خویلی ازتو بربند، و نهانی میشان بخیطمع از خلق برب تا ا: گفت
  . کو گرداند، و هرکجا باشی خالق را خدمت کن تا خلق تو را خدمت کنند، و هم او رایز نیرا ن

  . ولله خزائن السموات و االرض: وری؟گفتخ از کجا می: مرد ی گفت
  ی؟یجو روزی را می: د، مر احمد حنبل را کهینقل است که حاتم پرس

  . مییجو: گفت
  ی؟یجو ا در وقت مییا پس از وقت، یی، یجو ش از وقت مییپ: گفت

د چه یقت، گوم پس از ویکنی؟و اگر گو ع میید چرا روزگار خود ضایش از وقت، گویم پیاگر گو: دكهیشیاحمد اند
زی که حاضر خواهد ید چرا مشغول شدی به چیم در وقت گویكه از تو درگذشت و اگر گو یزیچ یجوئ

  . ن مسالهیبود؟فروماند در ا
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م یچه جو. ضه است و نه واجب و نه سنتیست نبشت که جسنت بر ما نه فریبا  مینيجواب چن: بزرگی گفت
ه السالم او یبه قول رسول عل. دیجو زی که وی خود تو را مییست و طلب کردن چین هر سه نیزی را که از ایچ

  . رزقنا کما وعدنایه ان ینا ان نعبده کما امرنا و علیعل: ن استیو جواب حاتم ا. دیخود برتو آ
م یس وسوسه کند که امروز چه خوری؟گویهر روزی بامداد ابل: نقل است که حامد لفاف گفت که حاتم گفت

  . مرا ماند و رفت. ناخوش مردی: دیگو. بگور: میکجا باشی؟گو: دیگو. کفن: میچه پوشی؟گو: دیگو. مرگ
چندانکه : گفت. تو را چندی نفقه ماند: زن را گفت. روم من به غزو می: نقل است که زن وی چنان بود که گفت

  . ستیروزی هم به دست تو ن: گفت. ستیزندگانی به دست من ن: گفت. زندگانی بخواهی ماند
حاتم روزی خواره بود، : حاتم روزی تو چه مانده است؟گفت: زنی مر زن حاتم را گفتريم رفت پچون حات
  . نجاست نرفته استیروزی ده ا

. دیچ مشغول نشد و نرتسیدلم ه. فگند تا بکشدیچون به غزا بودم ترکی مرا بگرفت و ب: نقل است که حاتم گفت
ا یتو مرا کشتی : گفتم. فتادیی بر وی آمد و از من برياگاه تن. جست کاردی می. بودم تا چه خواهد کرد یمنتظر م
  . من تو را

ارخواهی تو را خدای بس، یاگر : گفت. تی کنیمرا وص: حاتم را گفت. نقل است که کسی سفری خواست رفت
 ا بس، و اگر مونس خواهی قرآن بس، و اگری بس، اگر عربت خواهی تو را دننيو اگر همراه خواهی کرام الکاتب

اد کردم تو را بسنده ین که یکار خواهی عبادت خدای تو را بس، و اگر وعظ خواهی تو را مر گ بس، و اگر ا
  . ست دوزخ تو را بسین

  . تیبه سالمت و عاف: نقل است که حاتم روزی حامد لفاف را گفت چگونه ای؟گفت
   .ت آن است که در بهشت باشییسالمت بعداز گذشنت صراط است و عاف: باو گفت
  تو را چه آرزو کند؟: گفتند
  . تیعاف: گفت
  ی؟یت نه یهمه روز در عاف: گفتند
  . ت من آن روز است که آن روز عاصی نباشمیعاف: گفت

  . ار جمع کرده استیفالن مال بس: نقل است که حاتم را گفتند
  . نه: زندگانی به آن جمع کرده است؟گفتند: گفت
  د؟یمرده را مال به چه کار آ: گفت

  . بخواه: گفت. هست: حاجتی هست؟گفت: حاتم را گفتکی ی
  . نی و نه من تو رایحاجتم آن است که نه تو مرا ب: گفت

  نماز چگونه کنی؟: دیخ حاتم را پرسیکی از مشایو 
ظاهر را به آب پاک کنم و باطن را به توبه، : گفت. د وضوی ظاهر کنم و وضوی باطن کنمیچون وقت در آ: گفت

ان دو ابروی خود بنهم، و بهشت را یم را درمیم و مسجد حرام را مشاهده کنم، و مقام ابراهیدرآ و آنگاه به مسجد
ر قدم خود دارم، و ملک الموت را پس پشت خود انگارم، و یبر راست خود و دوزخ را بر چپ خود، و صراط ز

بت و سجودی با تضرع و یا هامی به حرمت و قرائتی بیم و قیم با تعظی بگوريآنگاه تکب. دل را به خدای سپارم
  .  بودنين چنینماز من ا. میرکوعی با تواضع و جلوسی به حلم و سالمی به شکر بگو

زدرشماست و اگر نه دوزخ را واجب یاگر سه چ: ک روز به جمعی از اهل علم بگذشت و گفتینقل است که 
  ست؟یز چیآن سه چ: گفتند. است



  ١۶۶

ادت کردن و نه گناهان را عذرخواسنت، و اگر ید در آن طاعت زینه که از شما گذشت و نتوانیحسرت د: گفت
ش یمت شمردن و در صالح کار خویگر امروز را غنینه مشغول شوی حق امروز کی گزاری؟دیامروز به عذرد

ا ینجات بود . دیم آنکه فردا به تو چه خواهد رسیدن به طاعت و خشنود کردن خصمان؛سوم ترس و بیکوش
  هالک؟
فراغت عبادت پس از امن مونت نهاده است و اخالص . ز نهاده استیز در سه چیعاىل سه چخدای ت: و گفت

د نجات یام. ییع اویدی از خلق نهاده است و نجات از عذاب به آوردن طاعت نهاده است تا مطیدرکار در نوم
  . است
ن جهان ی را خدای از ااما متکرب. دنید؛ کرب و حرص و خرامريحذر کن از مرگ به سه حال که تو را بگ: و گفت

ن جهان مگر گرسنه و یون نربد از اريص را بیو اما حر. ن کس از اهل وییی از کمرتیون نربد تا نچشاند خوارريب
  . ون نربد تا او را نغلطاند در بول و حدثرياما خرامنده را ب. زی بخوردید و گذر ندهد تا چريش را بگیتشنه، گلو
  . د از کرب امرا و ملوکیادت آیشان را بسی زیان روزگار ما را وعلما و قراء اد کرب زاهدیاگر وزن کن: و گفت
اری یگر به بسید دید آنچه دیآدم د. ستیچ جای بهرت از بهشت نیبه خانه و باغ آراسته غره مشو که ه: و گفت

د خدای ید آنچه دید. کرامت و عبادت غره مشو که بلعم با چندان کرامت و با نام بزرگ خدای که او را داده بود
گر ید دیآنچه د. دیس با آن همه طاعت دیاری عمل غره مشو، که ابلیگر به بسید. فمثله کمثل الکلب: تعاىل گفت

چ کس بزرگرت از مصطفی نبود صلی الله و علی آله و سلم، ثعلبه در یان و عالمان غره مشو که هیدن پارسایبه د
  . چ سود نداشتیکردند و ه خدمت می دند وید وی را می یشان ویخدمت وی بود و خو

ض و آن گرسنگی است؛و مودت االسود و آن یموت االب: دید چشید سه مرگش بباین مذهب آیهر که در ا: و گفت
  . احتمال است؛و موت االحمر؛و آن موقع داشنت است

ش به ین خوید ان در شبانه روزی برخود عرضه نکندیات پارسایک سبع از قرآن و حکایهرکه به مقدار : وگفت
  . سالمت نتواند نگاه داشت

مار؛و دىل است غافل؛ودىل است منتبه، و دىل است یدىل است مرده؛ودىل است ب: دل پنج نوع است: و گفت
  دل مرده. حیصح

دل منتبه، دل جهود بدکار است، . دل غافل، دل برخوردار است. مار، دل گناهکاران استیدل ب. دل کافران است
ار است وبا خوف از ملک یار است که در کار است و با طاعت بسیح، دل هوشیودل صح. لفقالوا قلوبنا غ

  . ذوالجالل است
اد دار که یی یاد دار که خدای ناظر است به تو؛ و چون گویچون عمل کنی : در سه وقت تعهد نفس کن: و گفت

  . که چگونه خاموشیداند  اد دار که خدای مییی؛ و چون خاموش باشی یگو شنود آنچه می خدای می
درخوردن . سنتیشهوتی در خوردن؛شهوتی است در گفنت؛ و شهوتی است در نگر: شهوت سه قسم است: و گفت

  . سنت عربت نگاه داریاعتماد بر خدای نگاه دار؛و در گفنت راستی نگاه دار؛و در نگر
بی طمع؛ و در دادن بی منت؛  ا؛ و در گرفنتیدر عمل صالح بی ر: در چهار موضع نفس خود را باز جوی: و گفت

  . و درنگاه داشنت بی بخل
د و اگر منع کند به شک منع کند و اگر نفقه کند در ريد به حرص گريا بگیمنافق آن است که آنچه در دن: و گفت
عنی سخت ی. د و اگر نگاه دارد به سختی نگاه داردريد به کم رغبتی و خوف گريت نفقه کند و مومن آنچه گیمعص
  . ا و نگاه داشنت و اگر نفقه کند در طاعت بود صالحا لوجه الله تعاىل بود بر
ه در ادای یطان تا وقتی که شکسته شود؛ و جهادی است در عالنیجهاد سه است؛ جهادی درسر با ش: و گفت
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چنانکه فرموده اند نماز فرض به جماعت آشکار و زکوه آشکارا و جهادی است . ض تا وقتی که گزارده شودیفرا
  . ا بکشدین در غزوه اسالم تا کشته شود یبا اعداء د
  . شید کرد، مگر از نفس خویمردم را از همه احتمال با: و گفت
  . انه آن صرباست؛ و آخر آن اخالص استیاول زهد اعتماد است برخدای، وم: و گفت
ت ین آیا نت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل است؛ ویز. نتی استیزی را زیهر چ: و گفت

  . خواند ال تخافوا وال تحزنوا
اگر خواهی که دوست خدا باشی، راضی باش به هر چه خدای کند، و اگر واهی که تو را در آسمانها : و گفت

  . بشناسند بر توباد به صدق وعده
ان زمردگان؛و نکاح دخرتیش مهمان نهادن؛ و تجهیطعام پ: زیطان است، مگر در پنج چیشتابزدگی از ش: و گفت

  . بالغه؛و گزاردن وام؛ و توبه گناهان
  ی؟ريگ چرا نمی: گفتند. زی فرستادندی؛ قبول نکردیینقل است که حاتم را چ

  . دمیش دیدم و اندر نا گرفنت عز خویش دیرفنت ذل خویاندر پذ: گفت
و ش برذل ایار کردم، و ذل خویش اختیعز او بر عز خو: چه حکمت است؟ گفت: گفتند. کبار قبول کردی

  . دمیبرگز
چون حاتم . او را طلب کرد. فه را خرب دادند که زاهد خراسان آمده استینقل است چون حاتم به بغداد آمد خل

  !ا زاهدی: فه را گفتیازدر در آمد خل
نی، که تو زاهدی، که خدای : حاتم گفت. ییزاهدتو. رفرمان من استیا زیم که همه دنیمن زاهد ن: فه گفتیخل

ا و عقبی سر یو تو به اندکی قناعت کرده ای زاهد تو باشی نه من، که به دن. لیا قلید قل متاع الدنیفرما تعاىل می
  آورم، چگونه زاهد باشم؟  فرود نمی

  

  زیذکر سهل بن التسرتی قدس الله روحه العز
سهل قت، آن شرف اکابر آن مشرف خاطر، آن مهدی راه و رهربی، یای حقیقت، آن غواص دریداء طریاح بیآن س

وه مجتهد ین شیفه بود و درین طایه از محتشمان اهل تصوف بود و از کبار ایبن عبدالله التسرتی، رحمة الله عل
ار است و در جوع و سهر شانی ی او بسنيقت بود و براهیقت بود و برهان حقیبود و در وقت خود سلطان طر
 بود و در رياضات و کرامات بی نظیو در ر خ بود و امام عهد و معترب جمله بودیعاىل داشت و از علماء مشا

عت و یان شریند که میق بی همتا بود و علما ظاهر چنان گویق و دقایمعامالت و اشارات بی بدل بود و در حقا
عت مغز یعت است و شریقت روغن شریکی است که حقین عجب خود هر دو یقت او جمع کرده است و ایحق
ن یخی را از طفلی باز، ایچ شیافت و هیسال که به حج رفته بود او را در  او ذوالنون مصری بود در آنريآن، پ

اد دارم که حق یش از طفلی، باز چنانکه ازو نقل کنند که گفته است که یواقعه ظاهر نبوده است چنانکه او را پ
سه ساله  اد دارم و گفتیشنت را یگفت الست بربکم و من گفتم بلی و جواب دادم و در شکم مادر خو تعاىل می

ا سهل یگفتی . ام استیستی که او را قیام شب بودی و اندر نماز خالم محمد بن سوار همی گریبودم که مرا ق
کردم تا چنان شدم که خالم را گفتم مرا  بخسب که دلم مشغول همی داری و من پنهان و آشکار نظاره او می

  . عرش شینم که سر من بسجود است پیب باشد صعب چنانکه می حالتی می
  . ن حالت و با کس مگوییآ کودک نهان دار ای: گفت
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ن پهلو به آن پهلو بگردی و زبانت بجنبد بگوی، الله معی الله یاد کن آنگه که در جامه خواب ازیبدل : پس گفت
  : گفتم او را خرب دادم گفت ن را مییا: شاهدی گفت. ناظری الله

  . هر شب هفت بار بگوی
  . پس او را خرب دادم: گفت
  . گفتم. پانزده بار بگوی: گفت

  . آمد ید مین حالوتی در دلم پدیپس از ا
ا و آخرت یم بر آن باش تا در گور شوی که در دنیک سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دایچون 

  : ترا ثمره آن خواهد بود پس گفت
ا سهل هر که را خدای با او یپس خالم گفت  .د آمدیگفتم تا حالوت آن در سر من پد سالها بگذشت همان می

پس من در خلوت شدم آنگاه مرا . ت نکنییبر تو باد که معص. ت کند خدای رایند چگونه معصیب را مییبود و و
  . ترسم که همت من پراکنده شود گفتم من می. ستان فرستادندريبدب

ستان شدم رين شرط بدبیکار خود بازگردم، بداموزم و بیزی بیک وی باشم و چید که ساعتی بنزدیبا معلم شرط کن
  . اموختمیو قرآن ب

به دوزاده سالگی مرا مسئله ای افتاد که کس . ن بودییوسته قوت من نان جویپ. هفت ساله بودم که روزه داشتمی
. دمیآمدم و از علمای بصره برپسیدرخواستم تا مرا ببصره فرستادند تا آن مسئله را برپسم ب. توانست کرد حل نمی

دم، جواب یرا پرسیب بن حمزه گفتندی ویک مردی که او را حبیچ کس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزدیه
پس بتسرت آمدم و قوت خود بآن آوردم که مرا . د بودیک چندی ببودم و مرا از وی بسی فوایک وی یبنزد. داد
  . و نان پختندی یدندی و آس کردندیک درم جو خریب

. ک سال بسنده بودیین درم مرا یه روزه گشادمی بی نان، خورش و بی نمک ایک وقیحر بهر شبی بوقت س
پس بهفت روز بردم پس به . دمیپس به پنج روز رسان. میکبار روزه گشایپس عزم کردم که هر سه شبانروزی 

وز مغزی بادام ده بودم و گفت گاه بودی که در چهل شبانرینقلست که گفت بهفتاد روز رسان. دمیست روز رسانیب
ی و گرسنگی در ابتدا ء ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از ريازمودم و در سین سال بیخوردمی و گفت چند

  ی، ريی، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و ضعف من از سريس
شرت یند و بیز تو بی اريی در گرسنگی و گرسنگی در سريده از هر دو بردوز تا سیخداوندا، سهل را د: آنگاه گفتم

زی خوردی و شب و یکبار چیشرت اخبار در شعبان است و چون رمضان درآمدی یروزه در شعبان داشته است که ب
ع باشی، یضه است بربنده بهر نفسی خواه خاص، خواه عام، خواه مطیروزی گفت توبه فر. ام بودییروز در ق

  . خواه عاصی
ت عاصی ید که از معصیگو ن سخن که وی مییردی بر وی خروج کرد بدمردی بود در تسرت که نسبت بزهد و علم ک

د و احوالش را بمخالفت ید کرد و روزگار او در چشم عامه بد گردانیع را از طاعت توبه بایو مط ،دکردیرا توبه با
 تفرقه. شان مناظره کندیک عوام و بزرگان و او سرآن نداشت که با ای کردندش بنزدريمنسوب کردند و تکف

م یاع و عقار و اسباب و فرش و اوانی و زر و سین دامنش بگرفت و هرچه داشت از ضیدادندش، سوز د می
هر کس کاغذ پاره ای برداشتند هرچه در . شان افشاندیبرکاغذ نوشت و خلق را گرد کرد و آن کاغذ پاره ها بر سر ا

ش گرفت و با یند چون همه بداد سفر حجاز پا ازو قبول کردیداد شکر آنرا که دن شان مییآن کاغذ نوشته بود با
چون . با او شرط کرد که نخواهم. ابی نفسیچ آرزو مخواه که نیش از من هینفس گفت ای نفس، مفلس گشتم ب

ن ینفس گفت ا. نخواستم اکنون پاره ای نان و ماهی آرزو کردم  یزینجا از توچید نفسش گفت تا ایبه کوفه رس
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ن یا: د که اشرت را بسته بودند گفتیخراسی د. ش تا به مکه نرنجانم به کوفه درآمدیرا بمقدار مرا ده تا بخورم و ت
کی درم ید و تا نماز شام ید و مرا در بندیاشرت را بگشائ: خ گفتیش. دو درم: د؟ گفتندیاشرت را روزی چند کرا ده

ش نهاد و ید و در پیماهی خرک درم بدادند نان ویخ را در خرآس بستند شبانگاه ید اشرت را بگشادند و شیده
ن آرزوئی خواهی با خود قرار ده که بامداد تا شبانگاه کار ستوران کنی تا بآرزو یهرگاه که از! ای نفس: گفت
هرگز . افته بودیافت آنگاه به تسرت آمد و ذوالنون را آنجا دریخ را دریار مشایپس بکعبه رفت و آنجا بس. برسی

امد و چهارماه انگشتان پای را بسته یچ سوال را جواب نداد و بر منرب نید نکرد و هوار بازننهاد و پای گریپشت بد
ش به یآنگاه آن درو. ده استیچ نرسیه: ده است؟ گفتید که انگشت ترا چه رسیشی از وی پرسیدرو. داشت

  . د انگشت پای بستهیک ذوالنون، او را دیمصر رفت بنزد
  چه افتاده است؟ : گفت
  . ستدرد خاسته ا: گفت
  از کی؟ : گفت
  . از چهار ماه: گفت

واقعه . عنی موافقت شرط استیخ ذوالنون کرده است یحساب کردم دانستم که سهل موافقت ش: باز گفت
  . کند کسی است که او را از درد ما آگاهی است و موافقت ما می: ذوالنون گفت. بازگفتم

  . سلونی عما بدالکم: باز نهاد و گفتوار ینقلست که روزی سهل در تسرت پای گرد کرد و پشت بد
  . نها نکردیین ازیش ازیپ: گفتند
نقلست که . خ نوشتند همان وقت ذوالنون در گذشته بودیتار. د بودیتا استاد زنده بود شاگرد را بادب با: گفت
  . ندن کار کسی است که دعا کیا: گفتند. مار شد چنانکه همه اطبا، از معالجت او عاجز شدندیث بیعمرو ل
ش او یچون در پ. او را طلب کردند و بحکم فرمان اولواالمر اجابت کرد. سهل مستجاب الدعوه است: گفتند

بنشست، گفت دعا در حق کسی مستجاب شود که توبه کند و ترا در زندان مظلومان باشند همه رها کرد و توبه 
ن بدو نمای چنانکه باطنش را لباس ت او باو نمودی عز طاعت میچنانکه ذل معص! خداوندا: سهل گفت. کرد

افت، مال یث بنشست و صحت ین مناجات کرد عمرو لیچون ا. ت پوشانیانابت پوشاندی ظاهرش را لباس عاف
تا در وجه اوامكه  یقبول كرد یزیدی گفت اگر چیون آمد مرريچ قبول نکرد و از آنجا بیار برو عرضه کرد هیبس
د یهمه دشت و صحرا د. دید بنگریآن مر. د؟ بنگریبا ید را گفت ترا درمیمر یبه نبود یمیم بگذاز دیبود یكرد

د؟ نقلست که ريزی بگی حاىل بود از مخلوق چرا چنيگفت کسی را که با خدای چن. جمله زر گشته و لعل شده
ست و پنج روز در آن وجد ماندی و طعام نخوردی و اگر ید آمدی بیدی او را وجدی پدیچون سهل سماعی شن

اهنش تر شدی چون در آن حالت، علما، ازو سئوال کردندی گفتی از من ريکردی که پ ن بودی عرق میزمستا
. نقلست که بر آب برفتی که قدمش تر نشدی. چ منفعت نباشدین وقت هید که شما را از من و از کالم من دریمرپس

  ! روی ند تو بر سر آب مییکی گفت قومی گوی
  . او مردی راست گوی است ن مسجد را برپس کهیموذن ا: گفت
ن روزها در حوضی درآمد تا غسل سازد در حوض افتاد که اگر یدم لکن دریدم، مؤذن گفت من آن ندیپرس: گفت

کن خواست تا یارست لیاو را کرامات بس: د، گفتین بشنیخ بوعلی دقاق چون ایش. من نبودمی در آنجا بمردی
شاه : سهل گفت. فتاد از گرما و رنجیمسجد نشسته بود کبوتری بک روز در ینقلست که . کرامات خود را بپوشاند

ک یش از نماز نزدینه پیکه روز آد: کی از بزرگان گفتینقلست که . چون نگاه کردند همچنان بود. کرمانی بمرد
  . دمیمن ترس. دم در آن خانهیسهل شدم ماری د
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: مرا گفت. گر جز خدای برتسدیزی دیچ مان نرسد تا ازیقت ایکسی بحق: گفت. ترسم می: گفتم. درآی: گفت
ک شبانروز است دست من بگرفت پس  نگاه کردم و خود را در یان ما و مسجد ی؟ گفتم مینه چه گوئیدر نماز آد
ارند و یاهل ال اله اال الله بس: گفت. ستمینگر م و من در آن مردمان مییون آمدريم و بینماز کرد. دمینه دیمسجد آد

شانرا غذا داد و مراعات کردی و یک او آمدندو مرا ایاربه  نزدیان و سباع بسريست که شنقل. مخلصان اندکی
ده برجای خود نماند یاضت درد کشیام کرده و در ریند و از بس که قیت السباع گویامروز در تسرت خانه سهل را ب

ی از بهر آنکه نتوانستی وسته جامی با خود داشتیو حرقت بول آورد چنانکه در ساعتی چند بار حاجت آمدی و پ
رفتی و طهارت کردی و نماز کردی و آنگاه باز برجای خود ینگاه داشت اما چون وقت نماز درآمدی انقطاع پذ

باز  یو چون فرود آمد یل شدیو همه درد پا زا یو منقطع شد یبماندی و چون بر منرب آمدی همة حرفتش برفت
دی را گفت جهد کن تا همه روز ینقلست که مر. وی فوت نشدی عت بریک ذره از شریاما . آمدی د مییعلتش پد

وند کن چنان کرد، تا چنان شد که اگر یگفت تا بر آن خوی کرد گفت اکنون شبها بر آن پ آن مرد می. گوئی الله الله
 اد داشت مشغول شد تاین بازگردد و بیگفتی در خواب تا او را گفتند از دی همان الله مییخود را در خواب د

فتاد و بر سر او آمد و بشکست یوقتی در خانه ای بود چوبی از باال ب. چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد
: دی را کاری فرمود گفتینقلست که مر. د آمدی آمد و همه نقش الله الله پدنيو قطرات خون از سرش بر زم

کی بحاصل ین کار نرسد تا از دو صفت یقت ایسهل روی باصحاب کرد و گفت بحق. م زبان مردمانینتوانم از ب
فتد و بهر صفت که خلق او را یا نفس وی از چشم وی بیند و یفتد که جز خالق نبیا خلق از چشم وی بینکند 

کرد که در بصره نان پزی است که  ت مییدی حکایش مرینقلست که در پ. ندیعنی همه حق بینند باک ندارد یب
طه ای در محاسن کرده چنانکه عادت ید خریبه بصره رفت آن نان پز را د د برخاست ویمر. ت داردیدرجه وال

ت بودی از آتش احرتاز ید بر وی افتاد بر خاطر او بگذشت که اگر اورا درجه والیان باشد چون چشم مرینانوا
ده یستی ترا سخن من فایچون بابتدا بچشم حقارت در من نگر: نانوا گفت. نکردی پس سالم گفت و سئواىل کرد

ی یآمد عصابه ای بر سر  بسته و عصا دم که مییزنی دريرفتم مجرد پ ه مییخ گفت وقتی در بادینقلست که ش. نبود
زی بوی دادم که ساختگی کن تا از یب بردم و چیدست به ج! در دست گرفته، گفتم مگر از قافله باز مانده است

ر هوا کرد و مشتی زر بگرفت و گفت تو از زن انگشت تعجب در دندان گرفت و دست دريمقصود بازنمانی، پ
چون . د میرفتم تا بعرفات رس ت آن میريد شد من در حین بگفت و ناپدیم اريگ ب مییی من از غريگ ب مییج

  . دمیزن را دريآنجا رفتم آن پ. کرد کی طواف مییدم گرد یبطواف گاه شدم، کعبه را د
د کرد، اما هرکه قدم از خودی خود یند البد او را طواف بایب د تا جمال کعبه راريهر که قدم برگ! ا سهلی: گفت
د و با او صحبت کردم و یمردی از ابدال بر من رس: و گفت. د کردیند، کعبه گرد او طواف باید تا جمال حق بريبرگ

و ر آب فرو شدی یگفتم تا وقتی که نماز بامداد بگزارد و بز قت و من جواب میید از حقیپرس از من مسائل می
ک سر موی بر وی یون آمدی رير آب بیم بانگ نماز کردی او از زیر آب نشستی تا وقت زوال چون اخی ابراهیبز

امدی مدتی با من یون نرير آب در شدی و از آن آب جز بوقت نماز بی گزاردی، پس بزنيشیتر نشده بودی و نماز پ
امت یشبی در خواب ق: که برفت و گفت یقتچ کس ننشست تا ویچ نخورد و با هین صفت که البته هیبود هم بد

گرفت و  کی میی یكیان موقف از هر جا یدم که از مید دیستاده بودم ناگاه مرغی سپیان موقف ایدم که در میرا د
ست که حق تعاىل بربندگان خود منت نهاده است ناگاه کاغذی از هوا ین چه مرغیا ایآ: گفتم. برد در بهشت می

ا با ورع بود حال وی در یند هرکه در دنیست که او را ورع گوین مرغیآنجا نوشته بود که اد آمد باز کردم بریپد
  . دمیصد تن را دیدم که مرا در بهشت بردند سی بود و گفت بخواب دنيامت چنیق

  . کمیالسالم عل: گفتم
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حق تعاىل : تخوف خاتمت و گف: شرت شد چه بود؟ گفتندیزی که خوف شما از آن بین چیخوفناکرت: دمیپس پرس
  . دمد یخواست که روح در آدم دمد و روح را بنام محمد دروم

ست و درختی یست که نام محمد بر وی نوشته نیک برگ نیت او ابومحمد کرد و در جمله بهشت یکن: و گفت
خواهد بود  اء بدویاء  بنام او کرده اند و ختم جمله انبیست در جمله بهشت اال بنام او کشته اند و ابتداء جمله اشین

بندگان   یدمرب تو چه سخت تر گفت اشارت دلهایس را بخواب دی آمدو گفت ابلینيالجرم نام او خاتم النب
  . ان قومییدم در میس را دیابل: بخداوند جهان و گفت

ان آمد و یس در میابل: گفت. د سخن بگوییا در توحیرها نکنم ب: گفتم. بهمتش بند کردم چون آن قوم برفتند 
من کسی را : که اگر عارفان وقت حاضر بودندی همه انگشت بدندان گرفتندی و گفت. د یدر توح: بگفت فصلی

ش او آوردند مگر شبهت آلوده بود ترک کرد و نخورد و آن شب از یم گرسنه بود لقمه پیدم در شبی که عظید
ک گرسنگی و دست از یآن شب مزد آن . گرسنگی طاعت نتوانست کرد و سه سال بود تا بشب در طاعت بود

ادت آمد و گفت شکم من پرخمر شود دوسترت ین زیدن را با آن سه ساله عبادت برابر کردند ایطعام شبهت کش
  چرا؟ : گفتند. دارم که پر از طعام حالم

من ید و خلق از دست و زبان من اريارامد و آتش شهوت بمیاز آنکه چون شکم من پر خمر شود عقل ب: گفت
ن از طعام حالل پر شود فضوىل آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس بطلب آرزوهای خود شوند و اما چو

: د مگر بحق و خدای دادن و گفتیاید مگر بحالل خوردن و حالل درست نیایسربرآورد و گفت خلوت درست ن
نبود چ کس را و خالص یدرست نبود عبادت ه: قان است و گفتین خورد صدیکبار خورد ایدر شبانروزی هرکه 

 یشیو درو ید گرسنگیزد تا در عبادت درست آیز نگرید كه از چهار چیکند تا مرد گرسنه نبودو گفت با عملی که می
  گر قناعت یو د یگر خواریو د

د و ید، طلب از حد در گذری بخوردريطان گرد او نگردد بفرمان خدای چون سید شیهرکه گرسنگی کش: و گفت
  . دیطاغی شو
  .  خوردن استريا سسرهمه آفته: و گفت
ت کند و هرکه حالل یت افتد اگر خواهد وگرنه ناچار معصیهرکه حرام خورد هفت اندام وی در معص: و گفت

  . وسته بودی بدو پريق خیخورد، هفت اندام وی در طاعت بود و توف
  . حالل صافی آن بود که اندر وی خدای را فراموش نکند: و گفت

  . د و چند روز برآمدیت رسینقلست که شاگری را گرسنگی بغا
  . موتیا استاد ما القوت قاىل ذکر الحی الذی الی: گفت
خلق برسه قسمند و گروهی با خود بجنگ برای خدای تعاىل و گروهی اند  با خلق بجنگ برای خدای و : و گفت

  ست؟ یکه چرا قضای تو برضای ما ن. گروهی با حق بجنگ برای خود
  ت؟ سیت تو بمشاورت ما نیچرا مش
  . د؛ گو از همه گناهان دست بداریهر که خواهد که تقوای وی درست آ: و گفت
  . دید جمله عذاب نفس خود دانید نه باقتدای مقتدا کنیهر عملی که کن: و گفت
  . ند و در فنا اثر وجودیشنت اثر دوستی نبید تا آنگاه که در عدم بر خویایبنده را تعبد درست ن: و گفت
 یشان هنوز در غالف بودو گشاده نشد مگر دلهایا و دلهای ایند علما، و عباد و زهاد از دنون رفتريب: و گفت
كه  عمل او بورع نبود و ورع او باخالص نبود و یمان مرد كامل نشود تا وقتیدان وگفت ایقان و شهیصد

  . از هرچه دون خدای بود. اخالص او بمشاهده و اخالص تربا کردن بود
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  . شان تابمرگ برساندین مخلصان آن قومند که اخالص ایان مخلصان اند و بهرتفین خایبهرت: و گفت
  . ا نبودیجز مخلص واقف ر: و گفت
  . وستندیارامند پیشانرا ببال حرکت دادند اگر بجنبند جدا مانند و اگر بید آمدند این مقام پدیآن قوم که بد: و گفت
  . دن باضطراریستد پریار خلقش بایهرکه خدای را نرپستد باخت: و گفت
  .  بوی رسدنيقی خدای آرام تواند گرفت که هرگز بوی ريحرامست بر دىل که بغ: و گفت
  . ابدیزی بود که خدای بدان راضی نباشد که در آن دل نوری راه یحرامست بر دىل که درو چ: و گفت
  . هر وجدی که کتاب و سنت گواه آن نبود باطل بود: و گفت
  . شیآن بود که بنده پاک گردد از خبث پاکی خو ن اعمالیفاضلرت: و گفت
  . ع کردیهرکه نقل کند از نفسی بنفسی گه گه ذکر خالق خود ضا: و گفت
  . امنقطع گرددیادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد یهمت آنست که ز: و گفت
  . اگر بال نبودی بحق راه نبودی: و گفت
د خلل از وی یاید نید و اگر پدید آیزاهد گردد و او را کرامت پدا یهرکه چهل روز باخالص بود در دن: و گفت

  . افتاده باشد اندر زهد
  د او را کرامت؟ ید آیچگونه پد: گفتند
  . د آنچه خواهد چنانکه خواهدريبگ: گفت
هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت تر گردد و عالمت آن دل که با علم سخت گردد آن بود : و گفت
 او ريم نتواند کرد و هرکه را حق تعاىل بتدبیش بخداوند تسلی خوريلتها بسته شود و تدبیها و حريل وی بتدبکه د

  . ن جهان و هم بدان جهان او را بدوزخ اندازدیباز گذارد هم بد
د و عالم است بعلم باطن که یگو ش را با اهل ظاهر مییعلما بسه قسمند، عالم است بعلم ظاهر علم خو: و گفت
چ کس نتواند یان خدای است آنرا با هیان او و مید و عالمی است که علم او میگو ش را با اهل او مییعلم خو
  . گفت
  . ا و جان و آخرتیند برتن و مال و دنیکوتر از آنکه خدای را برگزیچ کس نیامد و فرو نشد برهیآفتاب برن: و گفت
  . ستیم تر از جهل نیت عظیچ معصیه: و گفت
  . اء گفتندیفتان انبیشانرا خلید که این مجنونها بچشم حقارت منگریبد: و گفت

ن یچون ا. کن آن علم را بتکلف رها نتوان کردید ولیاین علم ما بتصرف نیا: ست گفتیعلم شما چ: کسی گفت
  . د خود آن همه از تو بستانندیایث بیحد

ه و علی آله و سلم یالله عل  یول صلز است، تمسک به کتاب خدای و اقتدا بسنت رسیاصول ما شش چ: و گفت
ل کردن یو حالل خوردن و باز داشنت دست از رنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از مناهی و تعج

  . بگزارد حقوق
اقتدا به رسول در اخالق و اقوال و افعال و خوردن حالل و اخالص در : ز استیاصول مذهب ما سه چ: و گفت

  . جمله اعمال
د، توبه است و آن ندامت است و شهوات از دل برکندن و از حرکات یزی که مقتدی را الزم آیاول چ: گفت و

مذمومه به حرکات محموده نقل کردن و دست ندهد بنده را توبه تا خاموشی الزم خود نگرداند و خاموشی الزم 
ل دست ندهد تا حق خدای د و خلوت الزم او نشود تا حالل نخورد وخوردن حالرياو نگردد تا خلوت نگ

اری یسر نشود تا یچ میم هین همه که برشمردینگزارد و حق خدای گزاردن حاصل نگردد مگر بحفظ جوارح و از
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  . ن جملهینخواهد از خدای بر
ن یبزرگرت: ش و گفتیزار شدن از حول و قوت خویار است و بیت برخاسنت از اختیاول مقام عبود: و گفت

  . ک بدل کندیش بخوی نید خومقامات آنست که خوی ب
  . شییطلب عز و خوف درو. ز هالک گرداندیانرا دو چیآدم: و گفت
  . و گرد وی نگرددیهرکه دل وی خاشع تر بود د: و گفت
نی که شادی ید و اندوهگینما یريد و گرسنة که سیشی که توانگری نمایدرو. ز از گوهر نفس استیپنج چ: و گفت
د و مردی که به شب نماز کند و بروز، روزه دارد و قوت یسی دشمنی باشد و دوستی نمارا با کید و مردی که وینما
  . د از خودینما

ک تر از یست بخدای نزدیچ راه نیست و هیظرت از حجاب دعوی نیچ حجاب غلیان خدای و بنده هیم: و گفت
  . افتقار بخدای

ن پادشاه اطالع ی نبود او را بر خزانيو هرکه ام نبود نيف نبود امیف نبود و هرکه خایهرکه مدعی بود خا: و گفت
  . نبود

  . ا بودی خود را و مداهنت با خود رريد هرکه مداهنت کند غیایبوی صدق ن: و گفت
مان یهرکه با مبتدع مداهنت کند حق تعاىل سنت ازو بربد و هرکه در روی مبتدعی بخندد حق تعاىل نور ا: و گفت
  . ازو بربد
  . شان حرام شودیند آن بر اريز اهل معاصی خواهند که برگهر حالل که ا: و گفت
ز هر که ی ننيمن شد از خوف  بال همچنیا چون بهشتست در عقبی هرکه در بهشت شد ایمثل سنت در دن: و گفت

  . من شد از بدعت و هوایبر جاده سنت در عمل شد ا
مان طعن کرده است و یطعن کند در اهرکه طعن کند در کسب در سنت طعن کرده است و هرکه در توکل : و گفت
ت یست کسب او مگر بر نید کسب اهل توکل را مگر بر جاده سنت و هرکه نه اهل توکل است درست نیایدرست ن

  . عنی معاونت کند تا دل خلق از وی فارغ بودیتعاون 
  . ندینی چنان کن و از آن قوم مباش که صرب برتو نشیاگر توانی که بر صرب نش: و گفت
ت شکر عارف آنست که بداند که عاجز است از آنکه یزها و غایاصل جمله آفتها اندکی صرب است برچ: فتو گ

  . دیا بحد شکر تواند رسیشکر او تواند گزارد 
ش ترا الهام ین عطا آنست که ذکر خویخدای را در هر روزی و هر ساعتی و هر شبی عطاهاست و بزرگرت: و گفت
  . کند

  . ت برت از فراموشی حقسیت نیچ معصیه: و گفت
  . ابدیک چشم زخم هرگز در جمله عمر بدو راه نیش از حرام کرده خدای یهرکه بخواباند چشم خو: و گفت
زتر یی نداد خلق را از معرفت عزیچ عطایزتر از بهر آنکه هید از دل مومن عزیافریچ مکانی نیحق تعاىل ه: و گفت
زتر معرفت خود را آنجا یو اگر در عالم مکانی بودی از دل مومن عزن مکانها بنهند یزترین عطاها بعزیزتریو عز
  . نهادی
  . عارف آنست که هرگز طعم وی نگردد هر دم خوش بوی تر بود: و گفت
چ یست اال تقوی و هیچ زاد نیست، اال رسول خدای و هیل نیچ دلیست، اال خدای و هیاری ده نیچ یه: و گفت
  . میه گفتز کین پنج چیست مگر صرب بریعمل ن
کنم و تو مرا فراموش  اد مییدهی ترا  چ روز نگذرد که نه حق تعاىل ندا کند که بنده من انصاف نمییه: و گفت
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دارم و تو بر گناه معتکف  روی و من بالها را از تو باز می یگر میخوانم و تو بدرگاه کسی د کنی ترا بخود می می
  ئی چه عذر خواهی گفت؟ امت حاضر آیا فرزند آدم فردا که بقیباشی  می

د حاجت ین نکنید و اگر اید بمن نگریید اگر راز نگویید، گفت با من راز گویافریحق تعاىل خلق را ب: و گفت
  . دیخواه
  . دريدل هرگز زنده نشود تا نفس نم: و گفت
تن خود  ز مالک شد، چنانکه گفته اند پادشاهیگران نیز شد و بر دیش مالک شد عزیهرکه بر نفس خو: و گفت

ل شد و اول ید چو تو با خود برآمدی و هرکه را نفس او برو مالک شد ذلیایپادشاه هر تنی خصم تو با تو بر ن
  . شیشان بود با نفس خویقان ساخنت ایت صدیجنا

  . فاضلرت از مخالفت هوا و نفس. چ عبادت نکنندیخدای را ه: و گفت
  . شیرا نشناسد برای نفس خو شیهرکه نفس خود را نشاسد برای خداوند خو: و گفت
  . ای اندوه و شادییهرکه خدای را شناخت غرقه گشت در در: و گفت
  . ت است و دهشتريت معرفت حیغا: و گفت
عنی ید، ري آرام گنيقی دهد در سر وی و جمله جوارح وی بدان نيقیاول مقام معرفت آنست که بنده را : و گفت

  .  بودنيقیخاطره های بد از ضعف 
  . اهل معرفت خدای اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند: و گفت
د بنده ای برگمارد تا نماز کند یشتة بر وی گمارد که چون وقت نماز درآیصادق آن بود که خدای تعاىل فر: و گفت

  . دار کندیو اگر خفته شد ب
  . ش از آن بود که از توبة کفار و اهل معاصییدی بیاز توبه ؟ نوم: و گفت
  . الاله االالله الزم است خلق را اعتقاد بدان، بدل و اعرتاف بدان، بزبان و وفا بدان بفعل: تو گف

اول توبه اجابت است پس اقابت است پس توبه است پس استغفار اجابت بفعل بود و انابت بدل و : و گفت
  . ريت و استغفار از تقصیتوبه به ن
کسان شود یشود از فکر و در قرب خدای منقطع شود از بشر و صوفی آن بود که صافی شود از کدر و پر : و گفت

  . در چشم او خاک و زر
  . خنتیتصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفنت و از خلق گر: و گفت
  . غمرب دارد؛ گو سنت او فرومگذاریغمربانست هر که در توکل حال پیتوکل حال پ: و گفت
ش مرده شوی تا چنانکه خواهد او را یچنان باشی که مرده پ یخدا شیاول مقامی در توکل آنست که پ: و گفت
  . چ ارادت نبود و حرکت نباشدیگرداند و او را با  ه می

  . ريد اال به بذل روح و بذل روح نتواند کرد اال برتک تدبیایتوکل درست ن: و گفت
  . رفت بگذاردیو چون نپذ ردید نپذید آیکی آنکه سوال نکند و چون پدی: ز استینشان توکل سه چ: و گفت
  . بی و مشاهده قرب حق تعاىلی و مکاشفه غنيقیقت، یز دهند؛ حقیاهل توکل را سه چ: و گفت
  . عنی آنچه گفته است بتو رساندیتوکل آنست که خدای را متهم نداری : و گفت
  . زی بود و اگر نبود؛ در هر دو حال ساكن بودیتوکل آنست که اگر چ: و گفت
  . دل را بود که با خدای زندگانی کند بی عالقتی توکل: و گفت
  . ی مگر توکل را که همه روی است بی قفایجمله احوال را روئی است و قفا: و گفت

د و یا بود مجاهده در مخالفت نفس و هوا بود علم و معرفت در دیمعنی آنست که زهد و تقوی  ازاجتناب دن
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رضا بقضا بود و شکر بر . م در رنج و عنا بودیض و تسلیبود تفوا یا بود، خوف و رجاء از لطف و کربیدانش اش
ز ید دوستی نینعما بود و صرب بر بال بود و توکل بر خدا بود الجرم توکل همه روی بی قفا بود اگر کسی گو

  . م، دوستی بر خدای نبود با خدای بودیی است که توکل بر خدای است گونيهمچ
  . ن بود و از مخالفت دور بودندوستی دست بگردن طاعت کرد: و گفت
  . ش اورا داردیهرکه خدای را دوست دارد ع: و گفت
  . انرا بود خوف علما رایا خاصگیا بلندتر است از خوف که حیح: و گفت
  . ت رضا دادن است به فعل خداییعبود: و گفت
  . ا نرتسی و از فوت آخرت ترسییمراقبت آنست که که از فوت دن: و گفت
  . مانستیر است و رجا ماده، و فرزند هردو اخوف ن: و گفت
  . دريخوف و رجا در آن قرار نگ. در هر دل که کرب بود: و گفت
  . ف راید اال خایایخوف دور بودن است از نواهی و رجا شتافنت است بادای اوامر وعلم رجا درست ن: و گفت
ر او بر چه رفته است مردی دعوی یتقد ف بود تا در علم خدایین مثقام خوف آنست که بنده خایبلندتر: و گفت

تو خدای را : گفت. هست: چ خوف هست؟ گفتیت هیون از خوف قطعريدر سر تو ب: گفت. کرد خوف می
  . ده اییت او نرتسینشناخته ای و از قطع

  . صرب انتظار فرج است  از خدای تعاىل: و گفت
  . نایقیمکاشفه آنست که گفته اند لو کشف الغطا ما از ددت : و گفت
  . فتوت متابعت سنت است: و گفت
د و زهد در برادران که  آن فراق یکی در ملبوس که آخر آن در مزبلها خواهد رسیز است؛ یزهد در سه چ: و گفت

  . ا که آخر آن فنا خواهد شدیخواهد بود و زهد د ر دن
  . فته استا نفس است هرکه نفس خود را گرفت دشمن خدای گریا است و دنیورع ترک دن: و گفت
  . سفر کردن از نفس بخدای صرب است: و گفت
  . ا مرائییا منافق یا کافر است یست ینفس از سه صفت خاىل ن: و گفت
کی از آن شرها آنست که بر فرعون آشکار کرد و جز بفرعونی آشکارا نکند یار است ینفس را شرهای بس: و گفت

  . ستیو آن دعوی خدائ
  . دیبا ک اوست هرچه ترا میی که بنزدريانس بکسی گ: و گفت
  . نيقیات و قرب داد بريحق تعاىل قرب نداد ابرار را بخ: و گفت
  . افته استیچ دىل ناقص عقل درنیادت شود که هرگز خدای را هید تا عقلتان زیروغن نگاه دار: و گفت
است و تجلی تجلی بر سه حال است؛ تجلی  ذات و آن مکاشفه است و تجلی صفات و آن موضع نور : و گفت

  . هایحکم ذات و آن آخرت است و ما ف
د به ريد به علم و علم انس گريد به عقل و عقل انس گريانس آن است که اندامها انس گ: گفت. دند از انسیپرس

  . د به خدایريبنده و بنده انس گ
ول درجه عارف و ورع اول زهد است و زهد اول توکل وتوکل ا: ت آن، گفتیدند از ابتداء احوال و نهایو پرس

  . معرفت اول قناعت است و قناعت ترک شهوات و ترک شهوات اول رضاست و رضا اول موافقت است
  . ستیبی نیچ نصیرا که نفس را در اخالص هیاخالص، ز: ز سخت تر بود بر نفس؟ گفتیدند چه چیپرس

فت اخالص آنستكه دند از اخالص گیسترپسیست اخالص نیاخالص اجابت است هر كه را اجابت ن: و گفت
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  . گر ندهی جز بخداوندیچ کس دیگرفته به ه ین را از خدایچنانكه د
  . ما را وصف صادقان کن: گفتند
  . د تا من شما را خرب دهم از وصف صادقانیاریشما اسرار صادقان ب: گفت
  ست؟ یمشاهدت چ: گفتند
  . تیعبود: گفت
  . انرا انس بودیعاص: گفتند
  . ت کندیه معصشینه و نه هرکه اند: گفت
  ز بدان ثواب رسد؟ یبه چه چ: گفتند
  . ت نکندیکه نماز شب کند بدانکه روز جنا: گفت
  . د که من همچون درم حرکت نکنم تا وقت که مرا حرکت بدهندیگو مردی می: گفتند
  . قییا زندیقی یا صدید مگر دو تن ین سخن نگویا: گفت
   ی؟یکبار طعام خوردن چگویدر شبانروزی : گفتند
  . قان بودیخوردن صد: گفت
  دوبار؟ : گفتند
  . خوردن مومنان بود: گفت
  سه بار؟ : گفتند

  . خوری گفت بگو تا آخری بکند تا چون ستور می
  . کیدند از خوی نیپرس
روی : ن حالش بارکشی و مکافات بدی ناکردن واو را آمرزش خواسنت و بر او بخشودن و گفتیکمرت: گفت

  . زهد استآوردن بندگان به خدای 
  ز اثر لطف خود به بنده آورد؟ یبه چه چ: دندیپرس
  . ماری و بال صرب کند اال ماشااللهیچون در گرسنگی و ب: گفت
  شود آن آتش گرسنگی او؟  خورد کجا می چ نمییار هیاز کسی که روزهای بس: دندیپرس
ن موضع عقل است و جوع یا کی جوع طبع ویگرسنگی را سه منزل است : آن نار را نور بنشاند و گفت: گفت

  . ن موضع اسراف استین موضع فساد است و جوع شهوت است و ایموت است و ا
  ست؟ یکه تو به چ: دندیپرس
  . آنکه گناه فراموش کنی: گفت

  . مرد گفت توبه آنست که گناه فراموش نکنی
  . تی کنیمرا وص: تکی گفی. ام وفا جفا بودیست که تو دانسته ای که ذکر جفا در ای ننيچن: سهل گفت

  . ی و خاموشییناخورانی و بی خوابی و تنها. ز استیرستگاری تو در چهارچ: گفت
  . خواهم که با تو صحبت دارم: گفت
  د با که صحبت داری؟ريکی میچون از ما : گفت

  . ترسی با من صحبت مدار اگر تو از سباع می: و گفت. اکنون خود با او دار
  . دیآ رت تو میای بزريند شیگو می: گفتند
  . دیآری سگ بر سگ آ: گفت
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  د؟ یش کی برآسایدرو: گفتند
  . ند که در وی بودیآنگاه که خود را جز آن وقت نب: گفت
  ؟ یق با کدام قوم صحبت داریاز جمله خال: گفتند
. لی بودیشان تاویک ایار نشمرند و هر فعلی که رود آن بنزدیز را بسیچ چیشان هیبا عارفان از جهت آنکه ا: گفت

اد یاد کردی و من کس نه و اگر من ترا یمناجات اوست که گفت الهی مرا . الجرم ترا در کل احوال معذور دارند
قی بود و خلقی ین شادی بس نه و از من ناکس تر نه و سهل بن عبدالله واعظی حقیکنم چون من کس نه مرا ا

 او نيد داشت آن مردان مرد بر سر بالیچهارصد مرد مرد یک رسیبسبب او براه بازآمدند و آن روز که وفات او نزد
  . بودند
  د؟ یند و بر منرب تو که سخن گویبر جای تو، که نش: گفتند

  . ندی، چشم باز کرد و گفت بر جای من شاددل نشريگربی بود که او را شاددل گرب گفتند ی، پ
ن دار شاگرد دارد او گربی ید مرد عالم د را عقل تفاوت کرده است، کسی را که چهارصرين پیمگر ا: خلق گفتند

  را بر جای خود نصب کند؟ 
  . دید و آن شاددل را بنزد من آرید برویشور در باقی کن: او گفت

گر بر منرب رو و یچون روز سوم از وفات من بگذرد بعد از نماز د: خ بر شاددل افتاد گفتیاوردند چون نظر شیب
  . وعظ کن و خلق را سخن بگوی و نيبجای من بنش

  . ن بگفت و درگذشتیخ ایش
ن یکردند تا خود ا امد و بر منرب شد و خلق نظاره مییگر چندان مردم جمع شدند، شاددل بیروز سوم بعد از نماز د

مهرت شما، مرا بشما رسول کرده است و مرا گفت : گفت. ان بستهیست؟ گربی و کاله گربی بر سر و زناری بر میچ
  که زنار گرب بربی؟  امدیا شاددل گاه آن بی

  امد که کاله گربی از سر بنهی؟ ید و گفته است که گاه آن نیدم و کارد بر نهاد و زنار را بربیاکنون بر: گفت
خ گفته است که بگوی یپس گفت ش. اشهد ان ال االالله و اشهد ان محمدا رسول الله: نک نهادم و گفتیگفت ا
نک شاددل زنار یا. رفنت شرط هستیحت استاد خود پذیت کرد و نصحی شما بود و استاد شما بود نصرين پیکه ا

ن بگفت یا. دید بجوانمردی بر شما که همه زنارهای باطن رابربینیامت ببید که ما را بقید اگر خواهیظاهر برب
ار زحمت یخ برداشتند خلق بسینقلست که آن روز که جنازه ش. امتی از آن قوم برآمد و حاالتی عجب ظاهر شدیق
د، آواز برآورد یست؟ چون جنازه برسیون آمد تا چريجهودی بود هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود، ب. کردند یم

مالند در  شنت بر جنازه او مییند و خویآ فرشتگان از آسمان فرو می. دینیب نم شما مییب که ای مردمان آنچه من می
که سهل آن روز که در وجود آمد روزه دار بود و  ابوطلحه بن مالک گفت. حال کلمه شهادت گفت و مسلمان شد

اران مردی ینقلست که سهل روزی نشسته بود با . د روزه ناگشودهیآن روز که برفت هم روزه دار بود و بحق رس
  . ستند مرد رفته بودین مرد سری دارد تا بنگریآنجا بگذشت سهل گفت ا
ن ی که دررين پیخواجه ا: د گفتیمرد بگذشت مرآن . دی برسر گور وی نشسته بودیچون سهل وفات کرد مر

آن مرد . ییزی بما نماین سر داده است که چیآن خداوند که ترا ا. خاکست گفته است که تو سری داری بحق
. ک لهیالاله اال الله وحده ال شر: سهل در گور بآواز بلند بگفت. بگورستان سهل اشارت کرد که ای سهل بگوی

  ا نه؟یگور نبود، راست است  یکیاهل الاله االالله بود او را تار ند که هرکهیگو می: گفت
  . هیرحمةالله عل. سهل از گور آواز داد و گفت راست است

  



  ١٧٨

  هیذکر معروف کرخی رحمةالله عل
قت، آن عارف اسرار یقت، آن رهنمای راه حقیم جمال، آن مقتدای صدر طریم وصال، آن محرم حریآن همدم نس

ف بود و مخصوص بانواع یقت بود و مقدم طوایه، مقدم طریوف کرخی رحمةالله علخی، قطب وقت، معریش
د محبان وقت بود و خالصه عارفان عهد بود بلکه اگر عارف نبودی معروف نگشتی کرامت و یف بود و سیلطا
ق م لطفی و قربی تمام داشته است و در مقام انس و شویتی بود و عظیار و در فتوت و تقوی آیاضت او بسیر
بگوی خدا ثالث و ثالثه : را بر معلم فرستادند استادش گفت  یت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند ویبغا

کی هرچند استاد بزدش یگفت  گفت که بگوی خدای سه است او می گفت نی، بل هو الله الواحد هرچند که می
امدی و یش گفتندی کاشکی بافتندش مادر و پدریش نیخت و بیکبار سخت زدش، معروف بگریسود نداشت 

بعد از . وی برفت و بردست علی بن موسی الرضا مسلمان شد. نی که او بخواستی ما موافقت او کردمانییهرد
نی؟ گفت بر یگفتند بر کدام د. معروف: ست؟ گفتیدر خانه بکوفت گفتند ک. چند گاه، روزی بدر خانه پدر رفت

د و بسی یاضت کشیار ریسلمان شدند آنگاه بداود طائی افتاد و بسمادر و پدرش در حال م. ن محمد رسول اللهید
د یمحمد بن منصور الطوسی گو. ه گشتیعبادت و مجاهده بجای آورد و چندان در صدق قدم زد که مشارال

  ست؟ ین چین نشان نبود، ایک تو بودم ایگفتم دی بنزد. دمیک معروف بودم در بغداد اثری بر روی او دیبنزد
  د؟ یزی که ترا بکار آیکه ترا چاره است مرپس و پرس از چزی یچ: گفت
  . بحق معبود که بگوی: گفتم
د و یکردم و خواستم که به مکه روم و طوافی کنم بسوی زمزم رفتم تا آب خورم پای من بلغز دوش نماز می: گفت

مسجد بنهاد  نقلست که بدجله رفته بود بطهارت و مصحف و مصال در. ن نشان آنستیا. روی بدان درآمد
ش افکند تا ید با وی سخن گفت سر در پیرفت تا بدو رس رفت معروف از پی او می زنی درآمد و برگرفت و میريپ

آن زن از . چ پسرک قرآن خوان داری گفت نی، گفت مصحف بمن ده، مصلی ترایفتد، گفت هیچشم بر وی ن
آن زن از شرم و خجالت آن . ريالل بگمعروف گفت مصلی ترا ح. حلم او بشگفت ماند و هردو آنجا بنهاد

  . بشتافت برفت
اران یدند یکردند تا بلب دجله رس آمدند و فساد می رفت جماعتی جوانان می ک روز با جمعی میینقلست که  

  . شان از خلق منقطع شودین جمله را غرق کند تا شومی ایخ دعا کن تا حق تعاىل ایا شیگفتند 
  . دیدستها بردار: معروف گفت

اصحاب بتعجب . ش خوش دهیش شان خوش داری در آن جهان شان عین جهان عیپس گفت الهی چنانکه در
د که هم یتوقف کن. داند م مییگو آنکس که با او می: گفت! مین دعا نمی دانیخواجه ما سر ا: گفتند. بماندند

شان افتاد و در یلرزه بر ا ختند ویدند رباب بشکستند و خمر بریخ بدید آن جمع چون شیدا آین پیاکنون سر ا
  . خ افتادند و توبه کردندیدست و پای ش

  . دید که مراد جمله حاصل شد، بی غرق و بی آنکه رنجی بکسی رسیدیخ گفت دیشس
ن یگفت ا یكن ین را چه مید گفتم ایدم گه دانه خرما برچید معروف را دیروز ع: نقلست که سری سقطی گفت

  . ستیگر دم که مییكودك را د
  ی؟ یگر چرا می: فتمگ

شان جوز دارند و من یگر را جامه هاست و من ندارم و ایمم نه پدر دارم و نه مادر، کودکان دیتیمن : گفت
  . کند یرا جوز خرم تا برود و بازی مینم تا بفروشم و ویچ ن دانه ها از بهر آن مییا. ندارم
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دم و دل وی یدم و جور خریبردم و جامه درو پوشت کنم و دل ترا فارغ کنم کودک را ین کار من کفایسری گفت ا
  . گر شدید آمد و حالم از لونی دیدم که در دلم پدیشاد کردم در حال نوری د

چون . گر کرد و نماز کردیدانست روی بسوئی د د در خانقاه و قبله را نمیینقلست که روزی معروف را مسافری رس
آخر مرا چرا خرب : گفت. نماز کردند آن مسافر خجل شدوقت نماز درآمد، اصحاب روی سوی قبله کردند و 

  ش را با تصوف چه کار؟ یم و درویشیما درو: خ گفتید؟ شینکرد
  . آن مسافر را چندان مراعات کرد که صفت نتوان کرد
د آنجا نشسته و یمعروف را د. گذشت ی خراب مییروزی بجا. نقلست که معروف را خاىل بود که واىل شهر بود

  . ک لقمه در دهان سگینهاد و  ک لقمه در دهان خود مییش وی، و او یورد و سگی در پخ نان می
  خوری؟  داری که با سگ نان می شرم نمی: خال گفت

  . شیدهم بدرو از شرم نان می: گفت
پس سر برآورد و مرغی را از هوا بخواند مرغ فرود آمد و بر دست وی نشست وبه پر خود سر و چشم او را 

  . ز ازو شرم دارد در حال، خال خجل شدیهرکه از خدا شرم دارد همه چ: معروف گفت .دیپوش می
  کنی؟  مم چرا میینک دجله، تیمم کرد گفتند ایکی روز طهارت بشکست در حال تینقلست که 

کبار شوق بر وی غالب شد ستونی بود برخاست و آن ینقلست که . تواند بود که تا آنجا برسم نمانده باشم: گفت
گفت . م آن بود كه آن ستون پاره شود و او را کلماتی است عاىلیون را در كنار گرفت وچندان بفشرد كه بست

  . سوم عطائی بی سوال. ش بی خودیدوم ستا. کی وفا بی خالفیز است یعالمت جوانمرد سه چ
گاه دارد از عالمت دوستی خدای آن بود که او را مشغول دارد به کاری که سعادت وی در آن بودو ن: گفت

عالمت گرفت خدای در حق کسی آن بود که او را مشغول کند بکار نفس : د و گفتیایمشغولئی که او را بکار ن
شان از خدای بود و یشه ایز است، اندیای خدای سه چید و گفت عالمت اولیایزی که او را بکار نیش بچیخو

  . شان در خدای بودیشان با خدای بود و شغل ایقرار ا
د و در سخن بر وی ببندد و ی بر وی بگشاريی خواهد داد در عمل  خريچون حق تعاىل به بنده ای خ: و گفت

  . ن بودید عالمت خذالن است و چون بکسی شری خواهد برعکس ایایزی که بکار نیسخن گفنت مرد در چ
  . آفتشه است از فضول یقت وفا بهوش آمدن سر است و از خواب غفلت و فارغ شدن اندیحق: و گفت
  . د در عمل و در بندد بر وی در کسلیی خواهد داد برو بگشاريچون خدای تعاىل بکسی خ: و گفت
د یطلب بهشت بی عمل گناه است و انتظار شفاعت بی نگاه داشت سنت نوعی است از غرور و ام: و گفت

  ست؟ یتصوف چ: داشنت رحمت در نافرمان برداری جهلست و حماقت و گفتند
است یق و گفت هرکه عاشق رید شدن ا زآنچه هست در دست خالیق و نومیق و گفنت بدقایاگرفنت حق: گفت

  . ابدیاست هرگز فالح ن
  . زی خواهدیچت نبود که کسی از تو چیزی نخواهی و هیدانم به خدای آنکه از کسی چ می یمن راه: و گفت
  . اگر همه از نری بود و ماده ای. دیچشم فرو خوابان: و گفت
م بر طاعت؟ یابیز دست ید و سوال کردند که به چه چید چنانکه از ذم نگاه داریبان از مدح نگاه دارز: و گفت
ز را ید آن چید هر سجده که کنیا در دل شما آیزی از دنید که اگر اندک چیون کنريا از دل خود بیبدانکه دن: گفت
  . د و سوال کردند از محبتیکن

چ یعارف را اگر ه: حبت از موهبت حق است و از فضل او و گفتم خلق است که میمحبت نه از تعل: گفت
  . نعمتی نبود او خود در همه نعمتی بود
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من مهمانم آنچه مرا دهند آن خورم : خوری؟ گفت خورد او را گفتند چه می ک روز طعامی خوش میینقلست که 
تی یکبار او را وصیم یی و ابراهابیز خالص یگفت ای نفس خالص ده مرا تا تو ن ک روز نفس را میین همه یبا ا

  . خواست
ت کنی که جمله خلق یس تو بود و بازگشت بود که از همه برو شکایتوکل کن تا خدای با تو بهم بود و ان: گفت

  : دو نه مضرت دفع توانند کرد و گفتینه ترا منفعت تواند رسان
ا یا بالئی ید رنجی یهرچه بتو فرومی آک اوست و بدانکه یالتماسی که کنی از آنجا کن که جمله درمانها نزد

  . تی کنیگر گفت مرا وصیافنت از آن در نهان داشنت است و کسی دیدان که فرج   مینيقیفاقة، 
  .  نباشینيوه مساکیند و تو در شیب حذر کن از آنکه خدای ترا می: گفت

حق معروف کرخی که ارب بیچون ترا بخدای حاجتی بود سوگندش بده بگوی : معروف مرا گفت: سری گفت
  . حاجت من روا کنی تا حاىل اجابت افتد

مار یک روز بر در رضا رضی الله عنه مزاحمت کردند و پهلوی معروف کرخی را بشکستند بیعه ینقلست که ش
  . تی کنیمرا وص: شد، سری سقطی گفت

هنه باشم چنانکه از مادر ون روم برريا بیخواهم که از دن اهن مرا بصدقه ده که من میريم پريچون من بم: گفت
اک ید او بود که بعد از وفات او خاک او را ترید همتا نداشت و از قوت تجریبرهنه آمده ام الجرم در تجر

ت خلق و یپس چون وفات کرد از غا. ند بهر حاجت که بخاک او روند حق تعاىل روا گرداندیگو مجرب می
ک گروه گفتند که وی از ما یان و مومنان هر یدان و ترساان در وی دعوی کردند جهویتواضع او بود که همه اد

  : است خادم گفت
ان نتوانستند، جهودان نتوانستند یترسا.  تواند داشت من از آن قوممنيکه او گفته است که هرکه جنازه مرا از زم

  . امدند برداشتند و نماز کردند و باز هم آنجا او را بخاک کردندیبرداشت، اهل اسالم ب
گفت که رحم الله من  رفت سقائی می ده بود در بازار مییگر رسیک روز روزه دار بود و روزه بنماز دیکه  نقلست
  . ن آب بخورد بگرفت و بخوردیخدای بر آنکس رحمت کند که از. شرب

  گفتند نه که روزه دار بودی؟ 
  ا تو چه کرد؟دند گفتند خدای بیچون وفات کرد او را بخواب د. آری لکن بدعا رغبت کردم: گفت
دم یمعروف را بخواب د: ه گفتی رحمةالله علنيد محمد بن الحسیامرزی، سقا کرد و بیمرا در کار دعا: گفت

  گفتم خدای با تو چه کرد؟ 
  . دیامرزیب: گفت
بازگردد  یدم بكوفه گفت هر كه بجملگیک سخن كه از پسر سماك شنیبزهد و ورع؟ گفت نی، بقبول : گفتم
باز گردد و همه خلق را بدو باز گرداند سخن او در دل من افتاد بخدای بازگشتم و ازجمله برحمت بدو   یخدا

  : ن سخن او را گفتم گفتیشغلها دست بداشتم مگر خدمت علی بن موسی الرضا و ا
  : سری گفت. ت استین ترا کفایری ایاگر پند پذ

ده چون والهی مدهوش و از حق تعاىل ندا ستاده چشم فراخ و پهن باز کریر عرش ایدم در زیمعروف را بخواب د
  ست؟ ین کید به فرشتگان که ایرس می

  ا تو داناتری؟ یگفتند بارخدا
د و جز بلقاء ما از یایدار ما بهوش بازنیفرمان آمد که معروفست که از دوستی ما مست و واله گشته است و جز بد

  . ابدیخود خرب ن
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  . هیرحمةالله عل
  

  وحهذکر سری سقطی قدس الله ر
ره یآن نفس کشته مجاهده، آن دل زنده مشاهده، آن سالک حضرت ملکوت، آن شاهد عزت جربوت، آن نقطه دا

ای یه، امام اهل تصوف بود و در اصناف علم بکمال بود و دریخ وقت، سری سقطی رحمةالله علیالنقطی، ش
وز و شارات اعجوبه بود و اول کسی اندوه و درد بود و کوه حلم و ثبات بود و خزانه مروت و شفقت بود و در رم

د ید بود و مرید وی بودند و خال جنیخ عراق مریشرت از مشاید گفت او بود و بیق و توحیکه در بغداد سخن حقا
ده بود و در ابتدا در بغداد نشستی دکانی داشت و پرده  از در دکان یب راعی را دیمعروف کرخی بود و حب

ارت وی و پرده از آن در یامد به زیكی از کوه لکام بی ینماز كرد.ن رکعتیز چندخته بود و نماز کردی هر رویدرآو
  .  از کوه لکام ترا سالم گفتريبرداشت و سالم گفت و سری را گفت فالن پ

ان بازار بحق مشغول تواند بود ید که در میوی در کوه ساکن شده است پس کاری نباشد مرد با: سری گفت
  . ب نبودیىل غاک لحظه از حق تعایچنانکه 

  . دینار بادام خریکبار بشصت دیم سود نخواستی، ید و فروخت جز ده نینقلست که در خر
  . بفروش: امد و گفتیبادام گران شد دالل ب

  نار؟ یبه چند د: گفت
  . ناریبه شصت و سه د: گفت
  . نار استیبهاء بادام امروز نود د: گفت
  . ش نستانم من عزم خود نقض نکنمینار بیم دینار نینست که هر ده دیقرار من ا: گفت

ز روا ندارم که کاالی توبکم بفروشم نه دالل فروخت و نه سری روا داشت در اول سقط یمن ن: دالل گفت
  . فروشی کردی

بعد از آن نگاه کردند و دکان . ز فارغ گشتمیمن ن: گفت. اورا گفتند بازار بسوخت. ک روز بازار بغدد بسوختی
  . ش گرفتیق تصوف پیشان بداد و طرید آنچه  داشت بدرویچون آن چنان بداو نسوخته بود 

  که ابتداء حال تو چگونه بود؟ : دندیازو پرس
  . شان بدهیزی بدو دادم که بدرویب راعی بدکان من برگذشت من چیروزی حب: گفت
  ن دعا بگفت یجزاك الله و آن روز ا: گفت
ن کودک را جامه یم با او همرا ه، گفت ایتیآمد کودکی  کرخی می گر  معروفیتا روز د. ا بر دل من سرد شدیدن

  . کن من جامه کردم
ا یکبارگی از دنیمن ب. ن شغل راحت دهادیا را بر دل تو دشمن گرداند و ترا ازیخدای تعاىل دن: معروف گفت

چکس را یفت هد گیاضت آن مبالغت نکرد که او تا بحدی که جنیفارغ آمدم از برکات دعای معروف و کس در ر
ماری مرگ و ی ننهاد، مگر در بنيدم در عبادت کاملرت از سری که نود و هشت سال بر او بگذشت که پهلو بر زمیند

  . خواهد و من ندادمش  مینيگفت چهل سالست تا نفس از من گز و انگب
  . شده باشداه یم سید که از شومی گناه رویم آنکه نباینه بنگرم از بیهر روزی چند کرت در آ: و گفت
  . شان فارغ بودندی از اندوهیخواهم که آنچه بر دل مردمان است بر دل من هستی از اندوه تا ا: و گفت
ده منافقان ثبت کنند ید و من دست بمحاسن فرود آرم ترسم که نامم را در جریک من آیاگر برادری بنزد: و گفت
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زی یه زهد او را دانسته بودم که شاد شود که چچ کس سوال نکردمی مگر از سری کیمن از ه: و بشر حافی گفت
  . ون شودرياز دست وی ب

  . ستیگر ک روز بر سری رفتم میی: د گفتیوجن
  چه بوده است؟ : گفتم
  . زم تا آب سرد شودیدر خاطرم آمد که امشب کوزه ای را بر آو: گفت

  ستی؟ یتو از آن ک: دم گفتمیدر خواب شدم حوری را د
: د گفتینک بنگر جنیا.  زدنيزد تا آب خنک شود و آن حور کوزه مرا بر زمیاویزه برناز آن کسی که کو: گفت

  . رگاه آن سفالها آنجا افتاده بودیدم تا دیسفالهای شکسته د
ل یدم هایه رو پس برفتم شخصی دیزیدار شدم سر من تقاضا کرد که بمسجد شونیشبی خفته بودم ب: د گفتیجن
  ترسی؟  من می د ازیا جنی: مرا گفت. دمیبرتس
  . آری: گفتم
  . دییرا بسزا بشناخته ای جز از وی نرتسیاگر خدا: گفت
  ستی؟ یتو ک: گفتم
  . سیابل: گفت
  . دمییستی که ترا دیبا می: گفتم
  دن من چه بود؟یدی از خدای غافل شدی و ترا خرب نی، مراد از دیشیآن ساعت که از من اند: گفت
  چ دست باشد؟ یقرا هخواستم تا پرسم که ترا بر ف: گفتم
  نی، : گفت
  چرا؟: گفتم
زند و مرا آنجا یمشان بموىل گرريزند و چون خواهم که بعقبی بگیمشان بعقبی گرريا بگیچون خواهم که بدن: گفت
  . ستیراه ن
  نی؟ یچ بیشانرا هیابی ایشان دست نیاگر بر ا: گفتم
  . د شدین بگفت و ناپدینالند ا می نمشان که از کجایآنگاه که در سماع و وجد افتند ب. نمیب: گفت

شان ید آن دشمن خدای که ایگو دروغ می: دم سر بر زانو نهاده سر برآورد و گفتیچون بمسجد درآمدم سری را د
  . دیس نمایشان بابلیزترند که ایاز آن عز

  شان چون خواهد بود؟ یاز مخنثان برگذشتم بدل من درآمد که حال ا یبا سری بجماعت: د گفتیجن
  . ده فضل است در کل عالمیچ آفریهرگز بدل من نگذشته است که مرا بر ه: ری گفتس

  . خ نه بر مخنثان خود را فضل نهاده اییا شی: گفتم
  . هرگز نی: گفت
  ، ريدم متغیرا دیک سری درشدم ویبنزد: د گفتیجن

  چه بوده است؟: گفتم
  . نییب  که مینيچن. ؟ جواب دادم آن پری آب گشتاء چه باشدیو سوال کرد که ح. ان بر من آمدیپرئی از پر: گفت

  . دستوری نداد. ن خانه ترا بروبمینقلست که سری خواهری داشت دستوری خواست که ا
  . رفت د که خانه وی مییزنی را دريک روز درآمد پین نکند تا یزندگانی من کراء ا: گفت
  . امحرمی آورده ایاکنون ن. یای برادر مرا دستوری ندادی تا خدمت تو کردم: گفت
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و از ما محروم بود، اکنون از . ا است که در عشق ما سوخته استین دنیای خواهر دل مشغول مدار، که ا: گفت
  . بی بود او را جاروب حجره ما بدو دادندیحق تعاىل دستوری خواست تا از روزگار ما نص

  . افتم که سری رایای چنان مشفق نچ کس را بر خلق خدیدم هیخ را دین مشاید چندیگو کی از بزرگان میی
  . دندین پرسینقلست که هرکه سالمش کردی روی ترش کردی و جواب گفتی از سر ا

. دیه و علی آله و سلم، گفته است که هرکه سالم کند بر مسلمانی صد رحمت فرود آیغامرب صلی الله علیپ: گفت
  . نود رحمت او را بودنود آنکس را بود که روی تازه دارد من روی ترش کرده ام تا 

. پس چگونه او را به از خود خواسته باشد. ادت استیثار از آنچه او کرد زیثار بود و درجه این اید ایاگر کسی گو
ا از سر یتوان کردن  ثار حکم نمییکردن اما بر ا یم نحن نحکم بالظاهر روی ترش کردن را بظاهر حکم توانیگو

  . ا نبود الجرم آنچه بظاهر بدست او بود بجای آوردیا نبود از سر اخالص بود یصدق بود 
وسف ین چه شور است که از بهر یغامرب خدای ایای پ: گفت. دیه السالم را بخواب دیعقوب علیکبار ینقلست که 

  در جهان انداخته ای؟ 
وسف را یو ا سری دل نگاه دار ید که یندائی بسر او رس. وسف را بباد بردهیث یچون ترا بر حضرت بار هست حد
ن یا: گفتند. چون بعقل باز آمد. زده شبانروز بی عقل افتاده بودیهوش شد و سیبوی نمودند نعره ای بزد و ب

  . جزای آنکس است که عاشقان درگاه ما را مالمت کند
  چند روز است نان نخورده ای؟ : ش سری طعامی آورد و گفتینقلست که کسی پ

  . پنج روز: گفت
  . نگی بخل بوده است گرسنگی فقر نبوده استگرسنگی تو گرس: گفت

: د، گفتید چون بوی رسیکی را بر سر کوهی بدیپس باتفاق . ندیا را بیکی از اولینقلست که سری خواست که 
  ستی؟ یک تو کیالسالم عل

  . او: گفت
  کنی؟ تو چه می: گفت
  . او: گفت
  خوری؟  تو چه می: گفت
  . او: گفت
  . د نعره ای بزد و جان بدادین سخن بشنیخواهی؟ ا ن خدای را مییی او، ازیگو ن که مییا: گفت

  . دیسری مرا روزی از محبت پرس: د گفتینقلست كه جن
سری پوست دست . گر گفته استیزهای دیگروهی گفتند موافقت است و گروهی گفتند اشارت است و چ: گفتم
ن پوست از دوستی او یم ایاگر گوبعزت او که : گفت. د پوست از دستش برنخاستیشرا بگرفت و بکشیخو

  . م و از هوش بشد و روی او چون ماه گشتیخشک شده است راست گو
ی بر وی زنی خرب ندارد و از آن خرب ريا شمشیی ريی برسد در محبت که اگر تینقلست که سری گفت بنده بجا

  .  استنيبود اندر دل من تا آنگاه که آشکارا شد که چن
شانرا علمی یارب تو ایم، یند تا از من علم آموزند دعا گویآ بم که مردمان بر من میای چون خرب می: سری گفت

  . ندیشان سوی من آیم که من دوست ندارم که ایایشانرا بکار نیعطا کن که مشغول گرداند تا من ا
  . ستاده بودینقلست که مردی سی سال بود تا در مجاهده ا

  افتی؟ ین بچه یا: گفتند
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   .بدعاء سری: گفت
  چگونه؟ : گفتند
  ست؟ یآواز داد که ک. او در خلوتی بود. روزی بدر سرای او شدم و در بکوفتم: گفت
  . آشنا: گفتم
خداوندا بخودش مشغول کن چنانکه : پس گفت. اگر آشنا بودی مشغول او بودی و پروای مات  نبود ی: گفت

  . چ کسش نبودیپروای ه
  . دینجا رسیرود آمد و کار من بدنه من فیزی بر سیچ: ن دعا گفتی که انيهم

د کاتب بود با تجملی یزینام او احمد . گذشت فه مییمان خلیکی از ندی. گفت ک روز مجلس میینقلست که 
د رفت، بس دلم یم که نباین مرد رویباش تا بمجلس ا: گفت. تمام و جمعی خادمان و غالمان گرد او درآمده

ست یچ کس نیت و بر زبان سری رفت که در هجده هزار عالم هپس به مجلس سری رفت و بنشس. آنجا بگرفت
کو یچ کس از انواع خلق خدای در فرمان خدای چنان عاصی نشود که آدمی که اگر نیف تر و هیاز آدمی ضع
د از صحبت یو را ننگ آیکو شود که فرشته رشک برد از حالت او و اگر بد شود چنان بد شود که دیشود چنان ن

ی بود که از کمان سری جدا شد رين تین بزرگی ایفی که عاصی شود در خدای بدین ضعیی بداو، عجب از آدم
  . بر جان احمد آمد

گر ید. چ نخورد و سخن نگفتیان برخاست و بخانه رفت و آن شب هیپس گر. ست که از هوش بشدیچندان بگر
. امدیاده تنها بیروز سوم پ. انهد، برفت بخی و زرد روی چون مجلس بآخر رسنياده به مجلس آمد اندوهگیروز پ

ا بر دل من سرد یای استاد آن سخن تو مرا گرفته است و دن: ش سری آمد و گفتیچون مجلس تمام شد پ
  . ان کن راه سالکانیمرا ب. ا را فرو گذارمیم و دنريخواهم که از خلق عزلت گ می. ده اییگردان
  عت؟ یا راه شریقت خواهی یراه طر: گفت

  ا هر دو؟یا راه خاص یی راه عام خواه
  . ان کنیگفت هر دو را ب

نار و یم دینار نیست دیاگر مال باشد از ب. راه عام آنست که پنج نماز پس امام نگاه داری و زکوة بدهی: گفت
ش وی مشغول نشوی اگر بدهند قبول نکنی و تو یچ از آرایا را پشت پای زنی و به هیراه خاص آنست که همه دن

زنی موی کنده ريچون روزی چند برآمد، پ. ن دو راه پس از آنجا برون آمد و روی به صحرائی نهادینست ایدانی ا
ای امام مسلمانان فرزندکی داشتم جوان و تازه روی به مجلس تو : ک سری، گفتیامد نزدیده بیو روی خراش

دانم که  ت و نمیب شده اسیست تا غایاکنون چند روز. ان و گدازانیآمد خندان و خرامان و بازگشت گر
  ! کجاست

دل تنگی مکن که : ن کار من بکن از بس زاری که کرد سری را رحم آمد، گفتی اريتدب. دلم در فراق او بسوخت
قی شده یب حقیا را مانده، تایا گفته است و اهل دنید من ترا خرب دهم که وی ترک دنیایچون ب.  نبودريجز خ
  . است

د زردروی یپس سری احمد را د. زن را خرب دهريبرو و پ: ری خادم را گفتامد سیچون مدتی برآمد شبی احمد ب
  . شده و نزار گشته و باالی سرش دوتا گشته

و راحت دو  ،دی، خدای ترا راحت دهادیای استاد مشفق چنانکه مرا درراحت افکندی و از ظلمات برهان: گفت
امدند و پسرکی خرد داشت و یال او بید و عن سخن بودند که مارد احمیشان دریا. جهانی ترا ارزانی داراد

ز یال نیشنت در کنار او افکند و عیده بود، خوید، که ندیاوردند چون مادر را چشم بر احمد افتاد و آن حال بدیب
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شنت را در پای او یبچه خو. ان شدیسری گر. از همه برآمد یخروش. ستیگر کسوی زاری کرد و پسرک مییب
  . ا او را بخانه برند البته سود نداشتدند تیهرچند کوش. انداخت
  ! ان خواهند آوردیشان را خرب کردی که کار مرا بزیای امام مسلمانان چرا ا: گفت
مرا بزندگی : زن گفت. پس احمد خواست که بازگردد. رفته امیار زاری کرده بود من از وی پذیمادرت بس: گفت

  اهد من چکنم؟ آن وقت که ترا خو. م کردییتیوه کردی و فرزندان یب
  . د گرفتیالجرم پسر را با خود بربا

  .  کنم فرزند رانيچن: گفت
  . ل در دست او نهاد و گفت روان شویم بر وی انداخت و زنبیون کرد و پاره گلريکو از وی بیآن جامه ن

  . فرزند را درربود. ن کار ندارمیمن طاقت ا: د گفتیمادر چون آن حال بد
پس احمد بازگشت و روی به صحرا . ل خود کردم اگر خواهی پای ترا گشاده کنمیوک زیترا ن: احمد زن را گفت

مرا احمد فرستاده : نهاد و درآمد و گفت یبخانقاه سر یرو ینماز خفنت بودكه كس یچند بر آمد شب نهاد تا ساىل
  . ابید که کار من تنگ درآمده است مرا دریگو است می

گوش داشت . دیجنبان ی برخاک خفته و نفس بلب آمده و زبان مید در گورخانه ایخ برفت احمد را دیش
سری سر وی برداشت و از خاک پاک کرد و بر کنار خود نهاد احمد چشم . عمل العالمونیلمثل هذا فل: گفت می

سری . پس نفس منقطع شد. ای استاد بوقت آمدی که کار من تنگ درآمده است: گفت. دیخ را دیش. باز کرد
  د؟یرو کجا می: آمدند، گفت ون میريد که از شهر بیهر نهاد تا کار او بسازد خلقی را دان روی بشیگر

خرب نداری که دوش از آسمان ندائی آمد که هرکه خواهد که بر وىل خاص خدای نماز کند گو بگورستان : گفتند
خاست تمام بود و د یخواستند و اگر خود از وی جن دان چنان میی بود که مرنيد و نفس وی چنیه رویزیشو ن

د، ی بمانريد و در تقصیف شوید که ضعیی رسريش از آنکه به پید پیسخن اوست که ای جوانان کار بجوانی کن
سی سالست : چ جوان طاقت عبادات او نداشت و گفتین سخن گفت، هین وقت که ای که من مانده ام و انيچن

  چگونه؟ : گفتند. ک شکر گفنتیکنم از  که استغفار می
الحمدلله از شرم آنکه خود را به از : گفتم. اما دکان من نسوخت مرا خرب دادند. بازار بغداد بسوختگفت 

ک حرف از وردی که مراست یکنم و گفت اگر  ا را حمد گفتم از آن استغفار مییبرادران مسلمان خواستم و دن
  . انريان بازار و عالمان امیگان توانگر و قراید از همسایست و گفت دور باشیفوت شود هرگز آنرا قضا ن

ن او و براحت رساند دل او و تن او و اندک شود غم او، گو از خلق یهرکه خواهد که به سالمت بماند د: و گفت
  . ییعزلت کن که اکنون زمان عزلت است و روزگار تنها

ای که عورت بپوشد، ز؛ نانی که سد رمق بود، آبی که تشنگی بربد، جامه یا فضولست مگر پنج چیجمله دن: و گفت
  . کنی خانه ای که در آنجا تواند بود و علمی که بدان کار می

د یت که آن بسبب کرب بود امید توان داشت به آمرزش آن و هر معصیت که از سبب شهوت بود امیهر معص: و گفت
  . س از کرب بود و زلت آدم از شهوتیت ابلیرا که معصینتوان داشت به آمرزش آن ز

ند یگو ح مییار باشد بر هر برگ درختی مرغی نشسته و بزبانی فصیکسی در بستانی بود که درختان بس اگر: و گفت
  . دیابد ترسیآنکس که نرتسد که آن مکر است و استدراج بر وی ب. ا وىل اللهیک یالسالم عل
  . وب نفسیست از عیعالمت استدراج کور: و گفت
  . مکر قوىل است بی عمل: و گفت
  . رجمان دلستادب ت: و گفت
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ی ريش از ادب غید از ادب نفس خویی و هرکه عاجز آین قوتی آنست که بر نفس خود غالب آیقوی تر: و گفت
  . عاجز تر بود هزار بار

  . ست، اما اندک است آنکه فعل او موافق گفت اوستیشان موافق فعل نیارند جمعی که گفت ایبس: و گفت
  . ش از آنجا که ندانددیهرکه قدر نعمت نشناسد زوال آ: و گفت
  . ع او شود آنکه دون اوستیع شود، آنرا که فوق اوست، مطیهرکه مط: و گفت
  . دا شود هرآنچه در دل پنهان داریینه دل تست بر روی تو پییزبان ترجمان دل توست و روی تو آ: و گفت
خ یدىل است مثل درخت که ب. دیچ از جای نتواند جنبانیدلها سه قسم است؛ دىل است مثل کوه که آنرا ه: و گفت

  . گردد رود و بهر سوی می او ثابت است، اما باد او را گاه گاهی حرکتی دهد و دىل است مثل پری که با باد می
معنی آنست که حسنات ابرار . دلهای ابرار معلق به خاتمت است و دلهای مقربان معلق بسابقت است: و گفت

ی کار بر تو ختم شود و ابرار آن ید بهر چه فرو آیآ شود که برو فرو می میئه از آن یئات مقربان است و حسنه سیس
شان معلق خاتمت است اما سابقان یند الجرم دلهای ایم، بر نعمت فرو آیند که ان االبرار لفی نعیند که فرو آیقوم

چ فرو یت چون بر هن جهید، ازیند که هرگز بازل نتوان رسیایالجرم هرگز فرون. راکه مقربانند چشم در ازل بود
  . دید کشی به بهشت باريشانرا بزنجیند ایاین

  . ند و اگر نه باز گردندیند اگر در دىل زهد و ورع باشد فرود آیا و انس به در دل آیح: و گفت
گر بود خوف از خدای و رجاء بخدای و یزی دید در دل اگر در آن دل چريز است که قرار نگیپنج چ: و گفت

  . از خدای و انس بخدای ایدوستی خدای و ح
  . کی دل او بود بخداییش بر مقدار نزدیمقدار هر مردی در فهم خو: و گفت
  . ن خلق آن بود که فهم کند اسرار قرآن و تدبر کند در آن اسراریفهم کننده تر: و گفت
  . ن خلق کسی است که بر خلق صرب تواند کردیصابرتر: و گفت
  . کن دوستانرا بخدای باز خوانندیند ولا خوانیفردا امتان را بانب: و گفت
  . ن مقام عارفستیشوق برتر: و گفت
ش یش وی عیدگان بود و عیماران بود و خفنت وی خفنت مارگزیعارف آنست که خوردن وی خوردن ب: و گفت

  . غرقه شدگان بود
و غالب شود من در بعضی کتب منزل نوشته است که خداوند فرمود که ای بنده من، چون ذکر من بر ت: و گفت

  . نجا بمعنی محبت بودیعاشق تو شوم و عشق ا
 شکل است که بار همه موجودات بکشد و آب نيعارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زم: و گفت

  . نهادست که زندگانی دلهای همه بدو بودو آتش رنگست که عالم بدو روشن گردد
د که نقض یچ نگوید و در عالم باطن هريمعرفتش نور ورع فرونگ کی آنکهیست سه معنی را، یتصوف نام: و گفت

  . ظاهر کتاب بود و کرامات او را بدان دارد که مردم باز دارد از محارم
عالمت زاهد آرام گرفنت نفس است از طلب و قناعت کردن است بدانچه از گرسنگی برود بر وی و : و گفت

بودن نفس است از فضول و برون کردن خلق از دل و گفت  راضی بودن است بدانچه عورت پوشی بود و نفور
  . ه فتوت رغبت است در آخرتیا و سرمایه عبادت زهد است در دنیسرما

شنت مشغول یش عارف خوش بود چون از خویش زاهد خوش نبود که وی بخود مشغول است و عیع: و گفت
  . بود

  . افتم مگر زهدیکارهای زهد همه بر دست گرفتم هر چه خواستم ازو : و گفت
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  . فتد از ذکر حقید در چشم خلق آنچه درو نبود بیارایهرکه ب: و گفت
  . خت با خلق از اندکی صدق استیار آمیهرکه بس: و گفت
  . نه و مکافاتیحسن خلق آنست که خلق را نرنجانی و رنج خلق بکشی بی ک: و گفت
  . او باز مدار بی عتاب ده مشو در گمان و شک و دست از صحبتیچ برادر بریاز ه: و گفت
  . دیشنت برآین خلق آنست که با خشم خویقوی تر: و گفت
  . کی از شرم خداییکی از رغبت بهشت و یکی از خوف دوزخ و یترک گناه گفنت سه وجه است؛ : و گفت
  . ار نکندین خود را بر شهوات اختیبنده کامل نشود تا آنگاه که د: و گفت

آخر گفتند چرا او را دفع نکردی؟ . گفت کژدمی چند بار او را زخم زد می کی روز در صرب سخنینقلست که 
د از مناجات یگفتم و در مناجات گفته است الهی عظمت تو مرا باز بر گفت شرم داشتم چون در صرب سخن می
  . تو و شناخت من بتو مرا انس داد با تو

عنی تو در زبان نگنجی و زبانی یاد نکردمی یاگر نه  اد کن بزبان ویاگر نه آنستی که تو فرموده ای که مرا : و گفت
م از ريخواهم که در بغداد بم که سری گفت نمی: د گفتیکه به لهو آلوده است بذکر تو، چگونه گشاده گردانم؟ جن

مار شد یشانرا بد افتد چون بیکو برده اند ایرد و رسوا شوم و مردمان بمن گمان نی نپذنيآنکه ترسم که مرا زم
حال : د گفتیجن. ز تر شودید بنه که آتش تیکردم گفت ای جن زنی بود برگرفتم و بادش مییت او درشدم بادبادیبع
  ست؟ یچ

  . ئییقدر علی شیعبدا مملوکا ال: گفت
  . تی بکنیوص: گفتم
  . مشغول مشو بسبب صحبت خلق از صحبت حق تعاىل: گفت
ه یبت نداشتمی و نفس سری سرپی شد رحمةالله علز صحین گفتنی با تو نیش ازین سخن را پیاگر ا: د گفتیجن

  . رحمةواسعة
  

  زیذکر فتح موصلی قدس الله روحه العز
خ وقت، فتح یقت وىل شیآن عالم فرع و اصل، آن حاکم وصل و فصل، آن ستوده رجال، آن ربوده جالل، آن بحق

ت بود و یر ورع و مجاهده بغاخ بود و صاحب همت بود و عاىل قدر و دیه، از بزرگان مشایموصلی رحمةالله عل
د برهم یداشت از خلق تا حدی که دسته کل حزنی و خوفی غالب داشت و انقطاع از خلق و خود را پنهان می

ست وقتی دوستی از یش سجاده بنهادی تا کسی ندانستی که او کیبسته بود بر شکل بازرگانان هرکجا رفتی در پ
از بزرگی سوال کردند ! ی که بر خود بسته اییگشا دها چه میین کلید، او را گفت بدیدوستان حق تعاىل بدو رس

د یابو عبدالله بن جال گو. ا کرده است بکلییچ علم هست؟ گفت او را بسنده است علم که ترک دنیکه فتح را ه
ن یدر: گفتم. د و ردا برافکندیزه در پوشیکه در خانه سری بودم چون پاره ای از شب بگذشت جامه های پاک

  روی؟ بکجا می وقت
  . ادت فتح موصلییبه ع: گفت
چون جالد دست . دیچون روز شد فرمودند که محبوسانرا چوب زن. ون آمد عسس بگرفتش و بزندان بردريچون ب

  زنی؟ جالد را گفتند چرا نمی. دنینتوانست جنبان. دستش خشک شد. برداشت تا او را بزند
ستند فتح موصلی بود، یا براو نزنی، دست من بی فرمان شد بنگرد تیگو ستاده است و مییی برابر من اريپ: گفت
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نقلست که روزی فتح را سوال کردند از صدق، دست د رکوره آهنگری کرد . سری را نزد او بردند و رها کردند
  . ون آورد و بر دست نهادريپاره ای آهن تافته ب

  . تی کنیفتم مرا وصگ. دمی علی را بخواب دنيالمومنريام: فتح گفت. نستیصدق ا: گفت
  . د ثواب حقیش را بر امیکوتر از تواضع که توانگر کند مرد درویزی نیدم چیند: گفت
ت اعتماد که او دارد بر حق، نقلست که یش است بر توانگران از غاین کرب درویکوتر ازین: فزای، گفتیب: گفتم

  . لق و سالم کرداهنی خرياران، جوانی در آمد با پیفتح گفت وقتی در مسجد بودم با 
ای و خانه من نشان خواه و من خفته باشم، مرا بشوی یبانرا خدای باشد و پس، فردا به فالن محلت بیغر: و گفت
اهن را کفن کردم و دفن کردم ريبرفتم چنان بود او را بشستم و آن پ. اهن را کفن کن و بخاک دفن کنرين پیو ا
ن یاگر مرا ای فتح برحضرت خدای منزلتی بود ترا مکافات کنم برخواستم که بازگردم، دامنم بگرفت و گفت  می

  . ن بگفت و خاموش شدیا. سته باشدید که بر آن زريپس گفت مرد بر آن بم. دییرنج که د
: انی؟ گفتیوسته گریا فتح چرا پید، گفتند یبار دگان مییست، اشکهای خون آلود از دیگر ک روز میینقلست که 

  . ا، بود نه باخالصیسنت من به رید که گریدة من که نبایشود از د کنم خون روان می میاد یچون از گناه خود 
زی دهند و رد کند برحق یگفت در خرب است که هرکه را بی سوال چ. نقلست که کسی فتح را پنجاه درم آورد

از جمله ابدال  شانی صحبت داشتم که اريک درم بگرفت و باقی باز داد و گفت با سی پی. تعاىل رد کرده است
ای مردمان نه هرکه طعام و : ز از صحبت خلق و همه به کم خوردن، فرمودند، و گفتیبودند همه گفتند که برپه

د و ريد بمريخ باز گی دل که از علم و حکمت و سخن مشانيبلی، گفت همچن: گفتند. دريد بمريمار باز گیشراب از ب
  چگونه است؟گفت وقتی سوال کردم از راهبی که راه بخدای 

ند و یند از خدای گویگفت چون روی براه وی آوردی آنجاست و گفت اهل معرفت آن قومند که چون سخن گو
چون عمل کنند برای خدای کنند و چون طلب کنند از او طلب کنند و گفت هرکه مداومت کند بر ذکر دل، آنجا 

د و هرکه را ید آیآنجا دوستی خدای تعاىل پدش از یند بر هوای خویرا برگزید و هرکه خداید آیشادی محبوب پد
  . آرزومندی بود به خدای روی بگرداند از هرچه جز اوست

  دند، گفتند خدای با تو چه کرد؟ ینقلست که چون فتح وفات کرد او را بخواب د
ه ترا شتة گنایا فتح فریفرمود . ستی؟ گفتم الهی از شرم گناهانین گریخداوند تعاىل فرمود که چرا چند: گفت

  . هیرحمةالله عل. سنت تویسد از بهر گریچ گناه بر تو ننویفرموده بودم که تا چهل سال ه
  

  ذکر احمد حواری قدس الله روحه
ن زمان، آن رکن جهان، آن وىل قبه تواری قطب وقت، احمد حواری، رحمةالله ی آن زري، آن امام خطريخ کبیآن ش
ق معترب بود و در یانی عاىل داشت و در حقایقت بیعالم بود و در طرگانه وقت بود و در جمله فنون علوم یه یعل
خ شام بود و بهمه زبانها یات بدو بود و از اکابر مشایث مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعیات و احادیروا

مان دارائی بود و با یدان ابوسلیحان شام است و از مریاحمد حواری ر: د گفتیمحمود بود تا بحدی که جن
ل علم مشغول بود تا در ینه صحبت داشته بود و سخن او را در دلها اثری عجب بود و در ابتدا بتحصییان عیفس

ل و راه بری بودی ما را، اما از پس یکو دلیا برد و گفت نید، آنگاه کتب را برداشت و بدریعلم بدرجه کمال رس
د یشگاه پدید در راه بود چون به پید که مریبال، تا آنگاه یل محال بود که دلیدن بمقصود، مشغول بودن بدلیرس

خ گفتند آن د ید و مشایم کشیا رها کرد و بسبب آن رنجهای عظیمت؟ پس کتب را بدریآمد درگاه و راه را چه ق
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  . رحال سکر بود
 یسخن م یرا مخالفت نكند روزیز ویچ چیمان دارائی و احمد حواری عهد بود که به هیان سلینقلست که م

مان بگفت برو و در آنجا یبوسل. مان نداد سه بار بگفتیكه ابو سل یگفت تنور تافته اند چه فرمائ رایگفت و
  . افتندید طلب کردند نیاد آمدش، گفت احمد را طلب کنین حال ساعتی بر آمد ی، چون برنيبنش

در تنور بود موئی بر  ستندیچون بنگر. ز مرا مخالفت نکندیچ چید که با من عهد دارد که به هیدر تنور بنگر: گفت
گفتم ای حور، روئی . دیدرخش دم، نوری داشت که میینقلست که گفت حوری را به خواب د. وی نسوخته بود

  . کو داریین
 شد و گفت نيدم روی من چنیده تو در روی خود مالیستی من آن آب دیا احمد، آن شب که بگریآری : گفت
  . د تا جهد نکند در عبادتیایون نريفار نکند بزبان و از عهده مظالم بمان نبود بدل و استغیب نبود تا پشیبنده تا

زد یزد و از توکل استقامت برخیزدو از صدق توکل برخی بود که گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق برخنيچون چن
مکر و ا خوف بود از یا بود بعد از حیزدو بعد از آن لذت انس بود بعد از انس حیو از استقامت معرفت برخ

د و از لقای ین احوال برو زوال آید که این احوال ا زدل او مفارقت نکند از خوف آنکه نبایاستدراج و در جمله ا
د آسان شود بر وی دور بودن ا زهرچه او را نهی کرده اند از ید ترسیحق بازماند و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو با

ود و هرکه به خدای عارف تر بود زود بمنزل رسد و گفت رجا، آن، و گفت هرکه عاقل تر بود به خدای عارف تر ب
سنت بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه بر وجه بوده باشد و یسنت، گرین گریفان است و گفت فاضلرتیقوت خا

ا چون یون برد و گفت دنريحق تعاىل او را نور فقر و زهد از دل او ب یا نظر کند بنظر ارادت  دوستیگفت هرکه بدن
ند از آنکه سگ یا نشیگاه جمع آمدن سگان است و کمرت از سگ باشد آنکه بر سر معلوم دنیمزبله ای است و چا

  .  شود بازگرددرياز مزبله، چون حاجت خود روا کند س
  . ش در غرور بودین خویش را نشناسد او در دیهرکه نفس خو: و گفت
  . زی سخت تر از غفلت و سخت دىلیچ بنده ای را به چیمبتال نگرداند حق تعاىل ه: و گفت
  . ت داشته اند که از ذکر حق بازمانده اندیا مرگ را کراهیانب: و گفت
  . دوستی خدای دوستی طاعت خدای بود: و گفت
  . دوستی خدای را نشانی هست و آن دوستی طاعت اوست: و گفت
  . داب خدمتستل طلب کردن برای آیست بر شناخنت خدی جز خدای اما دلیل نیچ دلیه: و گفت
اد کنند او مشرکست در عبادت خدای تعاىل یی او را یکویا نی بشناسند ريهرکه دوست دارد که او را بخ: و گفت
ند جز یچ کس بیفه از بهر آنکه هر که خدای را بدوستی پرستد دوست ندارد که خدمت او را هین طایک ایبنزد

  . والسالم. مخدوم او
  

  زیحه العزه قدس الله رویذکر احمد خضرو
خی احمد یقت، آن صاحب فتوت شیقت، آن متوکل بحقیآن جوانمرد راه، آن پاکباز درگاه آن متصرف طر

قت بود و از مشهوران فتوت بود و یخ خراسان بود و از کامالن طریه، از معتربان مشایه بلخی، رحمةالله علیخضرو
شهور بود و در کلمات عاىل مذکور بود و صاحب اضت میت و از مقبوالن جمله فرقت بود و در ریاز سلطانان وال

د حاتم اصم بود و با یدند و در ابتدا مریپر رفتند و بر هوا می د داشت که هر هزار بر آب مییف بود وهزار مریتصن
  . ده بودیابو تراب صحبت داشته بود و برحفص را د
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  دی؟ یفه که را دین طایدند که ازیبو حفص را پرس
ه وهم ابو حفص گفت اگر احمد یدم، بلند همت تر و صادق احوال تر که احمد خضرویچ کس را ندیه: گفت
قت یال او بود اندر طریدی و فاطمه که عیان پوشیو احمد جامه برسم لشکر یدا نگشتیفتوت و مروت پ ینبود
گر یاجابت نکرد د بلخ بود توبت کرد و بر احمد کس فرستاد که مرا از پرد بخواه، احمد ريتی بود و از دخرتان امیآ

ن دانستم راه بر باش نه راه بر، احمد کس فرستاد و از پدر یبار کس فرستاد که ای احمد من ترا مردانه تر از
د تا یارامیا بگفت و بحکم عزلت با احمد بیفاطمه ترک شغل دن. پدر بحکم تربک او را باحمد داد. بخواست

د اندر آمدند، فاطمه نقاب از روی برداشت یزیش بایفت چون پفاطمه باوی بر. د افتادیزیارت بایاحمد را قصد ز
ن چه یگفت ای فاطمه ا. شد تی بر دلش مستوىلري شد و غريگفت احمد از آن متغ د سخن مییزیو با ابو 

  د کردی؟ یزیگستاخی بود که با با
ل یوی بخدای رسم و دل از تو بهوا برسم و از. قت منید محرم طریزیعت منی بایاز آنکه تو محرم طب: فاطمه گفت

بودی تا  د با فاطمه گستاخ مییزیوسته بایاز است و تو بمن محتاجی و پین است که او از صحبت من بی نیسخن ا
  . د را چشم بر دست فاطمه افتاد که حنا بسته بودیزیروزی با
  . ا فاطمه از برای چه حنا بسته ایی: گفت
  . ده بودی مرا بر تو انبساط بودیمن ندت تو دست و حنای ین غاید تا ایزیا بای: گفت

. ن گفته امیش ازیاىل رود پینجا خینها افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر کسی را ایاکنون که چشم تو بر ا
ده یکسان گردانیوار گرداند و بر چشم من ید گفت از خداوند درخواست کرده ام تا زنانرا بر چشم من چو دیزیبا

شابور را با احمد یپس احمد و فاطمه از آنجا بنشابور آمدند و اهل ن. ندید او کجا زن ب بونياست چون کسی چن
ه به نشابور آمد و قصد بلخ داشت احمد خواست که او را یی معاذ رازی رحمةالله علیحیخوش بود و چون 

و حوائج و  ن گاو و گوسفندیفاطمه گفت چند! دیی را چه بایحیبا فاطمه مشورت کرد که دعوت . دعوتی کند
می بمهمان یاحمد گفت باری کشنت خر چرا؟ گفت چون کر. دیز بباین همه چند خر نین شمع و عطر و با ایچند
د گفت هرکه خواهد که تا یزین فاطمه در فتوت چنان بود الجرم بایبی بود اید که سگان محلت را از آن نصید بایآ

  . ند پنهان در لباس زنان گو در فاظطمه نگریمردی ب
م در من یرغبتی عظ. رفتند ش را قهر کردم، روزی جماعتی بغزا میید نفس خوینقلست که احمد گفت مدتی مد

آورد عجب داشتم گفتم از نفس  نشاط طاعت یش میبه پ یان ثواب غزا بودیكه در ب یثید آمد و نفس احادیپد
  . دیخواهد تا روزه گشا نمانده است میدارم از گرسنگی طاقتش  وسته در روزه میین مگر آنست که او را پید ایاین

  . میگفتم به سفر روزه نگشا
  . روا دارم: گفت

  . عجب داشتم
د گفتم تا یاسایخواهد که بسفر رود تا بشب بخسبد وب. مید که من او را بنماز شب فرمایگو مگر از بهر آن می: گفتم
زد که ملول یامید تا با خلق بیگو ز آن میروا دارم عجب داشتم و تفکر کردم که مگر ا: گفت. دار دارمتیروز ب

  . نمیگفتم هرکجا ترا برم ترا بکرانه فرود آرم و با خلق ننش. ابدیی تا بخلق انسی یگشته است در تنها
  . روا دارم: گفت

گاه کند . عاجز آمدم و بتضرع بحق بازگشتم  گفت که تو مرا نيا او را مقر آورد تا چنیتا از مگر وی مرا آ
گاه نی آنجا، باری د رغزو ببخالفهای  کبار کشته شوم و باز رهم و یمراد هر روزی صد بار همی کشی و خلق آ

افت گفت سبحان آن خدائی که نفس یه که او را بکشتند و شهادت یهمه جهان آوازه شود که زهی احمد خضرو
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ه بدان جهان، پنداشتم که ن جهان اسالم خواهد آورد و نید بزندگانی منافق و از پس مرگ هم منافق نه بدیآفر
  . ادت کردمیکردم ز بندی و خالف او که می جوئی ندانستم که زنار می طاعت می

ون نکردم ريب. م شکستیالن در پایپاره ای برفتم، خار مغ. ه بر توکل براه حج درآمدمیکبار ببادینقلست که گفت 
دم و یردم همچنان لنگان لنگان بمکه رسون نكريم آماس گرفت هم بیفتم پاريگفتم توکل باطل شود همچنان م

مردمان . رفتم آمد و من برنجی تمام می ون میريزی بیحج بگزاردم و همچنان بازگشتم و جمله راه از وی چ
  . م مجروح شدیپا. ون کردندريم بیدندو آن خار از پایبد

ت یل که بر پایرد و گفت آن اشکتبسمی بک. د را چشم برمن افتادیزید در آمدم بایزیک بایروی ببسطام نهادم بنزد
ز یعنی ترا نیی یگو ار من مییخ گفت ای مشرک اختیار او بگذاشتم شیش باختیار خوینهادند چه کردی؟ گفتم اخت

شی یپس گفت درو. ش را پنهان داریخو یشینقلست که گفت عز درو! ن شرک نبودیاری هست ایوجودی و اخت
  . ر خانه وی بجز نانی خشک نبودکی توانگری بخانه برد و دیدر ماه رمضان 

ش با ین سزای آنکس است که سر خویش آن زر را باز فرستاد و گفت ایدرو. توانگر بازگشت صره زر بدو فرستاد
چ یار بگشت هینقلست که دزدی در خانه او آمد بس. میشی بهر دوجهان نفروشین درویی آشکارا کند ما ایچون تو

 و آب برکش از چاه و طهارت کن و بنماز مشغول ريمد گفت ای برنا دلو برگد بازگردد احیافت خواست که نومین
  . زی برسد بتو دهم تا تهی دست از خانه ما بازنگردییشو تا چون چ
  . خ دادیاورد و به شینار بیچون روز شد خواجه صر د.  کردنيبرنا همچن

ان شد و گفت یگر. زه بر اندام او افتادد آمد لریک شبه نماز تست دزد را حالتی پدین جزاء ی اريبگ: خ گفتیش
توبه کرد و به خدای بازگشت و زر را .  اکرام کردنيك شب از برای خدای کار کردم مرا چنیراه غلط کرده بودم 
  : کی از بزرگان گفتینقلست که . خ شدیدان شیقبول نکرد و از مر

گفتم . دند در هوایکش ون را فرشتگان مین، آن گردیهای زرريدم در گردونی نشسته به زنجیه را دیاحمد خضرو
د رفت؟ یبا ارت کسی میی مقامی بزنيارت دوستی، گفتم ترا با چنیپری؟ گفت بز ن منزلت بکجا مییخا بدیش

آمد با جامه خلق و از  کبار در خانقاهی میینقلست که . ران او را بود نه مراید درجه زایایگفت اگر من نروم او ب
خ خود یقت مشغول شد اصحاب آن خانقاه بباطن با او انکار کردند و با شیف حقیابوظ. ان فارغیرسم صوف

احمد بر . دندیاو را برنجان. تا روزی احمد به سرچاه آمد دلوش در چاه افتاد. ستیگفتند که او اهل خانقاه ن می
  . دیفاتحه ای بخوان تا دلو از چاه برآ: خ آمد و گفتیش
  است؟ ن چه التماسیخ متوقف شد که ایش

  . اگر تو برنمی خوانی اجازت ده تا من برخوانم: احمد گفت
تو ! ای جوان: د، کاله بنهاد و گفتیخ چون آن بدیش. دلو به سرچاه آمد. احمد فاتحه برخواند. خ اجازت دادیش
  ستی که خرمن جاه من در برابر دانه تو کاه شد؟یک

  . کنند که من خود رفتماران را بگوی تا به چشم کمی در مسافران نگاه نی: گفت
  . ن محنت برهمیاموز تااز ایقی بیمرا طر. شیرنجورم و درو: گفت. ک او آمدینقل است که مردی به نزد

  . ک من آریس و در توبره ای کن و نزدیشه ای که هست بر کاغذ بنوینام هر پ: خ گفتیش
نام دزدی برآنجا نوشته . دیون کشريغذ بکی کای. خ دست بر توبره کردیش. اوردیشه ها بنوشت و بیآن مرد جمله پ

  . د کردیتو را دزدی با: گفت. بود
ن یمرا بد: گفت. کردند ک جماعتی رفت که بر سر راهی دزدی مییبه نزد. پس برخاست. مرد در تعجب بماند

  کار رغبت است، چون کنم؟ 
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  . دییگو  کنم که شما مینيچن: تگف. م بکنیییک شرط است، که هر چه ما به تو فرماین کار را یا: شان گفتندیا
ار یان که مال بسین کاروانیکی را از ای. آن کاروان را بزدند. دندیبود تا روزی کاروانی برس شان مییچند روز با ا
  : شه را گفتندین نوپیا. اوردندیبود او را ب

  . ن را گردن بزنیا
ن مرد یمن او را بکشم بهرت که ا. باشدن خلق کشته ی دزدان چندرين میا: با خود گفت. ن مرد توقفی کردیا

  . بازرگان را
  . گر رویم؛ و اگر نه پس کاری دیید کرد که مافرمایاگر به کاری آمده ای آن با: آن مرد را گفت

  . د برد فرمان حق برم، نه فرمان دزدیبا چون فرمان می: گفت
ختند یدند بگریدزدان چون آن بد. دا کرد دزدان را سر از تن جري بگرفت و آن بازرگان را بگذاشت و آن مريشمش

  . ار داد چنانکه مستغنی شدیم بسیافت و او را زر و سیو آن بارها به سالمت بماند و آن بازرگان خالص 
چ ین هیمرا ا: ش  گفتیدرو.خ هفتاد شمع برافروختیش. شی به مهمانی احمد آمدینقل است که وقتی درو

  . داردد که تکلف با تصوف نسبت نیآ خوش نمی
  . برو و هرچه نه از بهر خدای برافروخته ام تو آن را بازنشان: احمد گفت

گر روز آن ید. کی را نتوانست کشتیخت که از آن هفتاد شمع یر ش تا بامداد آب و خاک مییآن شب آن درو
  . نییب بیز تا عجایست؟ برخین همه تعجب چیا: ش را گفتیدرو

: مهرت گفت -و اصحاب او را  -دند یچون احمد را بد. ان نشسته بودندیرسای موکالن تیسایمی رفتند تا به درکل
  . دییدرآ
  !بخور: پس احمد را گفت. خوانی بنهاد. شان دررفتندیا

  . دوستان با دشمنان نخورند: گفت
  . اسالم عرضه کن: گفت 

ای : ق تعاىل گفتد که حیبه خواب د. آن شب بخفت. ل او هفتاد تن اسالم آوردندیپس اسالم آورد و از خ
  . میمان برافروختیاز برای ما هفتاد شمع برافروختی، ما از برای تو هفتاد دل به نور شعاع ا!احمد

  . خوردند کی آخور علف مییدم که چون گاو و خر از یجمله خلق را د: نقل است که احمد گفت
  پس تو کجا بودی؟! خواجه: کی گفتی
جستند و  دند و بر هم مییخند خوردند و می شان مییآن بود که ا اما فرق. شان بودمیز با ایمن ن: گفت 

  . دانستم ستم و سر بر زانو نهاده بودم و مییگر خورم و می ندانستند و من می می
  . ز مکرم شود؛ تواضع، و حسن  وادب، و سخاوتیشان کند به سه چیهر که خدمت درو: و گفت
  . نيد ان الله مع الصادقیفرما گو صدق را مالزم باش که می هرکه خواهد كه  خدای تعاىل با او بود: و گفت
  . ت کندیش، او صابر بود نه آنکه صرب کند و شکایهر که صرب کند بر صرب خو: و گفت
  . صرب زاد مضطران است و رضا درجه عارفان است: و گفت
ده گردانی از یان و همت براد کنی او را، به زبیقت معرفت آن است که دوست داری او را به دل، و یحق: و گفت
  .  اوستريهرچه غ
  . شرت استیبه خدای آن است که خلق او ب  ین کسیکرتینزد: و گفت
  . شیش جز کسی که او را مطالبت کند به نعمای خویست کسی که حق او را مطالبت کند به آالی خوین: و گفت

  ست؟ یعالمت محبت چ: دندیو ازو پرس
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ی یچ آرزویاز دو کون در دل او از بهر آنکه دل او  پر بود از ذکر خدای؛ و آنکه هز یچ چیم نبود هیآنکه عظ: گفت
ب یش را غریا و آخرت، مگر در خدمت او؛ و آنکه نفس خویند عز دنینبود او را مگر خدمت او از جهت آنکه نب

نبود در خدمت  چ کس به آنچه او در آن است موافق اویش بود از جهت آنکه هیان اهل خویند و اگر چه در میب
  . دوست او
  . ا گرد پاکییدلها رونده است تا گرد عرش گردد : و گفت
ادتی انوار آن بر جوارح؛ و هرگاه که از باطل پر ید آورد زیهرگاه از حق پر شود پد. گاههاستیدلها جا: و گفت
  . ادتی كلمات آن بر جوارحید آورد زیشود پد
ست به قوت تر از شهوت و اگر گرانی غفلت از یچ مالک نیلت و هست گرانرت از خواب غفیچ خواب نیه: و گفت

  . ابدینبود هرگز شهوت ظفر ن
  . ق بندگی آزادی تمام شودیتمامی بندگی در آزادی است و در تحق: و گفت
  . د کردیبا یان دو متضاد زندگانی مین در میا و دیشما را در دن: و گفت
  . ست اال از کورییی نرين تحیاعی شنونده است، پس بعد از ادا است و حق روشن است و دیق هویطر: و گفت
  کدام عمل فاضلرت ؟: دند كه یپرس

  .  اللهريزی غینگاه داشنت سر است از التفات کردن به چ: گفت 
  . ش او بر خواند ففروا اىل اللهیک روز در پیو 

  . ن مفری، درگاه خدای استیدهد بدانکه بهرت م مییتعل: گفت
  . تی کنیرا وصم: و کسی گفت

  . ان نفس را تا زنده گردانندشريبم: گفت 
.  و به مسافران داده بودو در نزع افتادنيهمه به مساک. نار وام داشتیک آمد، هفتصد دیچون او را وفات نزد

شان یبری و گرو ا الهی مرا می: گفت. احمد در آن حال در مناجات آمد.  او آمدندنيکبار بر بالیمانش به یغر
شان یستانی کسی را برگمار تا به حق ا شان مییقت ایچون وث. شانیک این است، و من در بگروم به نزدجای م

  . د، آنگاه جان من بستانیام نمایق
  . ندیون آريخ بیمان شیغر: ن سخن بود که کسی در بکوفت و گفتیدر ا
  . هیجدا شد، رحمة الله علچون وام گزارده شد جان از احمد . ش تمام بگرفتندیون آمدند و زر خوريهمه ب

  

  ذکر ابوتراب نخشبی قدس الله روحه
وان تقوی، آن محقق حق و نبی، قطب یدان معنی، آن فرد ایآن مبارز صف بال، آن عارف صدق و صفا، آن مرد م

ه یاحان بادیقت بود، و از مجردان راه بال بود و از سیشگان طریار پیه، از عیوقت ابوتراب نخشبی رحمةالله عل
خ خراسان بود، و درمجاهده و تقوی قدمی راسخ داشت، و یفه بود، و از اکابر مشاین طایدان ایقر بود، و از سف

 ننهاده بود، نين سال هرگز سر بر بالیستاده بود و در چندیچهل موقف ا. در اشارات و کلمات نفسی عاىل داشت
  . مگر در حرم

ما را چندان : خ گفتیش. شنت بر او عرضه کنندیستند که خوقومی از حوران خوا. کبار در سحرگاه به خواب شدی
اران ما را شماتت ی است اما نيهرچند چن! ای بزرگ: حوران گفتند. ی هست به غفور که پروای حور ندارمیپروا

  . ش تو قبوىل نبودیکنند که بشنوند كه ما را پ
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ر ید و بر سرريد تا فردا که در بهشت قرار گیبرو. زان پروای شما بودین عزیست ایممکن ن: تا رضوان جواب داد که
  . دیی که در خدمت رفته است به جای آرريد و تقصییایند آنگاه بیمملکت نش

  . دیم گو خدمت کنیاگر خود به بهشت فرو آ! ای رضوان: بوتراب گفت كه 
  طعام کجا خورده ای؟: گفتم. تازه روی بود. بوتراب در مکه آمد: دیابن جال گو

  . نجایگر ایگر به بغداد، و دیصره، و دبه ب: گفت
  . شان بوتراب بودیاول ا. چ کس بزرگرت از چهارتن نبودیشان هیان ایدر م. دمی را دريصد پیس: دیو ابن جال گو

فزودی و یت داشتی خود توبه کردی و در مجاهده بیدی که کراهیزی دیش چینقل است که چون از اصحاب خو
  . ن بال افتاده استیدر ا چاره به شومی منین بیا: گفتی

د سوال کرد، وهرکه اندر خانقاه نشست سوال کرد، و هرکه از یهرکه از شما مرقعی پوش: و اصحاب را گفتی
  . مصحف قرآن خواند سوال کرد

تو : گفت. زی نخورده بودیکی از اصحاب وی دست به پوست خربزه ای دراز کرد و سه روز بود تا چیک روز ی
  . د شدیتو را به بازار با. ییشابرو که تصوف را ن

  . ان من و خدای عهدی است که چون دست به حرام دراز کنم مرا از آن بازداردیم: و گفت
ه مرغ بر دلم یآرزوی نان گرم و خا. آمدم ه مییچ آرزو بر دل من دست نبوده است، مگر وقتی در بادیه: و گفت

چون مرا . کردند ستاده بودند و مشغله مییجمعی ا. ی افتادمله ایبه قب. اتفاق افتاد که راه گم کردم. گذر کرد
  . کاالی ما برده ای: ختند و گفتندیدند در من آویبد

ی از آن ريان چوب زدن پیدر م. ست چوب بزدندیخ را بگرفتند و دویش. شان برده بودیو کسی آمده بود و کاالی ا
اد برداشت و ید و فریمرقع بدر. ستیست که او کبدان. ک او شدیبه نزد. زدند کی را میید ید. موضع بگذشت

قان ید همه صدین چه بی ادبی است که با سین چه بی حرمتی است؟ ایا. قت استیوخ طریخ الشیش: گفت
  د؟ یقت کردیطر

به حق وفای اسالم که هرگز ! ای برادران: خ گفتیش. مانی خوردند و عذر خواستندیاد کردند و پشیآن مردمان فر
بدان آرزو . نمیش ببین نفس به کام خویخواستم که ا ن وقت، سالها بود تا مییگذر نکرد خوشرت از اوقتی بر من 
  . دمیاکنون رس

برفت و نان گرم و . اوردی صوفی دست او بگرفت و او را به خانقاه بردو دستوری خواست تا طعامی بريپس پ
  . انه نخواهد بودیست تازیاهد گذشت بی دوی که بر دل تو خویهر آرزو! ای نفس: خ گفتیش.اوردیه مرغ بیخا

ک ی. دیچند پسرش را بدر. د آمده بودینقل است که بوتراب را چند پسر بود؛ و در عهد او گرگ مردم خوار پد
  . د بازگشتیگرگ چون او را بد. بود یهمچنان م. او را خرب کردند. گرگ قصد او کرد. روز به سجاده نشسته بود

خ مراجعه یبه ش. خواستند که وضو سازند. اصحاب تشنه شدند. رفت ه مییدان در بادیمرکبار با ینقل است که 
  . د و وضو ساختندید، آب برجوشیخ خطی بکشیش. کردند

  . اران گفت مرا تشنه استیکی از ی. ه بودمیبا بوتراب در باد: دیمی گوريابوالعباس س
  . ان آرزوست که به قدح بخورممرا چن: مرد گفت. د آمدیچشمه ای آب پد.  زدنيپای بر زم
اران را آب داد و آن یوی از آن آب بخورد و . کوتر نباشدید که از آن نینه سپی زد قدحی برآمد از آبگنيدست بر زم

  . قدح تا به مکه با ما بود
کند از  ش مییای خوین کارها که حق تعاىل با اولیند در ایگو اصحاب تو چه می: بوتراب ابوالعباس را گفت

  رامات؟ ک
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  . مان آورد اال اندکیین ایدم که به دیچکس ندیه: گفت
  . ن کافر بودیاورد به دیمان نیهرکه ا: گفت

  . خیست از قوت شیر نیگز: دان گفتندیک بار مریو 
  . ستیر نیست از آنکه از او گزیر نیگز: گفت

چندانکه مناره ای . ش من آمدیاهی پیناگاه س. ک بودیشبی تار -تنها  -رفتم  ه مییشبی در باد: بوتراب گفت
  ا آدمی؟یتو پری  : دم گفتمیچون او را بد. دمیترس
  ا کافری؟ یتو مسلمان : گفت
  . مسلمان: گفتم
  . گر مرتسدیزدیمسلمان جز خدای از چ: گفت
  . م کردم و خوف از من برفتیتسل. ب استیدانستم که فرستاده غ. دل من به من بازآمد: خ گفتیش

ا غالم به ی: پس گفتم. ستی با او هالک شودی ننيقیاگر : گفتم. ه بی زاد و راحلهیدم در بادیغالمی د: و گفت
  روی بی زاد؟   جای مینيچن

  . نییچ کس را بیسربردار تا جز خدای ه! ريای پ: گفت
  . اکنون هرکجا خواهی برو: گفتم
گرفتم  اگر می: چگونه؟ گفت: ندگفت. زی دادمیزی گرفتم و نه کسی را چیست سال نه از کسی چیمدت ب: و گفت

  . دادم دادم بدو می از وی گرفتم و اگر می
  . چهارده روز گرسنه ماندم، از شومی آنکه منع کردم. روزی طعامی برمن عرضه کردند، منع کردم: و گفت
سبب  افت اال بهید راه نیچ فساد به مرید را مضرتر از سفرکردن بر متابعت نفس و هیدانم مر چ نمییه: و گفت

  . سفرهای باطل
ست اال دعوی فاسد و اشارت باطل و اطالق یر نیر، و کباید از کبایحق تعاىل فرموده است که دور باش: و گفت

اءهم یوحون اىل اولی لنياطیثم قال قال الله تعاىل و ان الش. قتیان تهی بی حقیکردن عبارات و الفاظ م
  . جادلوکمیل

  . ا را در دل او مقدار بودیک ذره دنیرسد اگر چکس به رضای خدای نیهرگز ه: و گفت
ش از آنکه عمل کند و اگر اخالص به جای آورد در آن یابد، پیچون بنده صادق بود در عمل حالوت : و گفت

  . ابد، در آن وقت که آن عمل کندیحالوت 
ن خدای است، و د و نفس از آیدار ست نفس را دوست میید و از آن شما نیدار ز دوست مییشما سه چ: و گفت

و دو . د و مال از آن خدای استیدار د و روح از آن خدای است، و مال را دوست مییدار روح را دوست می
  . ن هردو در بهشت خواهد بودیو ا. شادی و راحت: دیابی د و نمییکن ز طلب مییچ

به خدای تعاىل  ادنای آن اجابت است و اعالی آن توکل کردن. سبب وصول به حق هفده درجه است: و گفت
  . قتیبه حق
ی و یاگر دهد شکر گو. ت افگنی، دل در خدای بسته دارییای عبودیشنت را در دریتوکل آن است که خو: و گفت
  . د صرب کنیرياگر بازگ
  . ها با او روشن بودیگريه نکند و همه تريز عارف را تیچ چیه: وگفت
  .  از دلها دىل است که زنده به نور فهم از خدای: و گفت
  . قناعت گرفنت قوت از خدای : و گفت
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  . ست از عبادات نافعرت از اصالح خواطریز نیچ چیه: و گفت
شه درست شد بعد از آن هرچه یزها است که هرکه را اندیرا که مقدمه همه چیش را نگاه دار زیشه خویاند: و گفت

  . بر وی برود از افعال و احوال همه درست بود
  . گرداند علما را در هر روزگاری مناسب اعمال اهل روزگارا یحق تعاىل گو: و گفت
قت فقر آن است که محتاج باشی به یقت غناآن است که مستغنی باشی از هرکه مثل توست، و حقیحق: و گفت

  . هرکه مثل توست
  . چ حاجت هست به من؟ برداریتو را ه: نقل است که کسی گفتش

م؛ راضی را یعنی در مقام رضای. ستید که مرا به خدای حاجت نمرا چون به تو و مثل تو حاجت بو: خ گفتیش
  . با حاجت چه کار

ابد و لباس او آن بود که عورتی بپوشد و مسکن او آن بود که در ی آن است که قوت او آن بود که بريفق: و گفت
  . آنجا باشد

دند بر پای یدند او را دیرس ن سال جماعتی بدویه بصره بود و از پس او به چندینقل است که وفات او در باد
چ سباعی گرد او یش نهاده و عصا در دست گرفته و هیستاده و روی به قبله کرده و خشک شده و رکوه ای پیا

  . هینگشتی؛ رحمةالله عل
  

  زیی معاذ رازی قدس الله روحه العزیحیذکر 
ی معاذ رحمة الله یحیرد مراد؛ق، آن میق، آن واعظ خالیآن چشمه روضه رضا، آن نقطه کعبه رجا، آن ناطق حقا

ش گرفته و یفان پیکار خا. خته و رجائی غالبیف روزگار بود و خلقی عجب داشت و بسطی با قبض آمیه، لطیعل
ی یحیچنانکه او را  -قت و محبت بود، و همتی عاىل داشت و گستاخ درگاه بود، و وعظی شافی داشت یزبان طر

ق مخصوص بود و به مجاهده و یف و حقایسخ او را بود، و به لطاو در علم و عمل قدمی را - واعظ گفتندی 
: خ گفته اندیا داشت تا به حدی که مشاريف بود، و سخنی موزون و نفسی گیمشاهده موصوف و صاحب تصن

ق خوف را چنان سرپد یهما طریا صلوات الله علیی زکریحی. ایکی از اولیا و یکی از انبیی بود، یحیخداوند را دو 
ق رجا را چنان سلوک کرد که دست یی معاذ طریحید شدند؛ و یقان به خوف او از فالح خود نومیصد که همه
  . دیان رجا را در خاک مالیهمه مدع
  ی چگونه بود؟ یحین یا معلوم است حال ایی زکریحیحال : گفتند
در معاملت و ورزش  ه ای نرفت، وريو بر وی کب ،ده است که هرگز او را در طاعت ماللت نبودهی رسنيچن: گفت

  . یم داشت که کس طاقت آن نداشتیاز خدای خطری عظ
  ست؟یفان چیمعاملت رجا و معاملت خا! خیای ش: از اصحاب او گفتند

محال باشد که کسی به ورزش رکنی از . مانندیمه ایت ضاللت بود و خوف و رجا دو قایبدانکه ترک عبود: گفت
د دارد وصلت را تا عبادت حاصل یوراجی ام-عت را یترس قط -ت کند ف عبادیخا. مان به ضاللت افتدیارکان ا

  . د و نه رجا، و چون عبادت حاصل بود بی خوف و رجا نبودینباشد نه خوف درست آ
  . ن که بر منرب شد او بودیفه از پس خلفای راشدین طایخ ایو نخست کس از مشا

از : گفت. کو، و از منرب فرود آمدیست نیبنگر. دندچهارهزار مرد حاضر بو. کی روز بر منرب آمدینقل است که 
  . ستیم حاضر نیبرای آنکس که بر منرب آمد
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ز آرزو یی نامه ای نوشت که مرا سه چیحیبه مکه رفت و به مجاوری بنشست و به . نقل است که برادری داشت
ش به یزو بود که آخر عمر خومرا آر. ز کرامت کندیکی نیدعا کن تا خداوند آن . کی مانده استیافتم، یدو . بود

بقعه فاضلرت بگذارم، به حرم آمدم، که فاضلرت بقاع است؛ و دوم آرزو بود که مرا خادمی باشد تا مرا خدمت کند 
ش از مرگ تو را یسته خدای مرا عطا داد، سوم آرزوی من آن است که پیزکی شایو آب وضوی من آماده دارد، کن

  . ندن روزی کیبود که خداوند ا. نمیبب
ن خلق باش و به هر بقعه که خواهی باش، یبهرت ،ن بقعه بود تویآنکه گفتی آرزوی بهرت: ی جواب نوشت كهیحی

افتم، اگر تو را مروت یمرا خادمی آرزو بود : و اما آنکه گفتی -ز است نه مردان به بقعه یکه بقعه به مردان عز
ی و از خدمت حق بازنداشتی و به خدمت دیش نگردانیبودی و جوانمردی بودی، خادم حق را خادم خو

کنی؟ مخدومی از صفات حق است و خادمی  د بود، مخدومی آرزو مییبا تو را خادم می. ش مشغول نکردییخو
و اما آنکه گفتی مرا آرزوی . چون بنده را مقام حق آرزو کرد فرعونی بود. د بودنیبنده را بنده با. از صفات بنده

چ جا از یبا حق صحبت چنان کن که تو را ه. امدییاد نیخدای خرب بودی از من تو را  دار توست، اگر تو را ازید
م؟ و یافتی من تو را به چه کار آیاگر او را. تا به برادر چه رسد -د کرد یکه آنجا فرزند قربان با -د یایاد نیبرادر 
  افتی از من تو را چه شود؟ یاگر ن

هرکه به خواب . دارییا چون خواب است و آخرت چون بیت که دنکبار دوستی را نامه ای نوشینقل است که 
داری آخرت یا بگری تا در بیداری بخندد و شاد گردد، و تو در خواب دنیش آن بود که در بريد، تعبیگر ند که مییب

  . بخندی و شاد باشی
  . خدای خواه از: مادر گفت. دیبا ز مییمرا فالن چ: روزی مادر راگفت. ی دخرتی داشتیحینقل است که 

  . ا تو بده که آنچه بدهی از آن او بودیب. ست نفسانی خواهم از خداییدارم که با شرم می! ای مادر: گفت
  . خوش دهی است: برادرش گفت. ی با برادری به در دهی بگذشتیحینقل است که 

  . لملکاستغنی بالملک عن ا. ن ده فارغ استین ده، دل آنکس است که ازیخوشرت از ا: ی گفتیحی
: گفت. الحاح کردندش. خورد زی نمییچ -او مردی بود که کم خوردی  -ی را به دعوتی بردند یحینقل است که 

ک ینگاه مکر خود نشسته است که اگر ین هوای نفس ما در کمیم که ایاضت از دست ننهیانه ریک درم تازی
  . م ما را در ورطه هالک اندازدیلحظه عنان به وی رها کن

ی؟ هم یگر چرا می: گفتند. سنت آمدیی در گریحی. بادی درآمد و شمع را بنشاند. ش او نهاده بودندیپ شبی شمعی
  . میرين ساعت بازگیا

. نه های ما افروخته اندید در سیمان و چراغهای توحیم که شمعهای ایگر از آن می. میگر ن نمییاز ا: گفت
  .  و آن همه را فرونشاندنيهمچن -د یازی بادی درآید كه از مهب بی نیترسم که نبا می

  . زدريا با ملک الموت به حبه ای نیدن: گفتند كه  ش او مییروزی به پ
  چرا؟: گفتند. زدیريست نیاگر ملک الموت ن! دیغلط کرده ا: گفت

  . رساند گفت مرگ جسری است که دوست را به دوست می. بیب اىل الحبیوصل الحبیالموت جسر 
ست ساله عاجز یک ساعته از محو کردن کفر دویمان یا: گفت. نيآمنا برب العالم: د کهیت برسین آیک روز بدیو 
  د؟ یمان هفتاد ساله از محو کردن گناه هفتاد ساله کی عاجز آیا. امدین

آن خواهم که مرا به قعر دوزخ ! خداوندا: میز خواهی؟ گویچه چ: دیامت گویاگر خدای تعاىل روز ق: و گفت
 بنهند تا چون ما در قعر ني بزنند و در آن سراپرده تختی آتشنياز بهر من سراپرده های آتش ی تایفرستی وبفرما
عت نهاده ای، تا یم از آن آتش که در سر من ودیک نفس بزنیی تا یم دستوری فرماینیر مملکت نشیدوزخ بر سر
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ت را از نص مسندی یکان حیکبار به کتم عدم برم و اگر ایمالک را و خزنه دوزخ را با دوزخ جمله را به 
  . ا مومن فان نورک اطفا لهبی تمام استیخواهی خرب 

  . چ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق خود او را صدبار سوخته استیاگر دوزخ مرا بخشند هرگز ه: و گفت
  ار بود او را نسوزی؟ یاگر آن عاشق را جرم بس: لی گفتیسا

  . ارییه کار عاشقان اضطراری بود نه اختار نبوده است، کی، که آن جرم به اختین: گفت
ا، به خدمت او شاد شود و هرکه چشم روشن بود به یهرکه شاد شود به خدمت خدای عزوجل جمله اش: و گفت

  . ا به نظر کردن در او روشن شودیخدای جمله اش
  . گذرد بی که بر او میی شود در عجاري شود همچون کسی که متحريست کسی که در خدای متحین: و گفت
شان راهمتی است که جز یمرت است که عارفان را دعوت کند به طعام بهشت، که ایخدای تعاىل از آن کر: و گفت
  . اردیدار خدای سر فرو نیبه د

بر قدر آنکه خدای را دوست داری خلق تو را دوست دارند؛ و بر قدر آنکه از خدای ترس داری خلق از : و گفت
ه به خدای مشغول باشی خلق به کار تو مشغول باشند و هرکه شرم داشته باشد از تو ترس دارند؛ و بر قدر آنک

  . خدای در حال طاعت خدای عزوجل، شرم کرم دارد که او را عذاب کند از بهر گناه
  . ای کرم بودیای خدای حیای ندم بود و حیای بنده حیح: و گفت
م خدای، و نبود هرگز کسی که ترک گناه کند برای کوی بنده به خدای بر قدر معرفت بود به کریگمان ن: و گفت

داند که خدای او را  چون کسی که ترک گناه کند از شرم خدای که می. ش ترسدیش که بر نفس خوینفس خو
  . پس او از آن جهت اعراض کند نه از جهت خود. زی که نهی کرده استیند در چیب می

سته و مراقبت به هم بود، و اما اگر با ین به اعمال شان گمانهاست چویکوتریکو به خدای نیگمان ن: و گفت
  . غفلت و معاصی بود آن آرزو بود که او را در خطر اندازد

  . زد و از عمل بد گمان بدیکو خیکو گمان نیاز عمل ن: و گفت
ش به بطالت، و مسلط گرداند جوارح خود را بر یاست که مهمل گذارد روزگار خو یمغبون آن کس: و گفت
  . تید از جنایش از آنکه به هوش آید پري؛ و بمهالکت
  . . . عربت به خروار است و کسی که به عربت نگرد به مثقال: و گفت
  . حتینه مستغنی گردد از نصید به معاريحت، و هرکه اعتبار گیرد به نصینه پند نپذید به معاريهرکه اعتبار نگ: و گفت
  . فل؛ دوم قرای مداهن، سوم متصوف جاهلکی علمای غای. دورباش از صحبت سه قوم: و گفت
  . شان استیو انس گرفنت به خلق وحشت ا. قان استیی آرزوی صدیتنها: و گفت
از بودن بدو از همه یزها؛ و بی نیاعتماد کردن بر خدای در همه چ. ا استیسه خصلت از صفت اول: و گفت

  . زهایزها؛ و رجوع کردن بدو در همه چیچ
امدی یچشان آرزو نیبازار فروختندی و بر طبق نهادندی سزاوار بودی اهل آخرت را که ه اگر مرگ را در: و گفت
  . دندی جز مرگیو نخر
ا را خدمت پرستاران و بندگان کند و اصحاب آخرت را خدمت احرار و ابرار و زهاد و یاصحاب دن: و گفت

  . بزرگواران کنند
حت در توانگر نگرد، نه به یکی آنکه به چشم نصی. صلتم نبود چون  تا جمع نبود در او سه خیمرد حک: و گفت

شان یچشم حسد؛ دوم آنکه به چشم شفقت در زنان نگرد، نه به چشم شهوت، سوم آنکه به چشم تواضع در درو
  . نگرد، نه به چشم تکرب
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  . انت کند خدای را در سر، خدای پرده او را بدراند به آشکارایهر که خ: و گفت
  . امرزدیش خدای او را بیصاف خدا بدهد از نفس خوچون بنده ان: و گفت
  . دییار گوید و با خدای سخن بسییبا مردمان سخن اندک گو: و گفت
  . چون عارف با خدای دست از ادب بدارد هالک شود با هالک شدگان: و گفت
 ريشه فقید همش بویشه توانگر است و هرکه را توانگری به کسب خویی به خدای بود همیهرکه را توانا: و گفت
خواهد و به آخر مجاهدان را، چنانکه گفت خدای را در سرا نعمت فضل است و در  به اول مجذوبان را می. بود

  . تو اگر بنده باشی در سرا باش. ريضرا نعمت تطه
  . د اویسوزد آتش از صدق توح عجب دارم از آن موحدان در دوزخ زبانه زن که چگونه می: و گفت
  . کند و حق شرم از او دارد ی که بنده گناه مییخدا سبحان آن: و گفت
  . گناهی که تو را محتاج گرداند بدو، دوست تر دارم از عملی که بدو نازند: و گفت
  . هرکه خدای را دوست دارد نفس را دشمن دارد: و گفت
  .  کس را دوست کم بودنيوىل مرائی و منافقی نکند و چن: و گفت
ا در زندگانی یاد دار یا او را گفنت مرا به دعا یدن، یزی از او پرسید چیتو را حاجت آبد دوستی باشد که : و گفت

  . د به عذر خواسنت از وی در زلتی که از تو ظاهر شودیا حاجت آید مدارا کردن، یکه با او کنی حاجت آ
ی نرسانی؛ و اگر د مضرتیکی آنکه اگر منفعتی نتوانی رسانی. د که بودیز بایب مومن از تو سه چینص: و گفت

  . ی باری نکوهش نکنیید باری اندوهگن نکنی؛ و اگر مدحش نگویشادش نتوانی گردان
  . دارد اندازد و بهشت طمع می ست که تخم آتش مییش از آن نیچ حماقت بیه: و گفت
  . ش از توبهیکی گناه بعد از توبه زشت تر بود از هفتاد گناه پی: و گفت
  . ريان دو شید بود چون روباهی بود میم و امیبان یگناه مومن که م: و گفت
  . بسنده است شما را از داروها ترک گناه: و گفت
  . م عقوبتیز نکند از گناه از بیپس چرا پره. مارییم بیز کند از طعام از بیعجب دارم از کسی که پره: و گفت
ز بهر آنکه هرچند بهشت وعده ا. دن بهشتیدن دوزخ ظاهرتر است از آنکه در آفریکرم خدای در آفر: و گفت

  . ک تن به طاعت نباشدییم دوزخ نبودی یکرده است اگر ب
د؟ اماء بهشت و اما ريم است تا برچه قرار گیان مشغوىل و بیوسته بنده میگاه اشغال است و پیا جایدن: و گفت
  . دوزخ
د جمله عمر در غم بودن از او با پس چگونه بو. زدريک ساعت غم نیا از اول تا آخر در برابر یجمله دن: : و گفت
  . . د و از تو بازستاندیزی ندزدی که از پس درآیزنهار که از دکان او چ. طان استیا دکان شیب اندک از او دنینص

روز  - ان لشگر خداییدر م- د مگر یایهرکه از آن مست شد هرگز به هوش بازن. طان استیا خمر شیدن: و گفت
  . امت، در ندامت و خسرانیق
اه کند و موی ینده او چون مشاطه او و زاهد در او کسی بود که روی وی سیا چون عروسی است و جویدن: گفت و

  . او بکند و جامه او بدرد
  . پس از او راحت کی خواهد بود. شه است و غم؛ و در آخرت عذاب و عقابیا اندیدر دن: و گفت
ست که هردو جهان مراست و من یده نین پوشیشما را ا ایاز غم دن. دیت مکنید از من شکایگو خداوند می: و گفت
  . شما را
ار یا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز نفوس است ای عجب از کسی که اختیدر کسب کردن دن: و گفت
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  . د و باقی نخواهد ماندیزی که جاویکند خواری و مذلت در طلب چ
  افت چه رسد؟ یتو رااز خدای مشغول کند تا به ا تو را بدان درجه است که آرزوی آن یشومی دن: و گفت
ا ترک وی کند؛ و آنکه گور را عمارت کند یش از آنکه دنیا کند بیکی آنکه ترک دنی. عاقل سه تن است: و گفت

  . ش از آنکه بدو برسدیش از آنکه در گور رود؛ و آنکه خدای را راضی گرداند پیپ
آن : گفتند. ن سخت تر از آن نشنوده اند، و آن وقت مرگ بودیخر و آنيبت است بنده را، که اولیدو مص: و گفت

سوال –از مال او  -ز یک چیک یکی آنکه ماىل جمع کرده است از او بستانند؛ دوم آنکه از ی: کدام بود؟ گفت
  . كنند

: گفتند. اموزی و اگر نه زهر آن تو را هالک کندیدست بدان مکن تا افسون آن ن. نار و درم کژدم استید: و گفت
  . آنکه دخل او از حالل بود و خرج او به حق بود: ست؟ گفتیافسون او چ

  . ا جاهل رایکوتر از ترک آوردن دنیا عاقل را نیطلب دن: و گفت
صری است و خانه هاتان کسروی است و عمارتهاتان شدادی یقصرهاتان ق!ای خداوندان علم و اعتقاد: و گفت

  . ستیچ احدی نیان هن همه تیا. است و کربتان عادی است
شه در عزو طاعت است، و ینده آن جهان همیت است، و جویشه در ذل معصین جهان همینده ایجو: و گفت

  . شه در روح و راحت استینده حق همیجو
ن یا. شة او است، و خداوند نافله عرضه کننده استیدن دکانی است و سخن گفنت در زهد پیصوف پوش: و گفت

  . همه نشانه ها است
  . مان طعن کرده استیهرکه در توکل طعن کند در ا: و گفت
  . تکرب کردن بر آنکس که بر تو به مال تکرب کند تواضع بود: و گفت
  . شنت به غلط افتندیگاه افتادن مردان آن باشد که در خویاز پا: و گفت
سنت؛ و عملی که یکه بدان توان زتی یخانه ای که در آنجا متواری بود؛ و کفا. ستیز نیز گرید را از سه چیمر: و گفت

  . ت او توکل است، و حرفت او عبادت استیو خانه او خلوت است، و کفا. بدان حرفتی تواند کرد
و هرکه را به حرص برخوردن مبتال کردند . ندیکه بر او بگریار خوردن، مالید مبتال گردد به بسیچون مر: و گفت

  . زود بود که به آتش شهوت سوخته گردد
د را گرسنه بود، یچون مر. طان استیجمله از شر و آن همه در دست ش. در تن فرزند آدم هزار عضو است: تو گف

  . اضت دهد، آن جمله اعضا خشک شود و به آتش گرسنگی جمله سوخته گرددینفس را ر
آن آتش . دیزم آن، که از او آتش زای خوردگی ناری است و شهوت هريگرسنگی نوری است و س: و گفت

  . ند تا خداوند آن را نسوزدیوننشفر
  . افتیزی که هرگز بعد از آن، آن را نتواند ی نخورد که خداوند از او نربد چريچ بنده سیه: و گفت
  . ابدی، که تنهای صادقان بان قوت نيگرسنگی طعام خدای است در زم: و گفت
است است، و عارفان را یرا سبان را تجربت است، و زاهدان یاضت است، تایدان را ریگرسنگی مر: و گفت

  . مکرمت است
ار خوردن طعامهای لون به لون یم به خدای تعاىل از زاهدی که فاسد گرداند معده خود را از بسريگ پناه می: و گفت

  . توانگران
زاهد معالجه به صرب کند؛ و مشتاق معالجه به شکر، و واصل . زاهد؛ و مشتاق، و واصل. شان سه قوم اندیا: و گفت

  . ت کندیعالجه به والم
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کند  ات ینی که اشارت به آیقت او ورع است، و چون بینی که مرد اشارت به عمل کند بدانکه طریچون ب: و گفت
ق محبان است، و چون یق او طریكند بدانكه طر یكه اشارت به آالم ینیق ابد الست و چون بیق او طریبدانکه طر

  . ق عارفان استیطر ق اوینی که تعلق به ذکر کند بدانکه طریب
  .  استريت شکر تحیکنی شاکر نه ئی و غا مادام که تو شکر می: و گفت
ا یا گورستانی، یا مسجدی، یا گوشه خانه ای، ی. د آخرت را در دل ساکن نشود، مگر در چهار موضعیمر: و گفت

  . از ذکر خدای تعاىل  نگرددريپس با کی نشسنت او؟ مگر با کسی که س. دیچ کس او را نتواند دیموضعی که ه
  . نی اضدادیهم نش: د چه سخت تر؟ گفتیبر مر: گفتند
ون رياگر انس تو به خلوت بود چون از خلوت ب. ش به خلوت و انس به حق در خلوتیبنگر انس خو: و گفت

  . ابانیدشت و کوه و ب -کی بود یی انس تو برود و اگر انس تو به خداوند بود همه جهان تو را یآ
  . قان استی صدنيی، هم نشیتنها: و گفت
  . دیق رضا روی نمایق صرب آشکارا گردد و در وقت مکاشفه مقدور حقایدر وقت نزول بال حقا: و گفت
دش، و هرکه امروز دشمن دارد آنچه دوست یهرکه امروز دوست دارد آنچه دشمن دارد فردا از پس در آ: و گفت

  . ز بدو رسدیدارد فردا آن چ
  . ن در ورعین از طمع است وباقی ماندن دید ع شدنیضا: و گفت
  . ان نداردیت زیک معصیبا خوی ن: و گفت
  . ک من دوست تر از آن است که هفتاد ساله عبادت بی دوستییک سپندان دانه از دوستی نزدیمقدار : و گفت
  . ت، و اخالصیعلم؛و ن: اعمال محتاج است به سه خصلت: و گفت
افت از بندگی، و به اخالص استخراج جزا توان کرد، و به رضا دادن به قضا یان به صدق توکل آزادی تو: و گفت

  . دیش را خوش توان گردانیع
ابی، و در یو در ضمن خوف ترک گناه تا از آتش نجات . خوف و رجا و محبت: ز استیمان سه چیا: و گفت

وهات کردن است تا ابی، و در ضمن محبت احتمال مکریضمن رجا در طاعت خوض کردن است تا بهشت 
  . دیرضای حق به حاصل آ

  . ز دوست تر از ذکر خدای نداردیچ چیعارف آن بود که ه: و گفت
  . ک تو حقی مانده است تا گزارده نگرددیابد تا معرفت را به نزدیمعرفت به دل تو راه ن: و گفت
مله جوارح به طاعت ف گردد جیچون دل خا. خوف درختی است در دل و ثمره آن دعا و تضرع است: و گفت

  . دیاجابت کند و از معاصی اجتناب نما
  . استین منزل واصالن حین منزل طالبان خوف است، و بلندتریبلندتر: و گفت
  . نت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل استینتی است، و زیزی را زیهرچ: و گفت
  .تواضع است یز گارین پرهیو گفت بلندتر. عالمت فقر خوف فقر است: و گفت
  . وبیاخالص خدای را پاک کردن عمل است از ع: و گفت
وه است با یعالمت شوق آن است که جوارح از شهوات نگاه داری و عالمت شوق به خدای دوستی ح: و گفت

  . ادت شودیات بود و رنج نبود که بسوزاند شوقش زیعنی چون حی. راحت به هم
  . عاد آن دیطاعت خزانه خدای است و کل: و گفت
ئات موحدان را بسوزاند و نار شرک جمله ید جمله سینور توح. د نور است و شرک نار استیتوح: و گفت

  . حسنات مشرکان را خاکسرت گرداند
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ز عاجز نبود که محو ی ننيان همچنیش رفته است، از کفر و طغیست از هرچه در پید عاجز نیچون توح: و گفت
  ل  یتأو یستادن بود بر حد علم بیان و گفت ورع ایگناه و عصگرداند هرچه بعد از آن رفته است از 

ورعی بود در ظاهر که نجنبد، مگر به خدای، و ورعی بود در باطن، و آن آن بود که . ورع دو گونه باشد: و گفت
  . دیایدر دلت به جز خدای درن

ترک »دال «ترک هوا و » ها«نت است و یترک ز» زا«اما . »دال«و » ها«و » زا«زهد سه حرف است : و گفت
  . ایدن

  . زد به ملک و از حب سخاوت به نفس و روحیاز زهد سخاوت خ: و گفت
  . ایصرت بود از حرص بر طلب دنیا حریزهد آن است که به ترک دن: و گفت
  . خته یخته و عارف به باطن صافی است و به ظاهر آمیزاهد به ظاهر صافی است و به باطن آم: و گفت
  . را که موت انقطاع است از خلق و فوت انقطاع است از حق تعاىلیت تر است از موت زفوت سخ: و گفت
د یش از آنکه سخن گویشد پیندیش بار آرد و هرکه بیمانیشد پشیندیش از آنکه بید پیهرکه سخن گو: و گفت

  . ابدیسالمت 
ر نماز؛ و کم گفنت از بهر ذکر کم خوردن از بهر روزه؛ و کم خفنت از به. ز استیعالمت توبه نصوح سه چ: و گفت

  . خدای تعاىل
خود . خود رضای او چگونه بود؟ و رضای او غرقه گرداند آمال را. ذکر او جمله گناه را غرقه گرداند: و گفت

خود ود او چگونه بود؟ و ود او فراموش گرداند . حب او چگونه بود؟ و حب او در دهشت اندازد عقول را
  گونه بود؟ خود لطف چ. هرچه دون اوست

از او نشان  یباش یاگر تو راض: ؟ گفت یا نیدند که به چه توان شناخت که خدای تعاىل از ما راضی است یپرس
  ستیاست كه از تو راض

  آنگاه کسی بودکه از او راضی نبود و دعوی معرفت او کند؟ : گفتند
نعمت و چه از محنت و چه از هرکه غافل ماند از انعام او و در خشم به سبب مقدوری چه از ! آری: گفت
  . بتیمص

  نم؟ یکی بود که به مقام توکل رسم و ردای آز برافگنم و با زاهدان بنش: و کسی گفت
در  -ف نگردی یاضت دهی تا آنگاه که اگر سه روز تو را حق روزی ندهد ضعیآنگاه که نفس را در سر ر: گفت

من یحت شدن تو ایاط زاهدان جهل بود و از فضده باشی نشست توبر بسین درجه نرسیو اگر بد -نفس خود 
  . نباشم
  منرت بود؟ یفردا که ا: گفتند
  . شرت ترسدیآنکه امروز ب: گفت
  . لی رضا دهدیآنگاه که خدای تعاىل را به وک: مرد به توکل کی رسد؟ گفت: گفتند
  . من بودن به خداییا: توانگری چه باشد؟ گفت: گفتند
  . ست بودیست نه: عارف کی باشد؟ گفت: گفتند
ش یک روز در پینات توانگری شوی مگر که یش از جمله کایآنکه به خداوند خو: ست؟ گفتیشی چیدرو: گفتند

شی صرب و شکر وزن یگفت فردا نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه درو. رفت شی مییاو سخن توانگری و درو
  . د که شکر آری و صرب کنییبا. خواهد داشت

  . شرت بودی او بنيقیآنکه : ر زهد که ثابت قدمرت؟ گفتا زخلق د: گفتند
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  . دريادت نشد و به جفا نقصان نگیی زیآنکه به نکو: ست؟ گفتیمحبت را نشان چ: گفتند
گری از من قبول چگونه یكند د یچون نفس من از من قبول نم! سبحان الله: گفت. تی کنیمرا وص: کی گفتشی

  كند؟
ان ندارد مرا یچ زید هیاگر خدای مرا بخواهد آمرز: گفت. کنند بت مییتو را غ م کهینیب جماعتی را می: گفتند
  . ندیگو شان میید پس من سزای آنم که ایند، و اگر نخواهد آمرزیشان گویآنچه ا
  دهی؟  ی و همه از کرم و لطف او شرح مییگو تو چرا همه از رجا سخن می: گفتند
  . از کرم و لطف نبودالبد سخن چو منی با جوانمردی به جز : گفت

از . د من به توبه حسناتیش از آن است که امیئات بید من به توبه سیام! خداوندا: و گفت. و او را مناجات است
ابم که اعتماد کنم بر طاعت به اخالص، ومن چگونه طاعت به اخالص توانم ی شنت چنان مییبهر آنکه من خو

ابم که اعتماد دارم بر عفو تو و تو چگونه گناه من ی ناه چنان میولکن خود را در گ. کرد، و من به آفات معروف
  . عفو نکنی و توبه جود موصوف

ک فرعون طاغی باغی فرستادی و گفتی سخن با او یز را به نزدیم را و هارون عزیمر موسی کل! الهی: و گفت
تو چگونه بود  با کسی که خود لطف . کند یی مین لطف تو است با کسی که دعوی خدایا! الهی. دییآهسته بگو

  . کند ان جان مییبندگی تو را از م
لطف و کرم تو با کسی که سبحان ربی . ن استید ایلطف و حلم تو با کسی که انا ربكم االعلی گو! الهی: و گفت

  د كه  داند که چه خواهد بود؟ یاالعلی گو
اگر چه  -ه اگر کسی از من بخواهد ن همیبا ا. ستیمی کهنه نیدر جمله مال و ملک من جز گل!الهی: وگفت

ن درمانده رحمت از یی و چندین هزار رحمت است و به ذره ای محتاج نیتو را چند. از او باز ندارم -محتاجم 
  غ داشنت چون بود؟ یشان دریا

. دهمی به ما آرد بهرت از آن بدو باز یکویهرکه ن.  منهاريتو فرموده ای که من جاء بالحسنة فله خ! الهی: و گفت
  !ست که به ما داده ای چه بهرت از آن به ما دهی جز لقای تو خداوندایمان نیکوتر از ایچ نیه

هرکسی که هر کسی را دوست دارد همه . چنانکه تو به کس نمانی کارهای توبه کار کس نماند! الهی: و گفت
  . تو چون مر کسی را دوست داری بال بر سر او بارانی. دیراحت آنکس جو

ا مراخواهی داد به کافران ده و هرچه از عقبی مرا خواهی داد به مومنان ده، که مرا یهرچه از دن! خداوندا :و گفت
  . دار تویاد کرد تو و در عقبی دیا یبسنده است در دن

. ی به سبب گناه از من عطاینم تو را که امتناع نمایب م به سبب گناه از دعا که نمییچگونه امتناع نما!الهی: و گفت
  . ستادیکنم از دعا باز نتوانم ا ز اگر چه گناه مییپس من ن. دهی کنم تو همچنان عطا می اگر چه گناه می

  . امرزییتوانی که گناهم ب ستم تو مییاگر من نتوانم که از گناه باز ا!الهی: و گفت
کی روی به ضعف یو کی روی به لطف تو دارد؛ ی. د دو روی داردیآ هرگناه که از من در وجود می! الهی: و گفت
  . امرز که به ضعف من داردیا بدان روی بیا بدان روی گناهم عفو کن که به لطف تو دارد، ی. من

پس از من باز . دارم د مییترسم، و به فضلی که توراست به تو ام به بدکرداری که مراست از تو می! الهی: و گفت
  . مدار فضلی که توراست به سبب بدکرداری که مراست

  . را منا ز آن توامیبر من بخشای ز! الهی: فتو گ
  . زییو چگونه نرتسم از تو؟ و تو عز. مییچگونه ترسم از تو؟ و تو کر! الهی: و گفت
  . میو چگونه نخواهم تو را؟ و تو خداوند کر. چگونه خوانم تو را؟ و من بنده عاصی! الهی: و گفت



  ٢٠۴

  . تو را شرم کرم بودزهی خداوند پاک که بنده گناه کند و ! الهی: و گفت
  . را که تو خداوندییز. دارم به تو د مییرا كه  بنده ام و امیترسم از تو ز! الهی: و گفت
پس من چگونه دوست . ازی از منیداری که من تو را دوست دارم، با آنکه بی ن تو دوست می! الهی: و گفت

  اج که به تو دارم؟ ین همه احتیندارم که تو مرا دوست داری باا
  . دريب الفت گیب با غریرا که غریب و من با ذکر تو الفت گرفته ام زیبم و ذکر تو غریمن غر! الهی: و گفت
ن سخنان بر زبان من ثنای توست و دوست ین عطاها در دل من رجای توست و خوشرتینرتیريش! الهی: و گفت

  . ن وقتها بر من وقت لقای توستیتر
  . اکنون کار با فضل تو افتاد. طاقت دوزخ ندارمست و یمرا عمل بهشت ن! الهی: و گفت
ده و جامه شوخگن و عالمی  اندوه و یاز زندان موی بال! خداوند ا: مید چه آوردی؟ گویاگر فردا مرا گو: و گفت

  . خجلت برهم بسته چه توان آورد؟ مرا بشوی و خلعتی فرست و مرپس
و  -ان صرف کرده بود یان و فقرا و علما و صوفیحاجان و یبر غاز -ی صدهزار درم وام داشت یحینقل است که 
ه و علی آله و سلم به خواب یغمرب را صلی الله علینه پیشب آد. کردند و دل او بدان مشغول بود عرفا تقاضا می

ز و به خراسان رو که آن صدهزار درم که یبرخ. دلتنگ مشو که از دلتنگی تو من رنجورم! ییحیای : د که گفتید
ا رسول الله آن شهر ی: گفت. صد هزار درم که تو وام داری نهاده استیگه زنی از بهر تو سیری، آن جاتو وام دا

گوی، که سخن تو شفای دلهاست، که من خود  رو، و سخن می شهر به شهر می: ست؟ گفتیکدام و آن شخص ک
  . چنانکه به خواب تو آمده ام به خواب آنکس روم

غامرب ینجا به اشارت پیمن ا!ای مردمان نشابور: گفت. ش طاق منرب نهادندیدر پ ی به نشابور آمد و او رایحیپس 
د که یو من صد هزار درم نقره وام دارم و بدان. ک کس بگزاردیوام تو : ه السالم آمده ام که فرموده استكه یعل

  . ن وام حجاب آمدیسخن ما را به هروقت جماىل بود اکنون ا
ه ید علیس: ی نگرفت و گفتیحی. چهل هزار درم بدهم: گری گفتید. بدهممن پنجاه هزار درم : کی گفتی

  . ک کس اشارت کرده استیالسالم به 
پس چون در نشابور وام گزارده نشد عزم بلخ . روز اول هفت جنازه از مجلس او برداشتند. پس در سخن آمد

صدهزار درمش . شیید بر درود مدتی بازداشتند تا سخن گفت؛ و توانگری را فضل نهایچون آنجا رس. کرد
خدای برکت : گفت. امد توانگری را فضل نهادنین سخن خوش نیمگر ا. ت بودیخی در آن ناحیش. بدادند

  . مکناد بر وی
ند که به یپس عزم هرا کرد و گو.  بودرياثر دعای آن پ: گفتند. ون آمد راهش بزدند و مالش بربدندريچون از بلخ ب

دل از وام ! ای امام: کس فرستاد که.  هرا در مجلس بودريدخرت ام. خواب بازگفت پس به هرا آمد و. مرو رفت
ش یا رسول الله من پی: گفتم. ز گفتیه السالم در خواب به تو گفت، با من نید عالم علیفارغ دار که آن شب که س

گران را روی و مس ید چون پدر مرا به شوهر داد آنچه. کردم د و من انتظار تو مییاو روم؟ فرمود که او خود آ
ک حاجت یثار کردم، ولکن یجمله به تو ا. صد هزار درم استیآنچه نقره است س. باشد مرا از نقره و زر ساخت

  . ییگر مجلس بگویدارم و آن آن است که چهار روز د
م یوز سست و پنج جنازه برگرفتند، و ریروز اول ده جنازه برگرفتند، و روز دوم ب. ی چهار روز مجلس بگفتیحی

د یچون به بلهم رس. چهل جنازه، و روز چهارم هفتاد جنازه و پس روز پنجم از هری برفت با هفت شرتوار نقره
ب ید که چون به شهر رسد حاىل به غرما و فقرا دهد و مرا بی نصینبا: گفت. آورد پسربا او بود و آن مال می

مال را به : ی گفتیحی. هان سنگی بر سر او آمدسر به سجده نهاد، ناگ. کرد هنگام سحر مناجات می. بگذارد



  ٢٠۵

  . دیمان دهیغر
  . هیرحمةالله عل. شابور آوردند و به گورستان معمر دفن کردندیقت او را بر گردن نهادند و به نیاهل طر. و جان بداد

  

  ذکر شاه شجاع کرمانی قدس الله روحه
آن مخلص بی صفت، آن نور چراغ  ق معرفت،یت، آن صدريت، آن شاه باز صورت و سريز چشم بصیآن ت

قت و از صعلوکان یاران طریه، بزرگ عهد بود و محتشم روزگار و از عیروحانی، شاه شجاع کرمانی، رحمةالله عل
او کتابی . فیوفتادی و از ابناء ملوک بود و صاحب تصنیو فراست او البته خطا ن. زفراستیقت و تیل حقیسب

و او قبا . شانی اريی معاذ و غیحیده بود، چون بوتراب و یخ را دیار مشایسساخته است نام او مرآة الحکما و ب
: ش او آمد و گفتیخاست و پ -د یچون او را د -چون به نشابور آمد بوحفص حداد با عظمه خود . دییپوش

  . میدیطلب م مییم در قبا آنچه در گلیافتی. وجدت فی القباء ماطلبت فی العباء
بعد از . کرد تا چشمهای او چون دو قدح خون شده بود ت و نمک در چشم مینقل است که چهل سال نخف

. افتمیجستم در خواب  داری مییمن تو را به ب! ایبارخدا: گفت. دیچهل سال شبی بخفت خدای را به خواب د
از آن او بعد . دیی خوابی ندنيداری نبودی چنیاگر آن ب. افتییها یداریما را در خواب از آن ب! فرمود که ای شاه

عاشق . نمیگر چنان خواب بیکبار دیباشد که : خفتی و گفتی نهادی و می دندی که هرجا که رفتی بالشی مییرا د
  . داری همه عالم ندهمین خواب خود به بیک ذره از ای: و گفت. خواب خود شد ه بود

ی بر وی غالب شد به تماشا چون جوان. نه او الله نوشته بودیبه خطی سبز برس. نقل است که شاه را پسری بود
رباب زنان و . ون آمدريشبی مست ب. ستیگر زد و می زد و آوازی خوش داشت و رباب می مشغول شد و رباب می

. دیزن را ند. دار شدیمرد ب. عروسی از کنار شوهر برخاست و به نظار او آمد. ان به محلتی فرو شدیسرود گو
  . ستیهنوز وقت توبه ن!ای پسر: هآواز داد ک. برخاست و آن حال مشاهده کرد

  . آمد، آمد: ن سخن بر دل او آمد و گفتیا
: شاه گفت. ون آمدو برفتريپس ب. چ نخوردید و رباب بشکست و در خانه ای بنشست و چهل روز هیو جامه بدر

  . آنچه ما را به چهل سال دادند او را به چهل روز دادند
سه روز مهلت خواست و در آن سه روز در . خواستند کرمان میپادشاهان . نقل است که شاه را دخرتی بود

ای : گفت. کرد تا از نماز فارغ شد شاه صرب می. کرد کو میید که نماز نیشی را دیگشت تا درو مساجد می
ش ی زن که دهد که سه درم بنيمرا چن: زنی قرآن خوان خواهی؟ گفت: گفت. نه: اهل داری؟ گفت! شیدرو

  ندارم؟ 
  . کی به عطر، و عقد نکاح بندیکی به نان ده، و ین سه درم که داری یا. م دخرت خود به تومن ده: گفت

د؛ بر یش آمد نانی خشک دیدخرت چون در خانه درو. ش فرستادیپس چنان کردند و همان شب دخرت به خانه درو
  ست؟ ین نان چیا: سر کوزه آب نهاده، گفت

  . مدوش بازمانده بود، به جهت امشب گذاشت: گفت
  . دانستم که دخرت شاه با من نتواند بود و تن در بی برگی من ندهد: ش گفتیدرو. دیون آريدخرت قصد کرد که ب

روم، که از دوش بازنانی   تو مینيقیمان و یروم، که از ضعف ا ی تو مییمن نه از بی نوا!ای جوان: دخرت گفت
ست سال مرا در خانه داشت و گفت یخود دارم که ب اعتماد بر رزق نداری ولکن عجب از پدر. نهاده ای فردا را

  . آنگه به کسی داد که آنکس به روزی خود اعتماد بر خدای ندارد. زگاری خواهم دادیتو را به پره



  ٢٠۶

  . ن گناه راعذری هستیا: ش گفتیدرو
  . ا نان خشکیا من باشم ین خانه یعذر آن است که در ا: گفت

.  خودرينظر کردم در نفس خود و عمل خود و تقص: گفت. ای نوشت نقل است که وقتی ابوحفص به شاه نامه
  . د شدم، و السالمیپس ناام

دم به یش امیدی از نفس خویاگر خالص بود مرا ناام. دمیش گردانینه دل خوینامه تو را آئ: شاه جواب نوشت که
د شوم از ینگه ناامآ. د من به خدای صافی شود، خوف من از خداییخدای صافی شود، و اگر صافی شود ام

اد کنم خدا مرا یاد توانم کرد، و اگر خدای را یش آنگاه خدای را ید شوم از نفس خویش، و اگر ناامینفس خو
  . والسالم. وسته شوم به جمله محبوباتیابم از مخلوقات و پیاد کند نجات یاد کند، و اگر خدا مرا ی

. ی حاضر نشدییحیشهر جمع شدند و شاه به مجلس  کیدر . ی معاذ دوستی بودیحیان شاه و ینقل است که م
  . صواب در آن است: ی؟ گفتیایچرا ن: گفتند

کسی حاضر است که به : گفت. ی بسته شدیحیسخن بر . ک روز برفت و در گوشه ای بنشستیالحاح کردند تا 
  . رت استیسخن گفنت از من اول

  . ستیمن گفتم که آمدن من مصلحت ن: شاه گفت
  . نندیفضل را فضل باشد برهمه تا آنگاه که فضل خود نباهل : و گفت

چون . نندیت نبیت است تا آنگاه که والیت را والیو اهل وال. گرشان فضل نباشدیدند دیچون فضل خود د
  . ت نباشدیگر والیدند دیت دیوال

  . فقر از او برخاست بودو چون ظاهر گرداند اسم نيچون فقر نهان دارد ام. ک بندهیفقر سر حق است، نزد: و گفت
ش تو چون خاک بود یم پیا از دل تو برود، چنانکه زر و سیاول آنکه قدر دن. ز استیعالمت صدق سه چ: و گفت

دن خلق از دل تو یم و زر به دست تو افتد دست از وی چنان فشانی که از خاک؛ دوم آنکه دیتا هرگاه که س
ادت شوی و نه از ذم ناقص گردی؛ و سوم آنکه یز مدح زکی بو دکه نه ایش تو یفتد، چنانکه مدح و ذم پیب

 ريا شاد شوند از سیفتد تا چنان شوی از شادی گرسنگی و ترک شهوات که اهل دنیراندن شهوت از دل تو ب
ن ی نه ئی تو را با انيدان کن، و اگر چنیق مری باشی مالزمت طرنيپس هرگاه که چن. خوردن و راندن شهوات

  سخن چه کار؟ 
  . م استیترسگاری اندوه دا: و گفت
  .  کرده ای در حقوق خدای تعاىلريخوف واجب آن است که دانی که تقص: و گفت
  . دنیو رنج خلق کش. ی رنج خود از خلق برداشنت استیعالمت خوش خو: و گفت
  . ستادنیعالمت تقوی ورع است و عالمت ورع از شبهات باز ا: و گفت
  . اىل به خداوندی دعوی کردندیدند از خیاز آن بود که چون به وصاىل رس. عشاق به عشق مرده درآمدند: و گفت
  . عالمت رجا حسن ظاهر است: و گفت
  . ت، و صدق رضا، و قبول قضا به دلخوشییترک شکا. ز استیعالمت صرب سه چ: و گفت
م، و ظاهر آراسته دارد یهرکه چشم نگاه دارد از حرام، و تن از شهوات، و باطن آبادان دارد به مراقبت دا: و گفت

  . به متابعت سنت، و عادت کند به حالل خوردن؛ فراست او خطا نشود
د یباقی هرچه خواه. دیبت کردن دور باشیانت کردن و غیاز دروغ گفنت و خ: اران را گفتینقل است که روزی 

  . دیکن
  . دییا بگذار و توبه کن، و هوای نفس بگذار و به مراد رسیدن: و گفت



  ٢٠٧

  به شب چونی؟ : دندیسازو پر
  !دن که چونی؟یگردانند حاجت نبود از او پرس مرغی را که بر بابزن زده باشند و به آتش می: گفت

! خداوندا: ش نهاد و گفتیک روز طعام در پی. داد گانی بر سر تربت شاه نان میرينقل است که خواجه علی س
  . مهمان فرست

مهمان : که -از سر تربت شاه  -هاتفی آواز داد . سگ برفت .خواجه علی بانگ بر وی زد. ناگاه سگی آمد
  م بازگردانی؟ یخواهی، چون بفرست
. د گوشه ای خفتهیاو را د. د به صحرا رفتیسگ را ند. گشت د و گرد محلتها مییون دوريدر حال برخاست و ب
ستاد و یاستغفار باخواجه علی خجل شد و در مقام . چ التفات نکردیسگ ه. ش او نهادیماحضری که داشت پ
  . توبه کردم: دستار برگرفت و گفت

اگر نه بسبب شاه . دید برانی؟ تو را چشم بایایچون ب. مهمان خوانی! احسنت ای خواجه علی: سگ گفت
  . هیرحمة الله عل. دییدی آنچه دید بودی، 

  

  زی قدس الله روح العزنيوسف بن الحسیذکر 
م، آن آفتاب نهانی، آن در ظلمت آب زندگانی، یخافون لومة الیت والیم، آن حجت والیآن معتکف حضرت دا

اء عالم یخ بود، و از مقدمان اولیه؛ از جمله مشای رحمةالله علنيوسف بن الحسی: ، قطب وقتنيآن شاه باز کون
وخ یشخ و یار مشای ری بود و بسريان معارف و اسرار، و پیبود، و به انواع علوم ظاهر و باطن، و زبانی داشت در ب

د ذوالنون مصری بود، و عمری ید خراز بود، و مریقان ابوسعیده بود، و باابو تراب صحبت داشته و از رفیرا د
اضاتی یب بود و ریتی بوده است، و او خود ادیو در ادب آ. وسته در کار جدی تمام کرده استیافته بود و پیدراز 

  . بلندو کراماتی داشت، و در مالمت قدمی محکم داشت، و همتی 
د فتنه او شد، که ی عرب چون او را بدريدخرت ام. دیله ای برسیو ابتدای حال او آن بود که در عرب با جمعی به قب

له ید و او را بگذاشت و به قبیاو بلرز. ش او انداختیناگاه فرصت جست و خود را پ -م صاحب جمال بود یعظ
د، و جمعی یده بود بدیموضعی که مثل آن ند. واب شدسر برزانو نهاده بود، در خ. دورتر رفت و آن شب بخفت

ک یخود را به نزد. شان که اندیوسف را آرزو کرد كه  بداند ایکی بر تخت نشسته پادشاه وار، یو . سبزپوشان
  د؟ یانیشما ک: پس گفت. م کردندیشان او را راه دادند و تعظیا. شان افکندیا

 آمده نيوسف بن الحسیارت یه السالم، به زیغامرب علیوسف، پیست ن که بر تخت نشسته ایم و ایفرشتگان: گفتند
  . است
  . دیارت من آیغامرب خدای به زیمن که باشم که پ: گفتم. ه آمدیمرا گر: گفت
ا نبی ی: گفتم. ه السالم از تخت فرود آمد و مرا در کنار گرفت و برتخت نشاندیوسف علیشه بودم که ین اندیدر ا
ش تو یت جمال خود را در پیدر آن ساعت که آن دخرت با غا: ن لطف کنی؟ گفتیبا من ا من که باشم که! الله

که عرضه کرد و جلوه یافگند و تو خود را به حق تعاىل سرپدی و پناه بدوجستی حق تعاىل تو را بر من و مال
وسف است که ی خا تا دفع کنی او را و آنیوسفی که قصد کردی به زلیتو آن ! وسفیبنگر ای «: فرمود و گفت

ارت تو فرستاد و بشارت داد که تو از یشتگان به زین فریمرا با ا» . ختیقصد نکرد به دخرت شاه عرب و بگر
ن عهد نشانه ذوالنون مصری است، و نام اعظم یدر هر عهدی نشانه ای باشد، و در ا: پس گفت. دگان حقییگز

  . ش او رویپ. او را دادند
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دش درد گرفت و شوق بر او غالب شد و روی به مصر نهد و در آرزوی نام بزرگ دار شد جمله نهایوسف چون بی
کسال یوسف ی. ذوالنون جواب سالم داد. د سالم کرد و بنشستیچون به مسجد ذوالنون رس. بود خدای تعاىل می

ن یا: ک سال ذوالنون گفتیزی پرسد و بعد از یدر گوشه مسجدی بنشست که زهره نداشت که از ذوالنون چ
  جوانمرد از کجاست؟ 

  . از ری: گفت
ن یا: گر بگذشت ذوالنون گفتیک سال دیچون . م شدیوسف هم در آن گوشه مقیچ نگفت و یگر هیک سال دی

  . ارت شمایبه ز: جوان به چه کار آمده است؟ گفت
  چ حاجتی هست؟ یه: پس از آن گفت. چ نگفتیگر هیک سال دی

  . ن آموزیبدان آمده ام که تا اسم اعظم به م: گفت
گاه یل بگذر، در فالن جایاز رود ن: ده بدو داد و گفتی سرپوشنيبعد از آن کاسه چوب. چ نگفتیگر هیک سال دی
  . رياد گید ین کاسه بدو ده و هرچه با تو گویا. ی استريپ
که  ن کاسه چه باشدیدا شد که در ایوسف کاسه برداشت و روان شد چون پاره ای راه برفت وسوسه ای در وی پی

خ ین شیش ایاکنون کجا روم؟ پ: گفت.  شدريوسف متحی. ون جست و برفتريموشی ب. سر کاشه بگشاد. جبند می
  . ش ذوالنونیا پیروم 

نام بزرگ خدای از او : د تبسمی بکرد و گفتیخ چون او را بدیش. خ رفت با کاسه تهییش آن شیعاقبت پ
  . آری: درخواسته ای؟ گفت

نام اعظم . داشت یتوان موشی گوش نمی -سبحان الله  -د، موشی به تو داد ید و میذالنون بی صربی ت: گفت 
  چون نگاه داری؟ 

دوش هفت بار از حق اجازت خواستم تا نام اعظم : ذوالنون گفت. وسف خجل شد و به مسجد ذوالنون بازآمدی
چون . ازماییبه موشی ب پس حق تعاىل فرمود که او را. ستیعنی هنوز وقت نی. دستوری نداد. به تو آموزم

  . دیاکنون به شهر خود بازرو تا وقت آ. ازمودم چنان بودیب
  . تی کنیمرا وص: وسف گفتی
ت بزرگ آن است که هرچه خوانده یوص. کی خردیانه؛ و یکی میکی بزرگ؛ و ی. کنم ت مییتو را سه وص: گفت 

  . زدیی تا حجاب برخیای فراموش کنی، و هرچه نبشته ای بشو
  . ن نتوانمیا: فتوسف گی

خ من ی گفته است و شني من چنريی که پیانه آن است که مرا فراموش کنی و نام من با کسی نگویم: پس گفت
  . ی استیشنت ستاین همه خویکه ا- چنان فرموده است 

  . ن هم نتوانم کردنیا: گفت 
  . حت کنی و به خدای خوانییت خرد آن است که خلق را نصیوص: پس گفت

  . توانم، ان شاء الله نیا: گفت 
  . نییان نبیحت کنی که خلق را در میاما به شرطی نص: گفت 
  . چنان کنم: گفت 

ان یق بیچون مجلس آغاز کرد سخن حقا. اهل شهر استقبال کردند -و او بزرگ زاده ری بود  -پس به ری آمد 
ز در مالمت رفتی، ینبود و او ن گریاهل ظاهر به خصمی برخاستند که در آن وقت به جز علم صورت علمی د. کرد

. خواست که بازگردد. دیکسی را ند. دیروزی درآمدکه مجلس بگو. امدییتا چنان شد که کس به مجلس او ن
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  . ییحت گفنت و از برای خدای گوینی در نصیان نبیبا ذوالنون عهد کرده بودی که خلق را درم! نه: زنی آواز دادريپ
م ید و ابراهین حال بگذرانیاگر کسی بودی و اگر نه پنجاه سال بد. آغاز کرد شد و سخن ريد متحین بشنیچون ا

ه را بی زاد و راحله ید که بادیی رسیم از برکت صحبت او به جایابراه. د او شد و حال او قوی گشتیخواص مر
م یابراه» . نی را بگوی که تو از راندگانيوسف حسیبرو و «: دم کهیی شنیشبی ندا: م گفتیتا ابراه. کرد قطع می
. مین سخن با وی گوین سخن چنان سخت آمد که اگر کوهی بر سر من زدندی آسانرت از آن بودی که ایمرا ا: گفت
برخاستم و غسلی کردم و استغفار کردم » . بگوی که تو از راندگانی یباو«: دم کهیدتر از آن شنیگر به تهدیشب د

 - ی زخمی خوری یبا او بگوی که تو از راندگانی و اگر نگو«: کهدم یتا شب سوم همان آواز شن. و متفکر بنشستم
د یچون مرا بد. دم در محراب نشستهیاو را د. برخاستم و به اندوهی تمام در مسجد شدم» . زییچنانکه برنخ

ری یبرخاست ود. او را وقت خوش شد. اد داشتم، بگفتمیتی تازی یب. دارم: اد داری؟ گفتمیت یچ بیه: گفت
از بامداد تا اکنون : پس روی به من کرد و گفت. خته بودید و آب از چشمش روان شد، چناکه با خون آمبرپای بو

 -  حالتی ظاهر شد نيت که گفتی چنیک بین یبد. امدیک قطره آب از چشم من نیخواندند،  ش من قرآن مییپ
د که یآ رت خطاب راست میق است و از حضیند، که او زندیگو مردمان راست می -طوفان از چشم من روان شد 

  .  شود و از قرآن برجای بماند رانده بودنيتی از چنیکسی از ب. او از راندگان است
. ه نهادمیدم و برخاستم و روی در بادیترس.  شدم در کار او و اعتقاد من سستی گرفتريمن متح: م گفتیابراه

که در راه  - است ینيکن جای او اعلی عل زخم خورده حق است ولنيوسف حسی: فرمود. اتفاقا با خضر افتادم
ن یکه هرکه در ا - جای تو باشد ینيشانی تو بازنهند هنوز اعلی علید زد که اگر دست رد به پیحق چندان قدم با
  . فتدیفتد از وزارت نیراه از پادشاهی ب

ت یکه به غا -وسته از وی در زحمت بودندی یمادر و پدرش پ. د مردی شطار بودینقل است که عبدالواحد ز
حق . همیدعاهم بلطفه کانه محتاج ال: گفت ن کلمه میی بگذشت او انيوسف حسیروزی به مجلس  -ناخلف بود 

  . چنانکه کسی را به کسی حاجت بود. شیخواند به لطف خو تعاىل بنده عاصی را می
 او نيوسف بن الحسیشب  اول. سه شبانروز بماند. نداخت و نعره ای بزد و به گورستان رفتیعبدالواحد جامه ب
د تا در آن یگرد وسف میی. ابیب را دریآن جوان تا. بیدی ادرک الشاب التاید که خطابی شنیرا به خواب د

سه شبانه روز است تا تو را فرستاده اند اکنون : او چشم باز کرد و گفت. د سر وی بر کنار نهادیگورستان به وی رس
  ی؟ یآ می
  . ن بگفت و جان بدادیا

. گرییمی داشت در شهری دیو غر -د ینار خریبه هزار د - زکی ترک داشت یشابور بازرگانی کنیاست که در ن نقل
. زک را به وی سپاردیشابور بر کس اعتماد نداشت که کنیل برود و مال خود از وی بستاندو در نیخواست بتعج

در حرم خود او را : ار کرد و گفتیبسشفاعت .  كرد یبوعثمانقبول نم. ی آمد و حال بازنمودريش بوعثمان حیپ
  . میراه ده که هرچه زودتر بازآ

چنانکه بی . زک افتاد و عاشق او شدیار نظر بر آن کنیبوعثمان را بی اخت. آن بازرگان برفت. القصه، قبول کرد
تو را : ابوحفص او را گفت. خ خود ابوحفص حداد رفتیش شیبرخاست و پ. ندانست که چه کند -طاقت گشت 
  . نيوسف بن الحسیش ید شد، پیبا به ری می

ق مباحی را چه یآن زند: گفتند. دی پرسنيوسف حسید مقام یچون به ری رس. بوعثمان در حال عزم عراق کرد
  . ان داردیتو را صحبت او ز. یینما کنی؟ تو اهل صالح می

وسف ی: ور آمد بوحفص گفتشابیچون به ن. بازگشت. مان شدیبوعثمان از آمدن پش. ن نوع چندی گفتندیاز ا



  ٢١٠

  . چرا: گفت. نه: دی؟ گفتی را دنيحس
  . نرفتم و بازآمدم.  و چنان استنياو مردی چن: دمیحال بازگفت که شن

  . نيبازگرد و او را بب: بوحفص گفت
ش او تا یمرا مهمی است پ: او گفت. گر بگفتندیصد چندان د. دیبوعثمان بازگشت و به ری آمد و خانه او پرس

اله یصاحب جمال و صراحی و پ. ش اوید نشسته، پسری امرد در پیی دريد پیچون به درخانه او رس. دادندنشان 
وسف در سخن آمد و چندان یخ یش. خت، در آمد و سالم کرد و بنشستیر ش او نهاده، و نور از روی او مییای پ

 ني کلماتی و چننيبا چن از برای خدای! ای خواجه: پس گفت.  شدريکلمات عاىل بگفت که بوعثمان متح
  . ن چه حال است که تو داری؟ خمر و امردیمشاهده ای ا

ن گلخن یو در ا. آموزم ن امرد پسر من است و کم کس داند که او پسر من است، و قرآنش مییا: وسف گفتی
   .میصراحی افتاده، برداشتم و پاک بشستم و پر آب کردم که هر که آب خواهد بازخورد، که کوزه نداشت

  ند؟ یگو ند، آنچه مییگو کنی تا مردمان می  مینياز برای خدای چرا چن: بو عثمان گفت
  . زک ترک به معتمدی به خانه من نفرستدیچ کس کنیکنم تا ه از برای آن می: وسف گفتی

  . ن مرد درجه بلند داراستیخ افتاد و دانست که اید در پای شین بشنیبوعثمان چون ا
م خواص یاز ابراه. ت بی خوابیی سرخی بود ظاهر، و فتوری از غانيسف بن الحسوینقل است که در چشم 

  عبادت او چگونه است؟ : دندكهیپرس
  . نه رکوع کند و نه سجود. چون از نماز خفنت فارغ شودتا روز برپای باشد: گفت 

  ستادن چه عبادت باشد؟ یتا روز ا: دندكه یوسف پرسیپس از 
ستاده باشم، امکان آن نبود که ی انيهمچن. خواهم که نماز شب گزارم گزارم اما می یضه به آسانی مینماز فر: گفت
د یچون صبح برآ. دارد تا وقت صبح د و مرا همچنان مییزی به من درآی توانم کرد، از عظمت او، ناگاه چريتکب
  . ضه گزارمیفر

ن طعم بچشاند، پس یناد که اگر اد نامه ای نوشت که خدای تو را طعم نفس تو مچشاینقل است که وقتی به جن
  . نییچ نبین هیاز ا

شان در یاگر ا. دارد شان  را از خلق  پنهان مییعت خدای اند که ایشان ودیهر امتی را صفوت است که ا: و گفت
  . ان اندین امت هستند صوفیا

  . قی زنانیان در صحبت کودکان است و در معاشرت اضداد و در رفیآفت صوف: و گفت
زی کنند، یشان شرم دارند از نظر حق که از مهابت چیپس ا. ندیب شان را مییقومی اند که دانند که خدای ا: و گفت

اد کرد او؛ و هرکه فراموش کند ذکر ی فراموش کند در رياد کند ذکر غیقت ذکر خدای یجز از آن وی، و هرکه به حق
  . زیرا عوض بود از همه چ ز بدو نگاه دارند از بهر آنکه خدای اویاء در ذکر حق همه چیاش

افت خلق بر قدر شناخت خلق است و شناخت خلق بر قد یافت خلق است و یاشارت خلق بر قدر : و گفت
  . ک خدای تعاىل دوست تر از محبت بنده خدای رایست به نزدیچ حال نیرمحبت خلق است وه

حت یخت تر بود و شفقت او و نصهرکه خدای را دوست تر دارد خواری وذل او س: گفت. از محبت: دندیو پرس
  . شرت بودیاو خلق خدای را ب

  . د از ذکر دوستیعالمت شناخت انس آن است که دور باشد از هرچه قاطع او آ: و گفت
  . ی دوست دارد و نهان داشنت طاعتیتنها. ز استیعالمت صادق دو چ: و گفت
 او ريتدب. ستاده استیش حضرت او ایکه پ د چنان پنداردید خاص آن است که در سر و دل در توحیتوح: و گفت
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اکنون که . شنت فانی شده و او را خرب نهید او؛ و از خویاهای توحیدر احکام و قدرت او؛ در در. رود بر او می
  . ان حکم اوین بود، در جریش از ایهست همچنان است که پ

قت دارد و آن یرا که تشنگی حقیز. ردداب نگريد افتاد هر روز تشنه تر بود و هرگز سیهرکه در بحر تجر: و گفت
  . جز به حق ساکن نگردد

گر از یون کنم به لونی دريش بیا از دل خویا اخالص است که هرچند جهد کنم تا ریزی در دنین چیزتریعز: و گفت
  . دیدل من برو

  . نمینم با جمله معاصی دوست تر از آن دارم که با ذره ای تصنع بیاگر خدای را ب: و گفت
  . از عالمت زهد آن است که طلب مقصود نکند تا وقتی که موجود خود را مفقود نگرداند: فتو گ

  . زییت آن است که بنده او باشی در همه چیت عبودیغا: و گفت
  . هرکه بشناخت او را به فکر، عبادت کرد او را به دل: و گفت
  . صادق بودش یشان دروین ایفرتین مردمان طماع است، چنانکه شریلرتیذل: و گفت

حت کردم نفس را یحت کردم خلق را قوال؛ و نصیدانی که نص ا تو مییبارخدا: ک آمد، گفتیو چون وفاتش نزد
  . ش بخشیحت خلق خویانت نفس من به نصیفعال و خ

به : به چه سبب؟ گفت: گفتند. دیامرزیب: خدای با تو چه کرد؟ گفت: گفتند. دندیوبعد از وفات او را بخواب د
  . هیرحمةالله عل. ختمیامیکه هرگز هزل را با جد نبرکت آن

  

  زیذکر ابوحفص حداد قدس الله روحه العز
ابوحفص حداد، : آن قدوه رجال، آن نقطه کمال، آن عابد صادق، آن زاهد عاشق، آن سلطان اوتاد، قطب عالم

فه بود، و ین طایز محتشمان افه حق بود به استحقاق، و او ایخ بود علی االطالق، خلیه، پادشاه مشایرحمةالله عل
ان ی بود و در کشف و برياضت و کرامت و مروت و فتوت بی نظیکسی به بزرگی او نبود در وقت وی، ور در ر

ارت یی بود و شاه شجاع از کرمان به زري بوعثمان حريو پ. گانه و معلم و ملقن او بی واسطه خدای بود، عزوجلی
زکی عاشق بود، چنانکه قرار یخ، و ابتدای او آن بود که بر کنیرت مشاایاو آمدو در صحبت او به بغداد به ز

  .  کار تو او کندريدر شارستان نشابور جهودی جادوگر است، تدب: نداشت، او را گفتند
د یکو نبایچ طاعت و عمل نید کرد و هیتو را چهل روز نماز نبا: او گفت. ش او رفت و حال بگفتیابوحفص پ

  . لت کنم و تو را به سحر به مقصود رسانمید کرد، تا من حیکو نبایت نید راند و نیبان نشاکرد و نام خدای بر ز
بی شک از تو : جهود گفت. بعد از آن جهود آن طلسم بکرد و مراد حاصل نشد. بوحفص چهل روز چنان کرد

  . ن مقصود حاصل شدیی است که انيقیی در وجود آمده است و اگر نه مرا ريخ
آمدم سنگی از راه به پای باز کناره افگندم تا کسی بر او  زی نکردم اال در راه که مییچ چیه من: بوحفص گفت

  . فتدین
  . ع نکردین مقدار رنج تو ضایع کنی و او از کرم ایازار خداوندی را که تو چهل روز فرمان او ضایم: جهود گفت
حفص به دست جهود توبه کرد و همان د آمد و چندان قوت کرد که بو ین سخن در دل ابوحفص پدیآتشی از ا

شان دادی و در یکرد و شب به درو نار کسب مییک دیداشت و هر روز  کرد و واقعه خود نهان می آهنگری می
وقت بودی . وزه کردی و روزه بدان گشادییو نماز خفنت در -چنانکه ندانستندی  -وه زنان انداختی یددان بیکل

ك روز ی ین روزگار گذاشتیبد یمدت یو نان خورش ساخت یدیآن برچ اییکه در حوضی که تره شستندی بقا
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و * م یبسم الله الرحمن الرح* م یطان الرجیاعوذ بالله من الش: خواند ت میین آیا. گذشت در بازا ر می ینائیناب
به . خود گذشتیزی بر وی در آمد و بیت مشغول شد و چین آیدلش بد* حتسبونیکونوا یبدالهم من الله ما لم 

شاگردان پتک بزدند، نگاه کردند، آهن . ون کرد و بر سندان نهادريده بیجای انرب، دست در کوره کرد و آهن تفس
  ن چه حال است؟ یا! ای استاد: گفتند. دیگردان که می -دند یدر دست او د

  ! دیاو بانگ بر شاگردان زد که بزن
  م؟ چون آهن پاک شد؟ یبرکجا بزن! ای استاد: گفتند
  م؟یچون پاک شد برکجا زن: د کهین سخن بشنید و ایآهن تافته در دست خود د. حفص به خود بازآمدپس بو

م و ین کار رها کنیم به تکلف که این گاه خواستیما چند: فگند و دکان را به غارت داد و گفتینعره بزد و آهن ب
داشتم تا کار دست از  ن دست از کار میث حمله آورد و ما را از ما بستد و اگر چه مین حدیم تا آنگاه که اینکرد

  . ده نبودیمن نداشت فا
  . ش گرفتیاضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پیپس روی به ر

ث یی تاا ستماع احادیایآخر چرا ن: گفتند. کردند ث استماع مییگی او احادیچنانکه نقل است که در همسا
  کنی؟ 
  ث چون کنم؟ یگر حدیسماع د. توانم داد هم، نمیث بدیک حدیخواهم  داد  من سی سال است تا می: گفت
  ث کدام است؟ یآن حد: گفتند
ی اسالم یکویاز ن. هیعنیه و آله وسلم من حسن اسالم المرء ترکه ما ال یرسول صلی الله عل: دیفرما آنکه می: گفت

  . دیایزی که به کارش نیمرد آن است که ترک کند چ
امد و سر برکنار  یی از کوه بیآهو. شان خوش گشتیوقت ا. و سخن گفت اران به صحرا رفته بودینقل است که با 

اصحاب . خ به حال خود بازآمدیش. آهو برفت. کرد اد مییزد و فر ابوحفص تپانچه بر روی خود می. نهاد
  ن چه بود؟ یا: دندكهیپرس
اران امشب یان کردمانی و یچون وقت ما خوش شد در خاطرم آمد که کاشکی گوسفندی بودی تا بر: گفت

  . امدیی بیچون در خاطرم بگذشت آهو. پراکنده نشدندی
  اد کردن و تپانچه زدن چه معنی دارد؟ ی حاىل بود فرنيکسی را با حق چن! خیا شی: دان گفتندیمر
کی خواستی بر یاگر خدای تعاىل به فرعون ن. ون کردن استريد که مراد در کنار نهادن از در بیدان نمی: خ گفتیش

  . ل را روان نکردییو نمراد ا
گر یکو گفتی تا خشم او ساکن شدی، آنگه به سخن دینقل است که هر وقت در خشم شدی سخن در خلق  ن

  . شدی
  تو را چه بوده است؟ : گفت. انی و گرريد متحیکی را دی. گذشت ک روز میینقل است که 

  . چ نداشتمیخری داشتم، گم شده است و جز آن ه: گفت
  . د آمدیدر حال خر پد. به عزت تو که گام برندارم تا خر بدو باز نرسد: گفت خ توقف کرد ویش

کی برداشتم و در ی. ش او نهادهیدم پیزی چند دیمو. رفتم ش ابوحفص مییروزی در پ: دیی گوريابوعثمان ح
  ز من بخوردی از چه وجه؟یمو!ای خائن: حلق مرا بگرفت و گفت. دهان نهادم

  . ثار کنییز دانستم که هرچه داری ایو بر تو اعتماد دارم و نمن از دل تو دانم : گفتم
که عمری است  -به پاکی حق . ش اعتماد ندارم، تو بر دل من چون اعتماد دارییمن بر دل خو!ای جاهل: گفت

  . گری درون او چه داندیش نداند، دیکسی درون خو -دانم که از من چه خواهد آمد  م و نمییز تا برهراس او می
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اد یشی یفه بودم و جمعی اصحاب آنجا بودند، از دروید که با ابوحفص به خانه ابوبکر حلیم ابوعثمان گوو ه
  . کاشکی حاضر بودی: گفتم. کردند می
  . امدییاگر کاغذی بودی رقعه ای نوشتمی تا ب: خ گفتیش

  . نجا کاغذ هستیا: گفتم
زی ین کاغذ چید بر ایغذ وارث را شده باشد نشااگر مرده باشد و کا. خداوند خانه به بازار رفته است: گفت
  . نوشنت

ن آورده یتو را چه بد: گفت. میمرا چنان روشن شده است که مجلس علم گو: بوحفص را گفتم: بوعثمان گفت
ان یتا بدان حد که اگرحق تعاىل مرا به عوض همه عاص: شفقت تو بر خلق تا چه حد است؟ گفت: است؟ گفتم

ی اول دل خود را پند یاما چون مجلس گو.  است بسم اللهنياگر چن: گفت. کند روا دارمدر دوزخ کند و عذاب 
شان ظاهر تو را مراقبت کنند و حق تعاىل یگر آن که جمع آمدن مردم تو را غره نکند که ایده و تن خود را؛ و د

  . باطن تو را
لی برخاست و یخر آمد ساچون مجلس به آ. بوحفص پنهان در گوشه ای بنشست. پس من بر تخت برآمدم

فرود . ا کذاب انزل من المنربی: ابوحفص گفت. ون آوردم و به وی دادمرياهن خود بريدر حال پ. اهنی خواستريپ
ش از آن است که یدعوی کردی که شفقت من بر خلق ب: چه دروغ گفتم؟ گفت: گفتم! آی ای دروغ زن از منرب

اگر دعوی تو راست . بقان تو را باشد؛ خود را بهرت خواستیبرخود؛ و به صدقه دادن سبقت کردی تا فضل سا
  . پس تو کذابی ونه  منرب  جای کذابان است. گری را باشدیبودی زمانی درنگ کردی تا فضل سابقان د

چون بهوش آمد از . هوش شدیفتاد و بیاو در حال ب. ش آمدیجهودی پ. رفت ک روز در بازار میینقل است که 
د که یدم که نبایترس. دهیدم لباس فضل پوشیده و خود را دیدم لباس عدل پوشیمردی را د: گفت. دندیاو پرس

  . لباس فضل از سر من برکشند و در آن جهود پوشند، و لباس عدل از وی برکشند و در من پوشند
بوده م یسبحان الله آن چه سوز و ب. ستیدم که در من نگرید  مینيسی سال چنان بودم که حق را خشمگ: و گفت

  . باشد او را در آن حال
دان با هم ید مریچون به بغداد رس. دانست نقل است که ابوحفص را عزم حج افتاد و او عامی بود و تازی نمی

دان را ید مریپس جن. شان را بداندید تا زبان ایوخ خراسان راترجمانی بایخ الشیم باشد که شیئی عظیش: گفتندكه
چنانکه اهل بغداد  -در حال تازی گفنت آغاز کرد . شندیاند ت که اصحابنا چه میخ بدانسیبه استقبال فرستاد و ش

: بوحفص گفت. دندیش او جمع آمدند و از فتوت پرسیدر فصاحت او عجب ماندند و جماعتی از اکابر پ
  . دییشما گو. عبارت شما را است

اشی آن را به خود نسبت ندهی که نی و آنچه کرده بیک من آن است که فتوت از خود نبیفتوت نزد: د گفتیجن
  . ن من کرده امیا

  . دن استیک من انصاف دادن و انصاف ناطلبیاما فتوت نزد. کوست آنچه گفتیین: بوحفص گفت
  . د اصحابنایافضل در عمل آر:د گفتیجن

  . دیاین به سخن راست نیا: بوحفص گفت
عنی ی. ت او در جوانمردییبوحفص برآدم و ذرادت آورد ید ای اصحابنا که زیزیبرخ: د گفتین بشنید چون ایجن

  . دیگو ن است که او میید در جوانمردی، اگر جوانمردی ایخطی گرد اوالد آدم بکش
ش او بنشستی و ید را زهره نبودی که در پیچ مریبت و ادب داشتی و هیم به هیش را عظیو بوحفص اصحاب خو

بوحفص سلطان وار . بودندی و بی امر او ننشستندیش او همه برپای یارستی انداخت و پیچشم بر روی او ن
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  . نشسته بودی
  .  آموخته اینياصحاب را ادب سالط: د گفتیجن

  . ستیل توان ساخت که در نامه چینی اما از عنوان دلیب ش نمییتو عنوان نامه ب: بوحفص گفت
  . ره با و حلوا فرمای تا بسازندیگی زید: پس ابوحفص گفت

چندانکه خسته . برد د تا مییبر سر حماىل نه: اورد ابوحفص گفتیچون ب. دی تا بسازدیرد اشارت کرد به میجن
  . د به وی دهدیون آريده باشد آواز دهد، و هرکه بیگردد آنجا بر در هر خانه ای که رس

. ودی خداوند خانه بريپ. بنهاد بر در خانه ای و آواز داد. رفت تا خسته شدو طاقت نماند حمال چنان کرد و می
  . مییره و با حلوا آورده ای، تا دربگشایاگر ز: گفت
  . درآر: دربگشاد و گفت. آری: گفت

  م؟یره با و حلوا آورده این چه حال است و تو چه دانستی که ما زیدم که ای پرسرياز پ. عجب داشتم: حمال گفت
 نيدانم که بر زم. طلبند مین ین بر خاطرم بگذشت که مدتی است فرزندان من از من ایدوش در مناجات ا: گفت

  . فتاده باشدین
از آنکه او خوش . د چند بار در وی نگرستیجن -سخت با ادب  - دی بود در خدمت بوحفص ینقل است که مر

  چند سال است تا در خدمت شماست؟ : د كه یآمدش پرس
  . ده سال است: ابوحفص گفت

  . سته جوانی استیادبی تمام دارد و فری عجب و شا: گفت
ام، هنوز  گر وام کرده ام و در باختهینار در راه ما باخته است و هفده هزار دیآری، هفده هزار د: بوحفص گفتا

  . زهره آن ندارد که از ما سخنی پرسد
بر کنار . چ نخورده بودمیه و من شانزده روز هیدم در بادیابوتراب را د: گفت. ه نهادیپس ابوحفص روی به باد
ان علم و یم: نجا؟ گفتمیتو را چه نشانده است ا: ابوتراب گفت. به فکری فرورفتم. حوضی رفتم تا آب خورم

عنی اگر غلبه علم را بود آب خورم و ی. گر باشم که غالب باشدیار آن دیکنم تا غلبه کدام را بود تا   انتظار مینيقی
  .  را بود برومنيقیاگر 

  . کار تو بزرگ شود: بوتراب گفت
گرم . شان انعامی کندیخواست که در حق ا. د مضطر و فروماندهی را دنيجماعتی مسکد یپس چون به مکه رس

زی به من ندهی یبه عزت او که اگر چ: حالتی بر وی ظاهر شد، دست فرو کرد و سنگی برداشت و گفت. گشت
  . ل مسجد بشکنمیجمله قناد

چون . شان خرج کردیداد تا بر درو اورد و بدویامد و صره ای زر بیکی بیدر حال . ن بگفت و در طواف آمدیا
راه آورد ما را چه آورده ! خیای ش: د گفتیجن. د از او استقبال کردندیحج بگزارد و به بغداد آمد اصحاب جن

  ای؟ 
نم فتوح بود که گفتم یتوانست کرد؟ ا ست زندگانی نمییبا کی از اصحاب ما چنانکه مییمگر : بوحفص گفت

اگر بدان عذر . دید و بی او آن عذر را از خود بخواهیزید آن را عذری از خود برانگینیاگر از برادری ترک ادبی ب
ن همه غبار یاگر بد. گر از خود بخواهیزد و بی او عذری دیزد و حق به دست تو بود عذر بهرت برانگیغبار برنخ

باشد و آن چهل عذر در زد و حق به جانب تو یاگر بعد از آن غبار برنخ. ز تا چهل باریگر انگیزد عذری دیبرنخ
زهی ! زهی خودرای بی ادب! كیزهی گران و تار!  و با خود بگوی که زهی گاو نفسنيفتد بنشیمقابله آن جرم ن
رفتی و همچنان بر سر کار یکی نپذیبرادری برای جرمی چهل عذر از تو خواست و تو !ییکه تو یناجوانمرد جاف
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  . کن خواهی می چنانکه. تو دانی. من دستم از تو شستم. خودی
  . ن قوت که را تواند بودیعنی ای. د تعجب کردین بشنید چون ایجن

آخر چون . نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمان کرد و هرروز چند لون طعام و چند گونه حلوا آوردی
  . زبانی و جوانمردی به تو آموزمیی میاگر وقتی به نشابور آ!ا شبلیی: به وداع او رفت گفت

  چه کردمی؟ ! ا اباحفصی: فتگ
د داشت که خود را به آمدن مهمانی گرانی یمهمان را چنان با. تکلف کردی و متکلف جوانمرد نبود: گفت

دت و به رفنت شادی نبودت و چون تکلف کنی آمدن او بر تو گران بود و رفنت آسان و هرکه را با مهمان حال یاین
  . ن بود ناجوانمردی بودیا

ک چراغ یبو حفص شبانه چهل و . ش ابوحفص فرود آمد و چهل تن بودندیبه نشابور آمد پپس چون شبلی 
  . د کردینه، گفته بودی که تکلف نبا: شبلی گفت. برگرفت

  . ز و بنشانیبرخ: بوحفص گفت
  ن چه حال است؟ یا!خیا شی: پس گفت. ش نتوانست نشاندیک چراغ بیشبلی برخاست و هرچند جهد کرد 

کی چراغی گرفتم برای یالجرم به نام هر -که مهمان فرستاده حق بود  -ت فرستاده حق یتن بودشما چهل : گفت
. کی که از برای من بود نشاندییآن چهل که برای خدای بود نتوانستی نشاند اما آن . کی برای خودیخدای و 

  . ن نهیتکلف باشد و ا الجرم آن. نچه کردم برای خدای کردمیتو هرچه در بغداد کردی برای من کردی و من ا
زان کتاب و سنت و یهرکه افعال و احوال خود به هروقتی نسنجد به م: بوحفص گفت: دكهیبوعلی ثقفی گو

  . خواطر خود را متهم ندارد او را از جمله مردان مشمر
  ا سخن؟ یبه  یوىل را خاموش: دندكه یپرس
و خاموش اگر . گر چه به عمر نوح بوداگر سخنگوی آفت سخن داند هرچند تواند خاموش باشد، ا: گفت

  . دیراحت خاموشی بداند از خدای در خواهد تا دو چند عمر نوح دهدش تا سخن نگو
  ا را دشمن داری؟ یچرا دن: گفتند
  . اندازد گر مییی است که هر ساعت بنده را در گناهی دیاز آنکه سرا: گفت
  . ا حاصل شودیدنک است و توبه هم در یا بد است تو به نیاگر دن: گفتند
  . می تو نه به شک و بر خطرنيقینم و در یقی. دیآ ا کرده مییاما به گناهی که در دن.  استنيچن: گفت
  ست؟ یت چیعبود: گفتند
  . زی را که تو را بدان فرموده اندیی، و مالزم باشی چیآنکه ترک هرچه توراست بگو: گفت
  ست؟ یشی چیدرو: گفتند
  . عرضه کردن به حضرت خدای شکستگی: گفت
  ست؟ ینشان دوستان چ: گفتند
زی نماند که آن یون رود که از وی چريا بیعنی چنان مجرد از دنی. د دوستان شاد شوندريآنکه روزی که بم: گفت

  . دیخالف دعوی او بود در تجر
  ست؟ یوىل ک: گفتند
  . دهیب گردانیآنکه او را قوت کرامات داده باشند و او را ازآن غا: گفت
  ست؟یعاقل ک: دگفتن
  . ش اخالص طلبدیآنکه از نفس خو: گفت
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  ست؟ یبخل چ: گفتند
  . ثار ترک کند د روقتیکه بدان محتاج بودیآنکه ا: گفت
  . ا و آخرتیب خود در کارهای دنیب برادران بر نصیثار آن است که مقدم داری نصیا: و گفت
ازی که یروی آوردن است بر خدای به سبب ن ا است برای کسی که بدان محتاج است ویکرم انداخنت دن: و گفت

  . تو را است به حق
لتی که بنده بدو تقرب کند به خدای دوام فقر است به همه حالها و مالزم گرفنت سنت در ین وسیکوترین: و گفت

  . همه فعلها و طلب قوت حالل
 رضا نيمغرور بود و هرکه به ع هرکه خود را متهم ندارد در همه وقتها و همه حالتها و مخالفت خود نکند: و گفت

  . بخود نگرست هالک شد
  . دی و شر بدان چراغ توان دريخوف چراغ دل بود و آنچه در دل بود از خ: و گفت
  . دید ترسیگران ببایکسی را نرسد که دعوی فراست کند ولکن از فراست د: و گفت
م مردی است؛ و هرکه ندهد و بستاند او یو نهرکه بدهد و بستاند او مردی است، و هرکه بدهد و نستاند ا: و گفت

  . ستی نريچ خیمگسی است، نه کسی است در وی ه
هرکه از خدای بستاند وبدهد به خدای، او مردی : گفت. دندین سخن از او پرسیمعنی ا: ی گفتريبوعثمان ح
را که خود یم مردی است زیند در آنچه کند؛ و هرکه بدهد و نستاند او نیب ن حال خود را نمییرا که او درایاست، ز
را که گمان او چنان یچ کسی است، زیند در آنچه کند که ناستدن فضلی است؛ و هرکه ندهد و بستاند او هیب را می

  . است که دهنده و ستاننده اوست نه خدای
  . دارد که از هالکان نباشد د مییشنت امیند بر خویب هرکه در همه حال فضل خدای می: و گفت
  . ادا که عبادت خدای تو را پشتی بود تا معبود معبود بودمب: و گفت
  . ش است با خداییزی اهل اعمال را مراقبت خوین چیفاضلرت: و گفت
  . کوست استغنا به خدای و چه زشت است استغنا با نامیچه ن: و گفت
قت لقا و هوش شد به صفتی که بهوش نتواند آمد مگر در وید بیهرکه جرعه ای از شراب ذوق چش: و گفت
  . مشاهده
  . حال مفارقت نکند از عالم و مفارقت نکند با قبول: و گفت
دهند از وصول و از قرب  مقامات عاىل و مرا همه آرزوی آن است که داللت کنند مرا به  خلق خرب می: و گفت

  . ک لحظه بودیراهی که آن ره حق بود و اگرهمه 
غرور از آنکه مقدور سبقت گرفته است و اصل آن است که قت یعبادات در ظاهر سرور است و در حق: و گفت

  . کس به فعل خود شاد نشود مگر مغروری
  . د مرگ استید کفر است چنانکه زهر بر یمعاصی بر: و گفت
د و از مخالفات یخت و حسابش خواهند کرد و از معاصی اجتناب ننمایهرکه داند که او را برخواهند انگ: و گفت

  . مان ندارم به بعث و حسابیدهد که من ا ست که از سر خود خرب می انيقیروی نگرداند 
  . شان را مالزمیهرکه دوست دارد که دل او متواضع شود گو در صحبت صالحان باش و خدمت ا: و گفت
  . روشنی تنها به خدمت او است و روشنی جانها به استقامت: و گفت
  . تقوی در حالل محض است و بس: و گفت
  . وف همه ادب استتص: و گفت
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  . دید نه آنکه از او آیرا که توبه آن است که بدو آیست زیچ کار نیبنده در توبه بر ه: و گفت
  . سته بود آن را برند و بر تو فراموش کنندیهر عمل که شا: و گفت
دای بود نظر او به نا آن است که از خیاء را به خدا و بیند اشیند و نبیاء بینا آن است که خدای را به اشیناب: و گفت

  . مکونات
ک یند و الزم یک در باش تا همه درها برتو گشایالزم ! ا اخیی: گفت. ت خواستیکی از او وصینقل است که 

  . د باش تا همه سادات تو را گردن نهندیس
اد کرد یدم که هرگز با غفلت و انبساط خدای را یند. ست و دو سال با ابوحفص صحبت داشتمیب: محمش گفت

چنانکه .  شدیرياد کردی و در آن حال متغیم و حرمت یل حضور و تعظیاد کردی برسبیچون خدای را  که
  . دندییحاضران آن را بد

  . شیهای خوريد بود به همه حال در تقصیدر وقت نزع که شکسته دل با: و سخن اوست که گفت
  . د به چه آرد اال به فقر و فروماندگیبه غنی آر ی كه روريبر چه روی بخدا آورده گفت فق: دندكه یاز او پرس
 . هیرحمةالله عل. دیت عبدالله سلمی آن بود که چون وفات کنم سر من بر پای ابوحفص نهیو وص

 

  ذکر حمدون قصار قدس الله روحه العزیز
آن یگانـه قیامـت آن نشــانۀ مالمـت آن پــري اربـاب ذوق آن شــیخ اصـحاب شــوق آن مـوزون ابــرار حمـدون قصــار 

ه علیه از کبار مشایخ بود و موصوف بود بورع و تقوی و در فقه و علـم حـدیث درجـه عـاىل داشـت و در رحمةالل
هـا مـؤثر و عـاىل و  عیوب نفس دیدن صاحب نظری عجب بود و مجاهده و معامله بغایت داشت و کالمـی در دل

بود و مذهب مالمتیـان در  مذهب ثوری داشت و مرید بوتراب بود و پري عبدالله مبارک بود و بمالمت خلق مبتال
نیشابور از او منتشر شد و در طریقت مجتهد و صاحب مذهب است وجمعی از این طایفه بدو توىل کنند و ایشـان 
را قصاریان گویند و در تقوی چنان بود که شبی بر بالني دوستی بود در حالـت نـزع چـون آن دوسـت وفـات کـرد 

  . راست ما را روا نباشد سوخنت آناین ساعت این چرغ وارث : چراغ بنشاند وگفت
رفتم عیاری بود به فتوت معروف نوح نام پیش آمد گفتم یا نوح جـوان  روزی در جویبار حري به نشابور می: و گفت

مردی من آن است که قبا بريون کنم و  جوان: جوانمردی من یا جوانمردی تو گفتم هر دو گفت: مردی چیست گفت
مردی  گريم تا صوفی شوم و از شرم خلق در آن جامه از معصیت پرهیـز کـنم و جـوانمرقع درپوشم و معاملت مرقع 

تو آن است که مرقع بريون کنی تا تو به خلق و خلق به تو فریفته نگردد پس جوانمردی من حفظ شـریعت بـود بـر 
  . اظهار و آن تو حفظ حقیقت بر اسرار و این اصلی عظیم است

لمات او منتشر شد ایمه و اکابر نشابور بیامدنـد و وی را گفتنـد کـه تـرا سـخن نقلست که چون کار او عاىل شد و ک
از آنکه دل مـن هنـوز در : مرا سخن گفنت روا نیست گفتند چرا گفت: که سخن تو فایده دلها بود گفت: باید گفت

نت آن بـر علـم دنیا و جاه بسته است سخن من فایده ندهد و در دلها اثر نکند و سختی کـه در دلهـا مـؤثر نبـود گفـ
استهزاء کردن بود و بر شریعت استخفاف کردن بود و سخن گفنت آنکس را مسلم بود که به خاموشی او دین باطل 

  . شود و چون بگوید خلل برخیزد
دارد و روا  نشاید هیچکس را که در علم سخن گوید چون همـان سـخن را کسـی دیگـر گویـد و نیابـت مـی: وگفت

یند که فرضـی واجـب اسـت بـروی سـخن گفـنت تـا او را صـالحیت آن بـود گفتنـد نشـان ب نبود که سخن گوید تا نه
آنکه هر سخنی که گفته باشد هرگزش حاجت نباشد بـار دیگـرگفنت و دروی تـدبري آن : صالحیت آن چیست گفت
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در  گویـد و خـود را آیـد می و سخن او از غیب بود چندان که از غیـب برومی: نبود که بعد از این چه خواهم گفت
  . بیند میانه نه

گفتنـد و از  بجهت آنکه ایشان سخن از برای عز اسالم می: تر است دلها را گفت پرسیدند که چرا سخن سلف نافع
  . گوئیم جهت نجات نفس و از بهر رضاء حق و ما از بهر عز نفس و طلب دنیا و قبول خلق می

علم خلق یعنی با حق در خـال معاملـت بهـرت از آن کنـی باید که علم حق تعاىل به تو نیکوتر از آن باشد که : و گفت
  . که در مال
  . هر که محقق بود درحال خود از حال خود خرب نتواند داد: و گفت
هرچه خواهی کـه پوشـیده بـود : فاش مگردان برهیچ کس آنچه واجب است که از تو نیز پنهان بود و گفت: و گفت

  . بر کس آشکارا مکن
  . بینی از خري ازو جدائی مجوی که زود بود که از برکات او خريی بتو رسد در هر که خصلتی: و گفت
  . کنم صحبت علما و احتمال کردن از جهال من شما را بدو چیز وصیت می: و گفت
ها را به نزدیک ایشان عذرها بود و نیکی را بـس خطـری نباشـد تـا تـرا  صحبت با صوفیان کنید که زشتی: و گفت

  . تو بدان در غلط افتیبدان بزرگ دارند تا 
  . هر که در سريتهاء سلف نظر کند تقصري خود بداند و باز پس ماندن خویش از درجۀ مردان بیند: و گفت
  . رنجی اما رنج که هست در طلب زیادت است رساند به آسانی بی بسنده است آنچه به تو می: و گفت
  . شکر نعمت آنست که خود را طفیلی بینی: و گفت
  . که تواند که کور نبود از دیدن نقصان نفس گو کور مباش هر: و گفت
  . هر که پندارد که نفس او بهرت است از نفس فرعون کرب آشکار کرده است: و گفت
  . هرگاه که مستی را بینی که میخسبد نگر تا وی را مالمت نکنی که نباید که بهمان بال مبتال گردی: و گفت
  . مالمت ترک سالمت است: و گفت

راه این بر خلق دشوار است و مغلق اما طرفی بگویم رجاء مرجیـان و خـوف قـدریان : پرسیدند از مالمت گفتو 
کنند و در خوف  صفت مالمت بود یعنی در رجا چندان برفته باشد که مرجیان تا بدان سبب همه کس مالمتش می

تا او در همه حال نشانۀ تري مالمـت  کنند چندان سلوک کرده باشد که قدریان تا از آن جهت همه خلق مالمتش می
  . بود

  . من نیکخوئی را ندانم مگر در سخاوت و بدخوئی را نشناسم اال در بخل: و گفت
  . هرکه خود را ملکی داند بخیل بود: و گفت
  . حال فقري در تواضع بود چون به فقر خویش تکرب کند بر جمله اغنیا در تکرب زیادت آید: و گفت
  . باشد که کس را به خود محتاج نه بینی نه در این جهان ونه در آن جهانتواضع آن : و گفت
  . منصب حق فقري را چندان بود که او متواضع بود هرگاه که تواضع ترک کرد جمله خريات ترک کرد: و گفت
  . اند مرياث زیرکی و عجب است و از آنست که مشایخ و بزرگان بیشرت زیرکان را از این طریق دور داشته: و گفت
  . اصل همه دردها بسیار خوردن است و آفت دین بسیار خوردن: و گفت
  . هر که را مشغول گرداند به طلب دنیا از آخرت ذلیل و خوار گشت یا در دنیا یا در آخرت: و گفت
  . خواردار دنیا را تا بزرگ نمائی در چشم اهل دنیا و دنیا دار: و گفت

  . ت کرد که تا توانی از بهر دنیا خشم مگريحمدون مرا وصی: و عبدالله مبارک گفت
  . آنکه نرپستد و دوست ندارد که او را پرستند: پرسیدند که بنده کیست گفت
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نزدیک من زهد آنست که بدانچه در دست تـو اسـت سـاکن دل تـر باشـی از آنچـه در : و گفتند زهد چیست گفت
  . ضمان خداوند است

ده هزار درم ترا وام بود چشم بر هیچ نداری نومید نباشی ا زحق تعاىل پرسیدند از توکل گفت توکل آنست که اگر 
  . بگزاردن آن

  . توکل دست بخدای زدن است: و گفت
  . اگر توانی که کار خود به خدای بازگذاری بهرت از آنکه به حیله تدبري مشغول شوی: و گفت
  . جزع نکند در مصیبت مگر کسی که خدای را متهم داشته بود: و گفت

ابلیس و یاران او بهیچ چیز چنان شاد نشود که به سه چیز یکی آنکه مؤمنی مؤمنی را بکشد ودوم آنکه بر : گفت و
  . کفر بمريد سوم از دىل که در وی بیم درویشی بود

من بر ایشـان از تـوانگری بـیش : حمدون بیمار شد او را گفتند فرزندان را وصیتی کن گفت: عبدالله مبارک گفت
  . از درویشی ترسم که می

  . در حال نزع که مرا در میان زنان مگذار رحمةالله علیه: و عبدالله را گفت
  

  ذکر منصور عمار قدس الله روحه العزیز
آن سابق راه معنی آن ناقد نقد تقوی آن نگني خاتم هدایت آن امني عالم والیـت آن مشـهور اسـرار منصـور عمـار 

: وعظه کلماتی عاىل داشت چنانکه در وعظ کسی نیکوتر ازو سخن نگفترحمةالله علیه از کبار مشایخ بود و درم
و بیانی شافی داشت و در انواع علوم کامل بود و درمعاملت و معرفت تمام و بعضی متصـوفه در کـار او مبالغـت 

مقـیم کنند و او از اصحاب عراقیان بود و مقبول اهل خراسان و از مرو بود و گویند که از پوشنگ بود و در بصـره 
  . شد

سبب توبه او آن بود که در راه کاغذی یافت بسم الله الرحمن الرحیم بر وی نوشته بود برداشت و جائی نیافت که 
آنرا بنهادی بخورد بخواب دید که بـه حرمتـی کـه داشـتی آن رقعـه را درحکمـت بـر تـو گشـاده کـردیم پـس مـدتی 

  . ریاضت کشید و مجلس آغاز کرد
فساد مشغول بود چهار درم به غالمی داد که نقل مجلس خرد غالم در راه به مجلس  نقلست که جوانی به مجلس
: خواست گفـت گوید منصور از برای درویشی چیزی می ساعتی توقف کنم تا چه می: منصور عمار برگذشت گفت

بـدو دهـم  هیچ بهرت از این نیست که ایـن چهـار درم: کیست که چهار درم بدهد تا چهار دعا کنم او را غالم گفت
اول آنکـه آزاد گـردم و : خـواهی گفـت اکنـون چـه دعـا می: تا آن دعا مرا کند پس آن چهار درم بداد منصور گفت

دوم آنکه حق تعاىل خواجه مرا توبه دهد سوم آنکه عوض چهار درم باز دهد چهارم آنکه بر من و برخواجه و بـر 
: کجا بودی و چه آوردی گفت: انه رفت خواجه گفتتو و مجلسیان رحمت کند منصور عمار دعا کرد غالم باز خ

: کدام دعاست غالم حال باز گفت: به مجلس منصور عمار بودم و چهار دعا خریدم بدان چهار درم خواجه گفت
ترا آزاد کـردم و توبـه کـردم خـدای را کـه هرگـز خمـر نخـورم و بـه عـوض چهـار درم چهارصـد درم : خواجه گفت

آنچـه : ن تعلق ندارد آنچه بدست من بود کردم شبانه به خواب دیـد کـه هـاتفی گفـتبخشیدم باقی آن چهارم به م
بدست تو بود بالئیمی خویش کردی آنچه حواله بماست به کریمی خویش ما نیز کردیم بر تو و غالم و بر منصور و 

  . مجلسیان رحمت کردیم
  وشتهیکی رقعه بوی داد این بیت بود بر آن ن: گفت نقلست که روزی مجلس می
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ـــــري تقـــــی یـــــامر النـــــاس بـــــالتقی   و غ

  

  طبیـــــب یـــــداوی النـــــاس و هـــــو مـــــریض 

  

یعنی کسی که متقی نیست و خلق را تقوی فرماید همچنني طبیبی است که عالج دیگران کند و او از همه بیمـارتر 
مل تـرا بود منصور جواب داد که ای مرد تو به قول من عمل کن که قول و علم من ترا سود دارد و تقصري من در ع

  . زیان ندارد
کرد که خـدایا ایـن گنـاه بـر مـن رفـت از آن نبـود تـا  شبی بريون آمدم به در خانۀ رسیدم یکی مناجات می: و گفت

فرمان ترا خالف کنم بلکه از نفس من بود که راه من بزد و ابلیس مدد کرد الجـرم در گنـاه افتـادم اگـر تـو دسـتم 
درگذارد چون این شنیدم آغاز کردم اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم وقودها نگريی که گريد و اگر تو در نگذاری که 

الناس والحجارة علیها مالیکة غالظ شداد الیعصون اللّه ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون پس آوازی شنودم بامـداد 
حق تعاىل بـه  فرزندم دوش از بیم: گذشتم خروشی شنیدم گفتم چه حالست پريزنی آنجا بود گفت بدر آن خانه می

  . من خواندم و من کشتم او را: مرده است که در کوی آیتی بر خواندند نعره بزد و جان بداد منصور گفت
: بگـوی گفـت: ازتو سئواىل کـنم و سـه روز مهلـت دهـم در جـواب آن گفـت: نقلست که هرون الرشید او را گفت

یـا : ون آمـد پـس هـم از راه بازگشـت گفـتترین خلق کیست منصور برخاست و بري ترین خلق کیست و جاهل عالم
  . ترین خلق عاصی ایمن است ترین خلق مطیع ترسناک است و جاهل امريالمؤمنني جواب شنو عالم

پاکست آن خدائی که دل عارفان را محل ذکر خود گردانید و دل زاهـدان را موضـع توکـل گردانیـد و دل : و گفت
  . قناعت و دل اهل دنیا را وطن طمع گردانیدمتوکالن را منبع رضا و دل درویشان را جای 

اند یکی نیازمندان به خدای و این درجۀ بزرگرتین است به حکم ظاهر شریعت و یکـی  مردمان بر دو گونه: و گفت
داند که حق تعاىل آنچه قسمت کـرد در ازل از خلـق و رزق و اجـل و حیـوة و  آنکه دید افتقارش نباشد از آنکه می

  . آن نباشد پس این کس در عني افتقارست به حق و در عني استغنا است از غري حق سعادت و شقاوت جز
حکمت سخن گوید در دل عارفان به زبان تصدیق و در دل زاهدان به زبـان تفضـیل و در دل عابـدان بـه : و گفت

  . زبان توفیق و در دل مریدان به زبان تفکر و در دل عالمان به زبان تذکر
ه بامداد كه  برخیزد عبادت حرفت او بود و درویشی آرزوی وی بـود و عزلـت شـهوت او خنک آنکسی ک: و گفت

  . بود و آخرت همت او بود و در مرگ فکرت او بود و توبه کردن عزم او بود و قبول توبه و رحمت امید او بود
و ریاضت بـود و  اند یا بحق آنکه بخود عارف بود شغلش مجاهده مردمان بر دو قسمند یا به خود عارف: و گفت

  . آنکه به حق عارف بود شغلش عبادت و طلب رضا بود
رسـید در  اند پس چون دنیا بدان دل راه یافت روحی که بدان دلهـا می دلهاء بندگان جمله روحانی صفت: و گفت

  . حجاب شود
   .نیکوترین لباسی بنده را تواضع و شکستگی است و نیکوترین لباسی عارفان را تقوی است: و گفت
  . هر که مشغول ذکر خلق شد از ذکر حق بازماند: و گفت
  . سالمت نفس در مخالفت اوست و بالء تو در متابعت نفس است: و گفت
  . هر که جزع کند در مصایب دنیا زود بود که در مصایب دین افتد: و گفت
  . نت برهیآرزوی دنیا را ترک آرتا از غم راحت یابی و زبان نگاه دار تا از عذر خواس: و گفت
  . شادی تو به معصیت در آن ساعت که توانی و دست یابی برتست ازمعصیت کردن تو: و گفت
هر جا که رسی سنگی بر آهن میزن، باشد که سوختۀ در میان باشد اگر بسوزد گو معذور دار که بـر راه گـذر : و گفت

  . قافله افتاده بودی
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فرمود کـه منصـور : خدای با تو چه کرد گفت: واب دید گفتچون منصور وفات کرد ابوالحسن شعرانی او را به خ
کـردی گفـتم خداونـدا  فرمودی و خود بدان کار نمی تو بودی که مردمان را به زهد می: عمار توئی گفتم بلی گفت

فرمائی اما هرگز مجلس نگفتم اال که نخسـت ثنـاء پـاک تـو گفـتم آنگـاه بـر پیغمـرب تـو صـلوات  چنني است که می
گاه خلق را نصیحت کردم حق تعاىل فرمود که صدقت راست گفتـی پـس فرشـتگان را فرمـود کـه او را فرستادم آن

  . رحمةالله علیه. گفت کرسی نهید در آسمان تا در میان فرشتگان مرا ثنا گوید چنانکه در زمني در میان آدمیان می
  

  ذکر جواب االنطاکی قدس اللّه روحه العزیز
در آن مبارز جد و جهد آن مجاهـد اهـل عهـد آن مقـدس عـالم پـاکی احمـد بـن آن امام صاحب صدر آن همام ق

عاصم االنطاکی رحمة الله علیه از قدماء مشایخ بـود و از کبـار اولیـاء و عـالم بـود بـانواع علـوم ظـاهر و بـاطن و 
را دیـده بـود مجاهدۀ تمام داشت و عمری دراز یافت و اتباع تابعني را یافته بود مرید محاسبی بود و بشر و سری 

و فضیل را یافته و بوسلیمان دارائـی او را جاسـوس القلـوب خوانـدی از تیـزی فراسـت او، و او را کلمـاتی عـاىل 
: چـرا گفـت: نـه گفـت: است و اشاراتی لطیف بدیع داشت چنانکه یکی از او پرسید که تو مشـتاق خـدائی گفـت

  . ق بودبجهت آنکه شوق به غایب بود اما چون غایب حاضر بود کجا شو
مدارج آن سه است مدرجه اول اثبات وحدانیت واحد قهار مدرجه دوم بریده کردن : گفتند معروف چیست گفت

دل از ماسوی الله و مدرجه سوم آنکه هیچکس را به عبارت کردن آن ره نیست و من لم یجعل الله نوراَفمالـه مـن 
  . نور

و تفکر اودایم بود و خلـوت او بسـیار و خاموشـی  آنکه عبادت او اندک بود: گفتند عالمت محبت چیست گفت
بیند و چون بخوانند نشود چون مصیبتی رسد انـدوهگني نشـود و چـون صـوابی  او پیوسته چون بدو درنگرند او نه

  . روی بدو نهد شادنگردد و از هیچکس نرتسد و بهیچکس امید ندارد
خـوف گریـز اسـت و عالمـت رجـا طلـب  عالمـت: و گفتند خوف و رجاء چیست و عالمت هر دو کدامست گفت

  . است هر که صاحب رجا است و طلب ندارد او دروغ زن است و هرکه صاحب خوفست و گریز ندارد کذابست
تر بود بر نفس خویش کـه نبایـد کـه نجـات نیابـد و  ترین مردمان به نجات کسی را دیدم که ترسناک راجی: و گفت
تر بود بر نفس خود آن ندیدی که یونس علیه السالم چـون چنـان  ایمنتر خلق به هالک کسی را یافتم که  ترسناک

  . گمان برد که حق تعاىل عتاب نکند چگونه عقوبت روی بوی نهاد
ترین یقني آنست که چون بدل رسد دل را پرنور کند و پاک کند از وی هرجا که شـکی اسـت تـا از دل  کم: و گفت

فت عظمت خدای بـود و بـر قـدر و عظمـت خـدای توانـد بـود و شکر و خوف خدای تعاىل پدید آید و یقني معر
  . عظمت معرفت عظمت خدای بود

چون با اهل صدق بنشینید به صدق نشینید کـه ایشـان جاسوسـان دلهاانـد و در دلهـاء شـما رونـد و بـريون : و گفت
  . آیند

می نعمـت از خـدای تعـاىل نشان رجا آنست که چون نیکوئی بدو رسد او را الهام شکر دهند یا امیـد تمـا: و گفت
  . بر وی اندر دنیا و تمامی عفو در آخرت

نشان زهد چهار است اعتماد بر حق و بیزاری از خلق و اخـالص بـرای خـدای و احتمـال ظلـم از جهـت : و گفت
  . کرامت دین

  . نشان اندکی معرفت بنده به نفس خویش از اندکی حیا بود و اندکی خوف: و گفت
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  . تر تر از خدای ترسان ارفهر که بخدای ع: و گفت
  . چون صالح دلجوئی یاری خواه بروی به نگاه داشت زبان: و گفت
  . ترین فقری آن بود که تو بدان متحمل باشی و بدان راضی نافع: و گفت
نافعرتین عقلی آن بود که ترا شناساگرداند تا نعمت خدای بر خودبینی و یـاری دهـد تـو را بـر شـکر آن و : و گفت

  . به خالف هوابرخیزد 
  . ترین اخالص آن بود که دور کند از تو ریا و تصنع و تزین نافع: و گفت
  . بزرگرتین تواضع آن بود که دور کند از تو کرب و خشم را در تو بمرياند: و گفت
زیان کارترین معاصی آن بود که طاعت کنی بر جهل که ضرر آن بر تو بیش از آن بود که معصیتی کنـی بـر : و گفت

  . هلج
  . هر که اندکی را آسان شمارد و خرد گريد زود بود که در بسیار افتاد: و گفت
  . گردند در بیابان غفلت کنند در دریای فکرت و عوام سرگشته و گمراه می خواص غواصی می: و گفت
  . امام جمله عملهای علم است و امام جمله علمها عنایت: و گفت
دل بنده پدید آرد تا بدان جمله امور آخرت مشاهده کند و به قوت آن نـور  یقني نوریست که حق تعاىل در: و گفت

کنـد چنانکـه  ها که میان او و میان آخرت است بسوزد تا بدان نور مطالعه جملـه کارهـای آخـرت می جمله حجاب
  . گوئی او رامشاهده است

را بزرگ دارند به سبب عمل تو اخالص آنست که چون عملی کنی دوست نداری که ترا بدان یاد کنند و ت: و گفت
  . و طلب نکنی ثواب عمل خویش از هیچکس مگر از خدای تعاىل این خالص عمل بود

  . عمل کن و چنان عمل کن که هیچکس نیست در زمني بجز تو و هیچکس نیست در آسمان بجز او: و گفت
که در پـیش داری در صـالح گـذار این روزی چند که مانده است این را غنیمتی بزرگ شمر و اینقدر عمر : و گفت

  . تا بیامرزند آنچه از تو بگذشته است
دواء دل پنج چیز است همنشینی اهل صالح و خوانـدن قـرآن و تهـی داشـنت شـکم و نمـاز شـب و زاری : و گفت

  . کردن در وقت سحر
و طریـق عـدل عدل دو قسم است عدلیست ظاهر میان تو و میان خلق و عدىل باطن میان تو و میـان حـق : و گفت

  . طریق استقامت است و طریق فضل طریق فضیلت است
  . ها موافق اهل صالحیم در اعمال جوارح و مخالف ایشانیم بهمت: و گفت
  . کنیم فرماید انما اموالکم و اوالدکم فتنة و ما فتنه زیادت می خداوند می: و گفت

نـد نـان انـدک بـود شـیخ پـاره پـاره کـرد و نقلست که شبی سی و اندکس از اصحاب او جمع شدند و سفره بنهاد
چراغ برگرفت چون چراغ باز آوردند همه نان پارها بـر جـای خـود بـود هـیچ کسـب بـه قصـد ایثـار نخـورده بـود 

  . مریدان را چنني تربیت کرده بود رحمةالله علیه
  

  ذکر عبدالله خبیق قدس الله روحه العزیز
ب مکنـت و آن رکـن سـنت آن امـام اهـل جندبـه و سـبیق عبداللـه آن غواص دریاء دین و آن دریاء در یقني آن قط

یه از زهاد و عباد متصوفه بود و از متورعـان ومتـوکالن بـود و درحـالل خـوردن مبـالغتی تمـام لخبیق رحمة الله ع
داشت و با یوسف اسباط صحبت داشته بود و در اصل کوفی بود و بانطاکیه نشستی و مـذهب سـفیان بـن سـعید 
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  . و در فقه و معاملت و حقیقت و اصحاب او را دیده بود و کلمات رفیع دارد الثوری داشت
یا خراسانی چهار بیش نیست چشـم و زبـان و دل و هـوا بـه چشـم : فتح موصلی گوید که اول او را دیدم مرا گفت

یانت و کني جائی منگر که نشاید و به زبان چیزی مگوی که خدای در دل تو به خالف آن داند و دل نگاه دار از خ
بر مسلمانان و هوا نگاه دار از شر و هیچ مجوی بهوا اگر این هر چهار بدین صفت نباشد خاکسرت بر سر باید کـرد 

  . که در آن شقاوت تو بود
خداوند تعاىل دلها را موضع ذکر آفرید چون بانفس صحبت داشتند موضع شهوت شدند و بـاک ندارنـد : و گفت

  . آرام کننده قرار کننده یا شوقی بی از خوفی بی و شهوت ازدل بريون نرود مگر
  . هر که خواهد که در زندگانی خویش زنده دل باشد گو دل را بسته طمع مدار تا از کل آزاد شوی: و گفت
اندوه مدار مگر از برای چیزی که فردا ترا از آن مضرت بود و شاد مباش اال به چیـزی کـه فـردا تـرا شـاد : و گفت
  . کند

تر بـود و اگـر ایشـان را انسـی بـودی بـا خـدای  ترین بندگان از بندگان خدای آن بود که بدل وحشی میدهر: و گفت
  . همه چیز را با ایشان انس بودی

  . ترین خوفها آن بود که ترا از معصیت باز دارد نافع: و گفت
  . ترین امیدها آن بود که کار بر تو آسان گرداند نافع: و گفت
  . سیار شنود حالوت طاعت ازدل او برودهر که باطل ب: و گفت
ترین خوف آن بود که اندوه ترا دائم کند بر آنچه فوت شده است زیرا از عمـر در غفلـت و فکـرت را  نافع: و گفت

  . الزم تو گرداند در بقیت عمر تو
توجـه کنـد و رجاسه گونه است مردی بود که نیکی کند و امید دارد که قبول کند و یکی بود زشـتی کنـد و : و گفت

  . دارد که خدای او را بیامرزد کند و امید می امید دارد که بیامرزد و یکی رجا کاذب بود که پیوسته گناه می
  . هر که بدکردار بود خوف او باید که بر رجاء غالب بود: و گفت
خالص چـه آیند از گـزاردن آن تـا بـا تر از عمل و عمل خود چنانست که عاجز می اخالص در عمل سخت: و گفت
  . رسد

مستغنی نتواند بود بهیچ حال ا زجمله احوال از صدق و صدق مستغنی است از جمله احوال و هـر کـه بـه : و گفت
صدق بود در آن چه میان او و میان خدای به حقیقت هست مطلع گردد بر خزائن غیب و امني گردد در آسمانها و 

ر کار خداوند خویش چنان کن و تا توانی بر خداوند خویش زمینها و اگر توانی که هیچ کس بر تو سبقت نگريد د
  . هیچ مگزین که او ترا از همه چیزها به والسالم

  

  ذکر جنید بغدادی قدس اللّه روحه العزیز
آن شیخ علی االطالق آن قطب باستحقاق آن منبع اسرار آن مرتـع انـوار آن سـبق بـرده باسـتادی سـلطان طریقـت 

یه شیخ المشایخ عالم بود و امام االئمه جهان و در فنون علم کامل و در اصول و فروع جنید بغدادی رحمة الله عل
مفتی و در معامالت و ریاضات و کرامات و کلمات لطیف و اشارات عاىل بر جمله سـبقت داشـت و از اول حـال 

و سـخن او در  تا آخر روزگار پسندیده بود و قبول و محمـود همـه فرقـت بـود و جملـه بـر امامـت او متفـق بودنـد
طریقت حجت است و به همه زبانها ستوده و هیچکس بر ظاهر و بـاطن او انگشـت نتوانسـت نهـادن بـه خـالف 

انـد و لسـان  سنت و اعرتاض نتوانست کرد مگر کسی کور بود و مقتدای اهل تصوف بود و اور ا سید الطایفـه گفته
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ء و سـلطان المحققـني در شـریعت و حقیقـت باقصـی اند و طـاوس العلمـا اند و اعبدالمشـایخ نوشـته القوم خوانده
نظري و در طریقت مجتهد و بیشرت ازمشایخ بغداد در عصر او و بعـد از وی مـذهب  الغایه بود و در زهد و عشق بی

تـرین طریقـی کـه در  اند و طریق او طریق صحو است بخالف طیفوریان که اصحاب بایزید انـد و معروف او داشته
مذهبی مذهب جنید است و در وقت او مرجع مشایخ او بـود و او را تصـانیف عـاىل اسـت طریقت و مشهورترین 

در اشارات و حقایق و معانی و اول کسی که علم اشـارت منتشـر کـرد او بـود و بـا چنـني روزگـار بارهـا دشـمنان و 
ریـد او روزی از حاسدان به کفر و زندقه او گواهی دادند و صحبت محاسبی یافته بود و خواهرزاده سـری بـود و م

باشـد و برهـان آن ظـاهر اسـت جنیـد را درجـه : سری پرسیدند که هیچ مرید را درجه ازدرجۀ پري بلندتر باشد گفـت
باالی درجه من است و جنید همه درد و شوق بود و در شیوه معرفت و کشف توحید شأن رفیع داشـته اسـت و در 

کـه سـهل : که با آن عظمت که سهل تسرتی داشـت جنیـد گفـتآرند  مجاهده و مشاهده و فقر آیتی بود تا از او می
صاحب آیات و سباق غایات بود و لکن دل نداشته است یعنی ملک صفت بوده است ملک صفت نبـوده اسـت 

گویند ما  چنانکه آدم علیه السالم همه در دو عبادت بود یعنی در دو گیتی کاری دیگرست و ایشان دانند که چه می
و ما را نرسد کسی را بر کسی از ایشان فضل نهادن و ابتداء حـال او آن بـود کـه از کـودکی بـاو  را به نقل کار است

دزد زده بود و طلب گار و با ادب فراست و فکرت بود و تیز فهمی عجب بـود یـک روز از دبريسـتان بخانـه آمـد 
گـریم  ام سری قبـول نکـرد می امروز چیزی از زکوه بیش خال تو برده: چه بوده است گفت: پدر را دید گریان گفت

بمـن ده : شاید جنید گفت ام و این خود هیچ دوستی را از دوستان خدا نمی که عمر خود در این پنج درم بسر برده
جنیـد در : تا بدو دهـم و بسـتاند بـاو داد جنیـد روان شـد و در خانـه خـال بـرد و در بکوفـت گفتنـد کیسـت گفـت

بدان خدای که با تو این فضل و با پدرم آن عـدل : ستانم گفت نمی: فتبگشائید و این فریضۀ زکوه بستان سری گ
بـاتو آن فضـل کـرده : و با و چه عدل جنیـد گفـت ه استای جنید با من چه فضل کرد: کرد که بستانی سری گفت

ی و است که ترا درویشی داد و با پدرم آن عدل کرده است که او را به دنیا مشغول گردانید تو اگر خواهی قبول کن
اگر خواهی رد کنی او اگر خواهد و اگر نخواهد زکوه مال بمستحق باید رسانید سری را ایـن سـخن خـوش آمـد 

ای پسر پیش از آنکه این زکوه قبول کنم ترا قبول کردم در بگشاد و آن زکوه بستد و او را در دل خود جای : گفت
  . داد

رفـت در میـان چهارصـد پـري  جد حـرام مسـئله شـکر میو جنید هفت ساله بود که سری او را به حج بـرد و در مسـ
شـکر آنسـت : تونیز چیزی گـوی گفـت: چهارصد قول بگفتند در شرح بیان شکر هر کسی قوىل سری با جنید گفت

که نعمتی که خدای ترا داده باشد بدان نعمت دروی عاصی نشوی و نعمت او را سـرمایه معصـیت نسـازی چـون 
: گفتند احسنت یاقره عني الصدقني و همه اتفاق کردند که بهرت از این نتوان گفت هر چهارصد پري: جنید این بگفت
: گریستم که سری گفـت من بدین می: یا غالم زود باشد که حظ تو از خدای زبان تو بود جنید گفت: تا سری گفت

ر روز بـدکان این از کجا آوردی گفتم از مجالست تو پس به بغداد آمد وآبگینـه فروشـی کـردی هـ: بس سری گفت
شدی و پردۀ فروگذاشتی و چهارصد رکعت نماز کردی مدتی برآمد و دکان رهـا کـرد و خانـه بـود در دهلیـز خانـه 
سری در آنجا نشست و به پاسبانی دل مشغول شد و سجاده در عني مراقبـت بـاز کشـید تـا هـیچ چیـز دون حـق بـر 

نماز خفنت بگذاردی و بـر پـای بایسـتادی و تـا خاطر او گذر نکرد و چهل سال همچنني بنشست چنانکه سی سال 
چون چهـل سـال برآمـد مـرا گمـان افتـاد کـه بـه : گفتی وهم بدان وضو نماز صبح بگزاردی گفت صبح الله الله می

مقصود رسیدم در ساعت هاتفی را آواز داد که یا جنید گاه آن آمد که زنار گوشه تو بتو نمایم چون این بشنیدم گفتم 
د و سـر درکشـید و خـواهی کـه تـو هسـتی جنیـد آه کـر را چه گناه ندا آمد که گناهی بـیش از ایـن میخداوندا جنید 

. گفـت لوصال اهالفکل احسانه ذنوب پس جنید در آن خانه بنشست وهمه شـب اللـه اللـه میمن لم یکن ل: گفت
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نـع نتـوان کـرد گفتنـد خلـق حجتـی م او را بی: زبان در کار او دراز کردند و حکایت او با خلیفه گفتند خلیفه گفـت
افتند خلیفه کنیزکی داشت بسه هزار دینار خریده و به جمال او کـس نبـود و خلیفـه عاشـق او  بسخن او در فتنه می

بود بفرمود تا اورا به لباس فـاخر و جـواهر نفـیس بیاراسـتند و او راگفتنـد بـه فـالن جـای پـیش جنیـد رو و روی 
عرضه کن وبگوی که من مال بسیار دارم و دلم از کار جهـان گرفتـه اسـت بگشای و خود را وجواهر و جامه بروی 

گريد اال بتـو و خـود را  ام تا مرا بخواهی تا در صحبت توروی در طاعت آرم کـه دلـم بـر هـیچکس قـرار نمـی آمده
 بروی عرضه کن و حجاب بردار و در این باب جدی بلیغ نمای پس خادم با وی روان کردند کنیزک با خادم پیش

اختیار چشم بر وی افتاد و خاموش شـد و  شیخ آمد و آنچه تقریر کرده بودند باضعاف آن به جای آورد جنید را بی
آه و در : کـرد جنیـد سـر در پـیش افکنـد پـس سـر بـرآورد وگفـت هیچ جواب نداد و کنیزک آن حکایت مکرر می

ال چنني بود خلیفه را آتش در جان افتـاد که ح: کنیزک دمید در حال بیفتاد و بمرد خادم برفت و با خلیفه بگفت
: هر که با مردان آن کند که نباید کرد آن بیند که نباید دید برخاست و پیش جنید رفت و گفـت: و پشیمان شد و گفت

ای شیخ آخردلت بار داد کـه چنـان صـورتی را بسـوختی : چنني کس را پیش خود نتواند خواند پس جنید را گفت
خـوابی و جـان کنـدن  ؤمنني ترا شفقت بر مومنان چنني است کـه خواسـتی تـا ریاضـت و بیای امريالم: جنید گفت

چهل ساله مرا به باد بردهی من خود در میانه کنم مکن تا نکنند بعد از آن کار جنید باال گرفت و آوازه او به همـه 
  . ند هزار چندان بود و در سخن آمددعالم رسید و درهرچه او را امتحان کر

که با مردمان سخن نگفتم تا سی کس از ابدال اشارت نکردند که بشاید کـه تـو خلـق را بـه : مردمان گفت وقتی با
  . دویست پري را خدمت کردم که پیش از هفت از ایشان اقتدار نشایست: خدای خوانی و گفت

گرســنگی و  ایم امــا از سـر مــا ایـن تصــوف بـه قیــل و قـال نگــرفتیم و بـه جنــگ و کـارزار بدســت نیـاورده: و گفـت
  . ایم و در چشم ما آراسته بود ایم و دست داشنت از دنیا و بریدن از آنچه دوست داشته خوابی یافته بی

این راه را کسی باید که کتاب خدای بر دست راست گرفته باشد و سنت مصطفی صلی الله علیه و سلم بر : و گفت
  . بهت افتد و نه در ظلمت بدعترود تا نه در مغاک ش دست چپ و در روشنائی این دو شمع می

بهـا ازو رو بالکشیدن علی مرتضی است رضی الله عنه که مرتضی به پرداخنت ح شیخ مادر اصول و فروع: و گفت
چیزها حکایت کردندی که هیچ کس طاقت شنیدن آن ندارد که خداوند تعاىل او را چندان علم و حکمت کرامت 

  . کرده بود
ن بـه کرامـت نگفتـی اصـحاب طریقـت چـه کردنـدی و آن سـخن آنسـت کـه از اگر مرتضی این یک سخ: و گفت

بدانکه شناساگر دانید مرا بخود که او خداوندی است که : مرتضی سئوال کردند که خدای را به چه شناختی گفت
کی شبه اونتواند بود هیچ صورتی او را در نتوان یافت و هیچ وجهی او را قیاس نتوان کرد بهیچ خلقی که او نزدی

کـه تحـت او : است در دوری خویش و دوری است در نزدیکی خویش بـاالی همـه چیزهـا اسـت و نتـوان گفـت
چیزیست و او نیست چون چیزی و نیست از چیزی و نیست در چیزی و نیست به چیزی سبحان آن خـدائی کـه او 

: ید فهم من فهم و گفتاین چنني است و چنني نیست هیچ چیز غري او و اگر کسی شرح این سخن دهد مجلدی برآ
ده هزار مرید صادق را با جنید در نهج صدق کشیدند و بر معرفت همه را به دریای قهـر فـرو بردنـد تـا ابوالقاسـم 

  . جنید را برسر آوردند و از ماه و خورشید فلک ارادت ساختند
  . اگر من هزار سال بزیم اعمال یک ذره کم نکنم مگر که مرا از آن باز دارند: و گفت
بایـد آمـد و ایـن  به گناه اولني و آخرین من ماخوذم که ابوالقاسم را از عهده نقري و قطمـري همـه بـريون می: و گفت

نشان کلیت بود چون کسی خود را کل بیند و خالیق به مثابت اعضا خود بیند و به مقام المؤمنـون کـنفس واحـدة 
  . برسد سخنش این بود که ما اوذی نبی مثل مااوذیت
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گریستم  روزگار چنان گذاشتم که اهل آسمان و زمني بر من گریستند باز چنان شدم که من برغیبت ایشان می :و گفت
  . اکنون چنان شدم که من نه از ایشان خرب دارم و نه از خود

سی سال بر در دل نشستم به پاسبانی و دل را نگاه داشتم تا ده سال دل من مرا نگاه داشت اکنون بیست : و گفت
  . که من نه از دل خرب دارم و نه از من دل خرب دارد است سال

  . جنید در میان نه و خلق را خربنه و :خدای تعاىل سی سال به زبان جنید با جنید سخن گفت: و گفت
بیست سال بر حواشی آن علـم سـخن گفـتم امـا آنچـه غـوامض آن بـود نگفـتم کـه زبانهـا را از گفـنت منـع : و گفت
کنـد پـس  گرداند و رجاء مرا منسبط می خوف مرا منقبض می: ادراک محروم گردانیده و گفت اند و دل را از کرده

  . هرگاه که منقبض شوم به خوف آن جا فناء من بود و هرگاه که منسبط شوم برجاء مرا بمن بازدهند
غريیت مرا از دیـدار اگر فردا مرا خدای گوید که مرا ببني نه بینم گویم چشم در دوستی غري بود و بیگانه و : و گفت
  . دیدم واسطه می دارد که در دنیا بی باز می
  . تا بدانستم که الکالم لفی الفواد سی ساله نماز قضا کردم: و گفت
بیست سال تکبري اول از من فوت نشد، چنانکه اگر در نمازی مرا اندیشه دنیاوی درآمدی آن نماز را قضا : و گفت

  . سجده سهو کردمیکردمی و اگر بهشت و آخرت درآمدی 
اگر دانمی که نمازی بريون فریضه دو رکعت فاضل تراز نشسنت با شما بودی هرگـز بـا : یک روز اصحاب را گفت

  . شما ننشستمی
نقلست که جنید پیوسته روزه داشـتی چـون یـاران درآمدنـدی بـا ایشـان روزه گشـادی و گفتـی فضـل مسـاعدت بـا 

  . برادران کم از فضل روزه نبود
ه میان جنید و ابوبکر کسائی هزار مسئله مراسلت بود چون کسائی وفات کرد فرمود که این مسائل بدست نقلست ک

  . دارم که آن مسائل بدست خلق نیفتد من چنان دوست می: کس مدهید و با من در خاک نهید جنید گفت
ای خاطر اصحاب مرقـع نقلست که جنید جامه برسم علما پوشیدی اصحاب گفتند ای پري طریقت چه باشد اگر بر

اگر بدانمی که به مرقع کاری برآمدی از آهن و آتش لباسی سازمی و درپوشمی و لکن بهر ساعت : درپوشی گفت
کنند که لیس االعتبار بالخرقه انما االعتبار بالحرقه چون سـخن جنیـد عظـیم شـد سـری سـقطی  در باطن ماندا می

با وجود شیخ ادب نباشد سخن گفـنت تـا : گفت کرد و می نمی جنید مرتدد شد و رغبت: ترا وعظ باید گفت: گفت
گویـد  سخن گوی بامداد برخاست تـا پاسـی می: شبی مصطفی را صلی الله علیه و آله و سلم بخواب دید که گفت

کـه سـخن : در بند آن بودی که دیگران بگویند که سخن گوی اکنون بایـد گفـت: سری را دیدم بر در ایستاده گفت
اند چون به گفتار مریدان نگفتی و به شفاعت مشایخ بغداد نگفتی و من بگفتم و  ت عالمی گردانیدهترا سبب نجا

تـو چـه : جنید اجابت کرد و اسـتغفار کـرد سـری را گفـت: نگفتی اکنون چون پیغمرب علیه السالم فرمود بباید گفت
فرمود کـه رسـول را فرسـتادم تـا  من خدای را به خواب دیدم: دانستی که من پیغمرب را به خواب دیدم سری گفت
بگـویم بـه شـرط آنکـه از چهـل تـن زیـادت نبـود روزی مجلـس : جنید را بگوید تا بر منرب سخن گوید جنید گفـت

چهل تن حاضر بودند هژده تن جـان بدادنـد و بیسـت و دو بیهـوش شـدند و ایشـان را بـر گـردن نهادنـد و : گفت
و غالمی ترسا درآمد چنانکه کس ندانست که او ترسـا اسـت و : گفت ها بردند و روزی در جامع مجلس می بخانه
ایها الشیخ قول پیغامرب است اتقو فراسه المومن فانه ینظر بنور الله برپهیزید از فراست مـومن کـه او بـه نـور : گفت

قول آنست که مسلمان شوی و زنار بربی که وقت مسـلمانی اسـت و در حـال مسـلمان : نگرد جنید گفت خدای می
ترک کرد و در خانه متـواری شـد هرچنـد درخواسـت کردنـد اجابـت : خلق غلو کردند چون مجلسی چند گفت شد

آنکـه  مرا خوش میاید خود را هالک نتوانم کرد بعد از آن به مدتی بر منرب شـد و سـخن آغـاز کـرد بی: نکرد گفت
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علیه السـالم فرمـوده اسـت کـه در حدیث یافتم که رسول : گفتند پس سوال کردند که در این چه حکمت بود گفت
دانم  آخرالزمان زعیم قوم آنکس بود که برتین ایشان بود و ایشان را وعظ گویـد و مـن خـود را بـرتین خلـق مـی در

  . گویم تا سخن او را خالف نکرده باشم برای سخن پیغامرب علیه السالم می
آن درجه به شب بـر یـک قـدم مجاهـده بدانکه چهل سال در : و یکی ازو پرسید که بدین درجه بچه رسیدی گفت

  . ایستاده بودم یعنی بر آستانه سری سقطی
یک روز دلم گـم شـده بـود گفـتم الهـی دل مـن بـاز ده نـدائی شـنیدم کـه یـا جنیـد مـا دل بـدان : نقلست که گفت

  . خواهی که با غري مابمانی ایم تا با ما بمانی تو بازمی ربوده
: لبه حالت از عمروبن عثمان مکی ترباکرد پیش جنیـد آمـد جنیـد گفـتنقلست که چون حسني منصور حالج در غ

اند بنده  صحو و سکر دو صفت: بچه آمدۀ چنان نباید که با سهل تسرتی و عمروبن عثمان مکی کردی حسني گفت
منصور خطا کردی در صحو و سکر  ای ابن: را پیوسته بنده و از خداوند خود باوصاف وی فانی نشود جنید گفت

ن خالف نیست که صحو عبارت است از صحت حال با حق و این در تحت صفت و اکتسـاب خلـق نیایـد و از آ
  . معنی بینم و عبارات بی من ای پسر منصور در کالم تو فضوىل بسیار می

حـاىل داشـتم : جوانی را دیدم در بادیه زیر درخت مغیالن گفتم چه نشانده است ترا گفـت: نقلست که جنید گفت
به حج رفتم چون بازگشتم همچنان نشسته بود گفتم سبب مالزمت : ام تا باز یابم گفت شد مالزمت کردهاینجا کم 

نـدانم کـه کـدام حـال : جستم اینجا بازیافتم الجـرم ایـن جـا را مالزمـت کـردم جنیـد گفـت آنچه می: چیست گفت
  . شریفرتا از آن دو حال مالزمت کردن در طلب حال یا مالزمت دریافت حال

اگر حق تعاىل مرا در قیامت مخري کند میان بهشت و دوزخ مـن دوزخ اختیـار کـنم از آنکـه : ت که شبلی گفتنقلس
بهشت مراد منست و دوزخ مراد دوست هر که اختیار خود بر اختیار دوست گزیند نشان محبـت نباشـد جنیـد را از 

اختیار نکنم گویم بنده را باختیار چه کار کند که اگر مرا مخري کنند من  شبلی کودکی می: این سخن خرب دادند گفت
  . هرجا که فرستی بروم و هرجا که بداری بباشم مرا اختیار آن باشد که تو خواهی

ای عزیـز تـو از : ساعتی حاضر باش تا سخنی گـویم جنیـد گفـت: نقلست که یک روز کسی پیش جنید آمد و گفت
هم که باحق تعاىل یک نفـس حاضـر شـوم نیـافتم ایـن خوا طلبم و می طلبی که مدتی است تا من می من چیزی می

  . ساعت بتو حاضر چون توانم شد
چـون بـه : رفتم عجـوزۀ را دیـدم عصـا در دسـت و میـان بسـته گفـت در بادیـه مـی: نقلست که در پیش رویم گفت

 کـه: بغدادرسی جنید را بگوی که شرم نداری که حدیث او کنی در پیش عـوام چـون رسـالت گـزاردم جنیـد گفـت
  . گوئیم در پیش او که ازو حدیث نتوان کرد گوئیم در پیش خلق اما حدیث خلق می معاذالله کی ما حدیث او می

نقلست که یکی از بزرگان رسول صلی الله علیه و آلـه و سـلم بـه خـواب دیـد نشسـته و جنیـد حاضـر یکـی فتـوی 
یـا رسـول اللـه در حضـور تـو : جواب گوید گفت درآورد پیغامرب صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به جنید ده تا

  . چندانکه انبیا را بهمۀ امت خود مباهات بود مرا به جنید مباهات است: چون به دیگری دهند گفت
می بمن داد که انجري وزیری بستان خریدم نماز شام چـون روزه گشـاد یـک انجـري در جعفر بن نصري گوید جنید در

که هاتفی آواز داد که شرم نداری که چیزی را که برای : بردار گفتم چه بود گفت: دهن نهاد و بگریست و مرا گفت
  گردی و این بیت بگفت ما بر خود حرام کردۀ بازگرد آن می

  شعر
ـــــروقه ـــــوی مس ـــــن اله ـــــوان م ـــــون اله   ن

  

 و صــــــریع کــــــل هــــــوی صــــــریع هــــــوان 
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بنده و خدای چه کار داری تو در  اللهم اشفنی هاتفی آواز داد که ای جنید میان: نقلست که یکبار رنجور شد گفت
  . اند صرب کن ترا با ختیار چه کار اند مشغول باش و بر آنچه مبتال کرده میان میای و بدانچه فرموده

این صـرببا : ناىل درویش دم درکشید گفت از که می: نالید گفت نقلست که یکبار بعیادت درویشی رفت درویش می
  . نه سامان نالیدن است و نه قوت صرب کردن: تکنی درویش فریاد برآورد و گف که می

نقلست که یکبار جنید را پای درد کرد فاتحه خواند و بر پای دمید هاتفی آواز داد کـه شـرم نـداری کـه کـالم مـادر 
  . حق نفس خود صرف کنی

اگر چشمت بکار اسـت آب مرسـان چـون برفـت وضـو سـاخت و : نقلست که یکبار چشمش درد کرد طبیب گفت
اء مـا تـرک چشـم کرد و بخواب فرو شد چون بیدار شد چشمش نیک شده بود آوازی شنید کـه جنیـد در رضـنماز 

 چـه: خیانرا از ما بخواستی اجابت یافتی چون طبیـب بـاز آمـد چشـم اونیـک دیـد و گفـتکرد اگر بدان عزم دوز
نه مخلوق و درد چشـم این عالج خالق است : وضوء نماز طبیب ترسا بود در حال ایمان آورد گفت: کردی گفت

  . مرا بود نه ترا طبیب تو بودی نه من
پـیش جنیـد آمـد او را دیـد خت چون در یگر یش او مید كه از پیس را دیآمد ابل یپیش جنید منقلست که بزرگی 

ام کـه ابلـیس را بیشـرت آن وقـت  یا شـیخ مـن شـنیده: رنجانید گفت گرم شده و خشم بروی پدید آمده و یکی را می
گریخـت جنیـد  در خشـمی و ابلـیس رادیـدم کـه از تـو می بر فرزند آدم که در خشم شود تو ایـن سـاعت دست بود

وقـت از مـا چنـان  نشنیده و ندانی که ما بخود در خشم نشویم بلکه بحق درخشم شویم الجـرم ابلـیس هیچ: گفت
ده اسـت کـه اعوذباللـه نگریزد که آن وقت خشم دیگران بحظ نفس خود بود واگرنه آن بودی که حق تعاىل فرمـو

  . من الشیطان الرجیم گویند من هرگز استعاذت نخواستمی
آمـد چـون او را بدیـدم  بینم بر در مسجد ایستاده بودم پـريی دیـدم کـه از دور می نقلست که خواستم تا ابلیس را به

ه آدم بازداشـت آرزوی تـو گفـتم یـا ملعـون چـه چیـز تـو را از سـجد: وحشتی در من پدید آمد گفتم تو کیستی گفـت
من متحـري شـدم در سـخن او بسـرم : بندد که من غري او را سجده کنم جنید گفت یا جنید ترا چه صورت می: گفت

گوئی که اگرتو بنده بودتی امر او را منقاد بودی و از امر او بريون نیامـدتی و بنهـی  ندا آمد که بگوی که دروغ می
  . ای جنید بالله که مرا سوختی و ناپدید شد: و گفت تقرب نکردی ابلیس چون این بشنید بانگی کرد

این گفتار تنگ دالن است و تنگ دىل از دست : الحول والقوة االبالله جنید گفت: نقلست که شبلی روزی گفت
  . داشنت رضا بود بقضا
طلبـی کـه  اگـر کسـی می: اند و نا یافت جنید گفـت یز شدهکه برادران دین در این روزگار عز :یکی پیش جنید گفت

  . خواهی که تو مونت او کشی این جنس برادران بسیاراند پیش من مونت او کشد عزیز است و اگر کسی می
این چه حال اسـت : لبیک لبیک مرید گفت: رفت سگی بانگ کرد جنید گفت نقلست که شبی بامریدی در راه می

ىل شـنیدم و سـگ را در میـان ندیـدم قوه و دمدمه سگ از قهر حق تعاىل دیـدم و آواز از قـدرت حـق تعـا: گفت
  . الجرم لبیک جواب دادم

اگر بالی او اژدهائی گردد اول کـس : گریست سئوال کردند که سبب گریه چیست گفت نقلست که یک روز زار می
گوینـد کـه تـرا چنـدان  من باشم که خود را لقمه او سازم و با این همه عمری گذاشتم در طلب بال و هنوز با من می

  . نیست که به بالی ما ارزد بندگی
عجب نبود اگـر از شـوق او جـان بربیـدی گفتنـد : گفتند ابوسعید خراز را بوقت نزاع تواجد بسیار بود جنید گفت

غایت محبت و این مقامی عزیز است که جمله عقول را مستغرق گرداند و جمله نفوس را : این چه مقام بود گفت
ست علم معرفت را در این وقت مقامی نبود که بنده به جائی برسد کـه دانـد ترین مقامی ا فراموش کند و این عاىل
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دارد الجرم این بنده گوید که به حق من بر تو و بجاه من نزد تو و نیز گوید کـه بدوسـتی  که خدای او را دوست می
حشمت برخاسـته این قومی باشند که بر خدای ناز کنند و انس بدو گريند و میان ایشان و خدای : را بس گفتم تو

  . هائی گویند که نزدیک عامه شنیع باشد بود و ایشان سخن
گـوئی  شبی بخواب دیدم که به حضرت خداوند ایستاده بودم مرا فرمود که این سخنان تو از کجا می: و جنید گفت

  . گوئی گویم فرمود که صدقت راست می گویم حق می گفتم آنچه می
آن : خوانـد گفـت گویـد بـه علـم بـاز می بگذشـت گفتنـد آنچـه جنیـد مینقل است که ابن شریح بـه مجلـس جنیـد 

  . راند بر زبان او چنانکه دانم که سخن او را صوتی است که گوئی حق می دانم ولیکن این می نمی
نقلست که جنید چون در توحید سخن گفتی هر بار بعبارت دیگـر آغـاز کـردی کـه کـس را فهـم بـدان فهـم نرسـید 

اگر خدای غایب است ذکر غایب غیبت است و غیبـت حـرام : الله جنید گفت: جنید گفت روزی شبلی در مجلس
  . است واگر حاضر است در مشاهده حاضر نام او بردن ترک حرمت است

: طاقت هفتاد ساله زیر پای نـه گفـت: رسم گفت در سخن تو نمی: یکی برخاست وگفت: گفت و روزی سخن می
  . آرم اگر نرسی جرم از من دان سر زیر پای: رسم گفت نهادم و نمی

گـوئی مـرا هـیچ نسـیب تـو ذکـر خـدای را  این کـه تـو می: جنید گفت: و یکی در مجلس جنید را بسی مدح گفت
  . گوئی کنی و ثناء او را می می

آن وقـت کـه اودل بـود و یکـی : دل کدام وقت خـوش بـود گفـت: نقلست که یکی در مجلس او برخاست و گفت
: بایـد گفـت دیگـرت می: بسیار گفت: بغري از این چیزی دیگر داری گفت: نید آورد جنید گفتپانصد دینار پیش ج

  . باید بردار تو بدین اولیرتی که من هیچ ندارم و مرا نمی: باید گفت
ایـن همـه : نقلست که جنید از جامع بـريون آمـد بعـد از نمـاز خلـق بسـیار دیـد جنیـد روی باصـحاب کـرد و گفـت

  . منشینی را قومی دیگرنداند اما ه حشوبهشت
نقلست که مردی در مجلس جنید برخاست و سئوال کرد جنید را در خاطر آمد که این مرد تن درست اسـت کسـب 

نهد آن شـب در خـواب دیـد کـه طبقـی سرپوشـیده پـیش  کند و این مذلت بر خود چرا می تواند کرد سئوال چرا می
مـن گوشـت مـرده : سائل را دید مرده بر آن طبـق نهـاده گفـت اونهادند و او را گفتند بخور چون سرپوش برداشت

خوردی در مسجد جنید دانست که غیبت کرده است بـدل و او را بخـاطری بگرينـد  نخورم گفتند پس چرا دی می
به طلب آن درویش بريون رفتم او را دیـدم  و از هیبت آن بیدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت نماز کردم: گفت

خـورد سـر بـر کـرد مـرا دیـد کـه پـیش وی  گرفـت و می ها کـه شسـته بودنـدی از آب می ریزه از آن تره بر لب دجله و
بـرو اکنـون وهوالـذی یقبـل : ای جنید توبه بکردی از آن چه در حق ما اندیشیدی گفتم کردم گفت: رفتم گفت می

  . التوبه من عبادة و این نوبت خاطر نگهدار
کـرد گفـتم از  ختم وقتی به مکـه بـودم حجـامی مـوی خواجـه راسـت میاخالص از حجامی آمو: نقلست که گفت

برخیز : توانم و چشم بر آب کرد و خواجه را رها کرد تمام ناشده و گفت: برای خدای موی من توانی سرتدن گفت
که چون حدیث خدای آمد همه در باقی شد مرا بنشاند و بوسه بر سرم داد و مویم باز کرد پـس کاغـذی بمـن داد 

با خود نیت کردم که اول فتوحی که مرا باشـد بجـای . این را بحاجت خود صرف کن: آنجا قراضۀ چندو گفتدر 
نیـت کـرده بـودم کـه هـر : چیسـت گفـت: او مروت کنم بسی برنیآمد که از بصره سرة زر برسید پیش او بردم گفـت

مرا گفتـی از بـرای خـدای مـوی  ای مرد از خدای شرم نداری که: ه است گفتدفتوحی را که اول بتو دهم این آم
  . من باز کن پس مرا چیزی دهی کرا دیدی که از برای خدای کاری کرد و بر آن مزدی گرفت

وقتی در شبی به نماز مشغول بودم هرچند جهد کردم نفس من در یک سجده با من موافقـت نکـرد هـیچ : و گفت
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ن آیم چون دربگشادم جوانی دیدم گلیمی پوشـیده و تفکر نیز نتوانستم کرد دلتنگ شدم و خواستم که از خانه بريو
قـرار  تا این ساعت در انتظار تو بودم گفـتم پـس تـو بـودۀ کـه مـرا بی: بر در سرای سر درکشیده چون مرا دید گفت

آری مسئله مرا جواب ده چگوئی در نفس کـه هرگـز درد او داروی او گـردد یـا نـه گفـتم گـردد چـون : کردی گفت
ای نفـس چنـدین بـار از مـن همـني : د چون این بگفتم به گریبان خود فرو نگریست و گفـتمخالفت هواء خودکن

  . جواب شنیدی اکنون از جنید بشنو برخاست و برفت و ندانستم که از کجا آمده بود و کجا شد
  . یونس چندان بگریست که نابینا شد و چندان در نماز باز ایستاد که پشتش دوتا شد: جنید گفت
ت تو که اگر میان من و خدمت تو دریائی از آتش بود و راه برآنجا باشد من درآیم از غایت اشتیاق که بعز: و گفت

  . به حضرت تودارم
نقلست که علی سهل نامه نوشت جنید که خواب غفلت است و قرار چنان باید که محب را خواب و قرار نباشد که 

ل بود چنانکه حق تعاىل بداوود پیامرب علیه السالم وحی اگر بخسبد از مقصود بازماند و از خود و وقت خود غاف
آنکه دعوی محبت ما کرد چون شب در آمد بخفت و از دوستی من پرداخت جنید جواب : فرستاد که دروغ گفت

اختیـار مـا بـود از حـق  نوشت که بیداری ما معامله است در راه حق و خواب ما فعل حق است بر ما پس آنچه بی
بود که باختیار ما بود ازما بحق والنوم موهبة من الله علی المحبني آن عطائی بود از حـق تعـاىل بـر بما بهرت از آن 

کند تواند بود که آنجـا  دوستان و عجب از جنید آنست که او صاحب صحو بود و در این نامه تربیت اهل سکر می
  . الینام قلبیخواهد که تناموعینای و آن حدیث خواهد که نوم العالمني عبادة یا آن می

هـزار رحمـت : نقلست که در بغداد دزدی را آویخته بودند جنید برفت و پای او بوسـه داد ازو سـؤال کردنـد گفـت
  . بروی باد که در کار خود مرد بوده است و چنان این کار را به کمال رسانیده است که سر در سر آن کار کرده است

گذشـت  اهنی نیافت برداشت و برفت روز دیگر شیخ در بازار مینقلست که شبی دزدی به خانه جنید رفت جز پري
آشنائی خواهم تـا گـواهی دهـد کـه از آن تسـت تـا : گفت فروخت خریدار می پرياهن خود دید بدست دالىل که می

  . من گواهی دهم که از آن اوست تا بخرید: بخرم جنید برفت و گفت
صـرب کـن پـريزن برفـت و : است دعائی کـن تـا بازآیـد گفـتپسرم غایب : نقلست که پريزنی پیش جنید آمد و گفت
هـیچ صـربم : صرب کن تا چند نوبت صرب فرمود روزی پريزن بیامد و گفـت: روزی چند صرب کرد و بازآمد شیخ گفت

گوئی پسرت بازآمده است که حـق تعـاىل فرمـوده اسـت  اگر راست می: نمانده است خدای را دعا کن جنید گفت
  . ا دعا پس دعا کرد پريزن چون بازخانه شد پسر آمده بودامن یجیب المضطر اذ

بـرو ایمـن بـاش کـه او گرسـنگی و : نقلست که یکی پیش جنیـد شـکایت کـرد از گرسـنگی و برهنگـی جنیـد گفـت
  . برهنگی بکس ندهد که تشنیع زندو جهانرا پر از شکایت کند بصدیقان و دوستان خود دهد تو شکایت مکن

ب نشسته بود دنیاداری درآمد و درویشی را بخواند و با خود بربد بعـد از سـاعتی بیامـد نقلست که جنید با اصحا
زنبیلی بر سر درویشی نهاده دروی طعام جنید چون آن بدید دروی غريت کـار کـرد فرمـود تـا آن زنبیـل بـرروی آن 

عمت نیست همت اسـت و را ن  اگر درویشان: بایست تا حماىل کند آنگاه گفت درویشی می: دنیادار باز زدند گفت
  . اگر دنیا نیست آخرت است

انـد کـه ایشـان را چـون حـاجتی  نقلست که یکی از توانگران صدقه خود جز به صوفیان ندادی گفتی ایشـان قومی
باشد همت ایشان پراکنده شود و از حق تعاىل باز مانند و من یک دل را که به حضرت خدای برم دوسرت دارم از 

این سخن دوستی است از دوستان خـدای پـس چنـان : نیا بود این سخن با جنید گفتند گفتهزار دل که همت اود
تو مرد را : افتاد که آن مرد مفلس شد بجهت آنکه هرچه درویشان خریدندی بهانگرفتی جنید ماىل بدو داد وگفت

  . تجارت زیان ندارد
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یـا : و او را هیچ نمانده بود اال خانه گفتنقل است که جنید مریدی داشت که ماىل بسیار در راه شیخ ساخته بود 
آن زر در دجلـه انـداز و : بفروش و زر بیار تا کارت انجام دهد برفـت و بفروخـت شـیخ گفـت: شیخ چه کنم گفت

از من بازگرد هر چند : برفت و در دجله انداخت و به خدمت شیخ شد او را براند و خود را بیگانه ساخت و گفت
  . ام تا آنگاه که راهش انجام گرفت خودبینی نکند که من چندین زر در باختهآمد مرياند یعنی تا  می

نقلست که جوانی را در مجلس جنید حالتی ظاهر شد توبه کرد و هرچه داشت بغارت داد و حـق دیگـران بـداد و 
بر لـب هزار دینار برداشت تا پیش جنید برد گفتند حضرت او حضرت دنیا نیست آن حضرت را آلوده نتوانی کرد 

دجله نشست و یک یک دینار آب در دجله میانداخت تا هـیچ نمانـد برخاسـت و بخانقـاه شـد جنیـد چـون او را 
قدمی که یکبار باید نهاد به هزار بار نهـی بـرو کـه مـا را نشـائی ازدلـت بـر نیامـد کـه بـه یکبـار در آب : بدید گفت

رد بهـیچ جـای نرسـی بـازگرد و بـه بـازار شـو کـه انداختی در این راه نیز اگر همچنني آنچه کنی بحساب خواهی ک
  . حساب و صرفه دیدن در بازار راست آید

نقلست که مریدی را صورت بست که بدرجه کمال رسیدم و تنها بودن مرا بهرت بود در گوشۀ رفت و مدتی بنشست 
رفتـی تـا  نشسـتی و می بریم و او بر آن شـرت تا چنان شد که هر شب شرتی بیاوردندی و گفتندی که ترا به بهشت می

جائی رسیدی خوش و خرم و قومی با صورت زیبا و طعامها پاکیزه و آب روان و تـا سـحر آنجـا بـودی آنگـاه بـه 
خواب درشـدی خـود را در صـومعه خـود یـافتی تارعونـت دروی ظـاهر شـد و پنـداری عظـیم در وی سـر بـرزد و 

سخن بجنید رسید برخاست و به صومعه او شد او را برند این  مرا هر شبی به بهشت می: بدعوی پدید آمد و گفت
امشب چون ترا آنجا برند سه بار بگـوی الحـول و : شیخ گفت: دید باتکربی تمام حال پرسید همه با شیخ بگفت

کـرد چـون بـدان موضـع رسـید  بردند او بدل انکار شیخ می القوة اال بالله العلی العظیم چون شب درآمد او را می
حول والقوة آن قوم به جملگی بخود شنیدند و برفتند و او خود را در مزبلۀ یافـت اسـتخوان در ال: تجربه را گفت

پیش نهاده بر خطا خود واقف شد و توبه کرد و به صحبت شـیخ پیوسـت و بدانسـت کـه مریـد را تنهـا بـودن زهـر 
  . است

اگر یک بار دیگر نعره زنی ترا : مریدی نعره بزد شیخ او را از آن منع کرد و گفت: گفت نقلست که جنید سخن می
داشت تا حال بجـائی رسـید کـه طـاقتش نمانـد  مهجور گردانم پس شیخ باز سرسخن شد آن مرید خود را نگاه می

  . وهالک شد برفتند او را دیدند میان دلق خاکسرت شده
را روزی گـذر نقلست که از مریدی ترک ادبی مکر در وجود آمد سفر کـرد و بـه مجلـس شـو نیزیـه بنشسـت جنیـد 

بانجا افتاد در وی نگریست آن مرید در حال از هیبت شیخ بیفتاد و سرش بشکست وخون روان شـد از هـر قطـرۀ 
کنی یعنـی بـه مقـام ذکـر رسـیدم کـه همـه کودکـان بـا تـو در ذکـر  گری می جلوه: آمد جنید گفت نقش الله پدید می

آمد در حال وفات کرد دفن کردند بعـد از مـدتی کـه بـه  برابرند مردمی باید که به مذکور رسد این سخن بر جان او
روم اکنون بسر کفر خـود رسـیدم و کفـر  سالهاء دراز است تامی: خواب دیدند پرسیدند که چون یافتی خود را گفت

  . بینم و دین دور دور است این همه پنداشتها مکر بوده است خود را می
ت مگـر روزی اندیشـه گنـاهی کـرد و در آینـۀ نگـاه کـرد و روی نقل است که جنید را در بصره مریدی بود در خلو

خود سیاه دید متحري شد و هر حیلت که کرد سود نداشت از شرم روی به کس ننمود تا سه روز برآمد باره بـاره آن 
ام از جنید نامه برخواند نوشته بود که چـرا در  نامه آورده: کیست گفت: شد ناگاه یکی در بزد گفت سیاهی کم می

  . باید کرد تا سیاهی رویت به سپیدی بدل شود حضرت عزت با ادب نباشی سه شبانه روز است تا مرا گازری می
نقلست که جنید را مریدی بود مگر روزی نکتۀ بروی گرفتند از خجالت برفت و بخانقاه نیامد تا یک روز جنید با 

: ریخت جنید اصـحاب را بازگردانیـد و گفـتگذشت نظرش بدان مرید افتاد مرید از شرم بگ اصحاب در بازار می
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آمـد گـام گـرم کـرد و  ما را مرغی از دام نفور شده است و بر عقب او برفت مرید بازنگریسـت شـیخ را دیـد کـه می
کجـا میـائی شـیخ : رفت تا بجائی رسید که راه نبود روی بر دیوار نهاد از شرم ناگاه شیخ بدو رسید مرید گفـت می

پیشانی در دیوار آید شیخ آنجا بکار آید پس او را با خانقاه برد مرید بقدمهاء شیخ افتـاد  جائی که مرید را: گفت
  . و استغفار کرد چون خلق آن حال بدیدند رقتی در خلق پدید آمد و بسیار کس توبه کردند

بسـوخت  تافـت تـا نقلست که جنید با مریدی به بادیه فروشد و گوشه جیب مریـد پـاره بـود آفتـاب بـر گـردن او می
برو که تـو : وخون از وی روان شد بر زبان مرید برفت که امروز روزی گرمست شیخ بهیبت دروی نگریست و گفت

  . اهل صحبت نیستی و او را مهجور گردانید
: داشت دیگران را غـريت آمـد شـیخ بفراسـت بدانسـت گفـت نقلست که مریدی داشت که او را از همه عزیزتر می

یادت است ما را نظر بر آنست امتحان کنیم تا شـما را معلـوم شـود فرمـود تـا بیسـت مـرغ ادب و فهم او از همه ز
بیند بکشـید و بیاریـد همـه برفتنـد و بکشـتند و  هر مرید یکی را بردارید و جائی که کجا شما را نه: آوردند و گفت

خ فرموده بود که جائی باید که از آنکه شی: بازآمدند اال آن مرید مرغ زنده باز آورد شیخ پرسید که چرانکشتی گفت
دیدیـد کـه فهـم او چگونـه اسـت و از آن دیگـران : دید شیخ گفت رفتم حق تعاىل می کس نبیند و من هرجا که می

  . چگونه استغفار کردند
نقلست او را هشت مرید بود که از خواص او بودند که هر اندیشه که بودی ایشان را کفایـت کردنـدی ایشـان را در 

باید رفنت دیگر روز جنید خادم را فرمود که ساختگی جهاد کن پس شیخ با آن هشـت  که ما را بجهاد میخاطر آمد 
نگـاه کـردم : مرید به جهاد رفتند چون صف برکشیدند مبارزی از کفار در آمد و هر هشت را شهید کرد جنیـد گفـت

نهادند پس یک هودج  ر آن هودج میشد از مریدان د در هوا نه هودج دیدم ایستاده روح هر یکی را که شهید می
تهی بماند من گفتم شاید که آن از آن من باشد در صف کارزار شـدم آنمبـارز کـه اصـحاب را کشـته بـود در آمـد و 

ای ابوالقاسم آن هودج نهم از آن منست تو به بغداد بازرو و پري قوم باش و ایمان بـر مـن عرضـه کـن پـس : گفت
جـان او : ن را کشته بود هشت کافر دیگر را بکشت پس شهادت یافت جنید گفتملسمان شد و بهمان تیغ که ایشا

  . را نیز در آن هودج نهادند و ناپدید شدند
نقلست که جنید را گفتند سی سال اسـت تـا فـالن کـس سـر از زانـو برنگرفتـه اسـت و طعـام و شـراب نخـورده و 

بشـود : مرد که او در جمـع جمـع باشـد یـا نـه گفـتجهندگان در وی افتاده و او را از آن خرب نه چگوئی در چنني 
  . انشاء الله تعاىل

نقلست که سیدی بود که او را ناصری گفتندی قصد حج کرد چون به بغداد رسید بـه زیـارت جنیـد رفـت و سـالم 
از فرزنـدان امريالمـؤمنني علـی : از فرزندان کیستی گفت: از گیالن گفت: کرد جنید پرسید که سید از کجاست گفت

زد یکی با کافران و یکی بـا نفـس ای سـید کـه فرزنـد اوئـی از ایـن دو  پدر تو دو شمشري می: ضی الله عنه گفتر
ای شـیخ حـج مـن اینجـا بـود مـر : کدام کارفرمائی سید چون این بشنید بسیار بگریست و پیش جنید غلطید گفـت

: رم در حرم خاص راه مـده گفـتاین سینه تو حرم خاص خدای است تا توانی هیچ نامح: بخدای راهنمای گفت
  . تمام شد

در این راه : فتوت بشام است و فصاحت به عراق و صدق به خراسان و گفت: و جنید را کلماتی عاىل است گفت
اندازند دام مکر و استدراج و دام قهر ودام لطـف و ایـن رانهایـت  قاطعان بسیارند و انواع بر راه سه گونه دام می

نفس رحمانی از سر پدید آید نفس سینه ودل بمـريد و بـر : تا فرق کند میان دامها و گفت نیست اکنون مردی باید
  . هیچ چیز نگذرد اال که آن چیز را بسوزد و اگر همه عرش بود

چون قدرت معاینه گردد صاحب اونفس به کراهیت توانـد زد و چـون عظمـت معاینـه شـود از نفـس زدن : و گفت



  ٢٣٣

نفسی که باضـطرار از مـرد برآیـد جملـه : ود آنجا کسی نفس زدن کافر شود و گفتمنع کنند و چون هیبت معاینه ش
صاحب تعظیم را نفس زدن تواند بود و آن نفس زدن : حجابها و گناها که میان بنده و خدای است بسوزد و گفت

د و نتواند کـه از ره گناه بود و نتواند که از او بازایستد و صاحب هیبت صاحب حمد است و این نزدیک او گناه بو
  . اینجا نفس زند

  . خنک آنکس که او را در همه عمر یک ساعت حضور بوده است: و گفت
  . لحظت کفران است و خطرات ایمان و اشارت غفران یعنی لحظت اختیار: و گفت
اند و بندگان حقیقت اما بندگان آنجااند که اعوذ برضـاک مـن سـخطک و  اند بندگان حق بندگان دو قسم: و گفت

خواهـد یکـی  خـدای از بنـدگان دو علـم می: اما بندگان حقیقت آنجاانـد کـه اعوذبـک منـک واللـه اعلـم و گفـت
  . شناخت عبودیت دوم شناخت علم ربوبیت هرچه جز این است حظ نفس است

  . ترین نشستها و بلندترین نشستی اینست که با فکرت بود در میدان توحید شریف: و گفت
ق بسته است مگر بر راه محمد علیه السالم رود کـه هـر کـه حـافظ قـرآن نباشـد و حـدیث همه راهها بر خل: و گفت

  . پیغامرب ننوشته باشد بوی اقتدا مکنید زیرا که علم به کتاب و سنت باز بسته است
میان بنده و حق چهار دریا است تا بنده آنرا قطع نکند بحق نرسد یکی دنیا و کشـتی او زهـر اسـت یکـی : و گفت
  . و کشتی او دور بودن و یکی ابلیس است و کشتی او بغض است و یکی هوا و کشتی او مخالفت است آدمیان
کنـی و او  میان هواجس نفسانی و وساوس شیطانی فرق آنست که نفس به چیزی الحاح کند و تو منـع می: و گفت

ون دعوت کند به خالفی اگـر کند اگرچه بعد از مدتی بود تا وقتی که به مراد خود رسد اما شیطان چ معاودت می
  . تو خالف آن کنی او ترک آن دعوت کند

این نفس بدی فرماینده است به هالک خواند و یاری دشمنان کند و متابع هوا بود و به همه بدیها مـتهم : و گفت
  . بود

  . ابلیس مشاهده نیافت در طاعتش و آدم مشاهده گم نکرد و در زلتش: و گفت
دهد بر آنکه در ازل کار که رفته است در  بر آنچه در ازل رفته است و لیکن بشارت میطاعت علت نیست : و گفت

  . حق طاعت کننده نیکو رفته است
  . مرد بسريت مرد آید نه بصورت: و گفت
  . دل دوستان خدای جای سرخدای است و خدای سر خود در دىل نهند که دروی دوستی دنیا بود: و گفت
  . نکنی به مراد نفس اساس آنست که قیام: و گفت
  . تر از آنکه در آتش شدن غافل بودن از خدای سخت: و گفت
  . نفس هرگز با حق الفت نیگرد: به حقیقت آزادی نرسی تا از عبودیت بر تو هیچ باقی مانده بود و گفت: و گفت
  . هر که نفس خود را بشناخت عبودیت بر وی آسان بود: و گفت
  . او دایم بود و والیت اوهمیشه بودعایت هر که نیکو بود ر: و گفت
  . هر که را معاملت برخالف اشارت بود او مدعی است و کذابست: و گفت
  . مشاهده اینکس دروغ زن است هر که بگوید الله بی: و گفت
  . هر که نشناخت خدای را هرگز شاد نبود: و گفت
ل او به عافیت گو از مردمان جدا باش که این هر که خواهد که تادین او به سالمت باشد و تن او آسوده ود: و گفت

  . زمانه وحشت است و خردمند آنست که تنهائی اختیار کند
هر کرا علم به یقني نرسیده است و یقـني بـه خـوف و خـوف بـه عمـل و عمـل بـه ورع و ورع بـاخالص و  گفتو 



  ٢٣۴

  . اخالص به مشاهده او از هالکني است
: مردنـد یقـني ایشـان فاضـلرت و گفـت رفتند و آن مـردان ازتشـنگی می آب می اند که به یقني بر مردانی بوده: و گفت

  . برعایت حقوق نتوان رسید مگر بحر است قلوب
  . اگر جمله دنیا یک کس را بود زیانش را ندارد و اگر سرش شره یک دانه خرما کند زیانش دارد: و گفت
بنده آنسـت کـه بـا هـیچ کـس شـکایت نکنـد و : فتاگر توانی که اوانی خانه تو جز سفال نباشد بکن و گ: و گفت

  . هر گاه که برادران و یاران حاضر شوند نافله بیفتد: ترک تقصري کند در خدمت و تقصري در تدبري است و گفت
  . نیاز بود از علم عالمان مرید صادق بی: و گفت
زۀ آن بود کـه بنـدگان در اول بـا او بدرستی که حق تعاىل معامله که با بندگان در آخرت خواهد کرد بر اندا: و گفت

  . کرده باشند
  . بدرستی که خدای تعاىل به دل بندگان نزدیک شود بر اندازۀ آنکه بنده را به خویش قرب بیند: و گفت
اگر ترا به حقیقت دانند راه بر تو آسان گردانند و اگر مردانه باشی در اول مصائب بر تو روشن شود بسی : و گفت

در جملـه دلیـل بـذل مجهـود اسـت و نبـود کسـی : لطایف و الصرب عنـد الصـدمة االوىل وگفـت چیز از عجایب و
جمله علم علما بدو حروف بـاز : خدای را طلب کند ببذل مجهود چو کسی که اورا طلب کند از طریق خود و گفت

و حیوة هر کـه حیوة هر که بنفس بود و موت او برفنت جان بود : رسیده است تصحیح ملت و تجرید خدمت و گفت
بخدای بود او نقل کند و از حیوة طبع بحیوة اصل و حیوة بر حقیقـت اینسـت کـه هـر چشـمی کـه بـه عـربت حـق 
تعاىل مشغول نبود نابینا به و هر زبان که به ذکر او مستغرق نیست گنـگ بـه و هـر گـوش کـه بحـق شـنیدن مرتصـد 

هـر کـه دسـت در عمـل خـود زنـد : د مرده به و گفتنیست کر به و هر تنی که به خدمت خدای در کار نیست یا نبو
  . زند جلیل و بزرگوار شود قدمش از جای برود و هر که دست در مال زند در اندکی افتد و هر که دست در خدای

  . چون حق تعاىل بمریدی نیکی خواهد او را پیش صوفیان افکند و از قرایان بازدارد: و گفت
چیزی آموزند مگر آنچه در نماز بدان محتـاج باشـند و فاتحـه و قـل هـو اللـه  نشاید که مریدان را: نقلست که گفت

  . احد تمامست و هر مریدی که زن کند و علم نویسد از وی هیچ نباید
خواهـد کـه لـذت مناجـات یابـد ایـن هرگـز  هر که میان خود وحضرت خدای توبره طعام نهاده است آنگـاه: گفت
  . نبود

  . تر از عسل گردد تر از صرب است چون معرفت بدل ایشان رسد آن صرب شريین خدنیا در دل مریدان تل: و گفت
  . زمني درخشان است از مرقعیان چنانکه آسمان درخشان است ازستارگان: و گفت
ایـد و  اید بخدای شناسند و از برای خـدای اکـرام کننـد بنگریـد نادرخالبـاوی چگونه شما را که درویشان: و گفت
ال علم اوقات آموخنت است وآن علم آنست که نگاه دارنده نفس باشی و نگاه دارنـده دل و فاضلرتین اعم: گفت

خواطر چهارست خاطری است از حق که بنده را دعوت کند بانتباه و خـاطری از فرشـته : نگاه دارنده دین و گفت
بـه دنیـا و  مو تنع که بنده را دعوت کند به طاعت و خاطری از نفس که دعوت کند که دعوت کند به آرایش نفس

  . خاطری از شیطان که دعوت کند به حقد و حسد و عداوت
  . بالچراغ عارفان است و بیدارکننده مریدان و هالک کننده غافالن: و گفت
همت اشارت خدای است ارادت اشارات فریشته و خاطر اشارات معرفت و زینت تـن اشـارت شـیطان و : و گفت

اگـر چـه ت را عقوبـت نكنـد هرگـز صـاحب همّـ تعـاىل یوگفـت خـدا .رشهوات اشارت نفس و لهو اشـارت کفـ
   .معصیت رور بر وی 

  . ت است او بینا است و هر کرا ارادت است او نابینا استهر کرا هّم: و گفت



  ٢٣۵

هیچ شخصی بر هیچ شخصی سبقت نگريد و هیچ عمل بر هیچ عمل پیشی نیابد و لکن آن بـود کـه همـت  گفتو 
  . قت گريد و همتها از اعمال غريی در پیش شودها سب تصاحب همت بر هّم

  . اجماع چهار هزار پري طریقت است که نهایت ریاضت اینست که هرگاه دل خود طلبی مالزم حق بینی: و گفت
  . هر که در موافقت به حقیقت رسیده باشد از آن ترسد که حظ او از خدای فوت شود به چیزی دیگر: و گفت
ست هر کرا مشاهدت احوال است او رفیق اسـت و هـر کـرا مشـاهده صـفات اسـت او مقامات به شواهد ا: و گفت

اسري است که رنج اینجا رسد که خودی برجای بود در شبانروزی هزار بارش بباید مرد چون او فانی شـد و شـهود 
  . حق تعاىل حاصل گشت امري شد

  . شاهدهسخن انبیاء خرب باشد از حضور و کالم صدیقان اشارت است از م: و گفت
اول چیزی که ظاهر شود از احوال اهل احوال خالص شدن افعال ایشـان بـود هـر کـه را سـر خـالص نبـود : و گفت

  . هیچ فعل او صافی نبود
  . صوفی چون زمني باشد که همه پلیدی دروی افکنند و همه نیکوئی از وی بريون آید: و گفت
  . عملی است باتباعتصوف ذکر است باجتماع و وجدی است باستماع و : و گفت
  . تصوف اصطفاست هرکه گزیده شده ازماسوی الله اوصوفی است: و گفت
صوفی آنست که دل او چون دل ابراهیم سالمت یافته بود از دوستی دنیا و بجای آرنده فرمان خدای بود : و گفت

یوب و شـوق او شـوق موسـی و تسلیم او تسلیم اسمعیل و اندوه او اندوه داود و فقر او فقر عیسی و صرب او صرب ا
  . در وقت مناجات و اخالص او اخالص محمد صلی الله علیه و علی و سلم

حقیقتش نعت حق : تصوف نعتی است که اقامت بنده در آنست گفتند نعت حق است یا نعت خلق گفت: و گفت
  . است و اسمش نعت خلق

  . کندتصوف آن بود که ترا خداوند از تو بمرياند و بخود زنده : و گفت
  . عالقه تصوف آن بود که با خدای باشی بی: و گفت
  . تصوف ذکری است پس وجدی است پس نه اینست و نه آن تا نماند چنانکه نبود: و گفت

  . بر تو باد که ظاهرش بگريی و سر از ذاتش نرپسی که ستم کردن بر وی بود: پرسیدند از ذات تصوف گفت
بخداوند است از آنجا که ندانـد اال او چنانکـه نقلسـت کـه جـوانی در میـان صوفیان آنانند که قیام ایشان : و گفت

اصحاب جنید افتاد و چند روز سر فرو کشید و سر بر نیاورد مگر به نماز پس برفت جنیـد مریـدی را بـر عقـب او 
فـت بفرستاد که از او سئوال کن صوفی به صفا موصوف است چگونه باید چیزی را که او را وصف نیست مرید بر

وصف را دریابی جنید چون ایـن  وصف باش تا بی و پرسید جواب داد که کن بال وصف تدرک ماال وصف له بی
  . دریغا که مرغی عظیم بود و ما قدر او ندانستیم: بشنید چند روز در عظمت این سخن فروشد گفت

: دات ایـن جهـان و گفـتعارف را هفتاد و دو مقام است یکی از آن نایافت مـراد اسـت از مـرا: نقلست که گفت
  . عارف را حاىل از حاىل باز ندارد و منزلتی از منزلتی بازندارد

  .عارف آنست که حق تعاىل از سر او سخن گوید و او خاموش: و گفت
   .د و او خاموشیت دهد كه از سر او سخن گویاورا آر عارف آنست که حق تعاىل: و گفت
  . انکه هیچ چیز اور ا حجاب نکند و باز ندارندگردد چن عارف آنست که در درجات می: و گفت
معرفت دو قسم است معرفت تعرف است و معرفت تعریف معرفت تعرف آنست که خود را بایشـان آشـنا : و گفت

  . گرداند و معرفت تعریف آنست که ایشان را شناسا گرداند
  . معرفت مشغوىل است به خدای تعاىل: و گفت



  ٢٣۶

  . نی هر که پندارد که عارف است ممکورستمعرفت مکر خدای است یع: و گفت
  . عارف معروف است: معرفت وجود جهل است در وقت حصول علم تو گفتند زیادت کن گفت: و گفت
علم چیزی است محیط و معرفت چیزی است محـیط پـس خـدای کجاسـت و بنـده کجاسـت یعنـی علـم : و گفت

از آنست که عکس آنست چـون ایـن محـیط در  خدای راست و معرفت بنده را و هر دو محیط است و این محیط
نشـیند بلکـه عـارف و معـروف یکـی اسـت  گـوئی شـرک می آن محیط فرو شود شرک نماند و تـا خـدای بنـده می

  . اند در حقیقت اوست اینجا خدای و بنده کجاست یعنی همه خدای است چنانکه گفته
پس نفسـی اسـت پـس غـرق اسـت پـس  اول علم است پس معرفت است بانکار پس جهود است بانکار: و گفت

  . اند هالک و چون پرده برخیزد همه خداوند حجاب
  . علم آنست که قدر خویش بدانی: و گفت
  . اثبات مکر است و علم باثبات مکر و حرکات غدر است و آنچه موجود است در داخل مکر غدر است: و گفت
  . م است بدوعلم توحید جدا است ازو جود او و موجود او مفارق عل: و گفت
  . گویند اند و مردمان درحواشی او سخن می بیست سال تا علم توحید بر نوشته: و گفت
  . توحید خدای و دانسنت قدم او بود از حدث یعنی دانی که اگر سیل در دریا باشد امانه دریا باشد: و گفت
  . به توحدیست غایت توحید انکار توحید است یعنی توحید که بدانی انکار کنی که این: و گفت
  . محبت امانت خدای است: و گفت
  . هر محبت که بعوض بود چون عوض برخیزد محبت برخیزد: و گفت
  . محبت درست نشود مگر در میان دو تن که یکی دیگری را گوید ای من: و گفت
حق تعـاىل حـرام گردانیـده اسـت محبـت بـر صـاحب : چون محبت درست گردد شرط ادب بیفتد و گفت: و گفت

به محبت خدای به خدای نتوان رسید تا به جان خـویش : میل و گفت محبت افراط میل است بی: القت و گفتع
  . ها و اعتماد کردن بر آن خلل است در سخاوت انس یافنت بوعده: در راه او سخاوت نکنی و گفت

ا بشـنوند ایشـان را اهل انس در خلوت ومناجات چیزها گویند که نزدیـک عـام کفـر نمایـد اگـر عـام آن ر: و گفت
  . تکفري کنند و ایشان در احوال خویش بر آن مزید یابند و هرچه گویند ایشان را احتمال کنند و الیق ایشان این بود

  . مشاهده غرق است و وجد هالک: و گفت
  . وجد زنده کننده همه است و مشاهده مرياننده همه: و گفت
معاینـه شـدن : دیت بشرط آنکه تو در میـان هـیچ نبینـی و گفـتمشاهده اقامت ربوبیت است و ازالت عبو: و گفت

  . چیزی با یافت ذات آن چیز مشاهده است
یعنـی آنچـه اوصـاف  اع اوصاف است درظهور ذات در سروروجد انقط: وجد هالک و جداست و گفت: و گفت

  . توئی تست منقطع گردد و آنچه ذات تست در عني پريوزی روی نماید
  . ع است و غیبت او در بشریت تفرقهقرب بوجد جم: و گفت
مراقبت آن بود که ترسنده باشد بر فوت شـدن نصـیبی کـه ایشـان را از خـدای هسـت و پرسـیدند کـه فـرق : و گفت

وقت چـون : مراقبت انتظار غایب است و حیا خجلت از حاضر مشاهده و گفت: چیست میان مراقبت و حیا گفت
  . زتر از وقت نیستفوت شود هرگز نتوان یافت و هیچ چیز عزی

اگر صادقی هزارسال روی بحق آرد پس یک لحظه از حق اعراض کند آنچه در آن لحظه ازو فوت شـده : و گفت
باشد بیش از آن بود که در آن هزار سال حاصل کرده بود یعنی در آن یک لحظه حاصل توانستی کرد آنچـه در آن 

ت ضـایع شـدن حضـور آن یـک لحظـه کـه از خـدای هزار سال حاصل نکردی و دیگر معنی آنست که ماتم مضـر



  ٢٣٧

  . ادبی نتوان کرد اعراض کرده باشد به هزار سال طاعت و حضور جزاء آن بی
عبودیـت دو خصـلت اسـت : تر ازنگاهداشـت انفـاس در اوقـات نیسـت و گفـت هیچ چیز بر اولیاء سخت: و گفت

  . دای تعاىلصدق افتقار بخدای در نهان و آشکار و به نیکی اقتدا کردن برسول خ
  . عبودیت ترک مشغلهاست و مشغول بودن بدانچه اصل فراغت است: و گفت
عبودیت ترک کردن این دو نسبت است یکی ساکن شدن در لـذت و دوم اعتمـاد کـردن بـر حرکـت چـون : و گفت

  . این هر دو گم شد اینجا حق عبودیت گزارده آمد
  .  شکر آنست که نفس خود را از اهل نعمت نشمرد: و گفت
شکر را علتی است و آن آنست که نفس خود را مزید بدان مطالبت کند و با خـدای ایسـتاده باشـد بحـظ : و گفت
  . نفس
  . حد زهد تهی دست بودن است و خاىل بودن از مشغله آن: و گفت
  . از او نجات نیابی مگر به دروغ هت که راست گوئی درمهمرتین کاری کحقیقت صدق آنس: و گفت
  . کس نیست که طلب صدق کند که نیابد و اگر همه نیابد بعضی بیابدهیچ: و گفت
  . صادق روزی چهل بار از حاىل به حاىل بگردد و مرائی چهل سال بر یک حال بماند: و گفت
عالمت فقراء صادق آنست که سؤال نکنند و معارضه نکنند و اگر کسی بـا ایشـان معارضـه کنـد خـاموش : و گفت
  . شوند
زیادت شود و نقصان نگريد و اقرار زبان به زیادت شود و نه نقصان پذیرد و عمل ارکـان زیـادت تصدیق : و گفت

  . شود و نقصان پذیرد
  . آنکه جزع کند صرب بازداشنت است نفس را باخدای بی: و گفت
  . و علی ربهم یتوکلون اغایت صرب توکل است قال الله تعاىل الذین صربو: و گفت
  . لخیهاست وروی ترش ناکردنصرب فرو خوردن ت: و گفت
  . یندنبطعام است یعنی طعام در میان  توکل آنست که خوردن بی: و گفت
  . توکل آنست که خدای را باشی چنانکه پیش از این که نبودی خدای را بودی: و گفت
  . پیش از این توکل حقیقت بود امروز علم است: و گفت
یقـني قـرار : ون دلست بوعده حق تعاىل کـه داده اسـت و گفـتتوکل نه کسب کردن و نه ناکردن لکن سک: و گفت

  . گرفنت علمی بود در دل که بهیچ حال نگردد و از دل خاىل نبود
یقني آنست که عزم رزق نکنی و اندوه رزق نخوری و آن از تو کفایت آید و آن است کـه بـه علمـی کـه بـر : و گفت

  . بتو رساند اند مشغول باشی و به یقني او رزق تو گردن تو کرده
  . فتوت آنست که با درویشان نقار نکنی و با توانگران معارضه نکنی: و گفت
  . جوانمردی آنست که بار خود بر خلق ننهی و آنچه داری بذل کنی: وگفت
  . تواضع آن است که تکرب نکنی بر اهل هر دو سرای که مستغنی باشی بحق: و گفت
  . و نصیحت و شفقتخلق چهار چیز است سخاوت و الفت : و گفت
  . صحبت با فاسقان نیکو خو دوسرت دارم از آنکه باقرای بدخو: وگفت
  . حیا دیدن آالست و دیدن تقصري پس از این هر دو حالتی زاید که آن را حیا گویند: و گفت
  . عنایت بیش از آب و گل بوده است: و گفت
  . چیزی است که بدل فرو آید اما دایم نبود حال: و گفت



  ٢٣٨

  . رضا رفع اختیار است: تو گف
  . رضا آنست که بال را نعمتی شمری: و گفت
  . فقر دریاء بالست: و گفت
  . دل است از اشکال فقر خاىل شدن: وگفت
  . خوف آنست که بريون کنی حرام از جوف و ترک عمل گريی بعسی وسوق: و گفت
  . صوم نصفی است از طریقت: و گفت
دامت دوم عــزم برتــرک معــاودت ســوم خــود را پــاک کــردن از مظــالم و توبــه را ســه معنــی اســت اول نــ: و گفــت

  . خصومت
  . حقیقت ذکر فانی شدن ذاکر است در ذکر و ذکر در مشاهده مذکور: و گفت
کنند و اشارات او را در ایـن  رود و همه او را در این تصدیق می رود و بر هوا می مکر آنست که بر آب می: و گفت

  . مکر بود کسی را داندکنند این همه  تصحیح می
  . ایمن بودن مرید از مکر از کبایر بود و ایمن بودن و اصل از مکر کفر بود: و گفت

حـق تعـاىل : پرسیدند که چه حالت است که مرد آرمیده باشد چون سماع شـنود اضـطراب در وی پدیـد آیـد گفـت
آنخطاب شدند چـون در ایـن عـالم  ذریت آدم را در میثاق خطاب کرده که الست بربکم همه ارواح مستغرق لذت

  . سماع شنوند در حرکت و اضطراب آیند
تصوف صافی کـردن دلسـت از مراجعـت خلقـت و مفارقـت از اخـالق طبیعـت و فـرو مريانیـدن صـفات : و گفت

بشریت و دور بودن از دواعی نفسانی و فرود آمدن بر صفات روحانی و بلندشدن به علوم حقیقی و بکـار داشـنت 
رت است اىل االبد و نصیحت کردن جمله امت و وفا بجای آوردن بر حقیقـت و متابعـت پیغمـرب کـردن در آنچه اولی
  . شریعت

بر تـو : عنوتی است که در وی هیچ صلح نبود و رویم پرسید از ذات تصوف گفت: و باز پرسیدند از تصوف گفت
: مکـن پـس رویـم الحـاح کـرد گفـت گريد و از ذات وی سـؤال باد که دور باشی از این سخن تصوف به ظاهر مـی

  . اند قائم با خداوند چنانکه ایشان را نداند االخدای صوفیان قومی
معنـی آنسـت کـه نـاچیز : صوفی را بخل از توحید سـؤال کردنـد گفـت: تر گفت پرسیدند که از همه زشتیها چه زشت

  . باشد فنا ونقص گردد اوراه نیابد شود در وی رسوم و ناپیدا گردد در وی علوم و خدای بود چنانکه بود همیشه و
صفت بندگی همه ذل است و عجز و ضعف و استکانت و صـفت خداونـد همـه : و بازگفتند توحید چیست گفت

  . گم شده است موحد است جدا تواند کرد با آنکه عز و قدرت هر که این
ت و سکنات خلق فعـل خـدای آنکه بشناسی که حرکا: یقني است گفتند چگونه گفت: باز پرسیدند از توحید گفت

  . است که کسی را با او شرکت نیست چون این بجای آوردی شرط توحید بجای آوردی
  . بقا حق راست و فنا مادون او را: سؤال کردند از فنا و بقا گفت
  . آنکه ظاهر او مجرد بود از اعراض و باطن او از اغراض: گفتند تجرید چیست گفت
که صفات محبوب بدل صفات محب بنشیند قال رسول الله صلی الله علیه و علی آن: سؤال کردند از محبت گفت

  . آله و سلم فاذا احببته کنت له سمعا و بصراً
  . آن بود که حشمت برخیزد: سؤال کردند از انس گفت
در این چند وجه است تفکری است در آیات خدای و عالمتش آن بود که ازو معرفت : سؤال کردند از تفکر گفت

ید و تفکری است در آالء و نعما خدای که ازو محبت زایـد و تفکـری اسـت در وعـده خـدای و عـذاب او ازو زا



  ٢٣٩

و در احسان کردن خدای با نفس ازو حبا زاید از خدای تعاىل و اگـر  هیبت زاید و تفکری است در صفات نفس
ای بگریـزد و بمعصـیت مشـغول کسی گوید چرا از فکرت دروعده هیبت زاید گویم از اعتماد بر کرم خدای از خـد

  . شود
چون بنده جمله اشیاء را ملـک خـدای بینـد و پدیـد آمـدن جملـه از : سؤال کردند از تحقیق بنده درعبودیت گفت

  خدای بیند و قیام جمله به خدای بیند و مرجع جمله بخدای بیند چنانکه خدای تبارک و تعاىل فرموده است
  . ه ترجعون و این همه اورا محقق بود بصفوت عبودیت رسیده بودفسبحان الذی بیده ملکوت کل شئی والی
کند آنچه از وقوع او ترسد الجرم خلقـی  حالتی است که مراقبت انتظار می: سؤال کردند از حقیقت مراقبت گفت

  . بود چنانکه کسی از شبیخون ترسد نخسبد قال الله تعاىل فار تقب یعنی فانتظر
صدق صـفت صـادق اسـت و صـادق آنسـت کـه چـون او را بینـی : صدق گفت سؤال کردند از صادق و صدیق و

چنان بینی که شنوده باشی خرب او و چون معاینه بود بل که خرب او اگر یکبار بتو رسیده بود همۀ عمـرش همچنـان 
فـرض فـی : یابی و صدیق آنست که پیوسته بود صدق او در افعـال و اقـوال و احـوال پرسـیدند از اخـالص گفـت

اخالص فریضه است در هرچه فریضه بود چون نماز و غري آن و نماز که فریضه اسـت : نقل فی نقل گفتفرض و 
  . فرض است در سنت باخالص بودن و اخالص بودن مغز نماز بود و نماز مغز سنت

اخـالص : فنا است از فعل خویش و برداشنت فعل خویش دیدن از بـیش و گفـت: و هم از اخالص پرسیدند گفت
  . کند بريون آری خلق را از معامله خدای و نفس یعنی دعوی ربوبیت می آنست که

  . چشم داشنت عقوبت است در هر نفسی: سؤال کردند از خوف گفت
  . بوتۀ است که مرد را باالید هر که درین بوته بالوده گشت هرگز او را بال ننماید: گفتند بالی او چکار کند گفت

کنند و باری بر ایشان  شفقت بر آنست که بطوع بایشان دهی آنچه طلب می: سئوال کردند از شفقت بر خلق گفت
  . ننهی که طاقت آن ندارند و سخنی نگوئی که ندانند

اند امـروز درس  وقتی که از نفس خویش عزلت گريی و آنچه تـرادی نوشـته: گفتند تنها بودن کی درست آید گفت
  . تو شود

  . اضیدرویش ر: گفتند عزیزترین خلق کیست گفت
با کسی که هر نیکی که بـاتو کـرده باشـد بـروی فرامـوش بـود و آنچـه بـروی بـود : گفتند صحبت با که داریم گفت

  . گذارد می
  . گریسنت بر گریسنت: گفتند هیچ چیز فاضلرت از گریسنت هست گفت

  . آنکه از بندگی کسان دیگر آزاد بود: گفتند بنده کیست گفت
مرید در سیاست بود از علم و مراد در رعایت حق بود زیرا که مرید دونـده بـود و : گفتند مرید و مراد کیست گفت

  . مراد برنده دونده در برندگی رسد
  . دنیا را ترک گريی یافتی و بر خالف هواکردی به حق پیوستی: گفتند راه به خدای چگونه است گفت

  . فرو داشنت سر و پهلو بزیر داشنت: گفتند تواضع چیست گفت
این سه حجاب عام است حجاب خاص سه اسـت : گوئی حجاب سه است نفس و خلق و دنیا گفت که میگفتند 

  . دید طاعت و دید ثواب و دید کرامت
زلت عالم میل است از حالل به حرام و زلت زاهد میل است از بقا بـه فنـا و زلـت عـارف میـل اسـت از : و گفت

  . کریم به کرامت
بار بگردد و دل منافع هفتاد سـال بـر  دل مومن در ساعتی هفتاد: چیست گفت گفتند فرق میان دل مومن و منافع
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  . یک حال بماند
از آنکه تـا : یارب فرداء قیامت مرا نابینا انگیز گفتند این چه ادعاست گفت: گفت نقلست که جنید را دیدند که می

 ید و سفر بنهید تا به جمجمـه دهـنشخوانرا بک: کسی راکه ترا بیند او را نباید دید چون وفاتش نزدیک آمد گفت
مـرا وضـو دهیـد مگـر در وضـو تخلیـل فرامـوش کردنـد : خوردن اصحاب جان بدهم چون کار تنگ در آمد گفـت
گریست گفتند ای سید طریقت با این طاعت و عبادت کـه  فرمود تا تخلیل بجای آوردند پس در سجود افتاد و می

تر ازین ساعت نیست و حـاىل قـرآن خوانـدن  قت جنید محتاجهیچ و: از پیش فرستاده چه وقت سجوداست گفت
اولیرت از من بدین که خواهد بود که این ساعت صـحیفه : خوانی گفت قرآن می: خواند مریدی گفت آغاز کرد و می

بینم در هـوا بیـک مـوی آویختـه و بـادی  عمر من در خواهند نوردید و هفتاد سـاله طاعـت و عبـادت خـود را مـی
دانم که باد قطیعت است یا باد وصلت و بریک جانب صراط و بر یک جانب ملـک  جنباید نمی ا میبرآمده و آنر

دانم که مرا به کدام راه خواهند  اند و نمی الموت و قاضی که عدل صفت اوست میل نکند و راهی پیش من نهاده
: و گفتنـد بگـوی اللـه گفـتبرد پس قرآن ختم کرد و از سـورة البقـره و هفتـاد آیـت برخوانـد و کـار تنـگ درآمـد 

کرد تا چهار انگشت عقد گرفت و انگشـت مسـبحه راگذاشـت و  ام پس در تسبیح انگشت عقد می فراموش نکرده
بسم الله الرحمن الرحیم و دید فراز کرد و جان بداد غسال بوقت غسل خواست تا آبی به چشم وی رسـاند : گفت

ه چشمی که بنـام مـا بسـته شـد جـز بـه لقـاء مـا بـاز نگـردد پـس هاتفی آواز داد که دست از دیده دوست ما بدار ک
انگشتی که بنام عقد شد جز به قرمان ما بازگشـاده نگـردد  عقد کرده بود باز کند آواز آمد کهخواست تا انگشت که 

ا و رفت تا آواز داد که خـود ر راندند نمی و چون جنازه برداشتند کبوتری سفید بر گوشه جنازه نشست هر چند که می
ام شـمارنج مربیـد کـه  انـد مـن از بهـر آن نشسـته مرا رنجه مدارید که چنگ من بمسمار عشق بر گوشـۀ جنـازه دوخته

امروز قالب او نصیب کروبیان است که اگر غوغاء شما نبودی کالبد او چون باز سفید در هوا با ما پریدی یکی او 
دومقرب از درگاه عزت یا آن هیبـت بیامدنـد  آن چون: جواب منکر ونکري چون دادی گفت: را بخواب دید گفت

و گفتند من ربک من در ایشان نگریستم و خندیدم و گفتم آن روز که پرسنده او بود از من که الست بربکم بودم کـه 
اید که خدای تو کیست کسی که جواب سلطان داده باشد از غالم کی اندیشـد  جواب دادم که بلی اکنون شما آمده

گویم الذی خلقنی فهـو یهـدین بـه حرمـت از پـیش مـن برفتنـد و گفتنـد او هنـوز در سـکر  زبان او میهم امروز به 
کار غري از آن بود که ما دانستیم کـه صـد : کار خود را چون دیدی گفت: محبت است دیگری به خواب دید گفت

  . اند ما نیز خاموش شدیم تا کار چگونه شود و اند هزار نقطۀ نبوت سرافکنده و خاموش
رحمت کرد و آن همه اشـارات و عبـارات : جنید را به خواب دیدم و گفتم خدای با توچه کرد گفت: جریری گفت

  . باد برد مگر آن دو رکعت نماز که در نیم شب کردم
انـی : نقلست که یک روز شبلی بر سر خاک جنیـد ایسـتاده بـود یکـی از وی مسـئله پرسـید جـواب نـداد و گفـت

  . یننا کما کنت استحیبه و هویرانیالستحیبه و الرتاب ب
بزرگان را حال حیوة و ممات یکی است من شرم دارم که پیش خاک او جـواب مسـئله دهـم همچنانکـه درحـال 

  . حیوة شرم داشتم رحمة الله علیه
  

  ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس الله روحه العزیز
راغ حرم آن انسان ملکـی عمـروبن عثمـان آن شیخ الشیوخ طریقت آن اصل اصول به حقیقت آن شمع عالم آن چ

مکی رحمةالله و علیه از بزرگان طریقت و سادات این قوم بود و از محتشمان و معتربان این طایفه بود همه منقاد 



  ٢۴١

او بودنــد و ســخن او بــیش از همــه مقبــول بــود بریاضــت و ورع مخصــوص و بــه حقــایق و لطــایف موصــوف و 
بر خود دست نداد و در صحو رفت و تصانیف لطیف دارد درین طریـق و روزگاری ستوده داشت و هرگز سکر را 

کلماتی عاىل و ارادت او به جنید بود بعد از آنکه ابوسعید خـراز را دیـده بـود و پـري حـرم بـود و سـالهاء دراز در 
  . آنجا معتکف بود

نویسـم کـه بـا  ی میکه چیـز: نویسی گفت چه می: نوشت گفت نقلست که حسني منصور حالج را دید که چیزی می
قرآن مقابله کنم عمروبن عثمان او را دعابد کرد و از پیش خود مهجور کرد پريان گفتند هرچه بـر حسـن آمـد از آن 

  . بالها به سبب دعاء او بود
نقلست که روزی ترجمه گنج نامه بر کاغذی نوشته بود و در زیر سجاده نهاده بود و به طهارت رفته بود در متوضـا 

بردند و رفـت پـس : شیخ گفت: تا آن جزء را بردارد چون خادم بیامد نیافت با شیخ گفت: ادم را گفتخرب شد خ
نامـه بـرد زود باشـد کـه دسـتهایش بربنـد و پایهـایش بربنـد و بـردارش کننـد و بسـوزند و  آنکس کـه آن گنج: گفت

آن وقـت : نامه این بـود کـه گفـت گنج دزدد و آن نامه می باید رسید او گنج خاکسرتش بر باد دهند او را بسر گنج می
کـه : که جان در قالب آدم علیه السالم آمد جملۀ فرشتگان را سجود فرمود همه سر برخاک نهادنـد ابلـیس گفـت

من سجده نکنم و جان ببازم و سر ببینم که شاید که لعنت کنند و طاغی و فاسق و مرائـی خواننـد سـجده نکـرد تـا 
رم بجز ابلیس هیچکس را بر سر آدمی وقوف نیست و کسی سـر ابلـیس ندانسـت سر آدمی را بدید و بدانست الج

مگر آدمی پس ابلیس بر سر آدمی وقوف یافت از آنکه سجده نکرد تا بدید که به سر دیدن مشـغول بـود و ابلـیس 
یک تن  از همه مردود بود که بر دیده او گنج نهاده بودند گفتند ما گنجی در خاک نهادیم و شرط گنج آن است که

بیند اما سرش بربند تا غمازی نکند پس ابلیس فریاد برآورد کـه انـدرین مهلـتم ده و مـرا مکـش و لـیکن مـن مـرد 
نهاند و این دیده به سالمت نرود صمصـام ال ابـاىل فرمـود کـه انـک مـن المنظـرین و تـرا  گنجم گنج بر دیده من

هم و دروغ زن باشی و هیچکس راست گوی نداند مهلت دادیم و لیکن متهمت گردانیدیم تا اگر هالک نکنیم مت
تاگویند کان من الجن فسـق عـن امـر ربـه او شـیطان اسـت راسـت از کجـا گویـد الجـرم ملعـون اسـت و مطـرود و 
مخذولست و مجهول و ترجمه گنج نامه عمرو بن عثمان این بود و هم او در کتاب محبت گفته است که حق تعاىل 

ا بهفت هزار سال و در روضه انـس بداشـت و سـرها را پـیش از دلهـا بیافریـد بهفـت دلها را بیافرید بیش از جانه
شـنوانید و  هزار سال و در درجه وصل بداشت و هر روز سیصد و شصت نظـر کرامـت و کلمـه محبـت جانهـا را می

ن سیصد و شصت لطیفه انس بر دلها ظاهر کرد و سیصد و شصت بار کشف جمال بر سر تجلی کرد تا جمله در کـو
تر کس ندیدند زهوی و فخری در میـان ایشـان پدیـد آمـد حـق تعـاىل بـدان بـر ایشـان  نگاه کردند و از خود گرامني

امتحان کرد سر را در جان به زندان کرد و جان را در دل محبوس گردانید و دل را در تن بازداشت آنگـاه عقـل را 
داد آنگـاه هـر کسـی از اهـل آن مـر مقـام خـود را جویـای در ایشان مرکب گردانید و انبیاء را فرستاد و فرمانها را ب

شدند حق تعاىل نمازشان فرمود تا تن در نماز شد دل در محبت پیوست جان به قربت رسید سـر بـه وصـلت قـرار 
  . گرفت

نقلست که از حرم به عراق نامه نوشت به جنید و جریری و شبلی که بدانید شما که عزیزان و پريان عراقید هر که را 
مني حجاز و جمال کعبه باید گوئید لم تکونوا بالغیه اال بشق االنفس و هر که را بساط قـرب و درگـاه عـزت بایـد ز

رنامه نوشت که این خطی است از عمروبن عثمان مکی و ایـن  رگوئید لم تکونوا بالغیه اال بشق االرواح و در آخ
ر از شما کسـی هسـت کـه همـت بلنـد دارد گـو درآی پريان حجاز که همه با خوداند و در خوداند و برخوداند و اگ

کنیـد  درین راه که در وی دو هزار کوه آتشني است و دوهزار دریا مغرق مهلک و اگر این پایگاه نداریـد دعـوی می
دهند چون نامه به جنید رسید پريان عراق را جمع کرد و نامه بر ایشـان خوانـد آنگـاه جنیـد  که به دعوی هیچ نمی



  ٢۴٢

و بگوئید که از این کوهها چه خواسته است تا گفتند که از این کوهها مراد نیستی مرد است که تا مـرد بیائید : گفت
مـن از ایـن دو هـزار کـوه آتشـني : هزار بار نیست نشود و هزار بار هست نگردد بدرگاه عزت نرسد پس جنید گفت

  ام شبلی بهای وز سه قدم بیش نربیدهدولت ترا که آخر یکی بریدی که من هن: ام جریری گفت یکی بیش بسر نربده
خنک ترا ای جنید که یک کوه آتشني بریدی و خنک ترا که سـه قـدم بریـدی کـه مـن هنـوز : های بگریست و گفت
  . ام گرد آن از دور ندیده

نقلست که چون عمروبن عثمان به صفاهان آمد جوانی به صحبت او پیوست پس آنجوان بیمار شد و مـدتی رنـج 
این : جمعی به عیادت آمدند شیخ را اشارت کرد که قوال را بگوی تابیتی برگوید عمرو باقوال گفت بکشید روزی
  بیت برگوی

ـــــد ـــــدنی عای ـــــم یع ـــــت فل ـــــاىل مرض   م

  

ــــــــاعود  ــــــــدکم ف ــــــــرض عب ــــــــنکم و یم  م
  

  . بیمار چون این بشنید در حال صحت یافت و یکی از بزرگان طریقت شد
معنی آنست که چون نظر بنـده برعظمـت علـم وحـدانیت و : گفت پرسیدند از معنی افمن شرح الله صدره السالم

  . جالل ربوبیت افتاد نابینا شود بعد از آن از هر چه نظر برو افتد
بر تو باد که پرهیز کنی از تفکر کردن در چیزی از عظمت خدای یادر چیزی از صفات خدای کـه تفکـر در : و گفت

  . خدای معصیت است و کفر
کنـد ازو بـاوجود  حق تعاىل خطاب کرد بندگان را در میثاق و تفرقه آنسـت کـه عبـارت میجمع آنست که : و گفت

  . عبارت بر کیفیت وجد دوستان نیفتد از آنکه او سر حق است نزدیک مؤمنان: بهم و گفت
  . اول مشاهده قربت است و معرفت بعلم الیقني و حقایق آن: و گفت
  . قني آخر حقیقت استاول مشاهده زواید یقني است و اول ی: و گفت
محبت داخل است در رضا و رضا نیز درمحبـت از جهـت آنکـه دوسـت نـداری مگـر آنکـه بـدان راضـی : و گفت

  . باشی و راضی نباشی مگر بدانچه دوست داری
  . تصوف آنست که بنده در هر وقتی مشغول به چیزی بود که در آن وقت آن اولیرت: و گفت
  . ی و گرفنت بال بخوشی و آسان والله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآبصرب ایستادن بود با خدا: و گفت

  

  ذکر ابوسعید خراز قدس الله روحه العزیز
آن پخته جهان قدس آن سوخته مقام انس آن قدوه طارم طریقت آن غرقه قلزم حقیقت آن معظم عالم اعزاز قطب 

دماء ایشان بود و اشرافی عظیم داشت در ورع و ریاضـت وقت ابوسعید خراز رحمةالله علیه از مشایخ کبار و از ق
ه بـود و در مریـد پـروردن دبغایت بود و به کرامت مخصوص و در حقایق و دقایق به کمال و در همه فن بر سر آمـ

آیتی بود و او را لسان التصوف گفتند و این لقب از بهر آن دادند که درین امت کس را زبان حقیقت چنان نبود که 
همتا بود و اصل او از بغـداد بـود و  در این علم او را چهارصد کتاب تصنیف است و در تجرید و انقطاع بیاو را 

ذوالنون مصری را دیده بود و با بشروسری سقطی صحبت داشته بود و در طریقت مجتهد بـود و ابتـدائ عبـارت 
ید و در دقایق علوم بعضی از علمـاء از حالت بقاء و فنائ او کرد و طریقت خود را درین دو عبارت متضمن گردان

ظاهر بروی انکار کردند و او را به کفر منسوب کردند به بعضی الفاظ که در تصانیف او دیدنـد و آن کتـاب کتـاب 
السرنام کرده بود معنی آن فهم نکردند یکی این بود که گفته بود ان عبداً رجع اىل الله و تعلـق باللـه و سـکن فـی 

چـون : و ماسوی الله فلو قلت له من این أنت و این ترید لم یکن لـه جـواب غرياللـه گفـت قرب الله قدنسی نفسه
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بنده به خدای رجوع کند و تعلق به خدا گريد و در قرب خدای ساکن شود هم نفس خویش را هم مـا سـوی اللـه 
اشد که گوید الله و در تر از آن نب را فراموش کند اگر او را گویند تو از کجائی و چه خواهی او را هیچ جواب خوب

خـواهی گویـد اللـه اگـر چنـان بـود کـه  گوید که بعضی را از این قوم گوینـد کـه تـو چـه می صفت این قوم که او می
اندامهاء اودر تن او به سخن آید همه گویند الله که اعضاء و مفاصل او برابر آمـده بـود از نوراللـه کـه مجذوبسـت 

س نتوانـد کـه در پـیش او گویـد اللـه از جهـت آنکـه آنجـا هرچـه رود از دروی پس در قرب بغایتی رسد که هـیچک
حقیقت رود بر حقیقت و از خدای رود بر خدای چون اینجا هیچ از الله بسر نیامده باشد چگونه کسی گویـد اللـه 

  . جمله عقل عقال اینجا رسد و در حريت بماند تمام شد این سخن
رگزمیان من و ایشان مخالفت نبود از آنکه هم با ایشان بودم و هم با سالها با صوفیان صحبت داشتم که ه: و گفت
  . خود

: همه را مخري کردند میان قرب و بعد من بعد را اختیار کردم که مرا طاقت قرب نبود چنانکـه لقمـان گفـت: و گفت
  . ار نبوت نبودن حکمت اختیار گردم که مرا طاقت بمرا مخري گردانیدند میان حکمت ونبوت م

شبی بخواب دیدم که دو فرشته از آسمان بیامدند و مرا گفتنـد صـدق چیسـت گفـتم الوفـا بـالعهود گفتنـد : گفتو 
  . صدقت و هر دو بر آسمان رفتند

و گفتی شبی رسول را علیه السالم بخواب دیدم فرمود که مرا دوستداری گفتم معذورم فرمـای کـه دوسـتی خـدای 
  . هر که خدای را دوست دارد مرادوست داشته بود :مرا مشغول کرده است از دوستی تو گفت

ابلیس را بخواب دیدم عصا برگرفتم تا او را بزنم هاتفی آواز داد که او از عصـا نرتسـد از نـوری ترسـد کـه : و گفت
: اید آنچه من مردمان را بدان فـریبم گفـتم آن چیسـت گفـت شما را چه کنم که بینداخته: دل تو باشد گفتم بیا گفت

ایست کـه بـدان مـراد خـود بیـابم گفـتم آن چیسـت  مرا در شما لطیفه: ون از من برگذشت باز نگرید و گفتدنیا چ
  . نشسنت با کودکان: گفت
آمد و بر ابوبکر و عمر رضی الله عنهما  بدمشق بودم رسول را صلی الله علیه و سلم به خواب دیدم که می: و گفت

زدم رسول علیه السالم فرمـود کـه شـر ایـن از خـري ایـن  تی بر سینه میگفتم و انگش تکیه زده و من بیتی با خود می
  . بیش است یعنی سماع نباید کرد

ای پسـر خـدای : نقلست که ابوسعید خراز را دو پسر بود یکی پیش از وی وفات کرد شبی او را بخواب دید گفت
ای پدر به بددىل : را وصیت کن گفتمرا در جوار خود فرود آورد و گرامی کرد گفتم ای پسر م: باتو چه کرد گفت

: ای پدر اگر گویم طاقت نداری گفتم از خدای یـاری خـواهم گفـت: با خدای معامله مکن گفتم زیادت کن گفت
  . ای پدر میان خود و خدای تعاىل یک پرياهن مگذار

 .  
  . نقلست که سی سال بعد از این بزیست که هرگز پرياهنی دیگر نپوشید

مـرا بـرآن داشـت کـه از خـدای چیـزی خـواهم هـاتفی آواز داد کـه بجـز خـدای چیـزی دیگـر وقتی نفسم : و گفت
از خدای شـرم دارم کـه بـرای روزی چیـزی جمـع کـنم بعـد از آن کـه او : خواهی الجرم سخن اوست که گفت می

  . ضمان کرده است
ی طعام خـواهم گفـتم طعـام رفتم گرسنگی غلبه کرد و نفس چیزی مطالبه کرد تا از خدا وقتی در بادیه می: و گفت

خواهی بـاری  طعام نمی: خواسنت کار متوکالن نیست هیچ نگفتم چون نفس ناامید شد مکری دیگر ساخت گفت
گویـد کـه ایـن دوسـت مـا  صرب خواه قصد کردم تا صرب خواهم عصمت حق مرا دریافت آوازی شنیدم کـه کسـی می

ا کـه سـوی مـا آیـد ضـایع نگـذاریم تـا از مـا قـوت صـرب گوید که ما بدو نزدیکیم و مقرر اسـت کـه مـا آنکـس ر می
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آورد و پندارد که نه او ما را دیده اسـت و نـه مـا او را یعنـی بـه طعـام  خواهد و عجز و ضعف خویش پیش می می
  . شدی که صرب هم غري ماست خواسنت محجوب گشتی از آنکه طعام غري ما بود و بصرب خواسنت هم محجوب می

که سکونت یافتم : ه شدم بی زاد مرا فاقه رسید چشم من بر منزل افتاد شاد شدم نفس گفتوقتی در بادی: و گفت
 مردمـان در فـالن منـزل یدم كـه ایشـن یدم آوازشبكندم و در آنجا  یم گوریایفرو ن سوگند خوردم که در آن منزل

بـه و دنـد و مـرا برگرفتنـد یکی از اولیاء خدای خود را بازداشته است د رمیان ریـگ او را در یابیـد جمـاعتی بیام
  . منزل بردند

یک چند هر سه روز طعام خوردمی در بادیه شدم سه روز هیچ نیافتم چهارم ضعفی در من پدید آمد طبع : و گفت
بعادت خود طعام خواست برجای بنشستم هـاتفی آواز داد اختیـار کـن تـا سـببی خـواهی دفـع سسـتی را یـا طعـام 

  . هی سببی پس قوتی در من پدید آمد ودوازده منزل دیگر برفتمخواهی یا سکونت نفس را گفتم ال
یک روز بر کرانه دریا جوانی دیدم مرقع پوشیده و محربۀ آویخته گفتم سیمای او عیـان اسـت و معـاملتش : و گفت

نگرم گویم از طالب علمان اسـت بیـا  نگرم گویم از رسیدگان است و چون در محربه می نچنانست چون در وی می
راه بخدای دو است راه خواص و راه عوام ترا : رپسم که ازکدام است گفتم ای جوان راه بخدای چیست گفتتا ب

نهـی  سرپی و معاملت خود را علت وصول بحق می از راه خواص هیچ خربی نیست اما راه عوام اینست که تو می
  . شمری و محربه را آلت حجاب می

ان درنـده روی بـه مـن نهادنـد چـون نزدیـک آمدنـد مـن روی بـه رفتم ده سـگ شـبان روزی به صحرا مـی: و گفت
مراقبت نهادم سگی سپید در آنمیان بود بر ایشان حمله کرد و همه را از من دور کرد و از من جدا نشد تا وقتی کـه 

  . ندیدم دور شدم نگاه کردم سگ را
شرم نداری کـه در زیـر بنـاء  یا اباسعید: درورع عباس المهندی بگذشت و گفت: گفت نقلست که روزی سخن می

ری آنگـاه در ورع سـخن گـوئی در حـال تسـلیم شـد کـه چنـان اسـت کـه ودوانقی نشینی و ازحوض زبیـد، آب خـ
  . گوئی و سخن اوست که آفرینش دلها بر دوستی آنکس است که بدونیکوئی کند تومی
  . دو سپاردای عجب آنکه در همه عالم مر خدای را محسن نداند چگونه دل بکلیت ب: و گفت
  . دشمنی فقراء بعضی با بعضی از غريت حق بود خواست که با یکدیگر آرام نتوانند گرفت: و گفت
اند و اختیار کرده کـه روا نـدارد ایشـان را  را از اولیاء خود چون او را برگزیده لحق تعاىل مطالبه کند اعما: و گفت

  . ه ایشان را در هیچ کار راحتی بود اال بدوکه میان او و میان ایشان درآینده بود و احتمال نکند ک
دوست گريد بنده را از بندگان خود در ذکر بروی گشاده گردانـد پـس هـر کـه از  چون حق تعاىل خواهد که: و گفت

ذکر لذت یافت در قرب بر او گشاده گرداند پس او را در سرای فردا نیت فرود آرد و محل جالل و عظمت بر وی 
  . او در حفظ خدای افتد گاه که چشم او برجالل و عظمت او ابتدا باقی ماند او بیمکشوف گرداند پس هر

اول مقامات اهل معرفت تحري است با افتقار پس سرور است با اتصال پس فنا اسـت بـا انتبـاه پـس بقـا : و گفت
آلـه و سـلم نرسـید است با انتظار و نرسد هیچ مخلوقی باالی این اگر کسی گوید پیغامرب صلی الله و علیـه و علـی 

گوئیم رسید اما در خور خویش چنانکه همه را حق تعاىل متجلی شود و ابوبکر رایک بار متجلی شد د رخـور او 
  . و هر یکی را در خور آنکس

جهـد  نهایت افکند و هر که گمـان بـرد کـه بی هر که گمان برد که بجهد بوصال حق رسد خود را در رنج بی: و گفت
  . نهایت افکند تمناء بیبوی رسد خود را در 

اند ودر ملک او هرگاه که مشاهده حاصل شود میان بنده و خدای در سر بنده و فهم  خلق در قبضه خدای: و گفت
  . بنده جز خدای هیچ نماند
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وقت عزیز خود را جز به عزیزترین چیزها مشغول مکن و عزیزترین چیزهاء بنده شغلی باشد عـن الماضـی : و گفت
  . نی وقت نگاه دارو المستقبل یع

هر که بنور فراست نگرد بنور حق نگریسته باشد و ماده علم وی از حـق بـود وی را سـهو و غفلـت نباشـد : و گفت
انـد کـه ایشـان را خشـیت خـدای  از بنـدگان حـق قومی: بلکه حکم حق بود که زبان بنده را بدان گویا کند و گفت

هر که را معرفـت در دل قـرار گرفـت درسـت : نطق بدو و گفت خاموش گردانیده است و ایشان فصحا و بلغااند در
فنـا فنـاء بنـده باشـد از رژیـت : آنسنت که در هر دو سرای نبیند جز او نشنود جز او مشغول نبـود جـز بـدو و گفـت

  . بندگی و بقا بقاء بنده باشد در حضور الهی
  . فنا متالشی شدن است بحق و بقا حضور است با حق: و گفت
  . ت قرب پاکی دل است از همه چیزها و آرام دل با خدایحقیق: وگفت
  . هر باطن که ظاهر وی بخالف او بود باطل بود: و گفت
ذکر سه وجه است ذکری است بزبان و دل از آن غافل و این ذکر عادت بود و ذکری است بـه زبـان و دل : گفت

بان را گنگ کند قـدر ایـن ذکـر کـس ندانـد حاضر این ذکر طلب ثواب بود و ذکریست که دل را به ذکر گرداند و ز
  . جز خدای تعاىل

  . اول توحید فانی شدن است همه چیزها از دل مرد و بخدای بازگشنت به جملگی: و گفت
خواهد از همه چیز چون برسد مستغنی گردد به خدای از همه چیز و بـدو  عارف تا نرسیده است یاری می: و گفت

  . محتاج گردد همه چیز
  . یقت قرب آنست که به دل احساس هیچ نتوانی کرد و به وجود هیچ چیز حس نتوانی یافتحق: و گفت
  . علم آنست که در عمل آرد ترا و یقني آن است که برگريد ترا: و گفت
  . تصوف تمکني است از وقت: و گفت

  . بود ازذکر آنست که صافی بود از خداوند خویش و پر بود از انوار و در عني لذت: پرسیدند از تصوف گفت
کننـد  گمان تو به قومی که بدهند تا گشایش یابند و منـع کننـد تـا نیابنـد پـس ندامی: وهم از تصوف پرسیدند گفت

  . باسرار که بگریید برما
گریه او چندان بود که در راه باشد چون به حقایق قرب رسید و طعم وصـال : پرسیدند که عارف را گریه بود گفت

   .بچشید گریه زایل شود
  . عیش زاهد خوش نبود که بخود مشغول بود: و گفت
  . نبود جز خدای خلق عظیم آن بود که او را هیچ همت: و گفت
اضطراب یعنی صاحب توکل بایـد کـه چنـان مضـطرب شـود  سکون و سکونی بی توکل اضطرابی است بی: و گفت

  . حرکت نبود درنایافت که سکونش نبود هرگز یا چنان سکونش بود در قرب یافت که هرگزش
  . هرکه تحکم نتواند کرد در آنچه میان او و خدای است بتقوی و مراقبت به کشف ومشاهده نتواند رسید: و گفت
  . غره مشوید به صفای عبودیت که منقطع است از نفس و ساکن است با خدای: و گفت

نکه آنچه ایشـان دارنـد حـالل سه چیز را یکی از آ: رسد گفت گفتند چون است که حق توانگران به درویشان نمی
  . اند رحمةالله علیه نباشد دوم آن که بر آن موافق نباشد سوم آنکه درویشان بالاختیار کرده

  

  ذکر ابوالحسني نوری قدس الله روحه العزیز
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ته در درد دوری لطیـف عـالم اسـرار آن خویشـنت کشـ آن مجذوب وحدت آن مسلوب عزت آن قبله انوار آن نقطـه
وری رحمة الله علیه یگانه عهد و قدوه وقت و ظریف اهل محبت تصوف و شریف اهل محبت بود و ابوالحسني ن

ریاضاتی شگرفت و معامالتی پسندیده و نکتی عاىل و رموزی عجب و نظری صحیح و فراسـتی صـادق وعشـقی 
ی و قمرالصـوفیه نهایت داشت و مشایخ بـر تقـدیم او متفـق بودنـد و او را امريالقلـوب گفتنـد به کمال و شوقی بی

مرید سری سقطی بود صحبت احمد حواری یافته و از اقران جنید بود و در طریقت مجتهد بود و صاحب مذهب 
و از صدور علماء مشایخ بود و او را در طریقت بر اهمیتی قاطعه است و حجتی المعه و قاعده مذهبش آنست که 

از نوادر طریقت او یکی آنست که صحبت ایثار حرام تصوف را بر فقر تفضل نهد ومعاملتش موافق جنید است و 
ثار حق صـاحب فرمایـد بـر حـق خـویش و گویـد صـحبت بـا درویشـان فریضـه اسـت وعزلـت یداند ودر صحبت ا

ناپسندیده و ایثار صاحب بر صاحب فریضه و او را نوری از آن گفتند که چون در شب تاریک سخن گفتـی نـور از 
نه روشن شدی و نیز از آن نوری گفتند که به نور فراست از اسرار باطن خـربدادی دهان او بريون آمدی چنانکه خا

ونیز گفتند که او را صومعه بود در صحرا که همه شب آنجا عبادت کردی و خلق آنجـا بـه نظـاره شـدندی بـه شـب 
دم بـه هـیچکس ندیـ: شـدی و ابومحمـد مغـازىل گفـت درخشیدی و از صومعه او به بـاال برمی نوری دیدند که می

روم و نانی چند برداشتی و  عبادت نوری و در ابتدا چنان بود که هر روز بامداد از خانه بريون آمدی که بدکان می
درراه صدقه کردی و در مسجد شدی و نماز کردی تا نماز پیشني پس بـدکان آمـدی اهـل خانـه پنداشـتندی کـه بـه 

نه چیزی خورده است همچنني بیست سال بدین نوع دکان چیزی خورده است و اهل دکان گمان بردندی که به خا
  . معاملت کردی که کس بر احوال اومطلع نشد

نقل است که سالها مجاهده کردم و خود را به زندان بازداشتم و پشت بر خالیـق کـردم و ریاضـات کشـیدم راه بـه 
از این نفس بر هم پـس گفـتم ای باید کرد که کار برآید و یا فرو شوم و  من گشاده نشد و با خود گفتم که چیزی می

تن تو سالها بهواو مراد خودخوردی ودیدی و شنیدی و رفتی و گرفتی و خفتی و عیش کردی و شـهوت رانـدی و 
این همه بر تو تاوان است اکنون در خانه رو تابندت برنهم و هرچه حقوق حق است در گردنت قالده کنم اگر بـر 

  . ری در راه حق فرو شویآن بمانی صاحب دولتی شوی و اگر نه با
در راه حق چنني کردم و من شنیده بودم که دلهاء این طایفه نازک بود هرچه ایشان بیننـد و شـنوند سـر آن : و گفت

دیدم گفتم قول انبیاء و اولیاء حق بود مگر من مجاهده برپا کردم و ایـن خلـل از مـن  در خود آن نمی بدانند و من
ت آنگه گفتم اکنون گرد خود برآیم تا بنگرم که چیست بخود فرونگرستم آفت آن است که اینجا خالف را راه نیس

بود که نفس با دل من یکی شده بود چون نفس با دل یکی شود بال آن بود که هرچه دل تابد نفس حظ خـود از 
خـود رسـد نفـس حـظ  مانـد کـه هرچـه از درگـاه بـدل می وی بستاند چون چنان دیدم دانستم که از آن بر جای می

ستاند بعد از آن هرچه نفس بدان بیاسودی گرد آن نه گشتمی و چنـگ در چیـزی دیگـر زدمـی مـثالً اگـر او را  می
کردمـی تـا آن همـه را بـريون ت یا بـا خلـق در سـاخنت خـالف او زه یا با صدقه خوش بودی یا با خلوبانماز یا رو
ام  کـامی من در کان بی: مد پس گفتم تو که ای گفتآ و گامها همه بریده گشت آنگاه اسرار در من پدید می انداختم

کامی است و در من درکان نامرادی است آنگـه بدجلـه رفـتم و میـان  و اکنون با مریدان بگوی که کان من کان بی
دو زورق بایستادم و گفتم نروم تا ماهی درشست من نیفتد آخردر افتاد چون برکشیدم گفـتم الحمدللـه کـه کـار مـن 

ماهی افتـاد اگـر مـاری بـودی  ای ابوالحسني آنکه: م و با جنید بگفتم که مرا فتوحی پدید آمد گفتنیک آمد برفت
کرامت تو بودی لکن چو تودر میان آمدی فریب است نه کرامت که کرامت آنبود که تو در میان نباشی سبحان الله 

  . اند  این آزادگان چه مردان بوده
اند که سـرود  که جماعتی پدید آمده: ایفه برخاست و پیش خلیفه گفتنقلست که چون غالم خلیل بدشمنی این ط
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رونـد پنهـان و سـخن  کننـد و در سـردابها می گوینـد و همـه روز تماشـا می کنند و کفریـات می گویند و رقص می می
ه سـر اند از زنادقه اگر امريالمومنني فرمان دهد به کشنت ایشان مـذهب زنادقـه متالشـی شـود کـ گویند این قومی می

نني آید من او را ضامنم به ثوابی جزیـل خلیفـه در حـال فرمـود تـا ؤممالهمه این گروهند اگر این چیز از دست امري
ایشان را حاضر کردند و ایشان ابوحمزه و ارقام و شبلی نوری و جنید بودند پس خلیفه فرمود تا ایشـان را بـه قتـل 

و ا در پـیش انـداخت بـه صـدق و بجـای ارقـام بنشسـت آرند سیاف قصد کشنت ارقام کرد نوری بجسـت و خـود ر
ای جـوانمرد هنـوز وقـت تـو نیسـت و شمشـري چیـزی : آر طرب کنان و خندان سیاف گفـت اول مرا به قتل: گفت

دارم و  بناء طریقت من بر ایثار است و من اصـحاب را بـر ایثـار مـی: زدگی کنند نوری گفت نیست که بدان شتاب
کـنم تـا عمـر نـز ایثـار کـرده  هم تا این نفسی چند در کار این برادراناخو ندگانی است میعزیزترین چیزها دردنیا ز

باشم با آنکه یک نفس در دنیا نزدیک من دوسـرت ا زهـزار سـال آخـرت ا زآنکـه ایـن سـرای خـدمت اسـت و آن 
لیفـه از سرای قربت و قربت من به خدمت باشد چون این سخن بشنیدند از وی در خدمت خلیفه عرضه کردنـد خ

: انصاف وقدم صدق او تعجب آمد فرمود توقف کنید به قاضی رجوع فرمود تا در کار ایشان نظر کند قاضی گفت
: حجتی ایشان را منع نتوان کرد پس قاضی دانست که جنید در علوم کامل است و سخن نوری شنیده بود گفت بی

از بیسـت دینـار چنـد زکـوة : ب نتواندداد پس گفـتاز این دیوانه مزاج یعنی شبلی چیزی از فقه برپسم که او جوا
صـدیق اکـرب رضـی : این زکوة این چنني که نصب کرده اسـت گفـت: بیست و نیم دینار گفت: باید داد شبلی گفت

غرامـت را کـه آن : این نیم دینار چیست که گفتی گفـت: الله عنه که چهل هزار دینار بداد و هیچ بار نگرفت گفت
داشت تانیم دینارش بباید داد پس از نوری مسئله پرسید ا زفقه در حال جـواب داد قاضـی  بیست دینار چرا نگاه

ای قاضی این همه پرسیدی و هیچ نرپسیدی کـه خـدای را مرداننـد کـه قیـام همـه بـه : خجل شد آنگاه نوری گفت
از مشـاهده  دوست و حرکت و سکون همه به دوست و همه زنده بدواند و پاینده بـه مشـاهده او اگـر یـک لحظـه

حق باز مانند جان از ایشان برآیدبدو خسبند و بدو خورند و بدو گريند و بـدو رونـد و بـدو بیننـد و بـدو شـنوند و 
اند  بدو باشند علم این بود نه آنکه تو پرسیدی قاضی متحري شد و کس به خلیفه فرستاد که اگر اینها ملحد و زندیق

حاجـت : نـدحاجت خواهیـد گفت: خلیفه ایشان را بخواند و گفت من حکم کنم که در روی زمني یک موحد نیست
ما آنست که ما را فراموش کنی نه به قبول خود ما را مشرف گردانی و نـه بـرد مهجـور کنـی کـه مـا را رد تـو چـون 

  . قبول تست و قبول تو چون رد تو است خلیفه بسیار بگریست و ایشان را به کرامتی تمام روانه کرد
حاسن حق بدار ایـن مدست از : کرد گفت یک روز مردی را دید درنماز که با محاسن حرکتی می نقلست که نوری

: کافر شـد او را پـیش خلیفـه بردنـد خلیفـه گفـت سخن به خلیفه رسانیدند و فقها اجماع کردند که او بدین سخن
محاسـن از آن : فـتخـدای گ از آن: بنده از آن کیست گفت: چرا گفتی گفت: بلی گفت: این سخن تو گفتی گفت

  . الحمدلله که خدای مرا از قتل او نگاه داشت: از آن کسی که بنده آن او بودپس خلیفه گفت: که بود گفت
اند که درین چهل سال هـیچ آرزو نبـود و بهـیچ چیـز شـهوتم  چهل سالست تا میان من و میان دل جداکرده: و گفت

  . ت باز بود که خدای را بشناختمنبود و هیچ چیز در دلم نیکو ننمود و این از آن وق
  . کردم تا وقتی که من همه آن نور شدم نوری درخشان دیدم در غیب پیوسته در وی نظر می: و گفت
وقتی از خدای تعاىل درخواستم که مرا حالتی دایم دهد هـاتفی آواز داد کـه ای ابوالحسـني بـر دایـم صـرب : و گفت

  . نتواند کرد اال دائم
حـرب مـن سـخت : روز پیش نوری شد نوری در پیش جنید به تظلم در خاک افتاد و گفـت نقلست که جنید یک

آیم او غایـب  شوم و چـون مـن پدیـد مـی آید من گم می شده است و طاقتم نماند سی سالست که چون او پدید می
: گفـت گوید یا من باشـم یـا تـو جنیـد اصـحاب را کنم می د و حضور او در غیبت من است هر چند زاری میومیش
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چنان باید که اگـر پـرده شـود بتـو و : بنگرید کسی را که درمانده و ممتحن و متحري حق تعاىل است پس جنید گفت
  . اگر آشکارا شود بتو تو نباشی و خود همه او بود

گوید الله الله و  گردد و می نقلست که جمعی پیش جنید آمدند و گفتند چند شبانروز است تا نوری بیک خشت می
آورد اصـحاب جنیـد  گزارد و آداب نمـاز بجـای مـی عام و شراب نخورده است و نخفته و نمازها بوقت میهیچ ط

شناسـد پـس ایـن  جـای آوردن میبدارد و آداب  گفتند او هشیار است و فانی نیست از آنکه اوقات نماز نگاه مـی
گوئیـد کـه آنهـا کـه در وجـد  ا میچنني نیست که شـم: تکلف است نه فنا که فانی از هیچ چیز خرب ندارد جنید گفت

مانند پس جنید پیش  مباشند محفوظ باشند پس خدای ایشان را نگاه دارد از آنکه وقت خدمت از خدمت محرو
دارد تا من نیـز در خـروش آیـم و اگـر دانـی کـه  یا ابوالحسني اگردانی که با او خروش سود می: نوری آمد و گفت

  . نیکومعلما که توئی ما را: ی در حال از خروش باز ایستاد و گفترضا به تسلیم کن تادلت فارغ شود نور
و : السالم علیک یا ابابکر شبلی گفت: نوری بیامد و بر کنارۀ بایستاد و گفت: گفت نقل است که شبلی مجلس می

تـو در  حق تعاىل راضی نبود از عالمی در علم گفنت که آنرا در عمل نیارد اگـر: علیک السالم یا امريالقلوب گفت
عملی جاه نگاه دار و اگر نه فرود آی شبلی نگـاه کـرد و خـود را راسـت نیافـت فـرود آمـد و چهـار مـاه در خانـه 

یـا : بنشست که بريون نیامد خلق جمع شدند و اورا بريون آوردند و بر منرب کردنـد نـوری خـرب یافـت بیامـد و گفـت
د و مـن نصـحیت کـردم مـرا بسـنگ براندنـد و بمزبلهـا ابابکر تو بر ایشان پوشیده کردی الجرم بر منـربت نشـاندن

آن بـود کـه رهـا  مـن نصیحت: یا امريالقلوب نصیحت تو چه بود و پوشیده کردن من چه بود گفت: انداختند گفت
نصیحت من آن بود که رها کردم خلـق خـدای را : کردم خلق خدای را به خدای و پوشیده کردن من چه بود گفت

و خلـق خـدا  خـدای تو آن بود که حجاب شدی میان خدای وخلق و تو کیستی کـه میـان به خدای و پوشیده کردن
  . بینیم تو را اال فضول واسطه باشی پس نمی

نقلست که جوانی پای برهنه از اصفهان به عزم زیارت نوری بريون آمد چون نزدیک رسیدنوری مریدی را فرمـود 
آید که این حدیث بر وی تافته است چـون برسـید نـوری  که جوانی می: تا یک فرسنگ راه بجاروب برفت وگفت

از اصفهان و ملک اصفهان آن جوان را کوشکی وهزار دینار اسباب و کنیزکی به هزار : آئی گفت از کجا می: گفت
داد و  اگر ملک اصـفهان تـو را کوشـکی و کنیزکـی و هـزار دینـار مـی: داد که از آنجا مرو پس نوری گفت دینار می

اسباب دادی که از آنجا مرو و تو این طلب را با آن مقابله کردی جوان در حال فریاد برآورد که مرا مزن هزار دینار 
 اگر حق تعاىل هژده هزار عالم بر طبقی نهد و در پیش مریدی نهد و او در آن نگرد مسلمش نبود کـه: نوری گفت

  . حدیث خدای کند
: گریستند چون آنکس برفت نوری روی بـه یـاران کـرد و گفـت نقلست که نوری با یکی نشسته بود و هر دو زار می

کـرد و افسـانه روزگـار خـود  ابلـیس بـود حکایـت خـدمات خـود می: دانستید که آن شخص که بود گفتند نه گفـت
نـوری در : گریسـتم جعفـر خلـدی گفـت گریسـت مـن نیـز می نالید و چنانکه دیدیـد می و از درد فراق می. گفت می

بار خدایا اهل دوزخ را عذاب کنی جمله آفریـده : گوید گفت د من گوش داشتم که تا چه میکر خلوت مناجات می
تواند به علم و قدرت و ارادت قدیم و اگر هر آینه دوزخ را از مردم پرخواهی کـرد قـادری بـر آنگـه دوزخ از مـن 

کـی بیامـدی و گفتـی کـه من متحري شدم آنگاه به خـواب دیـدم کـه ی: پرکنی و ایشان را به بهشت بربی جعفر گفت
  . خدای فرموده است که ابوالحسني را بگوی که ما ترا بدان تعظیم و شفقت بخشیدم

کـردم  رسیدم، دعـا می کردم و هر بار که به حجراالسود می شبی طواف گاه خاىل یافتم طواف می: نقلست که گفت
اىل و صفتی روزی کن کـه از آن نگـردم یـک گفتم اللهم ارزقنی حاال و صفة ال التغري منه باری خدایا مرا ح و می

خواهی که با ما برابری کنی مائیم که از صـفت خـود برنگـردیم  روز از میان کعبه آوازی شنیدم که یا ابوالحسني می
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  . اما بندگان گردان داریم تا ربوبیت از عبودیت پیدا گردد مائیم که بر یک صفتیم صفت آدمی گردان است
گفـتم مراقبتـی چنـني  كـرد م او را دیدم به مراقبت نشسته که موئی بر تن او حرکت نمـیشبلی گوید پیش نوری شد
  . تر بود از گربه که بر سوراخ موش بود و او از من بسیار ساکن: نیکو از که آموختی گفت

نقلست که شبی اهل قادسیه شنیدند که دوستی از دوستان خـدای خـود را در وادی شـريان بـاز داشـته اسـت او را 
ریابید خلق جمله بريون آمدند و بوادی سباع رفتند دیدند نوری را که گوری فرو برده بود ودر آنجا نشسته و گـرد د

مـدتی بـود تـا : بر گرد او شريان نشسته شفاعت کردند و او را به قادسیه آوردند پس از آن حال سئوال کردند گفـت
رطب آرزو کردم گفتم هنوز جای آرزو مانده اسـت در چیزی نخورده بودم و درین بادیه بودم چون خرمابن بدیدم 

  . من درین وادی فروآیم تا شريانت بدرند تا بیش خرما آرزو نکند
کردم دزدی جامه مـن بـربد هنـوز از آب بـريون نیامـده بـودم کـه بـاز آورد  روزی در آب غسل می: نقلست که گفت

  . ازده در حال نیک شددست او خشک شده بود گفتم الهی چون جامه بازآورد دست او ب
چون من به گرمابه روم جامه من نگاه دارد کـه روزی بـه گرمابـه رفـتم : پرسیدند که خدای تعاىل با تو چه کند گفت

  . یکی جامه من بربد گفتم خداوندا جامه من بازده در حال آن مرد بیامد وجامه باز آورد و عذر خواست
و خلـق بسـیار بسـوختند بـر یـک دکـان دو غـالم بچـه رومـی بودنـد  نقلست که در بازار نخاسان بغداد آتش افتاد

که هر که ایشان را بريون آرد هزار دینار : گفت سخت با جمال و آتش گرد ایشان فرو گرفته بود و خداوند غالم می
ردند ک مغربی بدهم هیچکس را زهره نبود که گرد آن بگردد ناگاه نوری برسید آن دو غالم بچه را دید که فریاد می

بسم الله الرحمن الرحیم و پای در نهاد و هردو را به سالمت بريون آورد خداوند غالم هـزار دینـار مغربـی : گفت
اند که ما دنیـا را  اند بنا گرفنت داده بردار و خدای را شکر کن که این مرتبه که بما داده: پیش نوری نهاد نوری گفت

  . ایم به آخرت بدل کرده
روزی نـان و شـري پـیش نـوری بـردم و او آتـش بدسـت گردانیـده بـود : ت زیتونـه نـام گفـتنقلست که خادمه داش

هنجار مردی است در حال زنی بیامد و مـرا بگرفـت  خورد گفتم بی انگشتان او سیاه شده هم چنان ناشسته نان می
آرند  که جامه اینک میاو رامرنجان : که رزمه جامه من بردۀ و مرا پیش امري بردند نوری بیامد و کس امري را گفت

هنجار مردی  دگرگوئی که بی: آورد پس من خالص یافتم شیخ مرا گفت آمد ورزمه جامه می نگاه کردند کنیزکی می
  . توبه کردم: است زیتونه گفت

گریسـت نـوری پـای بـر خـر زد و  گذشت یکی را دید که بار افتاده و خـرش مـرده و او زار می نقلست که نوری می
  . ه جای خفنت است حاىل بر خاست مردبار برنهاد و برفتبرخیز چ: گفت

نقلست که نوری بیمار شـد جنیـد بـه عیـادت او آمـد و گـل و میـوه آورد بعـد از مـدتی جنیـد بیمـار شـد نـوری بـا 
که هر کس از این بیماری جنید چیزی برگريیـد تـا او صـحت یابـد گفتنـد : اصحاب بعیادت آمد پس با یاران گفت

  . نوبت که به عیادت آئی چنني آی نه چنان که گل و میوه آری این: حاىل برخاست نوری گفتبرگرفتیم جنید 
کرد پس به زندان بردند من پـیش او  زدند و او صرب می قوت که به تازیانه می پريی دیدم ضعیف و بی: نوری گفت

د به همت بال توان کشـید نـه ای فرزن: قوت چگونه صرب کردی بر آن تازیانه گفت رفتم و گفتم تو چنني ضعف و بی
  . آنکه در بال آمدن همچنان بود که از بال بريون شدن: بجسم گفتم پیش تو صرب چیست گفت

هفت دریا است از نار و نور چون هر هفت را  نقلست که از نوری سئوال کردند که راه به معرفت چون است گفت
  . آخرین را بیک لقمه فرو بردیگذاره کردی آنگاه لقمۀ گردی در حلق او چنانکه اولني و 

او را بگوی که نـوری سـالم : و بوحمزه اشارت به قرب کردی گفت: نقلست که یکی از اصحاب بوحمزه را گفت
  . گوید قرب قرب در آنچه ما در آنیم بعد بعد بود رساند و می می
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  . مشاهده ربوبیت است: و سؤال کردند از عبودیت گفت
وقتی که از خـدای فهـم کنـد و اگـر از خـدای فهـم : ود که خلق را سخن گوید گفتو گفتند آدمی که مستحق آن ش

  . کند بالی او در عباد الله و بالد الله عام بود نمی
اشـارت مسـتغنی اسـت از عبـارت و یـافنت اشـارت بحـق اسـتغراق سـرایر اسـت از : سئوال کردند از اشارت گفت

  . عبارت صدق
ممتنـع اسـت زبـان از نعمـت حقیقـت او و گنـگ اسـت بالغـت ادیـب از بخدای کـه : سئوال کردند از وجد گفت

  . وصف جوهر او که کار وجد از بزرگرتین کارها است و هیچ دردی نیست دردمندتر از معالجه وجد
  . ایست که در سرنجنبد و از شوق پدید آید که اندامها بجنبش آید یا از شادی یا از اندوه وجد زبانه: و گفت

عقل عاجزی است وعاجز داللـت : خدای گفتند پس حال عقل چیست گفت: ت به خدای گفتگفتند دلیل چیس
  . مثل او بود نتوان کرد جز بر عاجزی که

  . راه مسلمانی بر خلق بسته است تا سر بر خط رسول علیه السالم ننهند گشاده نشود: وگفت
است و از آفت نفس صـافی شـده و از هـوا اند که جان ایشان از کدورت بشریت آزاد گشته  صوفیان آن قوم: و گفت

  . اند و از غري او رمیده نه ملک بودند و نه مملوک خالص یافته تا در صف اول و درجه اعلی با حق بیارامیده
  . صوفی آن بود که هیچ چیز در بند او نبود و او در بند هیچ چیز نشود: و گفت
یعنی اگر رسم بودی به مجاهده بدست آمدی و اگر تصوف نه رسوم است ونه علوم لیکن اخالقی است : و گفت

علم بودی به تعلم حاصل شدی بلکه اخالقی است که تحلقوا باخالق الله بخلـق خـدای بـريون آمـدن نـه برسـوم 
  . دست دهد و نه بعلوم

  . تصوف آزادی است و جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت: و گفت
  . صیب حقتصوف ترک جمله نصیبهاء نفس است برای ن: و گفت
  . تصوف دشمنی دنیا است و دوستی موىل: و گفت

تو او را چه دانی و اگر بـدان زنـده مـانی : نوری پیش او رفت و گفت. گفت نقلست که روزی نابینائی الله الله می
و بیهـوش شـد و از آن شـوق بـه صـحرا افتـاد و در نیسـتانی نـو دروده و آن نـی در پـای و پهلـوی او : این بگفـت

آمـد بونصـر سـراج گویـد چـون او را از آنجـا بـا  شد و از هر قطره خون الله الله پدید می خون روان می رفت و می
تـا نـوری : کـرد جنیـد گفـت وفـات می روم و در آن آخـرهم آنجـا مـی: خانه آوردند گفتند بگوی الاله اال الله گفت

  . لله علیهکه صدیق زمانه او بود رحمةا: وفات کرد هیچ کس در حقیقت صدق سخن نگفت
  

  ذکر بوعثمان حريی قدس الله روحه العزیز
آن حاضر اسرار طریقت آن ناظر انوار حقیقت آن ادب یافته عتبه عبودیت آن جگر سوخته جذبه ربوبیت آن سـبق 
برده در مریدی و پريی قطب وقت عثمان حريی رحمة الله علیه از اکابر این طایفه و از معتربان اهل تصـوف بـود 

ر بود و عاىل همت و مقبول اصحاب و مخصوص بانواع کرامات و ریاضات و وعظی شـافی داشـت و و رفیع قد
اشارتی بلند و در فنون علـوم و طریقـت و شـریعت کامـل بـود و سـخنی مـوزون و مـؤثر داشـت و هـیچکس را در 

را چهـارم نیسـت بزرگی او سخن نیست چنانکه اهل طریقت در عهداو چنني گفتند که در دنیا سه مردند که ایشـان 
جنیـد و رویـم و یوسـف : عثمان در نیشابور و جنید در بغداد و بوعبدالله الجال بشام و عبدالله محمـدرازی گفـت

حسني و محمد فضل و ابوعلی جوزجـانی و غـري ایشـان را از مشـایخ بسـی دیـدم هـیچکس از ایـن قـوم شناسـاتر 



  ٢۵١

ازو بـود و او بـا جنیـد و روبـم و یوسـف حسـني و بخدای از ابوعثمان حريی ندیدم و اظهار تصـوف در خراسـان 
محمدفضل صحبت داشته بود و او را سـه پـري بزرگـوار بـود اول یحیـی معـاد و دوم شـاه شـجاع کرمـانی و سـوم 
ابوحفص حداد و هیچکس از مشایخ ازدل پريان چندان بهره نیافت که او یافت و در نیشابور او را منرب نهادند تـا 

طلبید در حـال طفولیـت  پیوسته دلم چیزی از حقیقت می: د و ابتداء او آن بود که گفتسخن اهل تصوف بیان کر
بودم که جز این که عامه بـر آننـد چیـزی دیگـر هسـت و شـریعت را  و از اهل ظاهر نفرتی داشتم و پیوسته بدان می

  . اسراریست جز این ظاهر
یکـی رومـی و یکـی کشـمريی و یکـی تـرک و رفت با چهار غالم یکی حبشی و  نقلست که روزی به دبريستان می

دواتی زرین در دست و دستاری قصب بر سر و خزی پوشیده بکاروانسرائی کهنه رسید و در نگریسـت خـری دیـد 
تـو چـرا بـا منـی : کند و اور ا قوت آن نه که براند رحـم آمـدش غـالم را گفـت پشت ریش کالغ از جراحت او می

ذرد با آن یار تو باشیم در حال جبه خز بريون کرد و بـر دراز گـوش پوشـید و تا هر اندیشه که بر خاطر تو بگ: گفت
دستاری قصب بوی فرو بست در حال آن خر به زبان حال در حضرت عزت مناجاتی کرد بوعثمان هنوز بـه خانـه 

گشاده نرسیده بود که واقعه مردان بوی فرو آمد چون شوریدۀ به مجلس یحیی افتاد از سخن یحیی معاذ کار بروی 
شد از مادر و پدر بربید و چندگاه درخدمت یحیی ریاضت کشید تا جمعی از پیش شاه شجاع کرمانی برسـیدند و 
حکایت شاه بازگفتند او را میلی عظیم بدیدن شاه کرمانی پدید آمد دستوری خواست و به کرمان شـد بـه خـدمت 

است کسی که پرورده رجا بود از وی سـلوک نبایـد تو بارجاخو کرده و مقام یحیی رج: شاه شاه او را بار نداد گفت
که بر جا تقلید کردن کاهلی بار آورد و رجا یحیی را تحقیق است و ترا تقلید بسـیار تضـرع نمـود و بیسـت روز بـر 
آستانه او معتکف شد تا بار دادند در صحبت او بماندو فوائد بسیاری گرفت تا شاه عـزم نیشـابور کـرد بـه زیـارت 

پـس بوعثمـان را همـه : پوشید بوحفص شاه را استقبال کرد و ثنـا گفـت با وی بیامد و شاه قبا میبوحفص عثمان 
کـرد کـه چیـزی گویـد کـه شـاه غیـور بـود بوعثمـان  همت صحبت بوحفص بود اما حشمت شاه او را از آن منع می

دیـد  ظـیم بلنـد میآزار شاه پیش بوحفص بماند از آنکه کـار بـوحفص ع خواست تا سببی سازد که بی ازخدای می
بـا شـاه بـه حکـم انبسـاط ایـن : چون شاه عزم بازگشنت کرد بوعثمان هم برگ راه بساخت تاروزی بوحفص گفـت
اجابـت کـن شـیخ را پـس شـاه : جوان را اینجا بمان که ما را با وی خوش است شاه روی بـه عثمـان کـرد و گفـت

  . ق ابوعثمانبرفت و بوعثمان آنجا بماند و دید آنچه دید تا ابوحفص در ح
به زیان آورد تا که به صالح باز آید یعنی نخست آتشـی بـوده اسـت  را واذ را اکه آن واعظ یعنی یحیی مع: گفت

  . بایست تا آن را زیادت کند و نبود کسی می
  . هنوز جوان بودم که بوحفص مرا از پیش خود براند: نقلست که بوعثمان گفت

هیچ نگفتم و دلم نداد که پشت بر وی کنم همچنان روی سوی او بـازپس نخواهم که دگر نزدیک من آئی : و گفت
دیـدم و  رفتم گریان تا از چشم او غایب شدم ودر برابر او جـائی سـاختم و سـوراخی بریـدم و از آنجـا او را می می

بخوانـد و  عزم کردم که از آنجا بريون نیایم مگر به فرمان شیخ چون شیخ مرا چنان دید و آن حال مشاهده کرد مرا
  . مقرب گردانید ودخرت بمن داد

ام و مـرا از هـیچ حـال بـه  و سخن اوست که چهل سال است تا خداوند مرا در هر حال که داشته است کاره نبـوده
ام و دلیل برین سخن آنسـت کـه منکـری بـود او را بـه  حاىل دیگر نقل نکرده است که من در آن حال ساخط بوده

ای شکم خوار چیزی نیسـت بـازگرد بوعثمـان بازگشـت چـون : تا بدرسرای او گفتدعوت خواند بوعثمان برفت 
نیکو جدی داری در چیـزی خـوردن کمـرت اسـت بـرو شـیخ : باره بازآمد آوزا داد که ای شیخ یا پس بازگشت گفت

خواند  سنگ بخور و اال بازگرد شیخ برفت دیگر همچنني تاسی بار او را می: برفت دیگر بار بخواند باز آمد گفت
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آمد بعد از آن مـرد در پـای شـیخ افتـاد و بگریسـت و  رفت که تغريی در وی پدید نمی آمد و می راند شیخ می و می
مـردی کـه سـی بـار تـرا بخـواری برانـدم یـک ذره تغـري در تـو پدیـد نیامـد  تو چه: توبه کرد و مرید او شد و گفت

برانی بروند و چون بخوانی بیایند و هیچ تغري در  این سهل کاریست کار سگان چنني باشد که چون: بوعثمان گفت
  . ایشان پدید نیاید این پس کاری نبود که سگان با ما برابرند کار مردان کار دیگر است

رفت یکی از بام طشتی خاکسرت بر سر او ریخت اصحاب در خشم شدند خواستند که آنکـس  نقلست که روزی می
  . باید کرد که کسی که سزای آتش بود به خاکسرت با او صلح کردند کر میهزار بار ش: را جفا گویند بوعثمان گفت

در ابتدا توبه کردم در مجلس بوعثمان و مدتی بر آن بـودم بـاز در معصـیت افتـادم و از خـدمت او : بوعمرو گفت
نان ای پسـر بـا دشـم: گـریختم روزی ناگـه بـدو رسـیدم مـر او گفـت دیدم می اعراض کردم و هر جائی که او را می

منشني مگر که معصوم باشی از آنکه دشمن عیب تو بینـد چـون معیـوب باشـی دشـمن شـاد گـردد و چـون معصـوم 
باشی اندوهگني شود اگر ترا باید که معصیتی کنی پیش مـا آی تـا مـا بـالء تـرا بـه جـان بکشـیم و تـو دشـمن کـام 

  . دلم از گناه سري شد و توبه نصوح کردم: نگردی چون شیخ این بگفت
رفت ربابی در دست و سرمست ناگاه بوعثمان رادید موی در زیـر کـاله پنهـان کـرد و  ست که جوانی قالش مینقل

مـرتس کـه : رباب در آستني کشید پنداشت که احتساب خواهد کرد بوعثمان از سر شـفقت نزدیـک او شـد و گفـت
د و خرقـه در وی پوشـید و اند جوان چون آن بدید توبـه کـرد و مریـد شـیخ شـد و عسـلش فرمـو برادران همه یکی
باید کرد در سـاعت واقعـه مـردان بـوی فـرو آمـد چنانکـه  الهی من از آن خود کردم باقی ترا می: سربرآورد و گفت

ای شـیخ در رشـک : بوعثمان در آن واقعه متحري شد نماز دیگر را ابوعثمان مغربی برسـید بوعثمـان حـريی گفـت
اش بـوی خمـر  شتیم رایگـان بسـر ایـن جـوان درافکندنـد کـه از معـدهدا سوزم که هرچه ما بعمری دراز طمع می می
  . آید تا بدانی که کار خدای دارد نه خلق می

شـکر کـن کـه یـک عضـو بـاری : گردد گفـت گویم دل با آن یار نمی نقلست که یکی از او پرسید که به زبان ذکر می
  . دمطیع شد و یک جزو را از تو راه دادند باشد که دل نیز موافقت کن

نقلست که مریدی پرسید که چگوئی در حق کسی که جمعی برای او برخیزند خوش آید و اگر نخیزند ناخوش آیـد 
از من مسئله چنني و چنني پرسیدند چـه گـویم چنـني کسـی را کـه : تا روزی در میان جمعی گفت: شیخ هیچ نگفت

  . اگر در همني بماند گو خواه ترسا مريخواه جهود
ه سال خـدمت او کـرد و از آداب و حرمـت هـیچ بازنگرفـت و بـا شـیخ بـه سـفر حجـاز شـد و نقلست که مریدی د

چـون بمـربز : که سری از اسرار با من بگوی تا بعد از ده سال شـیخ گفـت: گفت ریاضت کشید و در این مدت می
ري پرسـیدند روی ایزار پای بکش که این سخن دراز است فهم من فهم این سخن بدان ماند کـه از ابوسـعید ابـوالخ

  . آنکه کودکان را گویند که بینی پاک کن آنگه حدیث ما گفت: رحمةالله علیه که معرفت چیست گفت
صحبت با خدای به حسن ادب باید کرد و دوام هیبت و صـحبت بـا رسـول صـلی اللـه و علیـه و سـلم بـه : و گفت

ردن و صـحبت بـا بـرادران بتـازه متابعت سنت و لزوم ظاهر علم و صحبت با اولیا به حرمـت داشـنت و خـدمت کـ
چـون مریـدی چیـزی شـنود از : روئی اگر در گناه نباشند و صحبت با جهال بدعا و رحمت کردن بر ایشان و گفـت

علم این قوم و آن را کار فرماید نور آن به آخر عمـر در دل او پدیـد آیـد ونفـع آن بـدو رسـد و هرکـه ازو آن سـخن 
ی شنود از علم ایشان و بدان کار نکند حکایتی بـود کـه یـاد گرفـت روزی چنـد بشنود او را سود دارد و هر که چیز

  . برآید فراموش شود
  . هر که را در ابتداء ارادت درست نبود بنده اور ا به روزگار نیفزاید اال ادبار: و گفت
   .بر خود امري کند بدعت گوید کند حکمت گوید و هر که هوا را هرکه سنت را بر خود امري: و گفت
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بینـد کـه عیـب نفـس کسـی بینـد کـه در همـه حالهـا خـود  و بیند تـا هـیچ ازو نیـک هیچ کس عیب خود نه: و گفت
  . رانکوهیده دارد

  . مرد تمام نشود تا در دل او چهار چیز برابر نگردد منع و عطا و ذل و عز: و گفت
دبـود و مریـدی کـه او را طمـع که عزیزترین چیزی بروی زمني سه چیز است عالمی که سخن او از علم خو: وگفت

  . کیفیت نبود و عارفی که صفت حق کند بی
  . اصل ما درین طریق خاموشی است و بسنده کردن به علم خدای: و گفت
  . خالف سنتدر ظاهر عالمت ریاء باطن بود: و گفت
  . دسزاوار است آنرا که خدای تعاىل به معرفت عزیز کرد که او خود را به معصیت ذلیل نکن: و گفت
هـر کـرا : صالح دل در چهار چیز است در فقر به خدای و استغنا از غري خدای و تواضع و مراقبت و گفت: و گفت

  . اندیشه او در جمله معانی خدای نبود نصیب او در جمله معانی ازخدای ناقص بود
  . هر که تفکر کند در آخرت و پایداری آن رغبت در آخرتش پدید آید: و گفت
زاهد شود در نصیب خویش از راحت و عز و ریاست دىل فـارغش پدیـد آیـد و رحمـت بـر بنـدگان  هر که: و گفت
  . خدای
  . زهد دست داشنت دنیاست و پاک ناداشنت اندر دست هر که بود: و گفت
  . اندوهگني آن بود که پروای آتش نبود که از اندوه برسد: و گفت
  . ب معصیت نبوداندوه بهمه وجه فضیلت مؤمن است اگر به سب: و گفت
  . خوف از عدل اوست و رجا از فضل او: و گفت
  . صدق خوف پرهیز کردن است از روزگار بظاهر و باطن: و گفت
  . خوف خاص در وقت بود و خوف عام در مستقبل: و گفت
  . خوف ترا به خدای رساند و عجب دور گرداند: و گفت
  . صابر آن بود که خوی کرده بود به مکاره کشیدن: و گفت
  . شکر عام بر طعام بود و بر لباس و شکر خاص بر آنچه در دل ایشان آید از معانی: و گفت
اصل تواضع از سه چیز است از آنکه بنده از جهل خویش به خدای تعاىل یاد کندو از آنکه از گناه خویش : و گفت

سـت بـه خـدای از آنکـه اعتمـاد توکل بسنده کردن ا: یاد کند و آنچه احتیاج خویش به خدای تعاىل یاد کندوگفت
  . بروی دارد

  . هر که از حیا سخن گوید و شرم ندارد از خدای در آنچه گوید او مستدرج بود: و گفت
  . یقني آن بود که اندیشه و قصد کار فردا او را اندک بود: و گفت
  . شوق ثمره محبت بود هر که خدای را دوست دارد آرزومند خدای و لقاء خدای بود: و گفت
بقدر آنکه بدل بنده از خدای تعاىل سروری رسد بنده را اشتیاق پدید آید بـدو و بقـدر آنکـه بنـده از دور : و گفت

  . شود ترسد بدو نزدیک ماندن او و از راندن او می
و گفـت محبـت را از آن نـام محبـت  .بخوف محبت درست گردد و مالزمت ادب بـر دوسـت مؤکـد گـردد: و گفت

   .دل بود جز محبوب محو گرداندکردند که هر چه در 
  . هر که وحشت غفلت نچشیده باشد حالوت انس نیابد: و گفت
تفویض آن بود که علمی که ندانی به عالم آن علم بگذاری و تفویض مقدمه رضا است و الرضا باب الله : و گفت
  . االعظم
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  . زهد در حرام فریضه است و در مباح وسیلت و در حالل قربت: و گفت
  . ترسی که نباید که مردود باشی باشی و می عالمت سعادت آنست که مطیع می: و گفت
  . کنی و امید داری که مقبول باشی عالمت شقاوت آن است که معصیت می: و گفت

تـو در زنـدانی ازمتابعـت کـردن  و گتف عاقل آنست که از هرچه ترسد پیش از آنکه در اوفتد کار آن بسـازد و گفـت
  . ر به خدای بازگذاری سالمت یابی و براحت برسیشهوات خویش چون کا

تو طاعت بود و صرب کردن از معصـیت تـا نجـات یـابی از اصـرار بـر  زا قوت نشود صرب کردن بر طاعت تا: و گفت
  . معصیت هم طاعت بود

  . یفرتصحبت دار با اغنیا بتعزز و بافقرا به تذلل که تعزز بر اغنیا تواضع بود و تذلل اهل فقر را شر: و گفت
شاد بودن تو به دنیا شاد بودن به خدای از دلت بربد و ترس تو از غري خدای ترس خـدای از دلـت پـاک : و گفت

  . بربد و امید داشنت بغري خدای امید داشنت به خدای از دلت دور کند
  . گزیندموفق آنست که از غري خدای نرتسد و بغري او امید ندارد و رضاء او بر هوای نفس خویش بر: و گفت
خوف از خدای ترا به خدای رساند و کرب و عجب نفس ترا از خدای منقطع گرداند وحقـري داشـنت خلـق : و گفت

  . را بیماری است که هرگز دوا نپذیرد
اند تا مادام که خالف هواء ایشان کرده نیایـد و چـون خـالف هـواء ایشـان کننـد  آدمیان بر اخالق خویش: و گفت

  . ریم خداوندان اخالق لئیم باشندجمله خداوندان اخالق ک
  . مردمان و طمع در قبول کردن خلق اصل عداوت از سه چیز است طمع در مال و طمع در گرامی داشنت: و گفت
  . هر قطع که افتد مرید رااز دنیا غنیمت بود: و گفت
  . ادب اعتماد گاه فقر است و آرایش اغنیا: و گفت
انـد در عبـادت کـه فرمـوده  کرم خویش عفو کردن بندگان که تقصـري کرده خدای تعاىل واجب کرده است بر: و گفت
اخالص آن بـود کـه نفـس را در آن حفـظ نبـود در هـیچ حـال و ایـن : تب ربکم علی نفسه الرحمة و گفتکاست 

  . آرندشان و ایشان از آن شان بود طاعتها که مییاخالص عوام باشد و اخالص خاص آن بود که برایشان رودنه با
  . ون و ایشان را در آن طاعت پندار نیفتد وآنرا به چیزی نشمرندبري

  . اخالص صدق نیت است با حق تعاىل: و گفت
  . رؤیت خلق بود بدایم نظر با خالق ناخالص نسیا: و گفت

نقلست که یکی از فرغانه عزم حج کرد گذر بر نیشابور کرد و به خـدمت بوعثمـان شـد سـالم کـرد و جـواب نـداد 
را  رکه حج چنـني کنـد کـه مـاد: ثمان گفتمسلمانی مسلمانی را سالم کند جواب ندهد بوع: خود گفت فرغانی با

بازگشتم تا مادر زنده بود توقف کردم بعد از آن عزم حج کردم و به : رضاء او بروند گفت در بیماری بگذارند و بی
گـی مـن در خـدمت او فـرو گرفـت وعثمان رسیدم و مرا بـا اعـزازی و اکرامـی تمـام بـه نشـاند همبخدمت شیخ ا

بودم تا وفات کرد در حال مرض موت پسـرش جامـه بدریـد و  جهدی بسیار کردم تا ستوربانی بمن داد و بر آن می
ای پسر خالف سنت کردی و خالف سنت ظاهر کردن نشان نفاق بود کمال قال کل انـاء : فریاد کرد بوعثمان گفت

  . رحمةالله علیه یرتشح بما فیه حضور تمام جان تسلیم کرد
  

  ذکر ابوعبدالله بن الجالقدس الله روحه العزیز
بدرقه مقامات آن آینۀ کرامات آن آفتاب فلک رضـا ابوعبداللـه بـن  آن سفینه بحر دیانت آن سکینه اهل متانت آن
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و  الجال رحمة الله علیه از مشایخ کبار شام بود و محمود و مقبـول ایـن طایفـه بـود و مخصـوص بـه کلمـات رفیـع
نظري بـود ابـوتراب و ذوالنـون مصـری را دیـده بـود و بـا  اشارات بدیع ودر حقایق و معارف و دقایق و لطایف بی
در ابتدا مادر و پدر را گفـتم مـرا در : ازو شنیدم که گفت: جنید و نوری صحبت داشته بود ابوعمر و دمشقی گفت

: ن بازآمـدم بدرخانـه رفـتم و در بـزدم پـدرم گفـتکار خدای کنید گفتند کردیم پس از پیش ایشان برفتم مدتی چـو
  . مرا فرزندی بود به خدای بخشیدم و آنچه بخشیده بازنستانم در به من نگشاد: کیستی گفتم فرزند تو گفت

ــد : و گفــت ــه او بایســتادم جنی روزی جــوانی دیــدم ترســا صــاحب جمــال در مشــاهده او متحــري شــدم و در مقابل
ایـن بازارچـه نفـس اسـت ودام : نني روئی به آتش دوزخ بخواهنـد سـوخت گفـتگذشت گفتم یا استاد این چ می

دارد نه نظاره عربت که اگر نظر عربت بودی در هژده هزار عالم اعجوبه موجـود اسـت امـا  شیطان که ترا برین می
لها چون جنید برفت مرا قرآن فراموش شد تـا سـا: حرمتی و نظر دروی معذب شوی گفت زود باشد که تو بدین بی

استغائت خواستم از حق تعاىل وزاری و توبه کردم تا حق تعاىل به فضل خویش قرآن باز عطا کرد اکنون چنـدگاه 
  . است که زهره ندارم که بهیچ چیز از موجودات التفات کنم تا وقت خود را به نظر کردن در اشیاء ضایع گردانم

چهار دانـگ سـیم : بازآمد گفتند چه حال بود گفتنقلست که سئوال کردند از فقر خاموش شد پس بريون رفت و 
  . داشتم شرمم آمد که در فقر سخن گویم آن را صدقه کردم

به مدینه رسیدم رنجدیده و فاقه کشیده تا به نزدیـک تربـت مصـطفی صـلی اللـه علیـه و علـی آلـه و سـلم : و گفت
مـن داد  دیدم علیـه السـالم کـه گـردۀ بـه رسیدم گفتم یا رسول الله به مهمان تو آمدم پس در خواب شدم پیغمرب را

  . نیمه بخوردم چون بیدار شدم نیمه دیگر در دست من بود
  . آنگاه که از او هیچ باقی نماند: مردکی مستحق اسم فقر گردد گفت پرسیدند که

  . آنگاه که فریشته دست چپ بیست روز بر وی هیچ ننویسد: گفتند چگونه تائب گردد گفت
وذم پیش او یکسان باشد او زاهد بود و هر که بر فرایض قیام نماید باول وقت عابد بود و هـر هر که مدح : و گفت

  . که افعال همه از خدای بیند موحد بود
  . همت عارف حق باشد و ازحق بهیچ چیز بازنگردد: و گفت
  . زوی بر تواند داشتزاهد آن بود که به دنیا بچشم زوال نگرد تا در چشم او حقري شود تا دل به آسانی ا: و گفت
  . هر که تقوی باوی صحبت نکند در درویشی حرام محض خورد: و گفت
  . صوفی فقريی است مجرد از اسباب: و گفت
  . اگر نه شرف تواضع استی حکم فقري آنستی که بزودی میلنجیدی: و گفت
  . تقوی شکر معرفت است و تواضع شکر عزو صرب شکر هر که مصیبت: و گفت
  . آن بود که از غمها او را ایمن کنند خایف: و گفت
  . هر که به نفس به مرتبه رسد زود از آنجا بیفتد و هر که را برسانند به مرتبه بر آن مقام ثابت تواند بود: و گفت
  . هر حق که با او باطلی شریک تواند بود از قسم حق به قسم باطل آمد به جهت آنکه حق غیور است: و گفت
  . و برزق تو را از حق دور کند و محتاج خلق گرداندقصد کردن ت: و گفت

خندید گفتند مگر زنده است چون نگاه  خندید و چون بمرد همچنان می و نقلست که چون وفاتش نزدیک آمد می
  . کردند مرده بود رحمةالله علیه

  

  ذکر ابومحمد رویم قدس الله روحه العزیز
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غیم امـام عهـد ابومحمـد  بدل آن آفتاب بـی زلل آن باذل بی بیآن صفی پرده شناخت آن وىل قبۀ نواخت آن زنده 
رویم رحمةالله علیه ازجمله مشایخ کبار بود و ممدوح همه و بامانت و بزرگـی او همـه متفـق بودنـد و از صـاحب 
سران جنید بود و در مذهب داود فقیه الفقها و در علم تفسري نصیبی تمام داشت و در فنون علم حظی به کمـال و 

رالیه قوم بود و صاحب همت و صاحب فراست بود ودر تجرید قدمی راسخ داشت و ریاضت بلیغ کشیده بود مشا
  . و سفرها بر توکل کرده و تصانیف بسیار دارد در طریقت

  . بیست سال است تا بر دل من ذکر هیچ طعام گذر نکرده است که نه در حال حاضر شده است: نقلست که گفت
گرم گاهی به کوئی فرو شدم تشنگی بر من غالب شد از خانـۀ آب خواسـتم کـودکی کـوزۀ  روزی در بغداد: و گفت

  . صوفی بروزه آب خورد بعد از آن هرگز روزه نگشادم: آب بريون آورد چون مرا دید گفت
چگونه باشد حال آنکس که دین او هـواء او باشـدو : حال تو چون است گفت: نقلست که یکی پیش او آمد گفت

  . یا نه نیکوکاری از خلق رمیده ونه عارفی از خلق گزیده نه تقی ونه نقیهمت او دن
معرفـت و مـا خلقـت الجـن و : و پرسیدند که اول چیزی که خدای تعاىل بربنده فریضـه کـرده اسـت چیسـت گفـت

  . االنس االلیعبدون
یش در معصـیتها و حق تعاىل پنهان گردانیده است چیزها در چیزها رضاء خویش در طاعتها و غضب خو: و گفت

  . مکر خویش در علم خویش و خداع خویش در لطف خویش و عقوبات خویش در کرامات خویش
اند حاضری است شاهد و عید الجرم دایم در هیبت بود و حاضریسـت شـاهد وعـده  حاضران بر سه وجه: و گفت

  . در رغبت بود وحاضری است شاهد حق الجرم دایم در طرب بود الجرم دایم
خدیا چون ترا گفتار و کردار روزی کند و آنگاه گفتارت بازستاند و کردار بر تو بگذارد نعمتی بود و چون  :و گفت

گشـنت تـو بـا هـر گروهـی کـه : کردار بازستاند وگفتار بگذارد مصیبتی بود وچون هر دو باز ستاند آفتی بود و گفت
طالبت از ظاهر شـرع بـود مگـر ایـن طایفـه را کـه بود از مردمان به سالمت تر بود که با صوفیان که همه خلق را م

انـد  مطالبت ایشان به حقیقت ورع بود و دوام صـدق و هـر کـه بـا ایشـان نشـیند و ایشـان را بـر آنچـه ایشـان محق
خالفی کند خدای تعاىل نور ایمان از دل او باز گريد و حکم حکیم اینست که حکمـا بـر بـرادران فـراخ کنـد و بـر 

  . ایشان فراخ کردن ایمان و علم بود و بر خود تنگ گرفنت از حکم ورع بود خود تنگ گريد که بر
آنکه مسافر را اندیشه از قدم درنگـذرد و آنجـا کـه دلـش آرام گرفـت منـزلش : گفتند آداب سفر چگونه باید گفت

  . بود
  . صراطآرام گري بر بساط و پرهیز کن از انبساط و صرب کن بربرب سیاط تا وقتی که بگذری از : وگفت
تصوف مبنی است بر سه خصلت تعلق ساخنت بفقر و افتقار و محقق شدن بـه بـذل و ایثـار کـردن و تـرک : و گفت

  . کردن اعرتاض و اختیار
  . تصوف ایستادن است بر افعال حسن: و گفت
وی کـل توحید حقیقی آنست که فانی شوی در والء او از هواء خود و در وفاء او از جفاء خود تا فانی شـ: و گفت
  . به کل
  . توحید محو آثار بشریت است وتجرید الهیت: و گفت
  . عارف را آینۀ است که چون در آن بنگرد موالء او بدومتجلی شود: و گفت
  . تمامی حقایق آن بود که مقارن علم بود: وگفت
  . قرب زایل شدن جمله متعرضات است: و گفت
  . سوی الله و از نفس خود نیزانس آنست که وحشتی در تو پدید آید از ما: و گفت
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  . انس سرور دل است به حالوت خطاب: و گفت
  . انس خلوت گرفنت است ا زغري خدای: و گفت
نشود مگر به دوری از منیت و منیت کسی را بود که گام  ارادت ساکن محبت و نشود مگر به ساکن همت: و گفت

  . فراخ نهد
  . طلب وصالمحبت وفا است با وصال و حرمت است با : و گفت
فقري آنست که نگاه دارد سر خود را و گـوش دارد نفـس : یقني مشاهده است و پرسیدند ازنعمت فقر گفت: و گفت

  . خود را و بگزارد فرایض خدا
  . صرب ترک شکایت است و شکر آن بود که آنچه توانی بکنی: وگفت
  . توبه آن بود که توبه کنی از توبه: و گفت
  . وب است در جلیلی عالم الغیوبتواضع ذلیلی قل: و گفت
  . شهوت خفی است که ظاهر نشود مگر در وقت عمل: و گفت
نفس زدن در اشارات حرام اسـت و در خطـرات  لحظت راحت است و خطرات امارت و اشارت و گفت: و گفت

  . ومکاشفات و معاینات حالل
  . زهد حقري داشنت دنیا است وآثار او از دل سرتدن: و گفت
  . یف آنست که از غري خدای نرتسدخا: و گفت
  . باید رضا آن بود که اگردوزخ را بر دست راستش بدارند نگوید که از چپ می: و گفت
  . رضا استقبال کردن احکام است به دلخوشی: و گفت
  . اخالص در عمل آن بود که درهر دو سرای عوض چشم ندارد: و گفت

کمـرتین کـاری در ایـن راه بـذل روح اسـت اگـر ایـن : فـتنقلست که ابوعبدالله خفیف وصیت خواست از وی گ
  . نخواهی کرد برتهات صوفیان مشغول مشو

نقلست که در آخر عمر خود را در میان دنیاداران پنهان کرد و معتمد خلیفه شد به قضا و مقصود او آن بود کـه تـا 
یم مشـغول فـارغ بـود رحمةاللـه ما عارفان فارغ مشغولیم و رو: خود راسرتی سازد و محجوب گردد تا جنید گفت

  . علیه
  

  قدس الله روحه العزیز ذکر ابن عطا
آن قطب عالم روحانی آن معدن حکمت ربانی آن ساکن کعبه سبحانی آن گوهر بحر وفا امـام المشـایخ ابـن عطـا 

ی و رحمةالله علیه سلطان اهل تحقیق بود و برهان اهل توحیـد و در فنـون علـم آیتـی بـود و باصـول و فـروع مفتـ
کشف نبود و او رادر علم تفسري و حقایق آن  هیچکس را از مشایخ بیش ازوی در اسرار اننزیل و معانی تاویل آن

کمـاىل عظـیم داشـت و جملـه اقـران او را  واحادیث و دقایق آن و قرائـت و مسـائل آن و علـم بیـان و لطـایف آن
ز او را تصـوف مسـلم نداشـتی و او از کبـار مریـدان اند و ابوسعید خرار در کار او مبالغت کردی و بجـ محرتم داشته
  . جنید بود

مرا حالتی پدیـد : نقلست که جمعی به صومعه او شدند جمله صومعه دیدند ترشده گفتند این چه حال است گفت
درکودکی کبـوتری از آن یکـی : ریختم گفتند چه بود گفت گشتم و آب از چشم می آمد از خجالت گرد صومعه می

  . گریم تا حال چه شود م آمد هزار دینار نقره به ثواب خداوندش دادم هنوز دلم قرار نگرفت میادیبگرفتم 
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پیش از این در شبانروز دو ختم کردمی اکنون چهارده : نقلست که از او پرسیدند که هر روز چند قرآن خوانی گفت
  . خواندم ت میخوانم امروز بسوره االنفال رسیدم یعنی پیش از این به غفل سال است که می

رفتند با پدر دزدان بـر او افتادنـد و یـک یـک  نقلست که ابن عطاده پسر داشت همه صاحب جمال در سفری می
هر پسری را که بکشتندی روی به آسمان کردی و بخندیدی تا نه پسر . گفت زدند و او هیچ نمی پسر او را گردن می

شفقت پدر کـه تـوئی نـه  زهی بی: آرند روی به پدر کرد و گفترا گردن بزدند چون آن دیگر را خواستند که به قتل 
: کند با او هیچ نتوان گفت جان پدر آنکس که این می: گوئی گفت خندی و چیزی نمی پسر ترا گردن زدند و تو می

تواند اگر خواهد همه را نگاه دارد دزد چـون ایـن بشـنید حـالتی در وی ظـاهر  بیند و می داند و می که او خود می
  . شد گفتی هیچ پسرت کشته نمی ای پري اگر این سخن پیش می: د و گفتش

غنیا به قیامت حساب کنند و حساب شنوانیدن کالم اترند از فقرا که با  اغنیا فاضل: نقلست که روزی با جنید گفت
رویشان اگر با اغنیا حساب کنند از د: واسطه بود درمحل عتاب وعتاب از دوست فاضلرت از حساب جنید گفت بی

گوید که درتحقیق محبت عـذر  عذر خواهند و عذر فاضلرت از حساب شیخ علی بن عثمان الجالبی اینجا لطیفه می
اند المعتاب مرمة المحبه دوستی چون  بیگانگی بود عتاب مجاهلت باشد یعنی عتاب مرمت محبت است که گفته

بود و من نیز اینجـا حرفـی بگـویم در عتـاب  خواهد که خلل پذیرد مرمت کنند به عیادت و عذر در موجب تقصري
افتد که حق تعاىل بنده را غنی گردانیده است و بند ه از سر نفس به فضول مشغول شده تا بـه  سر از سوی بنده می

افتد که بنده را فقر داد تا بنـده بـه سـبب فقـر آن همـه رنـج  عتاب گرفتار شده است اما در فقر سر از سوی حق می
باید خواست و عذر را ا زحق بود که عوض همـه چیزهاسـت کـه هـر کـه فقريتـر بـود بحـق  ذر میکشید پس آنرا ع

  . تر بود که انتم الفقراء اىل الله ان اکرمکم عندالله اتقیکم غنی
و هرکه توانگرتر بود از حق دورتر بود که درویشی که توانگر را تواضع کند دوثلثش از دین برود پس توانگر مغرور 

اند که ایاکم و مجالسة الموتی و بعد از پانصد سال  د که داند که چون بود که ایشان به حقیقت مردگانتوانگری بو
از درویشان به حق راه یابند و عتابی که پانصد سال انتظار باید کشید از عذری کـه اهـل آن بـه پانصـد سـال غـرق 

خود را جز فقر روانداشت و بیگانگان را به  وصل باشند کجا بهرت باشد چگوئی که پیغمرب علیه السالم مر فرزندان
  . که توانگر از درویش فاضلرت پس قول قول جنید است والله اعلم: کرد کجاتوان گفت عطا توانگر می

ایـد کـه در  نقلست که بعضی ازمتکلمان ابن عطا را گفتند چه بوده است شما صوفیان را کـه الفـاظی اشـتقاق کرده
کنید و حـق را تمویـه بکـار  اید این از دو بريون نیست یا تمویه می تاد را ترک کردهمستمعان غریب است و زبان مع

: گردید سخن را برمردمان ابـن عطـا گفـت نیاید پس درست شد که در مذهب شما عیبی ظاهر گشت که پوشیده می
انی طایفه آنـرا بداننـد از بهر آن گردیم که ما را بدین عزت بود از آنکه این عمل بر ما عزیز بود نخواستیم که بجز 
  . و نخواستیم که لفظ مستعمل بکار داریم لفظی خاص پیداکردیم و او را کلماتی عاىل است

انـد  انـد مگـوی و هرچـه نکرده اند هرچه نگفته اند و بهرتین علم آنست که گفته بهرتین عمل آنست که کرده: و گفت
  . مکن
اه در میـدان حکمـت آنگـاه در میـدان توحیـد اگـردر ایـن سـه مرد را که جوینده درمیدان علم جویند آنگـ: و گفت

  . میدان نبود طمع از دین او گسسته کن
بزرگرتین دعویها آنست که کسی دعوی کند و اشـارت کنـد بـه خـدای یـا سـخن کنـد از خـدای و قـدم در : و گفت

  . میدان انبساط نهد اینهمه که گفتیم از صفات دروغ زنان است
  . التفات کند و بر صفات فرود آید نشاید که بنده: و گفت
هر عملی را بیانی است و هر بیانی را زبانی اسـت و هـر زبـانی را عبـارتی وهـر عبـارتی را طریقـی و هـر : و گفت
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  . اند مخصوص پس هرکه میان این احوال جدا تواند کرد او را رسد که سخن گوید طریقی را جمعی
  . حق تعاىل دل او را به نور معرفت منور گرداند هر که خود را بادب سنت آراسته دارد: و گفت
  . هیچ مقام نیست برتر از موافقت در فرمانها ودر اخالق: و گفت
بنـدۀ : بزرگرتین غفلتها آن غفلت است که از خدای غافل مانـد و از فرمانهـاء او و از معاملـت او و گفـت: و گفت

  . وراست مقهور و علمی مقدور و در این میان هر دو نیست معذ
نفسهاء خود را در راه هوای نفس خود صرف مکن بعد از آن برای هـر کـه خـواهی از موجـودات صـرف : و گفت
  . کن

  . افضل طاعات گوش داشنت حق است بر دوام اوقات: و گفت
اگر کسی بیست سال در شیوه نفاق قدم زندو در این مدت برای نفع برادری یـک قـدم بـردارد فاضـلرت از : و گفت

  . ت سال عبادت باخالص کند و از آن نجات نفس خود طلب کندآنکه شص
ترین عقلها عقلـی اسـت کـه  صحیح: آن چیز بود و گفت درهر که به چیزی دون خدای ساکن شود بالء او : و گفت

  . موافق توفیق بود و بدترین طاعات طاعتی است که ازعجب خیزد وبهرتین گناهها گناهی که از پس آن توبه درآید
  . آرام گرفنت باسباب مغرور شدن است و استادن بر احوال بریدن از محول احوال: و گفت
  . باطن جای نظر حق است وظاهر جای نظر خلق جای نظر حق به پاکی سزاوارتر از نظر خلق جای: و گفت
که را  هر که اول مدخل او بهمت بود به خدای رسد و هر که اول مدخل او بارادت بود به آخرت رسد و هر: وگفت

  . اول مدخل او به آرزو بود به دنیا رسد
هرچه بنده را از آخرت باز دارد آن دنیا بود و بعضی را دنیاسرائی بـود و بعضـی را تجـارتی و بعضـی را : و گفت

عزی و غلبۀ و بعضی را علمی و مفاخرتی به علم و بعضی را مجلسی مختلفی و بعضی را نفسی و شهوتی همت 
  . اند اند که درآن د خویش بستههر یکی از خلق به ح

ها را جمـع کننـد شـهوت  دلها را شهوتی است و ارواح را شهوتی است و نفـوس را شـهوتی همـه شـهوت: و گفت
  . ارواح قرب بود و شهوات دلها مشاهده و شهوات نفوس لذت گرفنت براحت

رود  اند مـی ه او را سرشـتهادبی است و بنده مامور است به مالزمت ادب نفـس بدآنچـ سرشت نفس بربی: و گفت
دارد از مطالبت بدهرکه عنان او را گشاده کند در فساد بـا او شـریک  در میدان مخالفت و بنده او را بجهد باز می

  . بود
  . رویت نفس و حالهاء اوو عوض جسنت بر فعل خویش: تر گفت پرسیدند که بر خدای تعاىل چه دشمن

  . و قوت مومن ذکر دو جهد بود قوت منافق خوردن و آشامیدن بود: و گفت
خداوند و بنـده بـود در سـه منزلـت اسـت اسـتعانت و جهـد و ادب از بنـده اسـتعانت  ه در میانکانصافی  و گفت

خواسنت و از خدای قـوت دادن و از بنـده جهـد کـردن و از خـدای توفیـق دادن و از بنـده ادب بجـای آوردن واز 
  . خدای کرامت دادن

الحیت بساط کرامت بود و هر که ادب یافتـه بـود بـه آداب صته بود به آداب صالحان او را هر که ادب یاف: و گفت
صدیقان او را صالحیت بساط مشاهد بود و هر که ادب یافته بود به آداب انبیاء او را صالحیت بساط انس بود و 

  . انبساط
   .هر کرا از ادب محروم گردانیدند از همه خرياتش محروم گردانیدند: و گفت
تقصري در ادب در قرب صعبرت بود از تقصـري ادب در بعـد کـه ازجهـال کبـایر درگذارنـد و صـدیقان را بـه : و گفت

  . چشم زخمی و التفاتی بگريند
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هالکت اولیاء به لحظات قلوبست و هالکت عارفان بـه خطـرات اشـارات و هالکـت موحـدان باشـارت : و گفت
  . حقیقت
کننـد  کننـد دوم آنکـه نظـر در عاقبـت می اول آنکه نظر در وقت و حالـت می اند طبقه موحدان چهار طبقه: و گفت

  . کنند کنند چهارم آنکه نظر در سابقت می سوم آن که در حقایق می
ادنی منازل مرسالن اعلی مراتب شهداست وادنی منازل شهدا اعلی منـازل صـلحا و ادنـی منـازل صـلحا : و گفت

  . اعلی منازل مومنان
بندگانند که اتصال ایشان به حق درست شود و چشمهاء ایشان تا ابـد بـدو روشـن بـود ایشـان را خدای را : و گفت

حیوة نبود اال بدو و به سبب اتصال ایشان بدو و دلهاء ایشان را بصفاء یقني نظـر دایـم بـود بـدو کـه حیـوة ایشـان 
  . بحیوة او موصول بود الجرمایشان را تا ابد مرگ نبود

  . گردد و برود و هرگز باز نیاید ربوبیت در سرو صاحب آن نفس زند آن برو حرامچون کشف گردد : و گفت
  . نیکو است غريت در وقت منادمت و در محبت چه: غريت فریضه است بر اولیاء خدای پس گفت: و گفت
اگر صاحب غريت را حالتی صحیح بود کشنت او فاضلرت از آن بود که غري او یعنی حـال صـحیح صـاحب : و گفت
  . ت چنان به غایت بود که هر که او را بکشد ثواب یابد تا او از آن آتش غريت برهدغري

  . همت آن است که هیچ از عوارض آنرا باطل نتواند گردانید: وگفت
  . همت آن بود که در دنیا نبود: و گفت
ه زبـان زندگی محبت به بذل است وزندگی مشتاق با شـک و زنـدگی عـارف بـه ذکـر و زنـدگی موحـد بـ: و گفت

وزندگی صاحب تعظیم به نفس و زندگی صاحب همت به انقطاع از نفس و ایـن زنـدگی سـوخنت و غرقـه شـدن 
بود اگر کسی گوید زندگی موحد به زبان چگونه بود گویم باطنش همه توحید گرفته بود و این ذره از بـاطنش خـرب 

جویم و زنـدگی صـاحب تعظـیم بـه  بایزید میسی سال است تا : جنباند چنانکه بایزید گفت نبود جز آنکه زبان می
نفس چنان بود که زبانش از کار شده بود و نفسی مانده وزندگی صاحب همت منقطع شدن نفس آن بود کـه اگـر 

درگـنجم نـه نبـی مرسـل نـه  در آن همت نفس زند هالک شود کماقال علیه السالم ىل مع الله وقت الحدیث مـن
  . جربئیل
  . معرفت وعلم عبادت و علم عبودیت و علم خدمت علم چهار است علم: و گفت
ه است و هر حقی را حقیقتی اسـت و حقیقتـی را حقـی و هـر حقـی را حقـی یعنـی هـر دحقیقت اسم بن: و گفت

  . نهایت بود هر حقیقتی را حقی بود نهایت و چون بی نشان است و بی حقیقت که تو دانی اسم بنده بود و آن بی
  . ن توحید است و این سخن بیان آنست که حقیقت اسم بنده استحقیقت توحید نسیا: و گفت
  . صدق توحید آن بود که قایم نیکی بود: و گفت
  . محبت بر دوام عتاب بود: و گفت
  . چون محب دعوی مملکت کند ازمحبت بیفتد: و گفت
  . وجد انقطاع اوصاف است تا نشان ارادت نماند همه اندوه بود: وگفت
  . یاد وجد توانی کرد وجد از تو دور است هرگاه که تو: و گفت
  . نشان نبوت محبت برخاسنت حجاب است میان قلوب و عالم الغیوب: و گفت
  . علم بزرگرتین هیبت است و حیا چون ازین هر دو دور نماند هیچ خري درو ننماند: و گفت
  . هر کرا توبه با عمل درست بود توبه او مقبول بود: و گفت
  . بودیت است نه اشراف بر ربوبیتعقل آلت ع: و گفت
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هر که توکل کند بر خدای از برای خدای و یا متوکل بود بر خدای در توکل خویش نه بـرای نصـیب دیگـر : و گفت
  . خدای کارش بسازد درین جهان و در آن جهان

  . توکل حسن التجاست بخدای تعاىل و صدق افتقارست بدو: گفت
ننگـری و از حقیقـت سـکون بـريون نیـائی در تو پدید نیاید بهیچ سـبب بـاز اقه توکل آنست که تا شدت ف: و گفت

  . چنانکه حق داند که تو بدان راست ایستاده
  . معرفت راسه رکن بود هیبت و حیا و انس: و گفت
رضا نظر کردن دل است باختیار قدیم خدای در آنچه در ازل بنده را اختیار کرده است و آن دسـت داشـنت : و گفت

  . خشم است
رضا آنست که بدل بدو چیز نظاره کند یکی آنکه بیند که آنچه در وقت به من رسید مرا در ازل این اختیار : و گفت

  . کرده است و دیگر آنکه بیند که مرا اختیار کرد آن چه فاضلرت است ونیکوتر
  . اخالص آنست که خالص بود از آفات: و گفت
  . تواضع قبول حق بود از هر که بود: و گفت
تقوی را ظاهری است و باطنی ظـاهر وی نگاهداشـنت حـدهاء شـرع اسـت و بـاطن وی نیـت و اخـالص : و گفت

  . ابتداش معرفت است و انتهاش توحید پرسیدند که ابتداء این کار و انتهاش کدامست گفت
  . قرارگرفنت بدو چیز است آداب عبودیت و تعظیم حق معرفت و ربوبیت: و گفت
آنکـه معاملـت بـا : اند گفتنـد ایـن چگونـه بـود گفـت است بر مراقبت با هر چه نیکـو داشـتهادب ایستادن : و گفت

خدای بادب کند پنهان و آشکارا چون این بجای آوردی ادیب باشی گرچه عجمی باشـی گفتنـد از طاعـت کـدام 
  . مراقبت حق بر دوام وقت: فاضلرت گفت

  . زبانه زدن آتش در وی سوخنت دل بود و پاره شدن جگر و : پرسیدند از شوق گفت
  . محبت زیرا که شوق ازو خیزد: ر بود یا محبت گفتگفتند شوق برت

چون آوازه و عصی آدم برآمد جمله چیزها بگریستند مگر سیم و زر حق تعاىل بر ایشان وحی کرد که چـرا : و گفت
د کـه بعـزت و جـالل مـن کـه م نگریستید و گفتند ما بر کسی که در تو عاصی شود در نگرییم حـق تعـاىل فرمـوربرآ

  . قیمت همه چیزها به شما آشکارا کنم و فرزندان آدم را خادم شما گردانم
چـه : بـری گفـت به که خواهی پیوسـت چـون از خلـق می: عزلتی خواهم گرفت گفت: نقلست که یکی باوی گفت

  . باش و به باطن با حق به ظاهر با خلق می: کنم گفت
بچـه بلنـد گـردد درجـه مـرد بعضـی گفتنـد بـه کثـرت صـوم و بعضـی گفتنـد بـه : نقلست که اصحاب خود را گفت

بلندی نیافت آنکه یافـت : مداومت صلوة و بعضی گفتند به مجاهده و محاسبه و موازنه و بذل مال ابن عطا گفت
  . بینی که مصطفی را صلی الله علیه و علی آله و سلم باین ستودند و انک لعلی خلق عظیم اال بخوی خوش نه

ترک ادب میان اهـل ادب ادب اسـت چنانکـه رسـول علیـه : نقلست که یکبار پیش اصحاب پای دراز کرد و گفت
تر بود چون عثمان رضی الله عنه  السالم پای دراز کرده بود پیش ابوبکر و عمر رضی الله عنهما که با ایشان صافی

  . در آمد پای گرد کرد
د علی بن عیسی که وزیر خلیفه بـود او را بخوانـد و در سـخن بـا او نقلست که ابن عطا را به زندقه محسوب کردن

زدند  وزیر در خشم شد فرمود تا موزه از پایش بشکند و بر سرش می: و سخن درشت گفتاجفا کرد و ابن عطا با 
د قطع الله یدیک و رجلیک دست و پایت بریده گرداناد خدای تعاىل خلیفه بعـ: گفت تا بمرد و او در آن میان می

از مدتی خشم رو بروی کرد فرمود تا دست و پای او بربیدند بعضی از مشایخ بدین جهت ابـن عطـا را بارندادنـد 
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اند  یعنی چرا بر کسی که توانی که بدعاء تو بصالح آید دعاء بدکرد بایستی که دعاء نیک کردی اما عذر چنني گفته
اند که او از اهل فراست بـود  نصیب مسلمانان دیگر و گفته که تواند بود که از آن دعاء بدکرد که او ظالم بود برای

نمایـد کـه  دید که با او چه خواهند کرد موافقت قضا کرد تا حق بر زبان او براند و او در میان نه و مرا چنـان می می
ابن عطا او را نیک خواست نه بدتا او درجه شـهادت یابـد و درجـه خـواری کشـیدن در دنیـا و از منصـب و مـال 

جاه و بزرگی افتادن و این وجهی نیکو است چون چنني دانی ابن عطا او رانیک خواسـته بـود کـه عقوبـت ایـن و
  . جهان درجنب آن عالم سهل است والله اعلم

  

  ذکر ابراهیم رقی قدس الله روحه العزیز
تقـی ابـراهیم ابـن آن قبله اتقیا آن قدره اصفیا آن در دام مرغ سابق آن در شام صبح صادق آن فانی خـود بـاقی م

داود رقی رحمةالله علیه از اکابر علما و مشایخ بود و از قدماء طوایف و محرتم و صاحب کرامات و کلماتی عاىل 
  . داشت و او بزرگان شام بود و از اقران جنید و ابن جال و عمری دراز یافت

غرید و روی بر خاک نهـاد و رفت شريی قصد او کرد چون در درویش نگریست ب نقلست که درویشی در وادی می
برفت درویش در جامه خود نگاه کرد و پاره از جامه شیخ رقی بر خرقه خود دوخته بود دانست که شري حرمت آن 

  . داشت
  . معرفت اثبات حق است بريون از هرچه و هم بدو رسد: و گفت
  . قدرت آشکار است و چشمها گشاده لیکن دیدار ضعیف است: و گفت
  . وستی حق برگزیدن طاعت اوست و متابعت رسول اوست علیه السالمنشان د: و گفت
ترین آن بود که قادر بود بـر تـرک آن و  ضعیفرتین خلق آنست که عاجز بود از دست داشنت شهوات و قوی: و گفت
قیمت هر آدمی بر قدر همت او بود اگر همت او دنیا بود او را هیچ قیمت نبود و اگـر رضـای خـدای بـود : گفت
  . ن نبود که درتوان یافت غایت قیمت او و یا وقوف توان یافت بر آنممک

  . راضی آنست که سؤال نکند و مبالغت کردن در دعا از شروط رضانیست: و گفت
  . توکل آرام گرفنت بود بر آنچه خدای تعاىل ضمان کرده است: و گفت
  . زیادت طلبیدن بود رنج اما مشغوىل و رنج تو در رسد بی آنچه کفایت است بتو می: و گفت
  . کفایت درویشان توکل است و کفایت توانگران اعتماد بر امالک و اسباب: و گفت
  . ادب کردن درویشان آن بود که ازحقیقت بعلم آیند: و گفت
  . تا مادام که در دل تو خطری بود اعراض کون را یقني دان که ترا نزدیک خدای تعاىل هیچ خطری نیست: و گفت
  . که عزیز شود به چیزی جز خدای تعاىل درست آنست که در عز خویش خوار استهر : و گفت
  . بسنده است تر از دنیا دو چیز یکی صحبت فقري دوم حرمت وىل و الله اعلم و احکم: و گفت

  

  ذکر یوسف اسباط قدس الله روحه العزیز
ی آن مخلـص محتـاط یوسـف اسـباط خو کرده تقوی آن پـرورده معنـ آن مجاهد مردان مرد آن مبارز میدان درد آن

باد این قوم بود و در تابعني بزهد او کـس نبـود و در مراقبـه و محاسـبه کمـاىل داشـت و عرحمةالله علیه از زهاد و 
معرفت وحالت خود پنهان داشتی و ریاضـت کـردی و ازدنیـا انقطـاع کلـی داشـت وکلمـاتی شـافی دارد و بسـیار 

  . مشایخ کبار دیده بود
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  . ساخت نخورد و برگ خرما میافت و از مزد آن قوت می از آن اد هزاردرم مرياث یافت و هیچنقلست که هفت
چهل سال بر من بگذشت که مرا پرياهنی نو نبود مگر خرقه کهنه وقتـی بحذیفـه مرعشـی نامـه نوشـت کـه : و گفت
وتوبسـه تسـو : ی گفـتخریـدی او دانگـ ام که دین خود بدو حبه فروختۀ و آن آنست کـه در بـازار چیـزی می شنیده

اند و  شناخت مسامحت کرد برای صالحیت تو و اینحکایت بر عکس این نوشـته خواستی او به سبب آنگه ترا می
مادر کتاب معتمد چنني یافتیم و هم بحذیفه نوشت که هرکرا فضایل نزدیک او دوسرت از گناه بود او فریفته است و 

شـود از اعمـال مـا بـر زبـان  ترسم که آنچه ظاهر می ا کرده است و من میهر که قرآن خواند و دنیا برگزیند او استهز
در دیـن و  کارتر بود ازگناه ما و هرکرا درم و دینار در دل او بزرگرت از بزرگی آخرت چگونه امیـد دارد بـه خـدای

  . دنیاء خویش
م وهم بحذیفه نوشـت امـا اگر شبی به صدق باخدای کار کنم دوسرت دارم از آنکه در راه خدای شمشري زن: و گفت

تـرا  نبیند کنم به تقوی خدای و عمل کردن بدانچه تعلیم داده است ترا و مراقبت چنانکه هیچ کس بعد وصیت می
مراقبت کنی االخدای تعاىل و ساختگی کردن چیزی که هیچ کس را در دفع آن حیلتی نیسـت و در وقـت  آنجا که

  . فروآمدن آن پشیمانی سودمند نیست والسالم
آنکه از خانه بريون آئی هـر کـرا بینـی چنـان : از یوسف اسباط پرسیدند که غایت تواضع چیست گفت: شبلی گفت

  . دانی که بهرت از تست
  . اندکی ورع را جزاء بسیار عمل دهند و اندکی تواضع را جزاء بسیار اجتهاد دهند: و گفت
د و رفق کنی بـا کسـی کـه فروتـر بـود و بـزرگ تواضع آنست که سخن حق قبول کنی از هر که گوی عالمت: و گفت

داری آنرا که باالی تو بود در رتبت و اگر زلل بینی احتمال کنی و خشم فروخـوری و هرجـا کـه باشـی رجـوع بـه 
  . خدای کنی و بر توانگران تکرب کنی و هرچه بتو رسد شکر کنی

وروی گردانیـدن از منکـران و در رفـنت بـه توبه را ده مقام است دور بودن ازجاهالن و ترک گفنت باطالن : و گفت
مجبوبات و شتافنت به خريات ودرست کردن توبه و الزم بودن بر توبه و ادعا کردن مظالم وطلب غنیمت و تصـفیه 

  . قوت
عالمت زهد ده چیز است ترک موجود و ترک آرزوء مفقود و خدمت معبود و ایثار موىل و صفاء معنی و : و گفت

  . احرتام مشفق و زهد در مباح و طلب ارباح قلت رواح یعنی آسایشمتعزز شدن بعزیز و 
  . ازعالمت زهد یکی آن است که بداند که بنده زهد نتواند ورزید اال بایمنی بخدای تعاىل: و گفت
عالمت ورع ده چیز است درنگ کردن در متشابهات و بريون آمدن از شبهات و تفتیش کـردن در اقـوات : و گفت

رتاز کردن و گوش داشنت زیادت و نقصان و مداومت کردن برضاء رحمن واز سر صفا تعلق ساخنت و از تشویش اح
  . بامانات و روی گردانید ازمواضع آفتاب و دور بودن از طریق عاهات و اعراض از سر مباهات

و استحکام درس و مداومت بر طلب انس و نفی جـزع و اسـقاط  عالمت صرب ده چیز است حبس نفس: و گفت
و محافظت بر طاعات و استقصا در سنن واجبات و صدق در معامالت و طـول قیـام شـب در مجاهـدات و   رعو

  . اصالح جنایات
آرام  شـوقی کـه مـرد را بـی اختیار و یـا محو نگرداند شهوات را از دل مگر خوفی که مرد را برانگیزاند بی: و گفت
  . کند

ی برگزیده است و عزم نیکو کردن به خدای تعـاىل و شـناخنت مراقبت را عالمات است بر گزیدن آنچه خدا و گفت
  . خدای و آرام گرفنت دل بخدای و منقطع شدن از جمله خلق به خدای تعاىل افزونی و تقصري ازجهت

صدق را عالمات است دل با زبان راست داشنت و قول با فعل برابر داشـنت و تـرک طلـب محمـدت ایـن : و گفت
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  . نت و آخرت را بر دنیا گزیدن و نفس را قهر کردنجهان گفنت و ریاست ناگرف
توکل راده عالمت است آرام گرفنت بدانچه حق تعاىل ضمان کـرده اسـت و ایسـتادن بدانچـه بتـو رسـد از : و گفت

کـاف  رفیع و دون و تسلیم کردن بما یکون و تعلق گرفنت دل در میان کاف و نون یعنی چنـان دانـد کـه هنـوز میـان
به نون نه پیوسته است تاالجرم هرچه ترا بکاف ونون بود توکل درست بـود وقـدم در عبودیـت  ونون است و کاف

نهادن و از ربوبیت بريون آمدن یعنی دعوی فرعونی ومنی نکند و تـرک اختیـار گویـد و قطـع عالیـق ونومیـدی از 
  . خالیق و دخول در حقایق وبدست آوردن دقایق

بینـد کـه او را نجـات نخواهـد داد اال بـدان عمـل و توکـل کـن توکـل  میمردی که او معاینه  عمل کن عمل و گفت
  . بیند که بدونخواهد رسید اال آنکه حق تعاىل در ازل برای اونبشته بود وحکم کرده مردی که او معاینه می

دایم نشسنت در خلوت و طول وحشـت از مخالطـات و لـذت یـافنت بـذکر و راحـت  انس را عالمت است: و گفت
  . مجاهده و چنگ در زدن بحبل طاعت یافنت در
عالمت حیا انقباض دل است و عظمت دیدار پروردگار و وزن گرفنت سخن پیش از گفـنت و دور بـودن از : و گفت

آنچه خواهی که از آن عذر خواهی و ترک خوض کردن در چیزی کـه از آن شـرم زده خـواهی شـد و نگـاه داشـنت 
  . رک آرایش حیوة دنیا و یاد کردن گورستان و مردگانزبان و چشم و گوش و حفظ شکم و فرج و ت

شوق را عالمت است دوست داشنت مرگ در وقت راحت در دنیا و دشمن داشنت حیوة در وقـت صـحت : و گفت
قرار شدن در وقت نشر آالء حق و در طرب آمدن دروقت تفکر خاصـه در  و رغبت و انس گرفنت به ذکر حق و بی

  . ساعتی که تو بر حق بود
جمع جمع کردن دل است در معرفت و تفرقت متفرق گردانیـدن در : نقلست که یکی پرسید از جمع و تفرقه گفت

  . احوال
  . نماز جماعت بر تو فریضه نیست و طلب حالل بر تو فریضه است رحمةالله علیه و الله اعلم: و گفت

  

  ذکر ابویعقوب النهر جوری قدس الله روحه العزیز
آن مقــرب حــرم وســیلت آن منــور جمــال آن معطــر وصــال آن شــاهد مقامــات مشــهوری آن مشــرف رقــم فضــیلت 

ابویعقوب اسحاق النهـر جـوری رحمةاللـه علیـه از کبـار مشـایخ بـود و لطفـی عظـیم داشـت و بـه خـدمت و ادب 
مخصوص بود و مقبول اصحاب و سوزی بغایت داشت و مجاهده سخت و مراقبتـی بـر کمـال و کلمـاتی پسـندیده 

که هیچ پري از مشایخ ازو نورانی تر نبود و صحبت عمر بن عثمان مکی و جنید یافته و مجاور حرم بود و  اند وگفته
  . آنجاوفات یافت

نقلست که یک ساعت از عبادت و مجاهده فارغ نبودی و یکدم خـوش دل نبـودی پـس درمناجـات بنالیـدی بـا 
  . با راحت چه کار حق تعاىل بسرش ندا کردند که یا با یعقوب تو بندۀ و بنده را

یابم و بافالن کس مشورت کردم مـرا روزه فرمـود چنـان کـردم  در دل خود سختی می: نقلست که یکی او را گفت
ایشان خطا کردند طریق تو آنسـت کـه در آن سـاعت : زائل نشد و با فالن گفتم سفر فرمود کردم زائل نشد او گفت

و بگوئی خداوند در کار خود متحریم مـرا دسـت حـريآن مـرد  که خلق بخسبند به ملتزم روی و تضرع و زاری کنی
  . چنان کردم زائل شد: گفت

چون طلب دل در نماز کنی حالوت : یابم گفت کنم و حالوت آن در دل نمی نماز می: نقلست که یکی او را گفت
  . کرد اند که اگر خر را در پای عقبه جودهی عقبه را قطع نتواند نماز نیابی چنانکه در مثل گفته
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جویم از تو بتو گفتند این چـه دعـا  اعوذبک منک پناه می: گفت مردی یک چشم رادیدم در طواف که می: وگفت
روزی نظری کردم به یکی که در نظرم خوش آمد طپانچه از هوادرآمد و بـرین یـک چشـم مـن زد کـه : است گفت

  . زیادت کردیمی و اگر نگری خوریبدو نگریسته بودم آوازی شنیدم که نگرستنی طپانچۀ اگر زیادت دیدی 
  . شتی او تقوی و مردمان همه مسافرا دریا است کنارۀ او آخرت است و کدنی: و گفت
هر کرا سرپی به طعام بود همیشه گرسنه بود و هر کرا توانگری به مال بود همیشه درویـش بـود و هـر کـه در : و گفت

  . کار خود یاری از خدای نخواهد همیشه مخذول بودحاجت خود قصد خلق کند همیشه محروم بود و هر که در 
  . زوال نیست نعمتی را که شکر کنی و پایداری نیست آن را چون کفران آری در نعمت: و گفت
  . چون بندۀ به کمال رسد از حقیقت یقني بال به نزدیک او نعمت گردد و رجا مصیبت: و گفت
  . فنت و ترک شهواتاصل سیاست کم خوردن است و کم خفنت و کم گ: و گفت
چون بنده از خود فانی شود بحق باقی شود چنانکه پیغمرب صلی الله علیه و آله و سلم درین مقام از خود : و گفت

  . فانی به حق باقی گشت الجرم بهیچ نامش نخواند اال بعبد فاوحی اىل عبده ما اوحی
  . و بقاء او صحبت نکند او مدعی و کذابستهر که در عبودیت استعمال علم رضا نکند وعبودیت در فنا : و گفت
شادی در سه خصلت است یکی شادی به طاعت داشنت خدای را ودیگر شادی اسـت نزدیـک بـودن بـه : و گفت

خدای و دور بودن از خلق و سوم شادی است یاد کردن خدای را و یاد کردن خلق را فراوش کـردن و نشـان آنکـه 
که همیشه در طاعت داشنت بود دوم دور باشد از دنیا و اهل دنیا سوم شادی است به خدای سه چیز است یکی آن

  . بایست خلق ازو بیفتد هیچ چیز یاد نکند با خدای مگر آنچه خدای را باشد
  . فاضلرتین کارها آن باشد که به علم پیوسته باشد: و گفت
  . عارفرتین به خدای آن بود که متحريتر بود در خدای تعاىل: و گفت
ارف به حق نرسد مگردل بریده گرداند از سه چیز علم و عمل و خلـوت یعنـی دریـن هـر سـه از هـر سـه ع: و گفت

  . بریده باشد
بیند جز خدای تابروی  عارف خود چیز نه: یکی از او پرسید که عارف بهیچ چیز تأسف نخورد جز به خدای گفت

  . بچشم فنا و زوال: به کدام چشم نگرد گفت: تاسف خورد گفت
  . مشاهدۀ ارواح تحقیق است و مشاهدۀ قلوب تحقیق :و گفت
جمع عني حق است آنکه جمله اشیاء بدو قائم بود و تفرقه صـفت حـق اسـت از باطـل یعنـی هرچـه دون : و گفت
  . است باطل است به نسبت با حق و هر صفت که باطل کند حق را آن تفرقه بود حق

م از اسماء و تفرقه آنسـت کـه از آن علـم پراکنـده شـد و منتشـر جمع آنست که تعلیم داد آدم را علیه السال: و گفت
  . گشت در باب او

شغلی و رنجی و غري  رود بی رسد به علم خدای برایشان و برایشان می ارزاق متوکالن بر خداوند است می: و گفت
  . ایشان همه روز در طلب آن مشغول و رنج کش

ز خلق برگرفته است نه کسی را شکایت کنـد و از آنچـه بـدو د اوجو مؤنت خ متوکل بحقیقت آنست که رن و گفت
  . بیند منع و عطا جز از خدای تعاىل رسد و نه ذم کند کسی را که منع کنندش از جهت آنکه نه

بتونه زیـرا کـه : هیچ حاجت هست گفت: حقیت توکل ابراهیم خلیل را بود که جربئیل علیهماالسالم گفت: و گفت
  . تعاىل تا با خدای هیچ چیز دیگر ندیداز نفس غایب بود بخدای 

اهل توکل رادر حقایق توکل اوقاتی است در غلبات که اگردر آن اوقات بر آتش بروند خـري ندارنـد از آن : و گفت
و اگر ایشان را در آن حالت در آتش اندازند هیچ مضرت بر ایشان نرسد و اگر تريها بدیشـان اندازنـد و ایشـان را 
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  . نیابند از آن رو وقت بود که اگر پشۀ ایشان را بگزد برتسند و باندک حرکتی از جای بروند مجروح گردانند الم
دور بـودن از جهـال و صـحبت داشـنت بـا علمـا و اسـتعمال کـردن علـم : و گفتند طریق بخدای چگونه است گفت

  . ودایم بر ذکر بودن
ر زفرات قلوبست بودایع حضور آنجـا کـه اول تلک امه قدخلت لها ما کسبت پس به آخ: پرسیدند از تصوف گفت

همه را خطاب کرده است حق و آن همه در صورت ذرات بوده است تا خرب داده است کما قال عـزو جـل السـت 
  . بربکم قالوا بلی رحمةالله علیه

  

  ذکر سمنون محب قدس الله روحه العزیز
صـبح وصـال آن سـاکن مضـطرب عقـل همـه لـب آن پروانـه شـمع جمـال آن آشـفتۀ  خوف همه حـب آن بی آن بی

محبوب حق سمنون محب رحمة الله علیه در شان خویش یگانه بود و مقبول اهل زمانـه بـود والطـف المشـایخ و 
اشارات غریب و رموزی عجیب داشت و در محبت آیتی بود و جمله اکابر بـه بزرگـی او اقـرار داشـتند و او را از 

سمنون الکذاب خوانـدی صـحبت سـری یافتـه بـود و از اقـران فتوت و مروت سمنون المحب خواندندی و او را 
جنید بود و او را در محبت مذهبی خاص است و او تقدیم محبت کرده است بر معرفت و بیشرت مشایخ معرفت را 

گوید که محبت اصل و قاعدۀ راه است بخدای و احوال و مقامات همـه بـه نسـبت  اند و می بر محبت تقدیم داشته
اند و در محلی که طالب را شناسـند زوال بـدان روا باشـد در محـل محبـت بهـیچ حـال روا نباشـد  به محبت بازی

  . مادام که ذات او موجود بود
مسـتمع نیافـت . گفـت نقلست که چون به حجاز رفت اهل فید او را گفتند ما را سخن گوی بر منرب شد و سخن می

  . شدند آمدند و پاره می آن قنادیل بر یکدیگر می گویم سخن محبت درحال روی به قنادیل کرد که با شما می
مرغی از هوا فرو آمد و بر سر او نشست پـس بـر دسـت او نشسـت . گفت نقلست که یک روز در محبت سخن می

پس بر کنار او نشست پس از کنار بر زمني نشست پس چندان منقار بر زمني زد که خون از منقـار او روان شـد پـس 
  . بیفتاد و بمرد

ت که در آخر عمر برای هر سنت زنی خواست دخـرتی در وجـود آمـد چـون سـه سـاله شـد سـمنون را بـاوی نقلس
کردند برای هر قومی وعلمی نصب  پیوندی پدید آمد همان شب قیامت را به خواب دید و دید که علمی نصب می

از آن قـوم کـه یحـبهم و  این علم از آنکدام قوم اسـت گفتنـد: کردند که نور او عرصات فرو گرفت سمنون گفت می
یحبونه در شأن ایشان است یعنی علم محبان است سمنون خود را در آن میان انداخت یکـی بیامـد او را از میـان 

از آنکه این علم محبان است و تو از ایشان نیستی : کنی گفت ایشان برون کرد سمنون فریاد برآورد که چرا برون می
دانـد هـاتفی آواز داد کـه ای سـمنون تـو از محبـان  ق تعاىل از دل من میآخر مرا سمنون محب خوانند وح: گفت

سمنون هم در خواب زاری کرد که  محو کردند کودک میل کرد نام تو از جریدۀ محبان بودی اما چون دل تو بدان
د کـه خداونداگر این طفل قاطع راه من خواهد بود اورا از راه من بردار چـون از خـواب بیـدار شـد فریـادی بـرآور

  . دخرت از بام درافتاد و بمرد
الهی در هر چه مرا بیازمائی در آن راستم یابی و در ان تسـلیم کـنم و دم نـزنم : نقلست که یکبار در مناجات گفت

زد بامـدادان همسـایگان گفتنـد ای شـیخ  در حال دردی بروی مستوىل شد که جـانش برخاسـت آمـد و او دم نمـی
تو ما را خواب نیامد و او هیچ دم نزده بود اما صورت جان او بر صـورت او آمـده  دوش تو را چه بود که از فریاد

بود و بگوش مستمعان رسیده تا حق تعـاىل بـدو بـاز نمـود کـه خاموشـی خاموشـی بـاطن اسـت اگـر بـه حقیقـت 



  ٢۶٧

  . خاموش بودنی همسایگان را خرب نبودی چیزی که نتوانی مگوی
  :گفت نقلست که یکبار این بیت می

  فیماســـــــــــواک حـــــــــــظ لـــــــــــیس ىل

  

 فکیــــــــــف مــــــــــا شــــــــــئت فــــــــــاختربنی 
  

یعنی مرا جز در تو نصیب نیست دلم بغري تو مایل نیست مرا بهرچه خواهی امتحان کن در حال بولش بسته شد به 
عم دروغ زن را دعا کنید تا حق تعاىل شفا دهد ابومحمد مغازىل گویـد : گفت رفت و کودکان را می دبريستانها می

بیـا تـا : بودم چهل هزار درم بر درویشان نفقه کردند و هیچ بما ندادند بعد از آن سمنون گفـتبا سمنون در بغداد 
  . جائی رویم و بهر درمی که ایشان دادند رکعتی نماز کنیم پس به مداین رفتیم و چهل هزار رکعت نماز کردیم

فروخته ودایـم عیـب مشـایخ  نقلست که غالم خلیل خود را پیش خلیفه به تصوف معروف کرده بود و دین به دنیا
پیش خلیفه گفتی و مرادش آن بود تا همه مهجور باشند و کـس بدیشـان تـربک نکنـد تـا جـاه او بـر جـای مانـد و 

جسـت  فضیحت نشود چون سمنون بلند شد وصیت او منتشر شد غالم خلیل رنج بسیار بدو رسـانید و فرصـت می
ر سمنون عرضه کرد کـه مـرا بخـواه سـمنون قبـول نکـرد پـیش تا چگونه او را فضیحت کند تا زنی منعمه خود را ب

جنید رفت تا شفاعت کند به سمنون تا اورا بخواهدجنید او را زجر کرد و براند زن پیش غالم خلیل رفت وسمنون 
راتهمتی نهاد غالم خلیل شاد شد و خلیفه را بر وی متغري کرد پس خلیفه فرمود که سمنون را بکشند چـون سـیاف 

: کردند خلیفه خواست که بگوید گردن بزن گنـگ شـد نتوانسـت زبـانش بگرفـت و هـیچ نتوانسـت گفـت را حاضر
شبانه در خواب دید که گفتند زوال ملک تو درحیوة سمنون بسته است بامداد سـمنون را بخوانـد و بنواخـت و بـا 

یکـی  مجـذوم گشـت کرامی تمام بازگردانید پس غالم خلیل را درحـق اودشـمنی زیـادت شـد و تـا بـه آخـر عمـر
همانا که یکـی از نارسـیدگان متصـوفه همـت دروی بسـته : گفت سمنون را حکایت کرد که غالم خلیل مجذوم شد

گرفت خدایش شـفا دهـاد  است و نیک نکرده است که او منازع مشایخ بود گاهگاه مشایخ را با اعمال او راه می
ه داشت از متاع پیش متصوفه فرستاد ایشـان هـیچ قبـول این سخن با غالم خلیل گفتند از آنجمله توبه کرد و هرچ

رساند خود کسی که اقـرار دارد  نکردند بنگر که انگار این طایفه تا چه حد است که آخر آن مرد را به مقام توبه می
  . اند هیچکس برایشان زیان نکند و نکنند تا چه بود الجرم گفته

ر دایم چنانکه حـق تعـاىل فرمـوده اسـت اذکـرو اللـه ذکـراً صفاء دوستی است با ذک: سؤال کردند از محبت گفت
  . کثريا
  . المرء من احب: محبان خدا شرف دنیا و آخرت بردند الن النبی صلی الله علیه و علی آله و سلم قال: و گفت
  . مرد با آن بود که دوستدارد پس ایشان در دنیا و آخرت با خدای باشند: و گفت
تـر و  تر بـود و هـیچ چیـز دقی تر و لطیـف از چیزی مگر بـه چیـزی کـه از آن چیـز رقیـقعبارت نتوان کرد و : و گفت
  . تر نباشد از محبت پس بچه از محبت عبارت توان کرد؟ یعنی از محبت عبارت نتوان کرد لطیف

  . تا هر سفله دعوی محبت نکند چون بدبیند بهزیمت شود: گفتند چرا محبت را به بال مقرون کردند گفت
فقري آنست که بفقدانش گريد چنانکه جاهـل بنقـد و فقـري را از نقـد چنـان وحشـت بـود کـه : د از فقر گفتپرسیدن

  . جاهل را از فقد
  . تصوف آنست که هیچ چیز ملک تو نباشد و تو ملک هیچ چیز نباشی رحمة الله علیه: و گفت

  

  ذکر ابومحمد مرتعش قدس الله روحه العزیز
الیق تقوی آن سالک بساط وجدان پرورش شیخ ابومحمد مـرتعش رحمةاللـه علیـه آن به جان سابق معنی آن بنت 



  ٢۶٨

از بزرگان مشایخ و معتربان اهل تصوف بود و مقبول اکابر و سفرها بتجرید کـرده و بخـدمتهاء شایسـته معـروف و 
مشــهور طوایــف بــود و بریاضــات و مجاهــدات مخصــوص و از حــريۀ نیشــابور بــود ابــوحفص را دیــده بــود و بــا 

  . وعثمان و جنید صحبت داشته و مقام اودر شونیزیه بود و در بغداد وفات کرداب
از : سیزده حج کردم بتوکل چون نگه کردم همه بر هـوای نفـس بـود گفتنـد چـون دانسـتی گفـت: نقلست که گفت

  . هواء نفس و گران آمد دانستم که آن حج بر شره شهوت بود سبوئی آب آر بر من: مادرم گفت آنکه
آرد تـا رکـوه و  آیـد و پـانزده درم مـی در بغداد بودم و خاطر حج داشتم در دلم آمد کـه مـرتعش می: ی گفتدرویش

بسـتان گفـتم : رسن ونعلني خرم و در بادیه روم در حال یکـی در بزدبـاز کـردم مـرتعش بـود رکـوه در دسـت گفـت
  . بگري که پانزده درم است :بگري و مرا رنجه مدار چند درم خواستی گفتم پانزده درم گفت: نگريیم گفت

ت دخرتی صاحب جمال کوزۀ آب آورد اسرفت تشنه شد از خانه آب خو نقلست که روزی در محلتی از بغداد می
ای خواجه دىل بشربتی آب گرانسـت مـرا از : دلش صید جمال او شد همانجا بنشست تا خداوند خانه بیامد گفت

آن دخـرت منسـت بزنـی بتـو دادم و او را بـه خانـه بـرد وعقـد : گفتخانه تو شربتی آب دادند و دلم بردند آن مرد 
نکاح کرد و خداوندخانه ازمنعمان بغداد بود و مرتعش را به گرمابه فرستاد و خرقه بريون کـرد و جامـه پـاکیزه در 
وی پوشید چون شب درآمد دخرت بوی دادند مرتعش برخاست و به نمـاز مشـغول شـد ناگـاه در میـان نمـاز فریـاد 

بسرم ندا کردند که به یکی نظر که بغري ما کردی جامۀ اهل صالح از : چه افتاد گفت ندآورد که مرقع من بیارید گفتبر
  . ظاهر تو برکشیدیم اگر نظری دیگر کنی لباس آشنائی از باطنت برکشیم مرقع در پوشید و زن را طالق داد

ا که خدای توفیق دهد کـه مخالفـت هـواء خودکنـد آنر: رود گفت نقلست که اور اگفتند که فالن کس بر سر آب می
  . بزرگرت از آن بود که در هوا پرد و بر آب رود

نقلست که در اعتکاف نشسته بود آخر ماه رمضان در جامع بعد از دو روز بريون آمد گفتند چرا اعتکـاف را باطـل 
  . مدجماعتی قراء را نتوانستم دید و آندید طاعت ایشان بر من گران آ: کردی گفت

و سخن اوست که ره که گمان برد که فعل او را از آتش نجات دهد یا به بهشـت رسـاند بـه یقـني خـود رادر خطـر 
انداخته است و هر که اعتماد بر فضل خدای تعاىل دارد حق تعاىل او را به بهشت رساند کما قـال اللـه تعـاىل قـل 

  . یفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا
  . اسباب در دل منقطع گرداند از اعتماد کردن بر مسبب االسبابآرام گرفنت : و گفت

به دشمنی آنچه خـدای دشـمن گرفتـه اسـت و آن : پرسیدند که بچه چیز بنده دوستی خدای حاصل تواند کرد گفت
  . دنیا است و نفس

جملـۀ  وحـدانیت و نفـی کـردنباصل توحید سه است شناخنت خدای را بربوبیت و اقـرار کـردن خـدای را : و گفت
  . انداد
عارف صید معروف اسـت کـه معـروف او را صـید کـرده اسـت تـا مکـرمش گردانـد و در حظـرية القـدس : و گفت
  . بنشاند
  . درست کردن معامالت بدو چیز است صرب و اخالص صرب بروی و اخالص دروی: و گفت
  . مخلص چون دل بحق دهد سلوت باشد و چون به خلق دهد فکرت باشد: و گفت
  . تصوف حسن خلق است: و گفت
برد تا به خدای ذوالمنن و از آنجـا بـريون  و گوی و می: تصوف حاىل است که گرداند صاحب آنرا از گفت: و گفت

  . گراند تا خدای بماند و او نیست شود
  . این مذهبی است همه جد بهزل آمیخته مگردانید: و گفت



  ٢۶٩

پس چون بینی که فقري جدا گردد از فقري به یقني دان کـه از  عزیزترین نشسنت فقرا آن بود که با فقرا نشینند: و گفت
  . علتی خاىل نیست

را بـه کسـی مـپیش کسی روید که شما را به از مـن بـود و : نقلست که بعضی از اصحاب ازو وصیت خواستند گفت
  . بگذارید که به از شما باشد رحمةالله علیه

  

  ذکر محمد فضل قدس الله روحه العزیز
کرامات وحقایق و آن متعني باشارات و دقایق آن مقبول طوایف آن مخصوص لطایف آن در مرغزار آن متمکن به 

عشق و عقل ابوعبدالله محمدبن فضل رحمة الله علیه از کبار مشایخ خراسان بود و ستودۀ همه بود ودر ریاضـات 
ا دیده بود و بوعثمان حـريی را همتا بود و مرید خضرویه بود و ترمدی ر نظري بود و درفتوت و مروت بی و رنج بی

سه چیز یکی آنکه حق تعـاىل : بدو میلی عظیم بود چنانکه یکبار بدونامه نوشت که عالمت شقاوت چیست گفت
او را علم روزی کند و از عمل محروم گرداند دوم آنکه عمل دهد و از اخـالص محـروم کنـد سـوم آنکـه صـحبت 

  . وم کندصالحان روزی کند و از حرمت داشت ایشان محر
  . محمدفضل سمسار مردان است: و بوعثمان حريی گفت

و بوعثمان با همه جاللت خود گفتی اگر قوت دارمی در پناه محمد فضل رومی تا سر مـن صـافی شـدی بدیـدار 
  . او

  . یا رب صدق از ایشان بازگري: و از اهل بلخ جفاء بسیار کشید و از بلخ بريون کردند و او ایشان را گفت
حیوتی بـود تـا بعـد  بایستادن بحق الیقني و آن: که از اوسؤال کردند که سالمت صدر بچه حاصل آید گفتنقلست 

از آن علم الیقني دهند تا بعلم الیقني مطالعۀ عني الیقني کند تا اینجا سالمت یابد نخست عني الیقني نبود که کسـی 
وم شد که علم الیقني بعد از عني الیقني تواند بود کـه آن را که کعبه ندید هرگز او را علم الیقني به کعبه نبود پس معل

همت بود و اجتهاد از این جای بود که گاه صـواب افتـد و گـاه خطـا چـون ه ب علمی که پیش از عني الیقني بود آن
علم الیقني پیدا آمد بعلم الیقني مطالعۀ اسرار و حقایق عني الیقني توان کرد مثالش چنـني بـود کـه کسـی در چـاهی 
افتاده باشد و بزرگ شده ناگاه او را ازچاه برآرند در آفتاب متحري گردد و مدتی بر آن ثبات کند تا به آفتاب دیدن 

  . خوی کند تا چنانکه به آفتاب علمش حاصل شود که بدان علم مطالعۀ اسرار آفتاب تواند کرد
م بر هواء خود ننهد تا بـدو رسـد و بـاو عجب دارم از آنکه بهواء خود به خانه او رود و زیارت کند چرا قد: گفت

  . دیدار کند
  . صوفی آنست که صافی شود از جملۀ بالها و غائب گردد از جملۀ عطاها: و گفت
  . راحت در اخالص است از آرزوهاء نفس: و گفت
  . چون مرید به گوشۀ خاطر به دنیا نگرد تو بیش در وی منگر که او مدبر طریقت شد: و گفت
به چهارچیز از شخص مفارقت کند یکی آنکه عمل نکند بدانچه داند دوم آنکه عمل کنـد بدانچـه اسالم : و گفت

  . نداند سوم آنکه نجوید آنچه نداند چهارم آن که مردمان را منع کند از آموخنت
  . علم سه حرفست عني و الم ومیم عني علم است و الم عمل و میم مخلص حق است در عمل و علم: و گفت
رگرتین اهــل معرفــت مجتهــدترین ایشــان باشــند در اداء شــریعت و بــا رغبــت تــرین در حفــظ ســنت و بــز: و گفــت
  . متابعت
محبت ایثار است و آن چهار معنی است یکی دوام ذکر بدل و شاد بودن بدان دوم انسی عظیم گرفنت بـه : و گفت



  ٢٧٠

خود گزیدن و بر هر چه غرياوست  ذکر حق سوم قطع اشغال کردن و از هر قطع که هست باز بریدن چهارم او را بر
چنانکه حق تعاىل گفته است قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم اىل قوله احب الـیکم مـن اللـه و 
رسوله االیة و صفت محبان حق اینست که محبت ایشان بر معنی ایثـار بودسـعد از ایـن معاملـت ایشـان بـر چهـار 

  . م حیا چهارم تعظیممنزل رود یکی محبت دوم هیبت سو
  . نیازی بود و ایثار جوانمردان بوقت حاجت ایثار زاهدان بوقت بی: و گفت
  . زهد در دنیا ترک است و اگر نتوانی ایثار کنی و اگر نتوانی خوار داری: و گفت

  

  ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس الله روحه العزیز
یخ ابوالحســن بوشــنجی رحمــة اللــه علیــه از آن صــادق کــار دیــده آن مخلــص بارکشــیده آن موحــد یــک رنگــی شــ

ترین در علم طریقـت و در تجریـد قـدمی ثابـت داشـت و  ترین اهل زمانه و عالم جوانمردان خراسان بود و محتشم
بـود چـون بازآمـد بزندقـه  ابن عطا و بوعثمان و جریدی و ابن عمرو رادیده و سالها از بوشـنج برفـت و بعـراق می

شابور آمد و عمر را آنجا گذاشت چنانکه مشهور شد تا بـه حـدی کـه روسـتائی را دراز منسوب کردندش از آنجا بن
گوشی گم شده بود پرسید که در نشابور پارساتر کیست گفتند ابوالحسـن بوشـنجی بیامـد و در دامـنش آویخـت کـه 

و بردۀ درمانـد و نی خرمن ت: بینم گفت ای من ترا اکنون می ای جوانمرد غلط کرده: خرمن تو بردۀ درماند و گفت
الهی مرا از وی باز خر در حال یکـی آواز داد کـه او را رهـا کـن کـه خـر یـافتیم بعـد از آن : دست برداشت و گفت

ای شیخ من دانستم که تو ندیدۀ لکن من خود را هیچ آبروی ندیدم برین درگاه گفـتم تـاتو نفسـی : روستائی گفت
  . بزنی تا مقصود من برآید
رفت ناگاه ترکی درآمد و قفائی بر شیخ زد و برفت مردمان گفتند چرا کـردی کـه  راهی می نقلست که یک روز در

ای دوسـت : خواسـت شـیخ گفـت او شیخ ابوالحسن است مردی بزرگ پشیمان شد و بازآمـد و از شـیخ عـذر می
  . فارغ باش که ما این نه از تو دیدیم از آنجا که رفت غلط نرود

ایـن : باید داد خادم را آواز داد وگفت رش آمد که این پريهن به فالن درویش مینقلست که در متوضا بود در خاط
: ای خواجـه چنـدان صـرب کـن کـه بـريون آئـی گفـت: پرياهن از سر من برکش و بـه فـالن درویـش ده خـادم گفـت

  . راه بزند و این اندیشه بر دلم سرد گرداند نترسم که شیطا می
دندانم فرسوده شد از نعمت حق خـوردن و زبـانم از کـار شـد از بـس : تنقلست که یکی ازو پرسید که چگونۀ گف

  . شکایت کردن
داشنت از آنچه بر تو حرام است تـا مروتـی باشـد کـه بـاکرام الکـاتبني کـرده  دست: پرسیدند که مروت چیست گفت

   .اسم تصوف اسمی و حقیقت پدیدنه و بیش از این حقیقت بود بی: باشی و پرسیدند تصوف چیست گفت
  . کوتاهی امل است و مداومت بر عمل: پرسیدند از تصوف گفت
مراعات نیکو کردن و بر موافقت دایم بودن و از نفس خویش به ظاهر چیزی نادیـدن کـه : پرسیدند از فتوت گفت
  . مخالف آن بود باطن تو

  . توحید آن بود که بدانی او آن مانند هیچ ذاتی نیست: و گفت
ام الکاتبني نتواند نوشت و شیطان آنرا تباه نتوانـد کـرد و آدمـی بـر وی مطلـع نتوانـد اخالص آنست که کر: و گفت
  . شد

  . اول ایمان به آخر آن پیوسته است: و گفت
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آنکه نان از پیش خود خوری و لقمه خرد خائی به آرام دل و بدانی کـه آنچـه : وگفتند ایمان و توکل چیست گفت
  . تراست از تو فوت نشود

ا خوار داشت خدای تعاىل او را رفیع القدر گردانید و هر که خود را عزیز داشت خدای تعاىل رخود هرکه : و گفت
  . او را خوار گردانید

  . حق تعاىل تو را از فتنه تو نگاهدارد: نقلست که یکی ازو دعا خواست گفت
ی ابوالحسـن را خواسـت شـب رفـت و از حـق تعـاىل دنیـا می نقلست که بعد ازوفات اودرویشـی بسـر خـاک او می

ای درویش چون بسر خاک ما آئی نعمت دنیا مخواه و اگر نعمت دنیا خواهی بسـر خـاک : بخواب دید که گفت
  . خواجگان دنیا رو و چون اینجا آئی همت از دو کون بریده کردن خواه رحمةالله علیه

  

  ذکر محمدبن علی الرتمدی قدس الله روحه العزیز
مجتهـد اولیـاء آن متفـرد اصـفیاء آن محـرم حـرم ایـزدی شـیخ وقـت محمـدعلی آن سلیم سنت آن عظـیم ملـت آن 

هـا سـتوده وآیتـی بـود در  الرتمدی رحمة الله علیه از محتشمان شیوخ بود و از محرتمان اهـل والیـت و بهمـه زبان
و  شرح معانی و در احادیث و روایات اخبار ثقـه بـود و در بیـان معـارف و حقـایق اعجوبـه بـود قبـوىل بـه کمـال

حلمی شگرفت و شفقتی وافر و خلقی عظـیم و اورا ریاضـات و کرامـات بسـیار اسـت ودر فنـون علـم کامـل و در 
شریعت و طریقت مجتهد و ترمدیان جماعتی بوی اقتدا کنند و مذهب او بر علم بوده است که عالم ربـانی بـود و 

تی به غایت داشت چنانکـه او را مقلد کسی نبود که صاحب کشف و صاحب اسرار بود و حکم و حکیم امت بود
حکیم االولیاء خواندندی و صحبت بوتراب و خضرویه و ابن جال یافته بود با یحیی معاذ سخن گفته بود چنانکه 

گفتم در مناظرۀ امريیحیی متحـري شـد در آن سـخن و او را تصـانیف بسـیار اسـت همـه  یک روز سخنی می: گفت
ی نبود که سخن او فهم کردی و از اهل شهر مهجور بـودی ودر ابتـدا بـا مشهور و مذکور و در وقت او در ترمد کس

ای جـان مـادر : دو طالب علم راست شد که به طلب علم روند چون عزم درست شد مادرش غمگني شـد و گفـت
گذاری و من تنها و عاجز از آن سخن دردی بدل او فرود آمد  کس و تو متوىل کار من مرا بکه می من ضعیفم و بی

گریست  سفر کرد وآن دو رفیق او بطلب علم شدند چون چندگاه برآمد روزی در گورستان نشسته بود و زار میترک 
ای : که من اینجا مهمل و جاهل ماندم و یاران من بازآیند به کمال علم رسیده ناگاه پـريی نـورانی بیامـد و گفـت

قی گـویم تـا بـزودی از ایشـان درگـذری گفـتم خواهی تا ترا هر روزی سب: بازگفتم پري گفت: پسر چرا گریانی گفت
گفت تا سه سال برآمد بعد از آن مرا معلوم شد که او خضر بـوده اسـت و ایـن دولـت  خواهم پس هر روز سبقم می

  . برضاوالده یافتم
هر یک شب خضر علیه السالم به نزدیک او آمدی و واقعها از یکـدیگر پرسـیدندی و هـم او : ابوبکر وراق گفت

امروز ترا جائی برم گفتم شیخ داند باوی بـرفتم دیـری برنیامـد : که روزی محمدبن علی الحکیم مرا گفتنقل کند 
که بیابانی دیدم سخت و صعب و تختی زرین در میان بیابان نهاده در زیر درختی سبز و چشمۀ آب و یکی بـر آن 

اند چون ساعتی زیـر آمـد از هـر تخت لباس زیبا پوشیده چون شیخ نزدیک او شد برخاست و شیخ را بر تخت نش
آمدند تا چهل تن جمع شدند و اشاراتی کردند بر آسمان طعامی ظاهر شد بخوردند شیخ سئوال  طرفی گروهی می

چنانکـه مـن یـک کلمـه از آن فهـم نکـردم چـون سـاعتی برآمـد دسـتوری . گفـت کرد از آن مرد و او جواب می می
فـتم ای شـیخ آن چـه گی پس چون زمانی برآمد برتمد باز آمـدم ورو که سعید گشت: خواست و بازگشت و مرا گفت

تیه بنی اسرائیل بود و آن مرد قطـب المـدار بـود گفـتم در ایـن سـاعت : بود و چه جای بود و آن مرد که بود گفت
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ه یا ابابکر چون برنده او بود توان رسیدن ترا چگونگی چه کار ترا با رسیدن کار نـ: چگونه رفتیم و بازآمدیم گفت
  . با پرسیدن

هر چند با نفس کوشیدم تا او را بر طاعت دارم با وی برنیامدم از خـود نومیـد شـدم گفـتم مگـر : نقلست که گفت
حق تعاىل این نفس را از برای دوزخ آفریده است دوزخی را چه پرورم به کنار جیحـون شـدم و یکـی را گفـتم تـا 

د را در آب انـداختم تـا مگـر غرقـه آب شـوم آب بـزد و پهلو غلطیدم و خوبه دست و پای من ببست و برفت پس 
دست من بگشاد و موجی بیامد و مرا بر کنار انداخت از خودنومید گشـتم گفـتم سـبحان اللـه نفسـی آفریـدۀ کـه نـه 

به برکت آن سر مـن گشـاده گشـت بدیـدیم آنچـه  ناامید شدم در آن ساعت که از خود بهشت را شاید ونه دوزخ را
  . تا بزیستم به برکت آن ساعت زیستم ن ساعت از خود غایب شدممرا بایست و هما
شیخ روزی جزوی چند از تصانیف خود بمـن داد کـه ایـن را در جیحـون انـدازم در وی نگـاه : ابوبکر وراق گفت

چـه دیـدی گفـتم هـیچ گفـت : اختم گفـتکردم همه لطایف و حقایق بـود دلـم نـداد در خانـه بنهـادم و گفـتم انـد
اندازد و یکی آنکه چه برهان ظاهر خواهد شد  و بینداز گفتم مشکلم دوشدیکی آنکه چرا در آب میانداختی برو ن

بازآمدم و درجیحون انداختم جیحون دیدم که از هم باز شد و صندوقی سرگشاده پدید آمد و آن اجزا در آن افتـاد 
اکنـون انـداختی : یخ آمدم گفتپس سربرهم آورد و جیحون به قرار باز آمد عجب داشتم از آن چون به خدمت ش

چیزی تصنیف کرده بودم در علم این طایفه که کشف : گفتم ایهاالشیخ بعزت خدای که این سر با من بگوی گفت
تحقیق آن بر عقول مشکل بود برادرم خضر از من درخواست و آن صندوق را ماهی بود که به فرمان او آورده بود 

  . ا بوی رساندو حق تعاىل آب را فرمان داد تا آن ر
نقلست که یک بار جمله تصانیف خود را در آب انـداخت خضـر علیـه السـالم آن جملـه را بگرفـت و بـازآورد و 

ام تا گویند ایـن تصـنیف  هرگز یک جزو تصنیف نکرده: دار سخن اوست که گفت خود را بدین مشغول می: گفت
  . اوست ولیکن چون وقت بر من تنگ شدی مرا بدان تسلی بودی

  . در عمر خود هزار و یک بار خدای تبارک و تعاىل وتقدس بخواب دیدم: لست که گفتنق
نقلست که در عهد او زاهدی بزرگ بود و پیوسته بر حکیم اعرتاض کردی و حکیم کلبه داشت در همه دنیا چـون 

د هشـتاد بـار سفر حجاز بازآمد سگی در آن کلبه بچه نهاده بود که در نداشـت شـیخ نخواسـت کـه او را بـريون کنـ
آمد تا باشد که سگ باختیار خـود آن بچگـان را بـريون بـرد پـس همـان شـب آن زاهـد پیغمـرب علیـه  رفت و می می

کنی که برای سگی هشتاد بار مساعدت کـرد بـرو اگـر  السالم را بخواب دید که فرمود ای فالن با کسی برابری می
هد ننگ داشتی از جواب سالم حکیم بعد از آن همـه خواهی کمر خدمت او برمیان بند و آن زا سعادت ابدی می

  . عمر در خدمت شیخ بسر برد
نقلست که از عیال او پرسیدند که چون شیخ خشم گريد شـما دانیـد گفتنـد دانـیم چـون از مـا بیـازارد آن روز بـا مـا 

را بـر مـن بـريون آوری  نیکی بیشرت کند و نان و آب نخورد و گریه و زاری کند و گوید الهی ترا بچه آزردم تا ایشان
  . الهی توبه کردم ایشان را به صالح بازآر ما بدانیم و توبه کنیم تا شیخ از بال بريون آریم

نقلست که مدتی خضر را ندید تا روزی که کنیزک جامۀ کودک شسته بود وطشتی پر نجاست و بول کـرده و شـیخ 
مگر کنیـزک بـه سـبب درخواسـتی درخشـم شـد و آن رفت  جامه پاکیزه باد ستاری پاک پوشیده بود و به جامع می

  . و آن خشم فرو خورد در حال خضر را علیه السالم بیافت: طشت برداشت بسر شیخ فرو کرد شیخ هیچ نگفت
نقلست که گفتند او را چندان ادب است که پـیش عیـال خـود بینـی پـاک نکـرده اسـت مـردی آن بشـنود و قصـد 

بر اثـر او برفـت  مرد  د ساعتی توقف کرد تا از اوراد فارغ شد و بريون آمدزیارت اوکرد چون او را بدید در مسج
کاشکی بدانستمی آنچه گفتند راست است شیخ بفراست بدانست روی بدو کـرد و بینـی پـاک کـرد : در راه گفت
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ر بزرگـان زند تا س آنچه مرا گفتند یا دروغ گفتند یا این تازیانۀ است که شیخ مرا می: اورا عجب آمد با خود گفت
ای پسر ترا راست گفتند و لکن اگر خواهی تا سر همه پیش تو : نطلبم شیخ این هم بدانست روی بدو کرد و گفت

  . نهند سر خلق بر خلق نگاه دار که هر که سر ملوک گوید هم سری را نشاید
شـیخ در بـاغی  نقلست که در جوانی زنی صاحب جمال او را به خود خواند اجابت نکرد تا روزی خرب یافت کـه

کرد که در خـون  دوید و فریاد می است خود را بیاراست و آنجا رفت شیخ چون بدانست بگریخت زن بر عقب می
کنی شیخ التفات نکرد و بر دیـواری بلنـد شـد و خـود را فـرو انـداخت چـون پـري شـد روزی مطالعـه  من سعی می

ه چـه بـودی اگـر حاجـت آن زن روا کردمـی کـه کرد آن حالش یاد آمد در خاطرش آمـد کـ احوال و اقوال خود می
ای نفس خبیث پر معصیت بیش از چهل : جوان بودم و توبه کردمی چون این در خاطر خودبدید رنجور شد گفت

سال در اول جوانی ترا این خاطر نبود اکنون در پريی بعد از چندین مجاهده پشیمانی برنـاکرده گنـاه از کجـا آمـد 
ست سه روز ماتم این خاطر بداشت بعد از سه روز پیغمرب را علیه السالم در خواب دید اندوهگني شد و بماتم بنش

که فرموده ای محمد رنجور مشو که نه از آن است که روزگار تو تراجعی است بلکه این خاطر تـو را از آن بـود کـه 
م نه تـرا جرمـی اسـت ونـه از وفات ما چهل سال دیگر بگذشت و مدت ما از دنیا دورتر شد و ما نیز دورتر افتادی

  . حالت ترا قصوری آنچه دیدی از دراز کشیدن مدت مفارقت ماست نه آنکه صفت تو در نقصان است
اد زیادتی بازمانـدم گفـتم دریغـا تندرسـتی کـه ازمـن چنـدان خـريات ریک بار بیمار شدم و از او: نقلست که گفت

چه سخن بود که گفتی کاری که تو کنی نه چنان بـود  آمد اکنون همه گسسته شد آوازی شنیدم که ای محمد این می
  . از آن سخن ندم خوردم و توبه کردم: که ما کنیم کارتو جز سهو و غفلت نبود و کار ما جز صدق نبود گفت

و سخن اوست که بعد از آنکه مرد بسی ریاضت کشید و بسی ادب ظـاهر بجـای آورده و تهـذیب اخـالق حاصـل 
تی گـريد و سـینۀ او منشـرح گـردد و ععاىل در دل خود بازیابد و دل او بـدان سـبب سـشده انوار عطاهای خدای ت

دهد فتوحی کـه  نفس او بفضاء توحید درآیدو بدان شاد شود الجرم اینجا ترک عزلت گريدو در سخن آید و شرح
دارنـد و اعـزاز  او رادر این راه روی نموده باشد تا خلق او را به سبب سخن او و به سبب فتوح او از غیب گرامی

کنند و بزرگ شمرند تا نفس اینجا فریفته شود و همچون شريی از درون او بجهـد و برگـردن اونشـیند و آن لـذت 
که در ابتداء مجاهده در خود یافته باشد منبسط گـردد چنانکـه مـاهی ازدام بجهـد چگونـه دردریـا غـوص کنـد و 

تر و مکارتر از آن بـود کـه اول پـیش  د رسد هزار بار خبیثهرگز پیش او را بدام نتواند آورد نفس که بفضای توحی
اودر قید نیاید از آنکه در اول بسته بود و این جا گشاده و منبسـط گشـت و در اول از ضـیق بشـریت آلـت خـویش 
ساخته بود اینجا ازوسعت توحید آلت خود سازد پس از نفس ایمن مباش و گوش دار تا بر نفـس ظفـر یـابی و از 

  . گفتیم حذر کنی که شیطان در درون نشسته است این آفت که
چنانکه هم محمدعلی حکیم نقل کرده است که چون آدم و حوا بهم رسیدند و توبۀ ایشـان قبـول افتـاد روزی آدم 

مرا مهمی پیش آمده است بچۀ مـرا نگـاه دار : به کاری رفت ابلیس بچه خود را خناس نام پیش حوا آورد و گفت
فرزند ابلـیس اسـت کـه بمـن : کرد ابلیس برفت چون آدم بازپس آمد پرسید که این کیست گفت تا بازآیم حوا قبول

سرپده است آدم او رامالمت کرد که چرا قبول کردی و در خشم شد و آن بچه را بکشت و پاره پاره کرد و هر پـارۀ 
پـاره : و گفـت: ازگفـتفرزند من کجاست حـوا احـوال ب: از شاخ درختی بیاویخت و برفت ابلیس باز آمد و گفت

ابلـیس  شپاره کرده است و هر پارۀ از شاخ درختی آویخته ابلیس فرزند را آواز داد بهم پیوست و زنـده شـد و پـی
کـرد بشـفاعت و زاری پـیش آمـد تـا  او را قبول کن که مهمی دیگر دارم حوا قبول نمی: دیگرباره حوا را گفت آمد

آدم حوا را برنجانیـد و : و را بدید پرسید که چیست حوا احوال بازگفتقبول کرد پس ابلیس برفت و آدم بیامد و ا
بـری و فریفتـه سـخن او  بـری و از آندشـمن خـدای می دانم تا چه سر اسـت دریـن کـه فرمـان مـن نمی نمی: گفت
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شوی پس او را بگشت و بسوخت و خاکسرت او را نیمی بـه آب انـداخت و نیمـی ببـاد بـرداد و برفـت ابلـیس  می
ابلیس فرزنـد را آواز داد و آن اجـزاء او بهـم پیوسـت و زنـده شـد و پـیش : و فرزند طلبید حوا حال بگفتبازآمد 

کرد که آدم مرا هالک کند پس ابلیس سوگند داد  او را قبول نمی: ابلیس نشست پس ابلیس دگر باره حوا را گفت
خـدای دانـد تـا چـه خواهـد بـود کـه : تتا قبول کرد ابلیس برفت آدم بیامد دیگربار او رابدید در خشم شد و گفـ

شنوی پس در خشم شد و خناس را بکشت و قلیه کرد و یک نیمه خود بخـورد و  شنوی و آن من نمی سخن او می
یک نیمه به حوا داد و گویند آخرین بار خناس را بصفت گوسفندی آورده بود چون ابلیس بازآمد و فرزنـد طلبیـد 

مقصود مـن ایـن بـود تـا  د و یک نیمه من خوردم و یک نیمه آدم ابلیس گفتکه او را قلیه کر: حوا حال بازگفت
حـق تعـاىل در کـالم  خود را در درون آدم راه دهم چون سینۀ او مقام من شد مقصود مـن حاصـل گشـت چنانکـه

  . کند الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس اینست قدیم خود یاد می
ز صفات نفسانی مانده باشد چون مکاتبی بود که اگـر یـک درم بـر وی بـاقی بـود او هر کرا یک صفت ا: و گفت

آزاد نبود و بندۀ آن یک درم بود اما آنرا که آزاد کرده باشند و بر وی هیچ نمانده بود این چنني کس مجذوب بـود 
آزاد حقیقی او بود کما که حق تعاىل او را از بندگی نفس آزاد کرده بود در آن وقت که او را جذب کرده بود پس 

در جذبـه افتادنـد و اهـل  بـا آنکسـانند کـهشاء و یهدی الیـه مـن ینیـب اهـل اجتقال الله تعاىل الله یجتبی الیه من ی
  . اند که بانابت او را جویند هدایت آن قوم

دت مجذوب را منازل است چنانکه بعضی را ازیشان ثلث نبوت دهند و بعضی را نصفی و بعضی را زیـا: و گفت
از نصف تا به جائی برسد که مجذوبی افتد که حظ او از نبوت بیش از همه مجذوبان بود و او خاتم اولیـاء بـود و 

آن : مهرت جمله اولیاء بوده چنانکه محمد مصطفی علیه السالم مهرت جمله انبیا بود وخـتم نبـوت بـدو بـود و گفـت
از نبوت چون نصـیب بـود گـویم پیغـامرب علیـه السـالم  مجذوب تواند بودکه مهدی بود اگر کسی گوید که اولیاء را

اقتصاد و هدی صالح و سمت حسن یک جزو است از بیست و چهار جزو نبوت و مجـذوب را اقتصـاد و : گفت
هـر : هدی صالح تواند بود و پیغمرب فرمود علیه السالم که خواب راست جزوی است از نبوت و جائی دیگر گفـت

  . ز دهد درجه از نبوت بیابد پس این همه مجذوب را تواند بودکه یک درم از حرام بخصم با
علم ابتـدا بـود : آن چگونه بود گفت: تر نشان اولیا آنست که از اصول علم سخن گوید قائلی گفت درست: و گفت

و علم مقادیر و علم عهد و میثاق و علم حروف این اصول حکمت است و حکمت علما این است و این علم بـر 
ولیاء ظاهر شود و کسی از ایشان قبول تواند کرد که ابلیس را از والیت او حظی نبود گفتند اولیـاء از سـوء بزرگان ا

بلی ولیکن آن خوف خطرات بود و روزی نبود که حق تعاىل دوست ندارد که عـیش خـوش : خاتمت ترسند گفت
  . را بر ایشان تريه بگرداند

ل نتواند و این مقام بزرگرت از آن مقام است کـه بلعمیـان فهـم کننـد مشغول به ذکر اوچنان بود که ازو سؤا: و گفت
  . انده آنکه ایشان آیات الهی را اهل ن: گفتند بلعمیان کدام قومند گفت

تقوی آنست که در قیامـت هـیچ کـس دامنـت نگـريد وجـوانمردی آنکـه تـو : پرسیدند از تقوی و جوانمردی گفت
  . دامن هیچ کس نگريی

است که معصیت او را خوار نکرده است و آزاد کسی است که طمـع او را بنـده نکـرده اسـت و عزیز کسی : و گفت
خواجه کسی است که شیطان او را بنـده نکـرده اسـت و عاقـل کسـی اسـت کـه پرهیزگـاری بـرای خـدای تعـاىل و 

  . حساب نفس خویش کند
  . هر که در طریقت افتاد او را با اهل معصیت هیچ انکار بنماید: و گفت

  . هر که از چیزی برتسد ازو بگریزد و هر که از خدای ترسد در وی گریزد: گفت و
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  . اصل مسلمانی دو چیز است یکی دیدمنت و دوم خوف قطیعت: و گفت
  . نیت درست نیاید بر هیچ گم کردۀ آن غم نباید خورد که بر گم کردۀ نیت که هیچ کار خري بی: و گفت
کارها دنیائی او دینی گردد و هر کرا همت او دنیائی گردد همه کارها دینـی  هر کرا همت اودینی گردد همه: و گفت

  . او بشومی همت وی دنیائی گردد
ورع در فسـق گرفتـار  زهد در زندقه افتد و هر که بسنده کند به نفقه بی هر که بسنده کند از علم به سخن بی: و گفت

  . تر بود هلشود و هر کۀ باوصاف عبودیت جاهل بود باوصاف ربوبیت جا
توانـد شـناخت  شناسـد و نمی خواهی که با بقای نفس خود حق را بشناسی ونفس تـو خـود را نمی تو می: و گفت

  . چگونه حق را تواند شناخت
عیب بود  بدترین خصال مرد دوستی کرباست و اختیار در کارها زیرا که کرب از کسی الیق بود که ذات او بی: و گفت

  . جهل بود بود که علم او بیو اختیار از کسی درست 
صد شري گرسنه رمۀ گوسفند چندان تباهی نکند که یک ساعت شیطان کند و صد شیطان آن تباهی نکند که : و گفت

  . یک ساعت نفس آدمی کند باوی
  . کند او را آنچه زیان کار اوست بسنده است مرد را این عیب که شاد می: و گفت
  . کرده است بندگان راضیان توکل باید کرد حق تعاىل ضمان رزق بندگان: و گفت
مراقبت آنرا باید کرد که هیچ نظر او ازتو غایب نیست و شکر کسی را باید کـرد کـه نعمـت او از تـو منقطـع : و گفت

  . نیست و خضوع کسی را باید کرد که قدم از ملک و سلطنت او هرگز بريون نتوان نهاد
  . یم پیش تویکسان بودجوانمردی آن بود که راه گذری ومق: وگفت
  . حقیقت محبت حق تعاىل دوام انس است به ذکر او: و گفت
گویند که دل نامتناهی است راست نیست زیرا که هـر دىل را کمـاىل معلـوم اسـت کـه چـون آنجـا  اینکه می: وگفت

ست کـه دل برسد بایستد امامعنی آن است که راه نامتناهی است و چنان دانم که بدین سخن صورت دل خواسته ا
  . ایم به معنی نامتناهی است چنانکه در شرح القلب بیان کرده

  . رحمة الله علیه: اسم اعظم هرگز متجلی نشد اال در عهد پیغامرب ما صلی الله علیه و علی اله و سلم: و گفت
  

  ذکر ابوالخري اقطع قدس الله روحه العزیز
بـال آن مـرد مرتبـه رضـا آن طلیعـۀ فقـر را مطلـع شـیخ  آن پیش روصف رجال و آن بدرقه راه کمال آن پیک بادیـه

ابوالخري اقطع رحمة الله علیه از کبار مشایخ بود و از اشراف اقران و صاحب فراستی عظیم بوده و از مغرب بـوده 
است و با ابن جال صحبت داشته بود و سباع و آهو با او انس گرفته بوند و بـا شـري و اژدهـا هـم قرینـی کـردی و 

  . پیش او بسی آمدندی حیوانات
نهاد یکی به من داد پشت دست آنجا  دید دیناری بر دست می آمد هر کرا می در کوه لکام بودم سلطان می: و گفت

رفتم بـا اصـحاب بهـم  وضو کراسۀ بر گرفتم یک روز بدان بازار می داشتم ودر کنار رفیقی انداختم اتفاق افتادکه بی
ند در میـان بـازار ایشـان بگریختنـد و همـه خلـق بهـم برآمدنـد در صـوفیان چون شوریدۀ جماعتی دزدی کرده بود

هـیچ مگوئیـد آخـر او را : ن منم بامریـدان گفـترهزمهرت ایشان منم ایشان را خالص دهید که : آویختند شیخ گفت
ک بـا: زهی آتشی که درجان مـا زدی گفـت: نم امري گفتالمن ف: بربدند و دستش بربیدند گفتند تو چه کسی گفت

تر بود  چیزی بدستم رسیده است که دستم از آن پاکیزه: نیست که دستم خیانت کرده است مستحق قطع است گفت
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تر بـود و آن مصـحف اسـت کـه  و آن سیم لشکری بود ودست بـه چیـزی رسـیده اسـت کـه آن ازدسـت مـن پـاکیزه
ای تعزیت است جای تهنیت است چه ج: ام چون به خانه بازآمد عیالش فریاد برگرفت شیخ گفت وضو بر گرفته بی

  . اگر چنان بودی که دست ما نربیدندی دل ما بربیدندی و داغ بیگانگی در دل ما نهادندی بدست ما چه بودی
و جمعی چنني نقل کنند که در دست اوکلی افتد طبیبان گفتند دستش بباید برید او بدان رضا نـداد مریـدان گفتنـد 

  . گر خرب نبود چنان کردند چون او نماز تمام کرد دست را بریده یافتصرب کنید تا در نماز شود او را د
آلت سفر با خود اندیشه کـردم کـه او را بـه جـان هـیچ کـار  آب و بی رفت بی یکی در بادیه می: نقل است که گفت

س الغیبه حرام از هوش بشدم و چون بهوش بازآمدم با خودتوبـه کـردم روی بـازپ: نیست روی باز پس کرد و گفت
  . وهوالذی یقبل التوبة عن عباده: کرد و گفت

  . دل صافی نتوان کرد اال به تصحیح نیت باخدای و تن را صفا نتوان داد اال به خدمت اولیاء: و گفت
دلها را جایگاهها است دىل است که جای ایمان اسـت شـفیق اسـت بـر همـه مسـلمانان و جهـد کـردن در : و گفت

ان در آنچه صالح ایشان درآن بود و دىل است که جایگاه نفاق است عالمت آن کارهای ایشان و یاری دادن ایش
  . حقد است و غل و حسد

  . دعوی رعونتی است که کوه حمل آن نتواند کرد: و گفت
هیچ کس بجای شریف نرسد مگر به موافقت قرار گرفنت و ادب به جای آوردن و فریضها بجـای داشـنت و : وگفت

  . ن، رحمةالله علیهبا بیگانگان صحبت ناکرد
  

  ذکر عبدالله تروغبدی قدس الله روحه العزیز
آن پاک باز والیت آن شاه باز هدایت آن سـالک بادیـه تجریـد آن سـابق راه تفریـد آن برکنـدۀ بـیخ خـودی شـیخ 
 عبدالله تروغبدی رحمةالله علیه یگانه عهد بود و نشانۀ وقت بود و از جمله مشایخ طوس و از کبار اصـحاب و در
ورع و تجرید کامل بود و او را کرامات و ریاضات شگرف است صحبت بوعثمان حريی یافته بود و بسـی مشـایخ 

خوردند و یک روز بخانه درآمد مگـر دومـن  دیده و ابتداء حال او چنان بود که در طوس قحطی افتادکه آدمی می
مريند و تو گندم  که ایشان از گرسنگی می این شفقت بود بر مسلمانان: گندم یافت د رخمره آتش درو افتاد و گفت

  . در خمره نهادۀ شوری بدو درآمدی روی به صحرا نهاد و ریاضت و مجاهده پیش گرفت
آمد قبائی سیاه پوشیده و دو  یک بار باصحاب خویش به سفره نشسته بود بنان خوردن منصور حالج از کشمري می

باید رفـت کـه کـار او عظـیم  آید و باستقبال می فت میجوانی بدن ص: سگ سیاه در دست شیخ اصحاب را گفت
آمد و دو سگ سیاه بر دست هم چنان روی به شیخ نهاد شـیخ چـون او  است اصحاب برفتند و او را دیدندی می

را بدید جای خویش بدوداد تا درآمد و سگان را با خوددر سفره نشاند چون اصحاب دیدند که استقبال او فرمود 
داد و اصحاب  مین  خورد و به سگا کرد تا اونان می داد هیچ نتوانستند گفنت شیخ نظارۀ او میو جای خویش بدو 

کردند پس چون نان بخورد و برفت شیخ بوداع او برخاست چون باز گردید اصـحاب گفتنـد شـیخا ایـن  انکار می
لـه سـفره از نمـاز بـربد چه حالت بود که سگ را بر جای بنشانیدی و ما را باستقبال چنني کسـی فرسـتادی کـه جم

دوید از بريون مانده و سگ مادر درون مانده است و مـا از پـی او  این سگ نفس او بود از پی او می: شیخ گفت
توانسـت دیـدن  دویم پس فرق بود از کسی که متابع سگ بود تا کسی که سگ متابع وی بود سگ او ظاهر می می

در آفرینش پادشاه او خواهـد بـود اگـر سـگ  این ساعت: پس گفتو بر شما پوشیده است این برت از آن هزار بار 
  . دارد و اگر ندارد کار روی بدوخواهد داشت
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  . مرید در رنج است ولکن آن سرور طلب است نه عنا وتعب: نقلست که ازو پرسیدند که صفت مرید چیست گفت
  . صوفی به خداوند و زاهد به نفس: و ازو پرسیدند از صوفی و زاهد گفت

حق تعاىل هر بنده را از معرفت خویش به قدر کاری بخشیده است تا معرفـت او یـاری دهنـدۀ او بـود بـر : گفتو 
  . بال

  . آالت مکشوف است ومعانی مستور: و گفت
هرکه خدمت کند در جمله عمر خویش یک روز جوانمردی را برکت یک روزه خدمت باو رسد پس حال : و گفت

  . خدمت ایشان صرف کند کسی چگونه بود که جملۀ عمر در
هیچ انس نیست در اجتماع برادران به سبب وحشـت فـراق و هـیچ کـس را وسـیلتی نبـود بـه خـدای جـز : و گفت

  . خدای وسیلت نیست
  . هر که دنیا را ترک کند از برای دنیا از غایت حب دنیا بود، رحمةالله علیه: و گفت

  

  ذکر ابوبکر وراق قدس الله روحه العزیز
یگانه حلم و عصمت آن شرف عباد آن کنف زهاد آن مجرد آفاق شـیخ وقـت ابـوبکر  علم و حکمت آنآن خزانه 

وراق رحمةالله علیه از اکابر زهاد و عباد بود ودر ورع و تقوی تمام و در تجرید و تفریـد کمـاىل خـوب داشـت و 
نفس ومبارک نفس بود و با محمد اند و کشته  نظري چنانکه مشایخ او را مودب االولیاء خوانده در معاملۀ ادب بی

حکیم صحبت داشته بود و ازیاران خضرویه بود و در بلخ مقیم بود و او را در ریاضات و آداب تصانیف اسـت و 
مریدان را از سفر منع کردی گفتی کلید همه برکتی صرب است در موقع ارادت تا آنگاه که ارادت ترا درسـت گـردد 

  . رتو گشاده شدچون ارادت درست شد اول برکتها ب
نقلست که عمری در آرزوی خضر بود و هـر روز بـه گورسـتان رفتـی و بازآمـدی در رفـنت و بازآمـدن جـزوی قـرآن 

صـحبت : برخواندی یک روز چون از دروازه بـريون شـد پـريی نـورانی پـیش آمـد و سـالم کـرد جـواب داد گفـت
وهمچنـان سـخن گویـان . گفـت بـا او سـخن میخواهم پري با او روان شد تـا بـه گورسـتان و در راه : خواهی گفت

بینی مـن خضـرم  خواهی تا مرا بـه عمری است که می: آمدند تا به دروازه رسیدند چون بازخواست گشت گفت می
امروز که با من صحبت داشتی از خوانـدن یـک جـزو محـروم مانـدی چـون صـحبت خضـر چنـني اسـت صـحبت 

  . د و تنهائی بر همه کارها شرف دارددیگران چه خواهد بود تا بدانی که عزلت و تجری
ترا چه بوده : لرزید و رویش زرد شده گفت نقلست که فرزندی داشت به دبريستان فرستاد یک روز او رادید که می

فرماید یوما یجعل الولـدان شـیبا آن روزکـه کودکـان را  استاد آیتی بمن آموخته است که حق تعاىل می: است گفت
گریست  ن وفات کرد پدرش بر سر خاک او میآچنني شدم پس آن کودک بیمار شد و هم درپري گرداند از بیم آیت 

ای ابوبکر فرزند تو بیک آیت چنني شد که جان بداد و تو چند سال خواندی و ختم کردی و درتو اثـر : گفت و می
  . کند نمی

ه چنان بودی که کسی را بدزدی نقل است که هرگاه از مسجد بازگشتی و از نماز فارغ شدی از شرم آنکه نماز کرد
  . گريند یا به گناهی گرفتار آید

خـري دنیـا و آخـرت در انـدکی مـال : گشت وصیتی خواست گفت نقل است که یکی به زیارت او آمد چون باز می
  . یافتم و شر هر دو جهان در بسیاری مال و آمیخنت با مردمان

شـکایت : ای جوان تو کیستی گفتم من مردی غـریبم گفـت: در راه مکه زنی را دیدم مرا گفت: نقل است که گفت
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چون این شنیدم چندان قدرتم نماند که گـامی از : کنی از وحشت غربت یا انس نگرفتۀ به خداوندخویش گفت می
  . پی او برگريم بازگشتم تا او برفت

ء آفـرینش و پـیش روان دری بر من گشادند گفتند بخواه گفتم خداوند آن قوم کـه انبیـا بودنـد و سـر غوغـا: و گفت
سپاهند معلوم است که هر بال و اندوه که بود برایشان فرو آمد تو آن خداونـدی کـه یـک ذره بجـز از تـو یـه کسـی 

  . دارم گی خودم رهاکن که طاقت بال نمی نرسد چه خواهم مرا هم در این مقام بیچاره
امـرا تبـاه شـوند معـاش و اکتسـاب خلـق تبـاه اند یکی امرا ودوم علما و سوم فقرا چـون  مردمان سه گروه: و گفت

در میان خلق تباه شود  شودو چون علما تباه شوند دین خلق رو به نقصان نهد و چون فقرا تباه شوند زهد و همت
  . تباهی امرا جور و ظلم بود و تباهی علما میل دنیا بود و متابعت هوا و تباهی فقرا ترک طاعت ومخالفت رضا

س مقارنه شهوات است چون هوا غالب شود دل تاریک شود و چوندل تاریـک شـود خلـق اصل غلبۀ نف: و گفت
را دشمن گريد و چون خلق رادشمن گريد خلق نیز او را دشمن گريند او باخلق جفـا آغـاز کنـد و جـور کـردن پـیش 

  . گريد
وقت بـاز تـا امـروز هـیچ لق و از آن خاز روزگار آدم تا اکنون هیچ فتنه ظاهر نشد مگر به سبب آمیخنت با : و گفت

  . کس سالمت نیافت مگر آنکه از اختالط کرانه کرد
کـه : سنگی برگري و دوپای خـد بشـکن و کـاردی بـردار و زبـان خـود بـرب گفـت: و یکی ازو وصیت خواست گفت

آنکه زبان سر او در نطق آید و گوش همت او از خدای شنود باید کـه زبـان ظـاهر او گنـگ : طاقت این دارد گفت
  . د و گوش صورت او کر بود این به زبان بریدن و پای شکسنت دست دهدبو

نشـان  لواموراسـت و احکما از پس انبیااند و بعد از نبوت هیچ نیست مگر حکمـت و حکمـت احکـام : و گفت
  . حکمت خاموشی است وسخن گفنت بقدر حاجت

  . تر بود و کالم او خوشرت خاموشی عارف نافع: و گفت
خواهد از دل دو چیز تعظیم فرمان خدای و شفقت بـر خلـق خـدای و  ىل از بنده هشت چیز میخدای تعا: و گفت

خواهـد طاعـت داشـنت  خواهد اقرار کردن به توحید و رفق کردن با خلق و از انـدام دو چیـز می از زبان دو چیز می
  . با خلق خدایخواهند صرب کردن در حکم خدای و حلم  خدای و یاری دادن مومنان و از خلق دو چیز می

  . هر که بر نفس خویش عاشق شد کرب و حسد و خواری و مذلت برو عاشق شد: و گفت
اگر طمع را گویند کـه پـدرت کیسـت گویـد در مقـدور شـک آوردن و اگـر گوینـد غایـت تـو چیسـت گویـد : و گفت
  . حرمان
ار مـومنی را بـه کـافری وسوسـه گوید که من بدین ابلهی نیم که اول بـ که شیطان می: یکی از بزرگان گفت: و گفت

کنم که اول او را بشهوات حالل حریص کنم چون بدین حریص شـد هـوابروی چـريه گـردد وقـوت گـريد آنگـه بـه 
  . تر بود آنگاه به کافری وسوسه کنم معاصی وسوسه کنم تا مرا آسان

اگر ندانی هـالک شـوی  پنج چیز است که همیشه با تواند اگر صحبت این پنج چیز بدانی نجات یافنت و: و گفت
خدای تعاىل پس نفس و پس شیطان و پس دنیا و پس خلق باخدای بموافقت باید بودن و بهر چـه وی کنـد  اول

  . بسندگار باشی با نفس به مخالفت باید با شیطان بعداوت با دنیا به حذر با خلق به شفقت اگر این کنی رستی
ی بانس حق طمـع مـدار و تـادل در اشـغال گـردان داری طمـع تا ازمخلوق نربی و از ایشان وحشت نگري: و گفت

  . فکرت و عربت مدار و تا سینه از طلب ریاست و مهرتی پاک نکنی طلب الهام و حکمت مدار
  . صحبت باعقال باقتدا کن و با زهاد بحسن مدارا و با جهال بصربی جمیل: و گفت
تر بـود او را بـه لطـف ریاضـت بایـد داد  او غالباصل آدمی زاد از آب است و خاک کس بود که آب بر : و گفت
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تر بود البد او را بلگد بایـد کوفـت  اگر به عنف کنند متغريگردد و به مقصود نرسد و کس بود که خاک بر او غالب
  . و به سختی باید سرشت تا کاری را بشاید

ر طعوم طعم او گردانید چون همـه چون حق تعاىل خواست که آب را بیافرید از هر الوان لون او کرد و از ه: و گفت
معنی کسی لون آب ندانست و چون همه طعوم را بیامیخـت کسـی طعـم  یناالوان را بیامیخت تا لون آب گشت از

آب نشناخت ا زخوردن او لذت و حیوة یابند اما از کیفیت لذت او خربنه و جعلنا من الماء کـل شـیئی حـی دلیـل 
  . این است
ا و آخرت که در دنیا سلطان را از وی خـراج نیسـت ودر آخـرت جبـار عـالم را بـا او فرخ درویشی در دنی: و گفت
  . شمارنه
بامداد برخیزم خلقان را بینم بدانم که کیست که لقمه حالل خورده است و کیست که حـرام خـورده اسـت : و گفت

انم کـه او حـرام خـورده هر که بامداد برخیزد و زبان را بلغو و غیبت و فحش مشـغول کنـد بـد: گفتند چگونه گفت
  . است و هر که بامداد برخیزد و زبان به ذکر وتهلیل و استغفار مشغول دارد بدانی که حالل خورده است

  . صدق نگهدار در آنچه میان تو و خدای است و صرب نگاه دار در آنچه میان تو و نفس است: وگفت
  . یش پس آن نور برساند او را به درجه متقیانیقني نوری است که بنده بدو منور گردد در احوال خو: و گفت

زهد سه حرف است زا و ها و دال زا ترک زینت اسـت و هـاترک هـوا و دال تـرک : و از او پرسیدند از زهد گفت
  . دنیا

  . یقني فرو آرنده است دل را و کمال ایمان است: و گفت
  . هیقني بر سه وجه ایت یقني خرب و یقني داللت و یقني مشاهد: و گفت
  . هر کرا درست شود معرفت خدای هیبت و خشیت بر وی ظاهر شود: و گفت
  . شکر نعمت مشاهدة منت است و نگاهداشت حرمت: و گفت
توکل فراگرفنت وقت است صافی از کدورت انتظار چنانکه نـه تأسـف خـورد بدانچـه گذشـت و نـه چشـم : و گفت

  . دارد بدانچه خواهد آمد یعنی تا نقد وقت فوت نشود
  . هرکه کارها از جهت آسمان بیند صرب کند و هر که از جهت زمني بیند متحري گردد: وگفت
  . احرتاز کنید از اخالق بد چنانکه از حرام: و گفت

گریست گفتند چه حالتسـت خـري  نقلست که چون او وفات کرد او را به خواب دیدند زرد روی و غمگني و زار می
  . آرند گورستان که منم از ده جنازه یکی بر مسلمانی نمرده است که می چگونه خري باشد که درین: است گفت

به حضـرت خـود بداشـت و نامـۀ بدسـت مـن داد کـه : خدای باتو چه کرد گفت: دیگری او را به خواب دید گفت
ا بر تـو خواندم تا به گناهی رسیدم جمله نامه سیاه شد که بیش نتوانستم خواند متحري شدم ندا آمد که این گناه ر می

  . ایم از کرم مانسزد که درین دنیا پردۀ تو دریم عفوت کردیم، رحمة الله علیه در دنیا پوشیده
  

  ذکر عبدالله منازل قدس الله روحه العزیز
آن هدف تري مالمت آن صدف در کرامت آن مجرد رجال آن مشرف کمال آن خزانۀ فضائل عبداللـه منـازل رحمـة 

و شیخ مالمتیان بود و متورع ومتوکل و معرض هم از دنیا و هم از خلق مریـد حمـدون الله علیه یگانه روزگار بود 
قصار بود و عالم به علوم ظاهر و باطن و بسـیار حـدیث نوشـته بـود و سـماع کـرده و در وقـت او مجردتـر از او و 

بداللـه او را در میـان سـخن ع. گفـت تر ازو کسی نبوده است چنانکه نقل است که ابـوعلی ثقفـی سـخن می پاکیزه
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تو ساخته باش عبدالله دست را بالني کـرد و سـر بـر او : مرگ را ساخته باش که ازو چاره نیست علی گفت: گفت
من مردم در حال بمرد بوعلی منقطع شد زیرا که او را عالیق بود عبدالله مفـرد و سـخن اوسـت کـه : نهاد و گفت

لق و از جهة این بود که برکـات سـخن تی نه از برای خی از برای خود گفابوعلی ثقفی وقتی که سخن گفت: گفت
توانیم گرفت چگونه دیگـری از سـخن  آفت ماست که از سخن خود انتفاع نمی: او بدو رسیدو در این معنی گفت

  . ما منفعت گريد
هرچه عبارت کنی به زیان خویش بایـد کـه از حـال خودعبـارت کننـده باشـی و نباشـی بـه سـخن خـویش : و گفت

  . ننده و گوینده حکایت از غريیعبارت ک
مـن در : خواجـه یکبـار دیگـر بـازگوی گفـت: نقلست که کسی از وی روزی مسئلۀ پرسید جواب داد آن مرد گفـت

  . پشیمانی آنم که اول چرا گفتم
ها و هر که به ترک سـنتی مبـتال  هیچ کس فریضۀ ضایع نکند از فریضها االمبتلی گردد به ضایع کردن سنت: و گفت
  . زود بود که در بدعت افتد گردد
  . هاء تو آنست که از خواطر و وساوس نفس رسته باشی و مردمان از ظن بد تو رسته باشند فاضلرتین وقت: و گفت
هر که نفس او مالزمت چیزی کند که بدان احتیـاج نـدارد و ضـایع کنـد از احـوال خـویش هـم چنـدان کـه : و گفت

  . ازکثرت والیت بدو احتیاج است
  . آدمی عاشق است بر شقاوت خویش یعنی همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود: و گفت

  . اید بر کسی که بر شما عاشق شده است شما عاشق شده: و یک روز اصحاب خود را گفت
بینـد  خـدای را مـتکلم می عجب دارم از کسی که در حیا سخن گوید و از خدا شرم نـدارد یعنـی کـه چـون: و گفت

  . دارد که در کالم آید چگونه شرم نمی
  . هر کرا محبت دادند و فقراگر او را خشیت ندهند او فریفته است: و گفت
  . ادب خدمت ادب است نه مداومت بر ادب که ادب خدمت عزیزتر است از خدمت بی: و گفت
  . تریم از بسیاری علم ما با ادب محتاج: و گفت
او واجـب چنـان کنـد کـه نفـس او بـر چشـم او خـوار شـود هر که قدر خویش بر چشم خلق بزرگ داند بر : و گفت

  . و اجنبنی و بنی ان نعبد االصنام: ندیدی که ابراهیم علیه السالم خلیل خویش خواند حق تعاىل و او گفت
هرگز دعـوی و تسـلیم : احکام غیب در دنیا بر کسی ظاهر نگردد ولکن فضیحت دعوی ظاهرگردد و گفت: و گفت

   .در یک حال جمع نشوند
  . هر که محجوب گردد به چیزی از علوم خود هرگز او عیب خود نبیند: و گفت
  . حقیقت فقر انقطاع است ازدنیا و آخرت و مستغنی شدن به خداوند دنیا و آخرت: وگفت
  . فایده نقد وقت از دست بداد هر که مشغول شود باوقات گذشته بی: وگفت
  . رد و او غایب است در حال از مقام و وقت خودآدمی چگونه از پس و پیش نگاه تواند ک: و گفت
  . کنی اما باطنا سر باوصاف ربوبیت برآورده تو ظاهرا دعوی عبودیت می: و گفت
  . عبودیت اضطراری است نه اختیاری است: و گفت
  . هر که طعم عبودیت نچشید اورا عیشی نیست فتو گ

  . ز اضطرارعبودیت رجوع کردن است در جمله چیزها به خدای بج: وگفت
جوید چون خود را خادمی جسـت از حـد بنـدگی افتـاد و ادب از  بنده بندۀ او بود تا خود را خادمی نمی: و گفت

  . دست داد
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  .هیچ چیز نیست در کسی که خواری بندگی و خواری سؤال و خواری رد را نچشیده است: و گفت
تني و المتقـني و المسـتغفرین نالصـادقني و الفـا حق تعاىل یاد کرده است انواع عبـادت را کـه الصـابرین و: و گفت

و احوال پس ل  باالسحار ختم جمله مقامات بر استغفار کرده است تا بنده بینا گردد بر تقصري خویش بر همه افعا
  . از همه استغفار کند

باشـد  تفویض با کسب بهـرت: هرکه سایه نفس از نفس خویش برگريد عیش خالیق در سایه او بود و گفت: و گفت
  . کسب از خلوت بی

درآید ضعیف گردد  هر که در این حدیث آید از سر صفت قوی گردد و فضیحت نشود و هر که از سر قوت: و گفت
  . و فضیحت شود

شـریک برکـات آن نفـس تـا آخـر عمـر بـا او  ریا و بی اگر درست شود بنده را یک نفس در جمله عمر بی: و گفت
  . بماند
  . هیچ چیزش عجب نیاید عارف آنست که از: و گفت

امید بعد از معرفت بود و کو معرفت وفات او : نقلست که یکی او را دعاکرد که آنچه امیدداری خدای بدهاد گفت
  . بنشابور بود و خاک او در مشهد انبار است

یگـر عبدالله را بگوی که ساخته باش کـه یکسـال د: بخواب دیدم که هاتفی آواز داد و مرا گفت: احمداسود گفت
که تـا سـاىل دیگـر طاقـت  یداین وعده مدید است ومدتی بع: وفات خواهی کرد بامداد برفتم و باوی بگفتم گفت

  . انتظار تواند کرد رحمةالله علیه
  

  ذکر شیخ علی سهل اصفهانی قدس الله روحه العزیز
معانی شیخ علی سهل خویش آن دانند غیوب آن بینندۀ عیوب آن خزانۀ حقایق و  آن خواجۀ درویش آن حاضر بی

اصفهانی رحمةالله علیه پـس بـزرگ ومعتـرب بـود و ازکبـار مشـایخ بـود وجنیـد را بـوی مکاتبـات لطیـف اسـت و 
حقایق عظیم بلند بود و معامالت و ریاضات او کامل و بیانی شافی داشـت در  درصاحب بوتراب بود و سخن او 

ی هـزار درم وام داشـت و علـی سـهل همـه وام او طریقت عمرو بن عثمان مکی به زیارت او باصـفهان شـد و سـ
شتافنت بـه خـدمت و طاعـت از عالمـات توفیـق بـود و ازمخالفـات بازداشـنت از : بگزارد و سخن اوست که گفت

عالمات رعایت بود و مراعات اسرار از عالمات بیداری و بدعوی بريون آمدن از رعنایی بشریت بود و هر کـه در 
  . ست در نهایت عافیت و سالمت نیابدبدایت ارادت درست نکرده ا

آفتـاب  هر که پندارد که نزدیکرت است او بحقیقت بعیـدتر اسـت چنانکـه: گفتند در معنی یافت سخن بگوی گفت
ها بگريند دست برکنند پندارند که در قبضـۀ ایشـان آیـد چوندسـت بـاز  افتد کودکان خواهند که تاآن ذره بروزنی می

  . کنند هیچ نبینند
حضور بحق فاضلرت از یقني بحق از آنکه حضور در دل بود و غفلت بر آن روا نباشد و یقني حاضری بـود : و گفت

  . گاه بیاید و گاه برود و حاضران در پیشگاه باشند و موقنان بر درگاه که
  . ای و عارفان در قرب خدایدکنند وذاکران در رحمت خ غافالن در حکم خدای زندگانی می: و گفت
  . داند و با چیزی دیگر آرام گريد خواند و می م است کسی را که او را میحرا: و گفت
  . بر شما باد که پرهیز کنید از غرور به حسن اعمال با فساد باطن اسرار یعنی ابلیس چنني بود: و گفت
ر توانگری التماس کردم در علم یافتم و فخر التمـاس کـردم در خاموشـی یـافتم و راحـت التمـاس کـردم د: و گفت
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  . ناامیدی یافتم
خواهم که مرا وصیت  گویند و من کس می از وقت آدم علیه السالم تا قیام ساعت آدمیان ازدل گفتند و می: و گفت

  . یابم کند که دل چیست یا چگونه است و نمی
  . نزدیک است از آنجا که گمانهاست اما دور است از حقایق: پرسیدند از حقیقت توحید گفت

پندارید که مرگ من چون مرگ شما خواهدبود که بیمـار شـوید و مردمـان بعیـادت  که شما می: نقلست که او گفت
من گفتم او را که بگـوی ال : لبیک و سر بنهاد شیخ مزین گفت: رفت گفت آیند مرا بخوانند اجابت کنم روزی می

میان من و او نیست اال حجاب گوئی که کلمه بگوی بعزت او که در  اله اال الله تبسمی بکرد و مرا گرفت با من می
عزت وجان بداد ابوالحسن مـزین بعـد از آن محاسـن خـود بگرفتـی و گفتـی چـون مـن حجـامی اولیـاء خـدای را 

  . کند و اخجلنا و بگریستی رحمة الله علیه شهادت تلقني می
  

  ذکر خري نساج قدس الله روحه العزیز
عارف اصل و فـرع آن معطلـی حجـاج شـیخ وقـت آن مفتی هدایت آن مهدی والیت آن حارس عقل و شرع آن 

خري النساج رحمةالله علیه استاد بسیار مشایخ بـوددر بغـداد و پـري وقـت خـویش بـود و در وعـظ و معاملـت بیـان 
شافی داشت و عبارتی مهذب داشت وخلقی وحلمی بغایت و ورع و مجاهدۀ تمام و نفسی موثر شبلی و ابراهیم 

لی را پیش جنید فرستاد حفظ حرمت جنید را و او مریـد سـری سـقطی بـود و خواص در مجلس اوتوبه کردند شب
جنید او را عظیم محرتم داشتی و بوحمزه بغدادی در شان اومبـالغتی تمـام کـردی و سـبب آنکـه او را خـري نسـاج 

رسـید گفتند آن بود که او از مولود گاه خود به سامره رفت به عزم حج گذرش به کوفه بـود چـون بـه دروازۀ کوفـه 
نماید یکی  مرقعی پاره پاره پوشیده بود واو خود سیاه رنگ بود چنانکه هر که او را دیدی گفتی این مرد ابلهی می

از خداونـد گریختـۀ : آری گفـت: تـو بنـدۀ گفـت: روزی چند او در کار کشم پیش او رفـت و گفـت: او را بدید گفت
عمـری اسـت کـه در : طلبم گفـت مـن خـود ایـن مـی :ترا نگاهدارم تا بخداونـد سـپارم او گفـت: آری گفت: گفت

نـام توخرياسـت و او از حسـن : آرزوی آنم که کسی یابم که مرا به خداوند سـپارد پـس او را بـه خانـه بـرد و گفـت
عقیده که المؤمن الیکذب او را خالف نکرد با و برفت و او را خدمت کرد پس آنمرد خري را نسـاجی آموخـت و 

هرگاه که گفتی خـري او گفتـی لبیـک تـا آنگـه کـه آن مـرد پشـیمان شـد کـه صـدق و ادب و  سالها کار آن مرد کرد و
من غلط کرده بودم تو بندۀ من نیستی برو هـر جـا کـه : کرد گفت دید و عبادت بسیار ازو مشاهدۀ می فراست او می

داشتی که او را خري  الخري خريال ودوسرت آن: خواهی پس او برفت و به مکه شد تا بدان درجه رسید که جنید گفت
  . خواندندی گفتی روا نباشد که برادری مسلمان مرا نامی نهاده باشد و من آن نام بگردانم

نقلست که گاهگاه بافندگی کردی و گاهی بلب دجله رفتی ماهیان بوی تقرب جسـتندی و چیزهـا آوردنـدی روزی 
در دجلـه انـداز پـريزن درهـم : ابم کرا دهم گفتاگر من درهم بیاورم و ترا نی: بافت پريزن گفت کرباس پريزنی می

آورد او حاضر نبود در دجله انداخت چون خري بلب دجله رفت ماهیان آن درهم پیش او آوردند مشایخ چون ایـن 
اند این نشان حجاب باشد و تواند بود کـه نشـان  حال بشنیدند از وی نپسندیدند گفتند اورا به بازیچه مشغول کرده

در خانـه بـودم در دلـم آمـد کـه : او را اما او را نبود چنانکه سلیمان را علیه السالم نبـود و گفـتحجاب باشد غري 
جنید بر دراست آن خاطر را نفی کردم تا سه بار این در خاطرم آمد که بعد از آن بريون آمدم و جنید را دیدم بـردر 

  . چرا بخاطر اول بريون نیامدی: گفت
ای شیخ بر من بخشای کـه محنتـی بـزرگ پیشـم : دیدم در من آویخت و گفت در مسجد شدم درویشی را: و گفت
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حـالش نگـاه کـردم یـک : انـد گفـت اند وعافیت بمن پیوسته کرده بال ازمن بازستده: آمده است گفتم چیست گفت
  . دینارش فتور شده بود

  . ست کنندکرده باشند بدان را ادبی خو خوف تازیانه خداوند است بندگانی را که در بی: و گفت
  . نشان آنکه عمل بغایت رسیده است آنست که در آن عمل جز عجز و تقصري نبینند: و گفت

نقل است که صد و بیست سال عمر یافت چون نزدیک وفاتش بود وقت نماز شام بود عزرائیل سایه انداخت سر 
اند کـه جـان او را بـردارو  ا گفتهعفاک الله توقف کن که بنده ماموری و من بنده مامور تر: از بالني برداشت وگفت

شـود امـا آنچـه مـرا  انـد فـوت نمی اند که چون وقت نماز آید بگزار و وقت درآمده است آنچـه تـرا فرموده مرا گفته
شود صرب کن تا نماز شام کنم پس طهارت کرد ونماز گزارد بعد از آن وفات یافـت همـان شـب  اند فوت می فرموده

از من مرپسید ولکـن از دنیـای نجـس بـاز رسـتم رحمةاللـه : خدای با تو چه کرد گفتاو را به خواب دیدند گفتند 
  . علیه

  

  ذکر ابوحمزه خراسانی قدس الله روحه العزیز
آن شریف اقران آن لطیـف اخـوان آن مـتمکن طریقـت آن متوکـل حقیقـت آن کعبـه مسـلمانی ابـوحمزۀ خراسـانی 

یقت و رفیع القدر و عاىل همت بود و در فراست همتا نداشـت و رحمةالله علیه از جملۀ مشایخ بود و از اکابر طر
ی نهایت رسیده بود و در تجرید به غایت کشـیده و ریاضـات و کرامـات او بسـیار اسـت و مناقـب او بـ در توکل بی

  . شمار خلوات شایسته داشت بوتراب و جنید یافته بود
ز هیچ کس هیچ چیز نخواهد بـه کسـی التفـات نکنـد و نقل است که یکبار که به توکل در بادیه شد و نذر کرد که ا

دلو و رسن متوکل وار مجرد برفت پاره سیم در جیب داشت که خـواهرش بـدوداده بودناگـاه  برین نذر بسر برد بی
سـیم پوشـیده نگـاه  ستون نگاهدارد معدۀ تـرا بی که شرم نداری آنکه سقف آسمان بی: توکل داد خود طلبید گفت

رفت ناگاه در چاهی افتاد ساعتی برآمـد نفـس فریـاد بـرآورد بـوحمزه خـاموش  بیانداخت ومیندارد پس آن سیم 
گذشت سر چاه بازدید خاشاکی چند بیاورد که سـر چـاه بگـريد نفـس بـوحمزه زاری آغـاز کـرد و  بنشست یکی می

ت که بعجز وسالوس توکل از آن قویرت اس: فرماید والتلقوا بایدیکم اىل التهلکه بوحمزه گفت حق تعاىل می: گفت
دارد اینجـا هـم نگاهـدارد  آنکس که بـر بـاال نگـاه مـی: نفس باطل شود تن زد تا آنکس سر چاه استوار کرد گفت

روی به قبله توکل آورد سر فرو برد و اضطرار به کمال رسید و توکل بر قرار بود ناگاه شـريی بیامـد و سـر چـاه بـاز 
مـن همراهـی گربـه نکـنم الهـامش دادنـد کـه : گذاشت بوحمزه گفت کرد و دست بر لب چاه زد و هر دو پای فرو

تر ندیـده  شريی دید بر صورتی که هرگز از آن صعب در زن دست در پای او زد و برآمد خالف عادت است دست
بود آوازی شنید که یا ابوحمزه الیس هذا احسن نجیناک من التلف بالتلف چون توکل بر ما کردی ما تـرا بردسـت 

  . دادیم پس شري روی در زمني مالید و برفت الکت جان ازو بود نجاتکسی که ه
ای ملعـون شـرم نـداری : جسـت گفـت رفت ابلیس رادید برهنه که بر گـردن مـردم می نقل است که روزی جنید می

نیـد اند کـه جگـرم را سـوختند ج اند مردمان آنهااند که در شونیزیه کدام مردمان اینها نه مردمان: ازین مردمان گفت
آن ملعـون : دروغ گفـت: برخاستم و به مسجد شونیزیه رفتم بوحمزه رادیدم سر فرو برده سر برآورد و گفت: گفت

  . که اولیاءخدای از آن عزیزترند که ابلیس را بر ایشان اطالع باشد
  . میان گلیمی در ساىل یکبار بريون آمدی از احرام نقل است که اومحرم بودی به

  . انس آنست که دلتنگی پدید آرد از نشسنت با خلق: پرسیدند از انس گفت
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  . غریب آنست که او را از اقربا و پیوستگان خویش وحشت بود با ایشان بیگانه باشد: و گفت
  . هر کرا وحشت بود از نفس خویش انس گرفته است دل او در موافقت خداوند خویش سبحانه و تعاىل: و گفت
جای گريد هر چه باقی است بروی دوست کنند و هرچـه فـانی اسـت بـر وی  هر که دوستی مرگ در دل او: و گفت

  . دشمن گردانند
  . توکل آنست که بامداد برخیزد از شبش یاد نیاید و چون شب درآید از بامداد یادش نیاید: و گفت

  . ا که در پیش داریرتوشه بسیار ساز این سفر : یکی وصیت خواست گفت
  . حداد دفن کردند، رحمهما الله تعاىل و تقدس صوار ابوحفوفاتش در نیشابور بود و در ج

  

  ذکر احمد مسروق قدس الله روحه العزیز
احمـد مسـروق رحمـه اللـه  آن رکن روزگار آن قطب ابرار آن فرید دهر آن وحید عصر آنعاشق معشـوق شـیخ وقـت

ه از جمله اولیاء خدای بود واو را علیه از مشایخ کبار خراسان بود واز طوس بود اما در بغداد نشستی و باتفاق هم
با قطب المدار رحمةالله علیه صحبت بود او خود از اقطاب بود ازو پرسیدند که قطب کیست ظـاهر نکـرد امـا بـه 
حکم اشارت چنان نمود که جنید است و او چهل تن را از اهل تمکني و مشایخ مکني خدمت کرده بود و فایـدها 

  . کمال و در مجاهده و تقوی به غایت درجه و صحبت محاسبی و سری یافته ه و در علوم ظاهرو باطن بهفتگر
و شـريین سـخن وخـوش زبـان بـود و خـاطری نیکـو : پريی به نزدیک من آمد و سخن پاکیزه همی گفـت: و گفت

مرا در خاطر آمد که او جهود اسـت و ایـن : هر خاطری که شمارا درآید با من بگوئید مسروق گفت: داشت وگفت
پس او را گفـتم کـه تـو : رفت با جریری گفتم او را این موافق نیاید گفتم البته باوی بخواهم گفت از من نمیخاطر 

چنني درخاطر آمـد کـه تـو جهـودی سـاعتی سـر در پـیش  مراگفتۀ که هر خاطر که شمارادرآید با من بگوئید اکنون 
ذهبها نگه کردم گفـتم اگـر بـا هـیچ قـوم همه دینها و م: راست گفتی و شهادت آورد آنگاه گفت: افکند پس گفت

  . چیزی است با این قوم است به نزدیک شما آمدم تا بیازمایم شمارا بر حق یافتم
و سخن اوست که هر که بغري خدای شاد شود شادی او بجمله اندوه بود و هرکه را در خدمت خداوندانس نباشـد 

اىل مراقبـت بجـای آورد خـدای تعـاىل او را در انس وی بجمله وحشت بود و هرکـه در خـواطر دل بـا خـدای تعـ
  . حرکات جوارح معصوم دارد

  . هرکه محصن شود در تقوی آسان گردد بر وی اعراض از دنیا فتو گ
  . تقوی آنست که بگوشۀ چشم به لذات دنیا بازننگری و بدل در آن تفکر نکنی: و گفت
ه به محل حقیقـت تقـوی دحرمت بن بود و بهبزرگ داشنت حرمت مؤمن از بزرگ داشنت حرمت خداوند : و گفت
  . رسد

  . در باطن نگرسنت معرفت حق از دل بربد: و گفت
  . هر کرا مودت حق بود کس بر وی غالب نتواند شد :فتو گ

  . اند تا انس مطیعان خدای به خدای بود نه به دنیا دنیا را بوحشت داغ کرده: و گفت
ت که حق تعاىل بهشت را بیافرید و دوزخ و هـیچکس بـه بهشـت باید که خوف بیش از رجا اس خوف می: و گفت

  . دوزخ گذر نکند نتواند رسید تا به
  . بیشرت چیزی که عارفان از آن برتسند خوف از فوت حق بود: و گفت
درخت معرفت را آب فکرت دهند ودرخت فکرت را آب جهل و درخـت توبـه را آب نـدامت و درخـت : و گفت
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  . محبت را آب موافقت
هرگاه که طمع معرفت داری و پیش از آن درجۀ انابت محکم نکرده باشی بر بساط جهل باشـی و هرگـاه : گفتو 

  . که ارادت طلب کنی پیش از درست کردن مقام توبه در میدان غفلت باشی
  . زهد آنست که جز خدای هیچ سببی بر وی پادشاه نگردد: و گفت
  . اب کردن عمر خودی، رحمةالله علیهتا تو از شکم مادر بريون آمدۀ در خر: و گفت

  

  ذکر عبدالله مغربی قدس الله روحه العزیز
آن شیخ ملت آن قطب دولت آن زین اصحاب آن رکن ارباب آن صبح مشرق یثربی عبدالله مغربی رحمةاللـه علیـه 

تربیـت کـردن مریـد استاد مشایخ بود و از قدماء کبار و استاد اولیا و اعتماد اصفیا بود و خوب والیتی داشت ودر 
آیتی بود و حرمت اودر دلها بسیار است وخطر بیشمار در توکل و تجرید ظاهر و باطن کسی را قدم او نبود و ایـن 

اند یکی ابراهیم شیبان ودوم ابـراهیم خـواص رحمهمـا  اند خود شرح دهندۀ کمال او بس در ابراهیم که ازو خاسته
کارهاء او عجیب بود  و کلماتی رفیع است و عمر او صد و بیست سال بودالله و او پري این هردو بوده است واو را 

هیچ چیزی که دست آدمی بدان رسیده بودی نخوردی مگر بیخ گیاه که آن خوردی و مریدان او هرجا که بیخ گیاه 
ن یافتندی پیش او بردندی تا بقدر حاجت بکار بردی و ازین جنس عادت کرده بـود و پیوسـته سـفر کـردی و یـارا

باوی بودندی ودایم احرام داشتی و چون از احرام بريون آمدی باز احرام گرفتی و هرگز جامۀ او شوخگن نشـدی 
  . و موی اونبالیدی
سرائی از مادر مرياث یافتم به پنجاه دینار بفروختم و بر میان بستم و روی به بادیه نهـادم عربـی : نقلست که گفت
بیـار بـوی دادم بگشـاد و بدیـد و بـه مـن بـاز داد پـس شـرت : دینـار گفـت چه داری گفتم پنجـاه: به من رسید گفت

مرا از راستی تودل پر از مهر شد با من به حـج آمـد : برنشني گفتم ترا چه رسیده است گفت: بخوابانید و مرا گفت
  . و مدتی در صحبت من بود از اولیاء حق شد

زاد و راحلـه  زاد و راحله گفـتم ای آزادمـرد بـی تازه بی رفتم غالمی دیدم تر و یکبار در بادیه می: نقلست که گفت
  . بینی چپ و راست نگه کن تا جز خدای هیچ می: روی گفت کجا می

کسـبی : نقلست که او چهار پسر داشت هر یکی را پیشـۀ آموخـت گفتنـد ایـن چـه الیـق حـال ایشـان اسـت گفـت
  . یقان نخورند و در وقت حاجت کسبی کننددرآموزم تا بعد از وفات من به سبب آنکه من پسر فالنم جگر صد

  . فاضلرتین اعمال عمارت اوقات است به مراقبات: و گفت
هر که دعوی بندگی کند و او را هنوز مرادی مانده باشد دروغ زن است که دعوی بندگی از کسـی درسـت : و گفت

د که خداوندش نهاده بود و نعمـت آید که از مرادات خویش فانی گردد و به مراد خداوند باقی شود ونام او آن بو
  . او آن بود که بهرچه او را بخوانند او از بندگی جواب دهد و او را نه اسم بودونه رسم ونه جواب

: تـرین خلـق را تواضـع کنـد و گفـت خوارترین مردمان درویشی بود که با تـوانگران مـداهنت کنـد و عظیم: و گفت
  . جت خدایند بر بندگان و به برکت ایشان بال از خلق منقطع گردداند در زمني وح درویشان راضی امینان خدای

کند یـک ذره از او فاضـلرت از  درویشی که از دنیا احرتاز کرده باشد اگرچه هیچ عمل از اعمال فضائل نمی: و گفت
  . متعبدان مجتهد

گـريی او نیـز تـرک تـو تر از دنیا ندیدم که تا او را خدمت کنی ترا خدمت کنـد و چـون تـرک  هرگز منصف: و گفت
  . گريد
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اند وفـات   اند به سبب زندگی خویش و به سبب آنکه یافته زیرک نیست کسی االاین طایفه که همه سوخته: و گفت
  . او بطور سینا بود و هم آنجا دفن کردند رحمةالله علیه رحمةواسعه

  

  ذکر ابوعلی جوزجانی قدس الله روحه العزیز
اء آن مقبـول بامانـت آن مخصـوص بـه کرامـت آن شـیخ پنهـانی ابـوعلی جوزجـانی آن عمده اولیاء آن زبدۀ اصفی

رحمةاللــه علیــه از کبــار مشــایخ و از جــوانمردان طریقــت بــود و در مجاهــده بــه کمــال و او را تصــانیف اســت در 
ان معامالت معترب ومشهور و کلماتی مقبول و مذکور و مرید حکیم ترمدی بود و سخن اوست که قرارگاه خلق میـد

ایشان چنان اسـت کـه کـردار ایشـان بـر حقیقـت اسـت و  غفلت است واعتماد ایشان بر ظن و تهمت و به نزدیک
  . مکاشفات ر وشان بر اسرا سخن
سه چیز از عقد توحید است خوف و رجا و محبت زیادتی خوف از ترک گناه است به سبب وعید دیـدن : و گفت

ذکر بود به سبب منت دیدن پس  دیدن وزیادتی محبت از بسیاری و زیادتی رجا از عمل صالح بود به سبب وعده
خایف هیچ نیاساید از هرب وراجی هیچ نیاساید از طلب ومحب هیچ نیاساید از طرب بذکر محبوب پـس خـوف 

  . ناری منور است و رجانوری منور ومحبت نوراالنوار است
ردن و موافقت کردن سنت در افعال بر اودشوار از عالمت سعادت آن بود که بر بنده طاعت آسان بود گزا: و گفت

نبود و محب اهل صالح بود و با برادران نیکوخوی بود ودر راه خلق چیزی بـدل توانـد کـرد و بـه کـار مسـلمانان 
  . قیام تواند کرد و مراعات اوقات خویش تواند کردن

  . تبدبخت کسی است که معاصی ظاهر گرداند که بروی فراموش گردانیده اس: و گفت
وىل آن بود که از حال خود فانی بود و به مشاهدۀ حق باقی بود و حق تعاىل متوىل اعمال او بود و او را : و گفت

  . به خود هیچ اختیار نبود و با غريش قرار نبود
  . عارف آنست که جمله دل خویش به موىل داده باشد و تن به خلق: و گفت
  . ت بود به حق وگمان بد بردن به نفش اصل معرفت بود به نفسگمان نیکو بردن به خدای غایت معرف: و گفت
ه رکه مالزمت کند بر درگاه موىل بعد از لزوم چه بود بجز از درگشادن و هرکه صرب کنـد بـر خـدای بعـد از : و گفت

  . صرب چه بودجز وصول بحق
   .صاحب استقامت باش نه صاحب کرامت که نفس تو کرامت خواهد وخدای استقامت: و گفت
رضا سرای عبودیت است و صرب دروی و تفـویض خانـۀ وی و مـرگ بـر در اسـت و فراغـت در سـرای و : و گفت

  . راحت در خانه
بخل سه حرف است باء آن بالست وحاء آن خسران والم آن لوم است پس بخیلی بالئی است بـر نفـس : و گفت

  . له علیهخویش وخاسری است در نفاق خویش و ملومی است در بخل خویش، رحمةال
  

  ذکر ابوبکر کتانی قدس الله روحه العزیز
آن صاحب مقام استقامت آن عاىل همت امامت آن شمع عالم توفیق آن رکن کعبه تحقیـق آن قبلـه روحـانی شـیخ 
ابوبکر کتانی رحمةالله علیه شیخ مکه بود و پريزمانه بـودو درورع و تقـوی و زهـد و معرفـت یگانـه بـود و از کبـار 

بود و در طریقت صاحب تصنیف و صاحب تمکني و در والیت صاحب مقام و در فراست صاحب مشایخ حجاز 
عمل و درمجاهدت و ریاضت سخت بزرگوار و در انواع علـوم کامـل خاصـه در علـم حقـایق و معرفـت صـحبت 
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ول شب تا جنید و ابوسعید خراز ونوری یافته بود و او را چراغ حرم گفتند و در مکه مجاور بود تا وقت وفات و ا
آخر نمازکردی و قرآن ختم کردی و درطواف دوازده هزار خـتم قـرآن کـرده بـود و سـی سـال درحـرم بزیـر نـاودان 

نکـرد و درابتـدا  نشسته بود کـه دریـن سـی سـال در شـبانروزی یکبـار طهـارت تـازه کـردی و دریـن مـدت خـواب
ر من پدید آمد که موجب غسـل بـود بـا چون دربادیه شدم حالتی د: دستوری از مادر خواست که به حج رود گفت

ام بازگشتم چون به درخانه رسیدم مادر در پس درنشسته بود بانتظار من گفتم ای مادر  خود گفتم مگر شرط نیامده
ام ونیت کرده بودم تـا  توانستم دید تا تو رفتۀ این جا نشسته تو نمی بلی اما خانه را بی: نه اجازت داده بودی گفت

  . زم پس چون مادر وفات کرد روی در بادیه نهادبازنیائی برنخی
  . محبت خدای چنني بود: خندی گفت خندید گفتم تو مردۀ و می در بادیه بودم درویشی را دیدم مرده ومی: گفت

زاد و راحله چون به کنار حوضی رسیدم بنشستم و با خـود گفـتم بادیـه  به بادیه فرو شدم بی: بوالحسن مزین گفت
ت نفسـک باالباطیـل نگـاه کـردم کتـانی مـراحله یکی رادیدم که بانگ بر من زد که ای حجام الت زاد و بریدم بی

  . رادیدم توبه کردم و به خدای بازگشتم
مرا اندکی غبار بود در دل با امريالمؤمنني علی کرم الله وجهه نه به جهت چیزی دیگر بلکـه بـه جهـت آن : و گفت

مود الفتی االعلی شرط فتوت آن بود که اگرچه معاویه بر باطل بودو او بـر که رسول صلی الله علیه و آله وسلم فر
مروه و صفا خانـۀ داشـتم در آنجـا مصـطفی را  میان: حق کاربوی بازگذاشتی تا چندان خون ریخته نشدی و گفت

اشارت کـرد علیه السالم به خواب دیدم با یاران او رضوان الله علیهم اجمعني که درآمدی و مرادر کنار گرفتی پس 
بابوکر که او کیست گفتم ابوبکر پس به عمر اشارت کرد گفتم عمر پـس اشـارت کـرد بـه عثمـان گفـتم عثمـان پـس 
اشارت کرد به علی من شرم داشتم به سب آن غبار پس سید علیه السالم مرا بـا علـی بـرادری داد تـا یکـدیگر در 

بیا تا بـه کـوه بـوقیس رویـم بسـر : ی الله عنه مرا گفتکنار گرفتیم پس ایشان برفتند و من و علی بماندیم علی رض
  . کوه رفتیم ونظارۀ کعبه کردیم چون بیدار شدم خود را بر کوه ابوقبیس دیدم ذرۀ از آن غبار بر دلم نمانده بود

داشت و عظیم بر من ثقلی بود ازوی چیزی بوی بخشیدم آن ثقل زایـل نشـد او را  صحبت می یکی با من: وگفت
داشت چنانکه ثقل زایل  نهاد الحاح کردم تا پای بنهاد بروی من و می ردم و گفتم پای بر روی من نه نمیبه خانه ب

شد و بدوستی بدل گشت مرا دویست درم از وجه حالل فتوح شده بود پیش او بـردم و بـر کنـار سـجادۀ او نهـادم 
ام تـو  بهفتادهزار دینار خریـده من این وقت را: گفتم در وجه خودصرف کن بگوشۀ چشم در من نگریست و گفت

خواهی که مرا بدین غره کنی پس برخاست و سجاده برفشاند و برفت و هرگز چون عزاو و دل خود ندیـدم کـه  می
  . چیدم ها می آن ساعت که آن درم

نقلست که مریدی داشت مگـر در حـال نـزاع بـود چشـم بـاز کـرد و در کعبـه نگریـد اشـرتی برسـید و لگـدی زد و 
ون انداخت در حال بسر شیخ ندا کردند که در این حالت ارادت غیبی و مکاشفات حقیقـی بـدو فـرو چشمش بري

  . آمد و او به کعبه نگریست ادبش کردند که در حضور رب البیت نظاره بیت کردن روا نبود می
او سـر فـرو  نقلست که روزی پريی نورانی ردا برافکنده با شکوه از بـاب بنـی شـیبه درآمـد و پـیش کتـانی رفـت و

بعد از سالم که ای شیخ چرا به مقام ابراهیم نروی که پريی بـزرگ آمـده اسـت و اخبـار عـاىل : کشیده بود وگفت
از عبدالله بن معمـر و از : کند گفت ای شیخ از که روایت می: کند تا سماع کنی کتانی سر برآورد و گفت روایت می

ای شیخ دراز اسنادی آوردی هرچه ایشان : ه و علی آله و سلم گفتزهری و از ابوهریره و از پیغامرب صلی الله علی
حـدثنی قلبـی عـن ربـی جـل : شنوی گفت از که می: شنویم پري گفت اسناد می دهند ما اینجا بی آنجا باسناد خرب می

گویـد کـه تـو  دارم کـه دلـم می دلیـل آن: چه دلیل داری بـدین سـخن گفـت: شنود پري گفت جالله دلم از خدای می
پنداشـتم کـه خـدای را هـیچ وىل نیسـت کـه مـن او را نشناسـم تـا  تا آن وقت می: ضری خضر علیه السالم گفتخ
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اند کـه مـرا شناسـند و مـن  ابابکر کتانی را دیدم که من او رانشناختم و او مرا شناخت دانستم که خـدای را دوسـتان
  . ایشان را نشناسم

ازکتف شیخ باز کـرد وبـه بـازار بـرد تـا بفروشـد در حـال دسـتش  نقلست که وقتی در نماز بود طراری بیامد و ردا
خشک شد او را گفتند که مصلحت تو آنست که باز بری به خدمت شیخ و شفاعت کنی تا دعا کند باشد که خدای 
تعاىل دستت باز دهد طرار باز آمد و شیخ هم چنان در نماز بود و ردا در کتف شیخ داد و بنشست تا شیخ از نماز 

بعزت و جالل خدای که : شیخ گفت: کرد حال بگفت خواست و زاری می شد در قدمهاء او افتاد و عذر می فارغ
الهی او برده بازآورد آنچه از او ستدۀ باز ده در حال دسـتش نیـک : نه از بردن خرب دارم و نه از آوردن پس گفت

  . شد
: تقوی گفتم کجا باشی گفـت: ستی گفتجوانی به خواب دیدم به غایت صاحب جمال گفتم کی: نقلست که گفت

خنده ونشـاط و خـوش دىل : در دل اندوهگنان پس نگه کردم زنی سیاه دیدم به غایت زشت گفتم تو کیستی گفت
در دل غافالن واهل نشاط چون بیدار شدم نیت کردم کـه هرگـز نخنـدم مگـر بـر مـن غلبـه : گفتم کجا باشی گفت

  . کند
  . پیغمرب را علیه السالم به خواب دیدم و مسایل پرسیدمدر شبی پنجاه و یک بار : و گفت
هـر : رانـد گفـت شبی پیغامرب را علیه السالم به خواب دیدم گفتم چه دعـا کـنم تـا حـق تعـاىل دل مـرا نمی: و گفت

  . روزی چهل بار بگوی بصدق یا حی یا قیوم یا الاله االانت اسئلک ان تحبی قلبی بنور معرفتک ابداً
ام بـا بعضـی یـاران از گرسـنگی  ده روز اسـت تـا گرسـنه: گریست و گفـت به نزدیک من آمد و می درویشی: و گفت

یافتم در راه که بر آننوشته بود کـه خـدای بـه گرسـنگی تـو عـالم نیسـت کـه  شکایت کردم پس به بازار شدم در می
  . کنی شکایت می

  . اهد بود تو امروز او را باشچنانکه فردا خدای تعاىل ترا خو: یکی ازوی وصیت خواست گفت: و گفت
  . انس به مخلوق عقوبت است و قرب اهل دنیا معصیت و با ایشان میل کردن مذلت: و گفت
زاهد آن باشد که هیچ نیابد دلش شاد بود بنایافنت آن وجد و جهد الزم گريد و احتمال دل کنـد بـه صـرب و : وگفت

  . راضی باشد بدین تا بمريد
  . ت هر که را خلق بیشرت تصوف بیشرتتصوف همه خلق اس: و گفت
  . فراست پیدا شدن یقني است و دیدار غیب و آن از اثر ایمان است: و گفت
  . محبت ایثار است برای محبوب: و گفت
  . تصوف صفوة است و مشاهده: و گفت
  . صوفی کسی است که طاعت او نزدیک او جنایت بود و از آن استغفار باید کرد: و گفت
فار توبه است و توبه اسمی است جامع شـش چیـز را اول پشـیمانی بـر آنچـه گذشـته باشـد دوم عـزم استغ: و گفت

کردن بدانکه بیش به گناه رجوع نکند سوم به گزاردن هر فریضه که میان او و خدای است چهارم ادا کنـد مظـالم 
طاعـت بچشـاند چنانکـه  خلق را پنجم بگدازد هر گوشت و پوست و شحم که از حرام رسته باشد ششم تن را الـم

  . حالوت معصیت چشانیده است
  . اول وجد حلواست ومیانه مر و آخر سقم: و گفت
  . توکل در اصل متابعت علم است و در حقیقت کامل شدن یقني: وگفت
  . عبادت هفتاد و دو باب است هفتاد ویک در حیا است از خدای تعاىل: و گفت
  . ای راعلم به خدای تمامرت از عبادت خد: و گفت
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طعامی مشتهی لقمۀ است از ذکر خدای در دهان یقني که حالت توحید آن لقمه را از مایدۀ رضـا برگرفتـه : و گفت
  . باشد با گمان نیکو به کرامت حق

  . هرگز بندگان را زبان بدعا گشاده نکند و به عذر خواسنت نگرداند تا در مغفرت گشاده نکند: وگفت
رست شود عنایت درست شود از جهت آنکـه ایـن دو حالـت تمـام نشـود مگـر بـه چون افتقار به خدای د: وگفت
  . یکدیگر
دردی بوقت انتباه از غفلت و انقطاعی از حظ نفسانی و لرزیدن از بیم قطیعت فاضلرت از عبادت انس و : و گفت
  . جن

وز عمل راترک گريد اعمال جامۀ بندگی است هر که او را خدای تعاىل وقت قسمت از رحمت دور کرد امر: و گفت
  . و هر که نزدیک گردانید بر اعمال مالزمت کند و چون پیشه گريد

  . اند و بهشت را بر تقوی دنیا را بربلوی قسمت کرده: و گفت
از حکم مرید سه چیز است یکی خوابش در وقت غلبه بود و خـوردش در وقـت فاقـه بـود و سـخنش در : و گفت

  . وقت ضرورت
  . است که هر که مهار دیو گرفت با دیو بهم بود شهوت مهار دیو: و گفت
  . بنت در دین باش و بدل در آخرت: و گفت
  . چون از خدای توفیق خواهی ابتدا به عمل کن: و گفت
مادین خدای مبنی بر سه رکن یافتیم برحق و بر عدل و بر صدق حق بر جوارح است و عدل بـر قلوبسـت : و گفت

ر نتوان داشت کماقال علیه السالم نحن نحکـم بالظـاهر ابلـیس و ادریـس در وصدق بر عقل یعنی حق جز به ظاه
عالم باطن بودند تا ظاهر نشدند معلوم نشد که ابلیس باطل است و ادریس بـر حـق و عـدل بـر دلسـت قسـمت بـه 
د عدل دل نتواند کرد به حسب هر یکی و صدق به عقل تعلق دارد که فردا که از صدق سوال کننـد عـاقالن را کننـ

وجود عطا از حق شهود حق است به حق ازجهت آن که حق است دلیل بر هر چیزی و هیچ چیز دون حق : وگفت
  . دلیل نیست برحق

خدای را بادی است که آن را بادصبیحه خوانند که آن باد مخزن اسـت در زیـر عـرش وقـت سـحر وزیـدن : و گفت
  . ها و استغفار برگريد و به ملک جبار رساند گريد وناله
  . شکرکردن در موضع استغفار گناه بودو استغفار در موضع شکر گناه بود: و گفت

: نقلست که چون کتانی را وفات نزدیک برسید گفتند در حال حیات عمل تو چه بود تا بدین مقـام رسـیدی گفـت
تا دل کردم  چهل سال دیدبان بودم هرچه غريخدای بود ازدل دور می: اگراجلم نزدیک نبودی نگفتمی پس گفت

  . چنان شد که هیچ چیز دیگر ندانست جز خدای تبارک و تعاىل و تقدس
  

  ذکر شیخ ابوعبدالله محمدبن الخفیف قدس الله روحه العزیز
آن مقرب احدیت آن مقدس صمدیت آن برکشیده درگاه آن برگزیدۀ الله آن محقق لطیف قطـب وقـت ابوعبداللـه 

عهد خویش بود ویگانه عالم بـود و درعلـوم ظـاهر و بـاطن مقتـدا محمدبن الخفیف رحمةالله علیه شیخ المشایخ 
بود ورجوع اهل طریقت در آن وقت به وی بـود بینـایی عظـیم داشـت و خـاطری بـزرگ و احرتامـی بـه غایـت و 

ر او نتوان کرد و مجتهد بود در طریقـت و مـذهبی خـاص داشـت ذکفضائل او چندان است که بر نتوان شمردن و 
سـاخت و  اند از متصوفه که توال بـدو کننـد ودر هرچهـل روز تصـنیفی از غـوامض حقـایق می در طریقت جماعتی
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درعالم ظاهر بسی تصنیف نفیس دارد همه مقبول و مشهود و آن مجاهدات که او کـرد در وسـع بشـر نگنجـد و آن 
نانکـه نسـبت بـدو نظر که او را بود در حقایق و اسرار در عهد اوکس را نبود وبعد ازوی در پارس خلفی نمانـد چ

درست کردی و از ابناء ملوک بود و بر تجرید سفرها کرده رویم و جریری و ابن عطا ومنصور حالج را دیده بودو 
جنید را یافته و در ابتدا که درد دین دامندل او بگرفت چنان شد که در رکعتـی نمـاز ده هـزار بـار قـل هواللـه احـد 

شب هزار رکعت نماز کردی و بیست سال پـالس پوشـیده بـود وهـر سـال برخواندی و بسیار بودی که از بامداد تا 
چهارچهله بداشتی و آن روز که وفات کرد چهل چهله پیاپی بداشته بود که در آن چهلۀ آخر وفات کرد و پـالس از 

  . خود بريون نکردی
اومحمـد ذکـريی و  در پارس مقـام داشـت نـام از علماء طریقت نبود و اما نقلست که در وقت او پريی محقق بود

شـرط : هرگز مرقع نپوشیدی از عبدالله خفیف پرسیدند که شرط در مرقع چیست وداشنت آن کرا مسـلم اسـت گفـت
آورد وداشـنت او را مسـلم اسـت و مـا در میـان پالسـی  مرقع آنست که محمدذکريی در پرياهن سفید بـه جـای مـی

ز آن گفتند که هر شـب غـذای او بوقـت افطـار هفـت میـویز دانیم تا به جای توانیم آورد یا نه و او را خفیف ا نمی
بودی بیش نه سبک بار بوده است و سبک روح و سبک حساب باشد در آن جهان شبی خادم هشت میویز بـداد 
: شیخ ندانست و بخورد حالوت طاعت بر قاعدۀ هر شب نیافت خادم را بخواند و از آن حـال سـئوال کـرد گفـت

ترا ضعیف دیدم و دلم به درد آمد گفتم تا ترا قوتی باشـد شـیخ : چراگفت: شیخ گفتامشب هشت میویز ترا دادم 
پس تو یار من نبودۀ بلکه خصم من بودۀ کـه اگـر یـار مـن بـودتی شـش دادتـی نـه هشـت پـس شـیخ او را : گفت

  . ازخدمت مهجور کرد و خادمی دگر نصب کرد
ندان نعمت برماریختند که او را حد نبود و چنان چهل سال است تا مرا قبول است میان خاص و عام و چ: و گفت

  . زیستم در این مدت که زکوة فطر بر من واجب نشد
در ابتدا خواستم که به حج روم چون به بغداد رسیدم چندان پندار در سر من بود کـه بدیـدن جنیـد نـرفتم : و گفت

خورد چـون بسـر چـاه  از وی آب می چون به بادیه فروشدم رسنی و دلوی داشتم تشنه شدم چاهی دیدم که آهوئی
رفتم آب بزیر چاه رفت گفتم خداوندا عبدالله را قدر از این آهو کمرت است آوازی شـنیدم کهـاین آهـو دلـو و رسـن 
نداشت و اعتماد او بر ما بود وقتم خوش آمد دلو و رسن بینداختم و روانه شـدم آوازی شـنیدم یـا عبداللـه مـا تـرا 

کنی بـازگرد و آب خـور بازگشـتم آب برلـب چـاه آمـده بـود وضـو سـاختم وآب  رب میکردیم تا چون ص تجربت می
خوردم و برفتم تا به مدینه حاجتم هیچ به آب نبود به سبب طهارت چون بازگشتم بـه بغـداد رسـیدم روز آدینـه بـه 

  . اگر صرب گردی آب از زیر قدمت بر آمدی: جامع شدم جنید را چشم بر من افتاد گفت
در حال جوانی درویشی پیش من آمد و اثر گرسنگی در من بدید مـرا بـه خانـه خوانـد و گوشـتی : تنقلست که گف

رسید تا درویش آن تعزز در من بدید شـرم زده شـد  آمد و رنج می پخته بودبوی گرفته مرا از خوردن آن کراهت می
راه گم کردیم و هیچ گوشه  و من نیز خجل گشتم برخاستم و با جماعتی اصحاب نقل کردیم چون بقادسیۀ رسیدیم

نداشتیم تا چند روز صرب کردیم تا به شرف هالک رسیدیم تا حال چنان شد که سـگی بـه قیمـت گـران بخریـدیم و 
بریان کردیم لقمۀ از آن به من دادند خواستم تا بخـورم حـال آن درویـش و طعـام یـاد آمـد بـا خـود گفـتم کـه ایـن 

خجل شد درحال توبه کـردم تـا راه بمـا نمودنـد چـون بازآمـدم از آن عقوبت آنست که این درویش آن روز از من 
  . درویش عذر خواستم

آنجا رفـتم دو شـخص رادیـدم رو بـه  اند بر دوام یکبار شنیدم که در مصر پريی و جوانی به مراقبت نشسته: و گفت
یـد آن جـوان سـر بـرآورد قبله کرده سه بار سالم کردم جواب ندادند گفتم به خدای بر شما که سالم مرا جـواب ده

یا ابن خفیف دنیا اندک است و از این اندک اندکی مانده است از این اندک نصیب بسیار بستان یا ابـن : وگفت
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و سـر فـرو بـرد و مـن گرسـنه و تشـنه بـودم گرسـنگی را : پردازی این بگفـت خفیف مگر فارغی که به سالم ما می
و با ایشان نماز پیشني گزاردم و نماز دیگـر گـزاردم وگفـتم مـرا  فراموش کردم همگی من ایشان گرفتند توقف کردم

یا ابن خفیف ما اهل مصیبتیم ما را زبان پند نبود کسی باید که اصحاب مصـیبت را پنـد دهـد سـه : پندی ده گفت
رد جوان سر بـرآو روز آنجا بودم که نه چیزی خوردیم ونه خفتیم با خود گفتم چه سوگند دهم تا مرا پندی دهند آن

صحبت کسی طلب کن که دیدن او ترا از خدای یاد دهد و هیبت او بر دل تو افتد و ترا به زبـان فعـل پنـد : وگفت
  . دهد نه به زبان گفتار

یکسال بروم بودم روزی به صحرا شدم رهبانی را بیاوردند چون خیاىل و بسوختند و خاکسرت او : نقلست که گفت
یافتنـد عجـب داشـتم کـه  خوردند و شفا می تعاىل بینا شدند و بیماران میرا چشم کوران کشیدند به قدرت خدای 

اند این چگونه بود آن شب مصطفی را صلی الله علیه و آله و سلم به خواب دیـدم گفـتم یـا رسـول  ایشان بر باطل
ریاضـت  ام برای تو گفتم یا رسول الله ایـن چـه حالـت فرمـود کـه اثـر صـدق و آمده: کنی گفت الله تو آنجا چه می

  . است که رد باطل است اگردرحق بود چگونه بود
شبی پیغامرب را علیه السالم بخواب دیدم که بیامدی و مرا بسـر پـای بیـدار کـردی و مـن در وی نگـاه کـرد : و گفت
فرمود که هر که راهی بشناسد و رفنت آن را پیش گريد پس از سلوک بازایسـتد حـق تعـاىل او را عـذابی کنـد کـه  می

  . را از عالمیان چنان عذاب نکندهیچکس 
نقلست که پیغامرب علیه السالم بر سر دو انگشت پای نماز گزاردی و عبدالله چنان بود که هیچ سنت پیغمـرب از وی 
فوت نشد خواست که او نیز همچنان نماز کند چون یک رکعت نماز بر سر انگشت گزارددوم نتوانست پیغمرب علیه 

  . این نماز خاص مرا است و تو این مکن: ازمحراب درآمد و گفت السالم را به خواب دید که
نیمه شب کجا روم امـا مـرا  در این: که زنی حاصل که تا بخواهم خادم گفت: نقلست که نیمه شب خادم را گفت

بیار پس خادم دخـرت بیـاورد و شـیخ در حـال نکـاح کـرد چـون : دخرتی هست شیخ اگر اجازت دهد بیاورم گفت
خواهد هم  دخرت را بگو تا طالق بستاند و اگر می: مد طفلی بوجودآمد وفات کرد شیخ خادم را گفتهفت ماه برآ
آن شب که نکاح کردم قیامت را به خواب دیـدم و : یا شیخ در این چه سر است گفت: باشد خادم گفت چنان می

ر گرفت و چون باد از صـراط خلق بسیار درمانده و همه درعرق غرق شده که ناگاه طفلی بیامد و دست پدر و ماد
بگذرانید من نیز خواستم تا مرا طفلی باشد چون آن طفل بیامد و برفت مقصود حاصل شد بعد از آن نقل کند کـه 
چهارصد عقد و نکاح کرده است از آنکه او از ابناء ملوک بـود چـون توبـه کـرد وحاصـل او بـه کمـال رسـید بـدو 

آورد و یکی چهل سال در عقد او بود و او دخرت وزیر بود نقلست کـه  کردند دوگان و سه گان درعقد می تقرب می
از زنان او پرسیدند که شیخ با شما چون باشد در خلوت همه گفتند ما از صحبت او هیچ خرب نداریم اگـر کسـی را 

 آیـد طعامهـاء امشـب بـه خانـه مـن می چون خرب شدی که شـیخ: خرب باشد دخرت وزیر را باشد ازوی پرسیدند گفت
لذیذ پختمی و خود را زینت کردمی چون بیامدی آن بدیـدی مـرا بخوانـدی و سـاعتی در مـن نگریسـتی و زمـانی 
درآن طعام نگه کردی تا شبی همچنني دست من بگرفت و در آستني کشید و بر شکم خود مالیـد از سـینه تـا نـاف 

ین همه لهب و شدت صرب است که ا: که ای دخرت برپس که این عقد چیست پرسیدم گفت: پانزده عقد دیدم گفت
و برخاست و مرا بیش از این باوی : ام از چنني روی و چنني طعام که در پیش من نهاده این بگفت گره بر گره بسته

  . گستاخی نبوده است که او بغایت در ریاضت بوده است
صـحاب را از آن غـريت نقلست که او را دو مرید بود یکی احمدمه ویکی احمدکه و شیخ با احمـد کـه بـه بـودی ا

آمد یعنی احمدمه کارها کرده است و ریاضـت کشـیده شـیخ را از آن معلـوم شـد خواسـت کـه بـا ایشـان نمایـد کـه 
آن شـرت را بـر بـام : لبیـک گفـت: یـا احمدمـه گفـت: احمدکه بهرت است شرتی بر در خانقاه خفته بود شـیخ گفـت



  ٢٩٢

: یا احمدکه گفت: اکنون رها کن پس گفت: برد شیخ گفت یا شیخ شرت را چون بر بام توان: خانقاه بر احمد گفت
میان دربست وآستني باز کرد و بريون دوید و هر دو دست در زیر شرت  آن شرت بر بام خانقاه بر در حال: لبیک گفت

کـه : که تمـام شـد یـا احمـد و معلـوم گشـت پـس اصـحاب را گفـت: کرد و قوت کرد نتوانست گرفت شیخ گفت
بجای آورد و به فرمان قیام نمود و باعرتاض پیش نیامد و بـه فرمـان مـا نگریسـت نـه بکـار کـه احمدکه از آن خود

  . توان کرد تواند کرد یا نه و احمدمه بحجت مشغول شد و در مناظره آمد از ظاهر حال مطالعۀ باطن می
پرياهنی سیاه شـیخ را در نقلست که شیخ را مسافری رسید خرقۀ سیاه پوشیده و شملۀ سیاه برکرده و ایزاری سیاه و 

از : داری گفـت یـا اخـی چـرا جامـۀ سـیاه: باطن غريت آمد چون مسافر دو رکعتی بگزارد و سالم کرد شیخ گفـت
او را بريون کنید بريون کنید : افرأیت من اتخذالهه هواه شیخ گفت: اند یعنی نفس و هوا گفت آنکه خدایانم بمرده

آرید بـاز آوردنـد بعـد همچنـني چهـل بـار فرمـود کـه او را بخـواری بـريون د بخواری پس بفرمود که بازردنبريون ک
تـرا مسـلم اسـت سـیاه : آوردند از آن شیخ برخاست و قبله بر سر اوداد وعـذر خواسـت و گفـت کردند و باز می می

  . پوشیدن که در این چهل بارخواری که به تو کردند متغري نشدی
شیخ آمدنـد شـیخ را در خانقـاه نیافتنـد پرسـیدند کـه کجاسـت گفتنـد نقلست که دو صوفی از جایی دور به زیارت 

سرای سالطني چه کار دریغا آن ظن ما بدین شیخ پس گفتند که در شهر طوفی  بسرای عضدالدوله گفتند شیخ را با
 کنیم در بازار شدند در دکان خیاطی رفتند تا جیب خرقه بدوزند خیاط را مقراض ضایع شـد ایشـان را گفتنـد کـه

اید پس بدست سرهنگی دادند به سرای عضدالدوله بردند عضدالدوله فرمود کـه دسـت ایشـان بازکنیـد  ما گرفتهش
صربکنید که این کار ایشان نیست ایشـان را خـالص دادنـد پـس بـا صـوفیان : شیخ عبدالله خفیف حاضر بود گفت

ت چنني کارهاست هر دو صـوفی ای جوانمردان آن ظن شما راست بود اما آمدن ما بسرای سالطني به جه: گفت
  . مرید آنشدند تا بدانی که هر که دست در دامن مردان زند او را ضایع نگذارند و دست او بر باد برندهند

آمد بدست خود آن شب طاس او برداشت و یک ساعت نخفـت  نقلست که شیخ را مسافری رسید که اسهالش می
کجائی که لعنت بـر تـو بـاد شـیخ در : افر آواز داد و گفتتا نزدیک صبح شیخ یک نفس چشم بر هم نهاد آن مس

حال برجست ترسان ولرزان و طاس آنجابرد بامداد مریدان با شیخ گفتند آخر این چه مسافر است که لفظی چنـني 
من چنني شـنیدم کـه رحمـت بـر : کنی شیخ گفت وما را طاقت تحمل نماندو تو تااین غایت صرب می: و چنني گفت

  . توباد
ن اوست که حق تعاىل مالیکه را بیافرید و جن و انس را و عصمت و حیلت و کفایت بیافرید پـس مالیکـه و سخ

را گفتند اختیار کنید از اینها ایشان عصمت اختیار کردند پس جـن را گفتنـد شـما نیـز اختیـار کنیـد عصـمت اختیـار 
اند پس حیلت اختیـار کردنـد و  سبقت گرفته ردند گفتند جناند کفایت اختیار ک کردند گفتند مالیکه سبقت نموده می

  . کنند به جهد خویش حیلتی می
ام بـر دیـو سـخریت  صـوفیان کـه مـن دیـده: دارد شـیخ گفـت مـرا وسوسـه رنجـه مـی: ابواحمد صغري شیخ را گفت

  . کند کردندی اکنون دیو بر صوفی سخریت می
  . ا و دنیا را بیندازد از پس قفاصوفی آنست که صوف پوشد بر صفا و هوا را بچشاند طعم جف: و گفت
  . منزه بودن از دنیا عني راحت است در وقت بريون شدن ازدنیا: و گفت
  . و فراگرفنت از دست ملک جبار و قطح کردن بیابان و کوهسار رتصوف صرب است در تحت مجاری اقتدا: و گفت
  . د و رضا ازو در آنچه قضا کندرضا بر دو قسم بود رضا بدو و رضا از او رضا بدو در تدبري بو: و گفت
  . ایمان تصدیق دل است بدانچه از غیب بروکشف افتد: و گفت
  . ارادت رنج دایم است و ترک راحت: و گفت
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  . وصلت آنست که به محبوب اتصال پدید آید از جمله چیزها و غیبت افتد از جمله چیزها جز حق تعاىل: و گفت
  . وقت سوال انبساط برخاسنت احتشام است در: و گفت
  . تقوی دور بودن است از هرچه ترا از خدای دور کند: و گفت
  . ریاضت شکسنت نفس است به خدمت و منع کردن نفس از فرتت در خدمت: و گفت
  . نیاز شدن از آنچه در دست توست قناعت طلب ناکردن است آنرا که در دست تو نیست و بی: و گفت
  . آمدن از ملکزهد راحت یافنت است از بريون : وگفت
  . اندوه تن را بازدارد از طرب: و گفت
  . رجا شاد شدن بود بوجود وصال او: و گفت
  . و بريون آمدن از صفات خود فقر نیستی ملک بود: و گفت
  . یقني حقیقت اسرار بود بحکمتهاء غیب: و گفت

  . در بالها صرب کند چون همه کارهاء خود به خدای بازگذارد و: پرسیدند که عبودیت کی درست آید گفت
پرسیدند که درویشی که سه روز گرسنه بود بعد از آن بريون آید و سئوال کند بدان قدر که او را کفایت بود او را چه 

  . او را کذاب گویند: گویند گفت
  . باشید که اگر درویشی از این در درآید همه را فضیحت کند خورید و خاموش می چیزی می: و گفت

که من بندۀ عاصی گریـزه پـای بـودم غلـی بـر گـردن مـن نـه و : وفاتش نزدیک آمد خادم را گفت نقلست که چون
بندی بر پای من نه و همچنان رو به قبله کن و مرا بنشان باشد که در پذیرد بعد ازمرگ خـادم ایـن نصـیحت شـیخ 

  . نی، رحمةالله علیهخواهی که عزیزکردۀما را خوارک خرب مکن می آغاز کرد هاتفی آواز داد که هان ای بی
  

  ذکر ابومحمد جریری قدس الله روح العزیز
آن وىل قبه والیت آن صفی کعبه هدایت آن مـتمکن عاشـق آن متـدین صـادق آن درمشـاهدۀ بصـريی شـیخ وقـت 
ابومحمد جریری رحمةالله علیه یگانه وقت بود و برگزیـده زمانـه در میـان اقـران واقـف بـود بـر دقـایق طریقـت و 

د بهمه نوع و کامل بود در ادب و در انواع علوم حظی وافر داشت و در فقـه مفتـی و امـام عصـر بـود پسندیده بو
کـه وىل عهـد مـن اوسـت : ودر علم اصول بغایت بود و در طریقت استاد بود تا حدی کـه جنیـد مریـدان را گفـت

در خلـوت دراز نکـردم  بیست سال اسـت تـا پـای: صحبت عبدالله تسرتی یافته بود و آداب او چنان بود که گفت
  . تر وحسن ادب با خدای اوىل

و پشت بازننهاد و پای دراز نکـرد ابـوبکر کتـابی : نقلست که یک سال به مکه مقام کرد که نخفت و سخن نگفت
داشت تا ظاهر مرا قوت کرد چون جنیـد وفـات کـرد  صدق باطن مرا بدان: اینچنني بچه توانستی کرد گفت: گفت

  . اندنداو را به جای اوبنش
روزی نمـاز : روزی بازی سفید دیدم چهل سال بصیادی برخاستم بازش نیـافتم گفتنـد چگونـه بـود گفـت: و گفت

پسني درویشی پای برهنه وموی پالیده از در خانقاه درآمد و طهارت کرد و دورکعت بگزارد و سـر بـه گریبـان فـرو 
کنی به دعوت  رفتم وگفتم موافقت درویشان می برد و آن شب خلیفه اصحابان را بدعوت خوانده بود من پیش او

و : فرمائی نیک واال تو دانی این بگفت باید اگر می مرا امشب سر خلیفه نیست مرا عصیدۀ می: سربرآورد و گفت
طلبـد  کنـد و نیـز آرزوئـی می سر به گریبان فرو برد من گفتم مگر این نومسـلمانی اسـت کـه موافقـت درویشـان نمی

ه دعوت رفتیم وسماع کردیم چون بازآمدیم آن درویش همچنان سر فرو برده بود برفتم و بخفتم التفات نکردم و ب
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آمد بادو پريو خلق بسیار بر اثـر او پرسـیدم کـه آن دو پـري کیسـتند گفتنـد  رسول را علیه السالم به خواب دیدم که می
و روی از من بگردانید گفتم یـا رسـول ابراهیم خلیل و موسی کلیم وصدواند هزار نبی من پیش رفتم و سالم کردم 

دوستی از دوستان ما عصیدۀ از تو درخواست کرد تو بخیلـی : گردانی گفت الله چه کردم که روی مبارک ازمن می
کـردم درویـش  ن آمد نگـاهمکردی و بوی ندادی در حال از خواب درآمدم و گریان شدم آواز در خانقاه به گوش 

و برفتم و گفتم ای عزیـز توقـف کـن کـه آن آرزوی تـو بیـاورم روی بـازپس کـرد و رفت در عقب ا بود که بريون می
هر که ازتو آرزوئی طلبد صد و بیست و چهار هزار پیغمرب را به شفاعت باید آورد تا تـو آن آرزوی : بخندید و گفت

  . و برفت و ناپدید شد بیش او را ندیدم: وی برسانی این بگفت
شی بـود کـه در زمسـتان و تابسـتان او جـز پرياهنـی نبـود ازو پرسـیدند کـه ایـن چـه نقلست که در جامع بغداد دروی

رفتم جماعتی رادیدم از  من مولع بودم به جامۀ نیکو پوشیدن شبی به خواب دیدم که در بهشت می: حالست گفت
ی ایـن قـوم در ا تـو از ایشـان نـه: فقرا بر مایدۀ نشسته خواستم که با ایشان بنشینم فرشتۀ دست من بگرفت و گفـت

  . اند بیدار شدم و نذر کردم که بجز یک پرياهن نپوشم یک پرياهن بوده
: دلم گم شده است دعا کن تا بازدهد جریری گفـت: داشت جوانی برخاست وگفت نقلست که جریری مجلس می

  . ایم ما همه درین مصیبت
دوم معاملت بوفـا کردنـد چـون برفتنـد  در قرن اول معاملت بدین کردند چون برفتند دین فرسوده شد قرن: و گفت

آن هم برفت قرن سوم معاملت بمروت کردند چون برفتند مروت نماند قرن دیگر معاملت ایشان به حیا بـود چـون 
  . کنند اند که معاملت خود برهبت می برفتند آن حیا نماند اکنون مردمان چنان شده

زنـدان هـوا و خـدای تعـاىل  ر گردد و بازداشته انـدهر که گوش به حدیث نفس کند در حکم شهوات اسري: و گفت
همه فایدها بر دل وی حرام کند و هر که از سخن حق مـزه نیابـد وی را نیـز اجابـت نباشـد و هـر کـه بـدون انـدازۀ 

  . خویش رضا دهد خدای تعاىل او را بر کشد زیادت از غایت او
  . کند بیند و مشاهدۀ صنع او می دای را میاصل کارمقاربتی است که خ: اصل کار دل چیست گفت: و یکی گفت

  . به معاینه شدن اضطرار: گفتند توکل چیست گفت
صرب آن است که فرق نکند میان حال نعمت و محنت به آرام نفس در هـر دو حـال و صـرب سـکون نفـس : و گفت

  . است در بند
  . اخالص ثمرۀ یقني است و ریا ثمرۀ شک : وگفت
  . عجز است از شکر کمال شکر در مشاهدۀ: و گفت

  . ها و سر نگاه داشنت اگر برتو رحمت نکند بريون شدن است از میان زحمت: پرسیدند از عزلت گفت
محاربۀ عامیان با خطرات است و محاربۀ ابدال با فکرت و محاربۀ زهاد بـا شـهوات و محاربـۀ تایبـان بـا : وگفت

  . زالت و محاربۀ مریدان بامنی ولذات
و پاداش دین و صالح تن در سه چیز است یکی بسنده کردن و دوم پرهیز کردن و سوم غذا را  دوام ایمان: و گفت

  . نگاه داشنت
هر کـه از منـاهی او پرهیـز کنـد سـرش نیکـو بـود : هر که به خدای بسنده کند سرش به صالح باشد و گفت: و گفت

بـود و عاقبـت تقـوی حسـن  وهرکه غذاء خود نگاهدارد نفسش ریاضت یابد پس پـاداش اکتفـا صـفوت معرفـت
  . خلقت بودو عاقبت احتما تندرستی بود و اعتدال طبیعت بود

دیدن اصول شنودن فروع بـود و درسـت کـردن فـروع بعرضـه دادن بـود بـر اصـول و راه نیسـت بـه مقـام : و گفت
  . مشاهدۀ اصول مگر به تعظیم آنچه خدای تعاىل آنرا تعظیم کرده است ازوسایل و وسایط و فروع
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چون حق تعاىل زنده گرداند بنده را با نوار خویش هرگز نمريد تا ابد وچون بمريد بخـذالن خـویش هرگـز : فتوگ
  . او را زنده نگرداندتا ابد

  . مرجع عارفان به خدای در بدایت بود و مرجع عوام به خدای بعد از نومیدی: و گفت
واسـطۀ زمـان ومکـان  مانـد بـا حـق بحـق بیچون مصطفی علیه السالم نظر کرد بحق حـق را بدیـد بـاقی : و گفت

ازجهت آنکه حاصل شد او را حضور آنکه او رانه حضور است ونـه مکـان ازاوصـاف او مجـرد گشـت باوصـاف 
  . حق جل و عال رحمةالله علیه

  

  ذکر حسني منصور حالج قدس الله روحه العزیز
غرقۀ دریای مواج حسـني منصـور حـالج آن فی الله فی سبیل الله آن شري بیشۀ تحقیق آن شجاع صفدر صدیق آن 

رحمةالله علیه کار او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود که هم در غایت سوز و اشـتیاق بـود و 
قرار و شوریدۀ روزگار بـود و عاشـق صـادق و پـاک بـاز و جـد وجهـدی عظـیم  در شدت لهب و فراق مست و بی

اسـت بالفـاظ مشـکل در  بسـیارمـت و رفیـع قـدر بـود او را تصـانیف داشت و ریاضتی و کرامتی عجب و عاىل ه
حقایق و اسرار و معانی محبت کامل و فصاحت و بالغتی داشت که کس نداشت و دقت نظـر و فراسـتی داشـت 
که کس را نبود و اغلب مشایخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمی نیست مگر عبدالله خفیف 

ابوالقاسم قشريی و جملۀ متأخران االماشاءالله که او را قبول کردند و ابوسعید ابوالخري قدس الله روحه و شبلی و 
العزیز و شیخ ابوالقاسم گرگانی و شیخ ابوعلی فارمدی و امام یوسف همدانی رحمةالله علیهم اجمعـني در کـار او 

درحـق او کـه اگـر مقبـول بـود : لقاسم قشريی گفتاند چنانکه استاد ابوا اند و بعضی در کار اومتوقف سريی داشته
برد خلق مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلـق مقبـول نشـود و بـاز بعضـی او را بـه سـحر نسـبت کردنـد و 
بعضی اصحاب ظاهر بـه کفـر منسـوب گردانیدنـد و بعضـی گوینـد از اصـحاب حلـول بـود و بعضـی گوینـد تـوىل 

بوی رسیده باشد هرگـز او را خیـال حلـول و اتحـاد نتوانـد افتـاد و هـر کـه ایـن  باتحادداشت اما هر که بوی توحید
انـد از  سخن گوید سرش از توحید خرب ندارد و شرح این طوىل دارد این کتاب جای آن نیسـت امـا جمـاعتی بوده

انـد و سـخن  اند و نسبت بدو کرده خیال حلول و چه در غلط اتحاد که خود را حالجی گفتهدر زنادقه در بغداد چه
اند چنانکـه دو تـن را در بلـخ همـني واقعـه افتـاد کـه  او فهم ناکرده بدان کشنت و سوخنت به تقلید محض فخر کرده

تقلید در این واقعه شـرط نیسـت مـرا عجـب آمـد از کسـی کـه روا دارد کـه از درختـی انااللـه برآیـد و  حسني را اما
حق برآید و حسني در میانه نه و چنانکه حق تعاىل به زبـان عمـر درخت در میان نه چرا روا نباشد که از حسني اناال

که ان الحق لینطق علی لسان عمر و اینجا نه حلول کار دارد و نه اتحاد بعضی گویند حسـني منصـور : سخن گفت
حالج دیگر است و حسني منصور ملحدی دیگر است استاد محمدزکریا و رفیق ابوسعید قرمطی بـود و آن حسـني 

ه است اما حسني منصور از بیضاء فارس بود و در واسط پرورده شد و ابوعبدالله خفیف گفته اسـت کـه ساحر بود
حسني منصور عالمی ربانی است و شبلی گفته است که من و حالج یک چیزیم اما مرا به دیوانگی نسـبت کردنـد 

و ایـن نگفتنـدی و مـا را خالص یافتم و حسني را عقل اوهالک کرد اگر اومطعون بودی این دو بزرگ در حـق ا
دو گواه تمام است و پیوسته در ریاضت و عبادت بود ودر بیان معرفت و توحید و درزی اهل صالح و در شرع و 
سنت بود و این سخن ازو پیدا شد اما بعضی مشایخ او را مهجور کردند نه ازجهت مذهب و دین بود بلکـه از آن 

بار آورد چنانکه اول بتسرتآمد به خدمت شیخ سهل بن عبداللـه و دو بود که ناخشنودی مشایخ از سرمستی او این 
سال در صحبت او بود پس عزم بغداد کـرد و اول سـفر او در هجـده سـالگی بـود پـس بـه بصـره شـد و بعمـروبن 
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عثمان پیوست و هژده ماه در صحبت او بود پس یعقوب اقطع دخرت بدوداد بعد از آن عمربن عثمـان ازو برنجیـد 
به بغداد آمد پیش جنید و جنید او را به سکوت و خلوت فرمود چندگاه در صحبت او صرب کرد پس قصـد  از آنجا

حجاز کرد و یک سال آنجا مجاور بود بازبه بغداد آمد با جمعـی صـوفیان بـه پـیش جنیـد آمـد و از جنیـد مسـائل 
من سـر چـوب پـاره سـرخ  که آن روز: زود باشد که سرچوب پارۀ سرخ کنی گفت: پرسید جنید جواب نداد و گفت

کنم توجامۀ اهل صورت پوشی چنانکه آنروز که ائمه فتوی دادند که او را بباید کشت جنیـد در جامـۀ تصـوف بـود 
نوشت وخلیفه گفته بود که خط جنید باید، جنید دستار ودراعه درپوشید و به مدرسه شـد و جـواب فتـوی کـه  نمی

است و فتوی بر ظاهر است اما باطن را خدای دانـد بـس حسـني از  نحن نحکم بالظاهر یعنی بر ظاهرحال کشتنی
اجازت بتسرت شد و یک سال آنجا بود و قبـوىل عظـیم پیـدا شـد و  جنید چون جواب مسائل نیافت متغري شد و بی

ها نوشت بـه خوزسـتان  اوهیچ سخن اهل زمانه را وزنی ننهادی تا او را حسد کردند عمروبن عثمان در باب اونامه
حوال او در چشم اهل آن دیار قبـیح گردانیـد و او را نیـز از آنجـا دل بگرفـت جامـۀ متصـوفه بـريون کـرد و قبـا و ا

درپوشید و بصحبت ابناء دنیا مشغول شد اما او را از آن تفاوتی نبود و پنج سال ناپدید شد ودر آن مـدت بعضـی 
و بـه نزدیـک : آمـد واهـل اهـواز را سـخن گفـتبود و بعضی به سیسـتان بـاز بـاهواز  به خراسان و ماوراءالنهر می

تا او را حالج االسرار گفتند پـس مرقـع درپوشـید و عـزم . گفت خاص و عام مقبول شد و از اسرار خلق سخن می
حرم کرد و در آن سفر بسیار خرقه پوش با او بودند چون به مکه رسید یعقوب نهرجوری به سحرش منسـوب کـرد 

روم تـا خلـق بـه خـدای خـوانم بـه  بـه بـالد شـرک مـی: بـاز بـاهواز آمـد پـس گفـتپس از آنجا باز به بصره آمـد 
و ایشـان را تصـانیف سـاخت  خواند و خلق را به خدای هندوستان رفت پس به ماوراءالنهر آمد پس به چني افتاد

هل فارس چون بازآمد از اقصاء عالم بدو نامه نوشتندی اهل هند ابوالمغیث نوشتندی و اهل خراسان ابوالمهر و ا
خواندنـد و در بصـره مخـرب پـس اقاویـل دروی  ابوعبدالله و اهل خوزستان حالج االسرار اهل بغداد مصـطلم می

بسیار گشت بعد از آن عزم مکه کـرد و دو سـال در حـرم مجـاور شـد چـون بازآمـد احـوالش متغـري شـد و آن حـال 
یافت تا چنني نقل کنند که او را از  قوف نمیخواند که کس بر آن و برنگی دیگر مبدل گشت که خلق را به معنی می

تر نبـود و او را حـالج از آن گفتنـد کـه یـک بـار  پنجاه شهر بريون کردند و روزگاری گذشت بروی که از آن عجـب
  . بانبار پنبه گذشت اشارتی کرد در حال دانه از پنبه بريون آمد و خلق متحري شدند

ردی و برخود الزم داشتی گفتنـد در ایـن درجـه کـه تـوئی چنـدین نقلست که در شبانروزی چهارصد رکعت نماز ک
اند ونه رنج در ایشان اثر کند  نه راحت درحال دوستان اثر کند و نه رنج که دوستان فانی صفت: رنج چراست گفت

  . ونه راحت
ت بر نفـس ام اما از هر مذهبی آنچه دشوارتر اس که تاکنون هیچ مذهب نگرفته: نقلست که در پنجاه سالگی گفت

  . ام ام وهرنمازی غسلی کرده ام نماز کرده ام وامروز که پنجاه ساله اختیار کرده
کشیدی دلقی داشت که بیست سال بريون نکـرده بـود روزی بسـتم ازوی بـريون  نقلست که در ابتدا که ریاضت می

  . کردند گزندۀ بسیار دروی افتاده بود یکی از آن وزن کردند نیمدانک بود
دسـت از وی بـدار : گشت قصد کشنت کرد حالج گفـت یکی به نزدیک او آمد عقربی دید که گرد او می نقلست که

  . گردد که دوازده سالست که تا اوندیم ماست و گرد ما می
روایت کرد که حالج با چهارصـد صـوفی روی : گفت گویند رشید خرد سمرقندی عزم کعبه کرد در راه مجلس می

بنشینید پس دسـت : باید گفت ند برآمد چیزی نیافتند حسني را گفتند ما را سر بریان میبه بادیه نهاد چون روزی چ
 داد تا چهارصد سر بریان هشتصد قـرص بـداد بعـد از آن کرد وسری بریان کرده با دو قرص به یکی می از پس می

ردند پـس در راه هرجـا بارید تا سري بخو مرا بیفشانید رطب از وی می: باید برخاست و گفت گفتند ما را رطب می
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  . که پشت بخاربنی باز نهادی رطب بارآوردی
باید دست در هواکرد و طبقی انجري تازه پیش ایشان بنهـاد و  نقلست که طایفۀ در بادیه او را گفتند ما را انجري می

ما : باشد گفتیکبار حلوا خواستند طبقی حلوا به شکر گرم پیش ایشان بنهاد گفتند این حلوا در باب الطاق بغداد 
  . را بغداد و بادیه یکی است

نقلست که یکبار در بادیه چهار هزار آدمی با او بودند تا کعبه و یک سال در آفتاب گرم برابر کعبه بایستاد برهنه تا 
رفت پوست او بازبشد و او از آنجا نجنید و هـر روز قرصـی و کـوزۀ آب پـیش او  روغن از اعضاء او بر آنسنگ می

و بدان کنارها افطار کردی و باقی برسرکوزۀ آب نهادی و گویند که کژدم در ایزار او آشیانه کرده بود پـس آوردندی ا
کـرد  یادلیل المتحريین و چون دید که هرکس دعا کردند اونیز سر بـر تـل ریـگ نهـاد و نظـاره می: در عرفات گفت

گـویم از همـه تسـبیح مسـیحان و از همـه  پادشاها عزیزا پاکت دانـم پاکـت: چون همه بازگشتند نفسی بزد و گفت
دانی که عاجزم ازمواضـع شـکر تـو بجـای مـن شـکر کـن  تهلیل مهالن و از همه پندار صاحب پنداران الهی تو می

  . خود را که شکر آنست و بس
کنم  در مقـام توکـل توکـل درسـت مـی: در چـه کـاری گفـت: نقلست که یک روز در بادیه ابراهیم خواص را گفت

عمر در عمارت شکم کردی کی درتوحید فانی خواهی شد یعنی اصل توکل در ناخوردن و تو در همه  همه: گفت
  . عمر در توکل در شکم کردن خواهی بودن فنا در توحید کی خواهد بود

نه از بهر آنکه وقت صفت صاحب است و هر که بـا صـفت خـویش آرام : و پرسیدند که عارف را وقت باشد گفت
دو قـدم اسـت : عنیش آنست که ىل مع الله وقت پرسیدند که طریق به خدای چگونه است گفتگريد عارف نبود م

  . و رسیدی یک قدم از دنیا برگري و یک قدم از عقبی اینک رسیدی به موىل
  . فقر آن است که مستغنی است از ماسوی الله و ناظر است بالله: پرسیدند از فقر گفت

  . ء و هالک همه در معنیمعرفت عبارتست از دیدن اشیا: و گفت
چون بنده به مقام معرفت رسد غیب بر او وحی فرستد و سر او گنگ گرداند تا هیچ خاطر نیاید او را مکر : وگفت

  . خاطر حق
  . خلق عظیم آن بود که جفاء خلق در تو اثر نکند پس از آنکه حق را شناخته باشی: و گفت
  . لیرت بخوردن ازخود نخوردتوکل آن بود که در شهر کسی را داند او: وگفت
  . اخالص تصفیۀ عمل است از شوایب کدورت: و گفت
  . زبان گویا هالک دلهاء خموش است: و گفت
گفتگوی در علل بسته است و افعال در شرک و حق خاىل است از این جملـه و مسـتغنی اسـت قـال اللـه : وگفت

  . تعاىل و ما یؤمن اکثرهم بالله اال وهم مشرکون
ایر بینندگان ومعارف عارفان ونور علماء ربـانی و طریـق سـابقان نـاجی و ازل و ابـد و آنچـه در میـان بص: و گفت

  . است از حدوث است اما این آنچه دانند لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید
اسـت در  در عالم رضا اژدهایی است که آنرا یقني خوانند که اعمال مـژده هـزار عـالم درکـام او چـون ذره: وگفت
  . بیابانی
  . ما همه سال در طلب بالی او باشیم چون سلطانی که دایم در طلب والیت باشد: و گفت
  . خاطر حق آن است که هیچ چیزمعارضه نتواند کرد آنرا: و گفت
  . مرید در سایۀ توبه خود است و مراد در سایۀ عصمت: و گفت
ات او و مـراد آنسـت کـه مکشـوفات او بـر اجتهـاد سـابق مرید آنست که سبقت دارد اجتهاد او بر مکشوف: و گفت
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  . است
  . وقت مرد صدف دریاء سینۀ مرد است فردا این صدفها در صعید قیامت بر زمني زنند: و گفت
  . دنیا بگذاشنت زهد نفس است و آخرت بگذاشنت زهد دل و ترک خود گفنت زهد جان: و گفت

  . پای برند و از دار آویزند و عجب آنکه این همه با او کردند آنست که دست و: نقلست که پرسیدند از صرب گفت
ایم و سرگشـتۀ کـاری شـده و چنـني  یا ابابکر دستی بر نه که ما قصدی عظیم کرده: نقلست که شبلی را روزی گفت

قیاس و مقربی شمار پدید آمدنـد  کاری که خود را کشنت در پیش داریم چون خلق در کار او متحري شدند منکر بی
و کارهای عجایب از او دیدند زبان دراز کردند و سخن او بخلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتفاق کردند از آنکه 

گوئید کـه گـم شـده اسـت بلکـه حسـني گـم  بلی همه اوست شما می: اناالحق گفتند بگوی هوالحق گفت: گفت می
: گویـد تـأویلی دارد گفـت ه منصـور میشده است بحر محیط گم نشود و کـم نگـردد جنیـد را گفتنـد ایـن سـخن کـ

بگذارید تا بکشند که نه روز تأویل است پس جماعتی از اهل علم بروی خروج کردند و سخن او را پیش معتصـم 
تباه کردند علی ابن عیسی را که وزیر بود بروی متغـري گردانیدنـد خلیفـه بفرمـود تـا او را بـه زنـدان برنـد، او را بـه 

پرسیدند بعد از آن خلق را از آمدن منـع کردنـد مـدت پـنج مـاه  رفتند و مسایل می خلق می زندان بردند یکسال اما
کس نرفت مگر یکبار ابن عطا و یکبار عبدالله خفیف و یکبار ابن عطاکس فرستاد که ای شیخ از این سخنی کـه 

ید بگریسـت گو عذر خواه ابن عطـا چـون ایـن بشـن: کسی که گفت: گفتی عذرخواه تا خالص یابی حالج گفت
  . ما خود چند یک حسني منصوریم: وگفت

نقلست که شب اول که او را حبس کردند بیامدند او را در زندان ندیدند جملۀ زندان بگشتند کس را ندیدند شب 
دوم نه او را دیدند و نه زندان هر چند زندان را طلب کردند ندیدند شـب سـوم او رادر زنـدان دیدنـد گفتنـد شـب 

شـب اول : و شب دوم زندان و تو کجا بودیت اکنون هر دو پدید آمدیت این چه واقعه است گفتاول کجا بودی 
من به حضرت بودم از آن نبودم و شب دوم حضرت اینجا بود از آن هر دو غایـب بـودیم شـب سـوم بازفرسـتادند 

  . مرا برای حفظ شریعت بیائید و کار خود کنید
: کنی گفـت ام این نماز کرا می گوئی که من حق عت نماز کردی گفتند مینقلست که در شبانروزی در زندان هزار رک

  . ما دانیم قدر ما
ای زندانیان شما را خالص دهم گفتند چرا خود را : نقلست که در زندان سیصد کس بودند چون شب درآمد گفت

ندها بگشـائیم پـس داریم اگر خواهیم بیک اشارت همه ب ما در بند خداوندیم و پاس سالمت می: دهی گفت نمی
بانگشت اشاره کرد همه بندها از هم فرو ریخت ایشان گفتند اکنون کجا رویم که در زندان بسته است اشارتی کرد 

ما را با او سری اسـت کـه جـز بـر سـردار : آئی گفت اکنون سر خویش گريید گفتند تونمی: گفت. ها پدید آمد رخنه
حـق را بـا مـن : آزاد کردیم گفتنـد تـو چـرا نرفتـی گفـت: ا رفتند گفتدیگر روز گفتند زندانیان کج: توان گفت نمی

فتنه خواهد ساخت او را بکشید یا چـوب زنیـد تـا از ایـن سـخن : عتابی است نرفتم این خرب به خلیفه رسید گفت
آمد که التخف یا ابن منصـور شـیخ عبـدالجلیل  زدند آوازی فصیح می برگردد سیصد چوب بزدند بهر چوبی که می

ر گوید که اعتقاد من در آن چوب زننده بیش از اعتقادمن در حق حسـني منصـور بـود از آنکـه تـا آن مـرد چـه صفا
زد پـس دیگـر بـار  لرزیـد و همچنـان مـی شنید ودست او نمی قوت داشته است در شریعت که چنان آواز صریح می

  . حق حق حق اناالحق: گفت ورد و میآ حسني را بربدند تا بردار کنند صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می
امروز بینی و فردا بینی پس فردا بینـی آن روزش : نقلست که درویشی در آن میان ازو پرسید که عشق چیست گفت

  . بکشتند و دیگر روزش بسوختند و سوم روزش به باد بردادند یعنی عشق اینست
دار که کردنی بود و اگر نه او تـرا بـه چیـزی  نفس را به چیزی مشغول: خادم او در آن حال وصیتی خواست گفت
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چـون : مرا وصیتی کن گفـت: مشغول دارد که ناکردنی بود که در این حال با خود بودن کار اولیاست پسرش گفت
جهانیان در اعمال کوشند تو درچیزی کوش که ذرۀ از آن به از مـدار اعمـال جـن و انـس بـود وآن نیسـت االعلـم 

  . حقیقت
رفت با سیزده بند گـران گفتنـد ایـن خرامیـد چیسـت  خرامید دست اندازان وعیاروار می رفت می یپس در راه که م

  :گفت زد و می روم ونعره می زیرا که بنحرگاه می: گفت
  شعر

 ري منسـوب اىل شـیء مـن الحیـفغـندیمی 
ــالنطع و الســیف   فلمــا دارت الکــأس دعــا ب

  

 سقانی مثل مـا یشـرب کفعـل الضـیف بالضـیف 
  نـــني بالصـــیفالتالـــراح مـــع کــذا مـــن یشـــرب 

  

حریف من منسوب نیست بحیف بداد شرابی چنانکه مهمانی مهمانی را دهـد چـون دوری چنـد بگذشـت : گفت
شمشري ونطع خواست چنني باشد سزای کسی که با اژدها در تموز خمر کهنه خورد چون بزیردارش بردنـد بـه بـاب 

ری در میـان میـزمعـراج مـردان سـردار اسـت پـس : یست گفتدبان نهاد گفتند حال چرالطاق قبله برزد و پای بر ن
آنچه اوداند کـس ندانـد پـس بـر سـر : داشت و طیلسانی بر دوش دست برآورد و روی به قبلۀ مناجات کرد و گفت

: دار شد جماعت مریدان گفتند چه گوئی در ما که مریدانیم و اینها کـه منکرنـد و تـرا بـه سـنگ خواهنـد زد گفـت
ب است و شما را یکی از آنکه شما را بمن حسن ظنـی بـیش نیسـت و ایشـان از قـوت توحیـد بـه ایشان را دو ثوا

  . جنبند و توحید در شرع اصل بود و حسن ظن فرع صالبت شریعت می
هر که چنان برنکرد چنني فرونگرد پـس شـبلی در مقابلـۀ او : نقلست که درجوانی بزنی نگریسته بود خادم را گفت

بینـی  کمـرتین اینسـت کـه می: مـا التصـوف یـا حـالج گفـت: که الم ننهک عن العالمني و گفـتبایستاد و آواز داد 
 انداختند شبلی موافقت راگلی انداخت ترا بدان راه نیست پس هر کسی سنگی می: بلندتر کدام است گفت: گفت

از آنکـه آنهـا  :حسني منصور آهی کرد گفتند ازین همه سنگ هیچ آه نکردی از گلی آه کردن چه معنی اسـت گفـت
س دستش جدا کردند خنـده بـزد گفتنـد پباید انداخت  داند که نمی آید که او می دانند معذوراند ازو سختم می نمی

دست از آدمی بسته باز کردن آسان است مرد آنست که دست صفات که کـاله همـت ازتـارک : خنده چیست گفت
کـردم قـدمی دیگـر  بـدین پـای سـفر خـاکی می: فتکشد قطع کند پس پاهایش بربیدند تبسمی کرد گ عرش در می

دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند اگر توانید آن قدم را بربید پس دو دسـت بریـده خـون آلـوده در روی در 
خون بسـیار از مـن برفـت ودانـم کـه رویـم : مالید تا هر دوساعد و روی خون آلوده کرد گفتند این چرا کردی گفت

ندارید که زردی من ازترس است خون در روی مالیدم تا در چشـم شـما سـرخ روی باشـم کـه زرد شده باشد شما پ
وضـو : گلگونۀ مردان خون ایشـان اسـت گفتنـد اگـر روی را بخـون سـرخ کـردی سـاعد بـاری چـرا آلـودی گفـت

رکعتان فی العشق الیصح وضوء هما اال بالدم در عشـق دو رکـت اسـت وضـوء آن : سازم گفتند چه وضو گفت می
گریسـتند و بعضـی سـنگ  درست نیایـد اال بـه خـون پـس چشـمهایش برکندنـد قیـامتی از خلـق برآمـد بعضـی می

: سخنی بگویم روی سوی آسـمان کـردو گفـت چندان صرب کنید که: انداختند پس خواستند که زبانش بربند گفت می
نصـیب مکـن الحمدللـه کـه  بیبرنـد محرومشـان مگـردان و از ایـن دولتشـان  الهی بدین رنج که برای تو بر من می

کننـد پـس گـوش و  دست و پای من بربیدند در راه تو و اگر سر از تن بازکنند در مشاهدۀ جالل تـو بـر سـر دار می
زنید ومحکم زنید تا این : حسني را دیدگفت آمد چون بینی بریدن وسنگ روان کردند عجوزۀ با کوزۀ در دست می

حب الواحد افراد الواحد و این آیت : ر سخن حسني این بود که گفتحالجک رعنا را با سخن خدای چه کار آخ
برخواند یستعجل بها الذین الیؤمنون بهاوالذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انهاالحق و این آخر کالم او بود پـس 

خـروش  زبانش بربیدند و نماز شام بود که سرش بربیدند و در میان سر بریدن تبسمی کـرد و جـان بـداد و مردمـان
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آمد که انـاالحق روز دیگـر گفتنـد  کردند و حسني گوی قضا به پایان میدان رضا برد و از یک یک اندام او آواز می
آمـد  این فتنه بیش از آن خواهد بود که درحالت حیوة بود پـس اعضـای او بسـوختند از خاکسـرت آواز انـاالحق می

آمد درماندند بدجله انداختند بـر سـر آب همـان  پدید میچکید الله  چنانکه در وقت کشنت هر قطره خون او که می
پس حسني گفته بود چون خاکسرت مادر دجلـه اندازنـد بغـداد را از آب بـیم بـود کـه غـرق شـود . گفت اناالحق می

خرقۀ من پیش آب باز برید و اگر نه دمار از بغداد برآرد خادم چون چنان دید خرقۀ شیخ را بر لب دجلـه آورد تـا 
ر خود رفت و خاکسرت خاموش شد پس خاکسرت او را جمع کردند و دفن کردند و کس را از اهل طریقت آب برقرا

که ای اهل طریق معنـی بنگریـد کـه بـا حسـني منصـور چـه کردنـد تـا بـا مـدعیان چـه : این فتوح نبود بزرگی گفت
  . خواهند کردن

آرند اگـر گشـاده بـود جملـۀ  جري بسته میعباسۀ طوسی گفته است که فرداء قیامت در عرصات منصور حالج را بزن
  . قیامت بهم برزند

کردم چون روز شد هـاتفی آواز داد کـه اطلعنـاه علـی سـرمن  آن شب تا روز زیر آندار بودم ونماز می: بزرگی گفت
ود پـس کسـی کـه اسرارنا فافشی سرنافهذا جزاء من یفشی سرالملوک یعنی او را اطالع دادیم برسری از اسرار خـ

  . او اینست فاش کند سزای سرملوک
آن شب بسر گور او شدم و تا بامداد ناز کردم سحرگاه مناجات کردم وگفتم الهی ایـن بنـدۀ : نقلست که شبلی گفت

تو بود مؤمن و عارف و موحد این بال با او چرا کردی خواب بر من غلبه کرد بخواب دیدم کـه قیامـت اسـت و از 
  . ه سرما با غري گفتحق فرمان آمدی که این از آن کردم ک

بر هر دو گروه رحمت : منصور را بخواب دیدم گفتم خدای تعاىل با این قوم چه کرد گفت: نقلست که شبلی گفت
کرد آنکه بر من شفقت کرد مرا بدانست و آنکه عداوت کرد مرا ندانست از بهر حق عداوت کرد بایشـان رحمـت 

: د که در قیامت ایستاد جامی در دست و سـر بـر تـن نـه گفـتکرد که هر دو معذور بودند و یکی دیگر بخواب دی
  . دهد این جام بدست سر بریدگان می: این چیست گفت

چونست که از آن تو رحمـت بـار  یکی انا تو گفتی و یکی من: نقلست که چون او بردار کردند ابلیس بیامد و گفت
خود دور کردم مرا رحمت آمد و تـرا نـه چنانکـه توانا بدر خود بردی و من از : آورد و از آن من لعنت حالج گفت

دیدی وشنیدی تا بدانی که منی کردن نه نیکوست و منـی از خـود دور کـردن بـه غایـت نیکوسـت والحمدللـه رب 
  العالمني و الصلوة علی محمد واله اجمعني 

  تم الکتاب بعون الملک الوهاب
  . دآمرزیده باد که چون بخواند کاتب وناشر را بفاتحه یاد کن
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  ذکر متأخران از مشایخ کبار رحمته الله علیهم اجمعني
  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  ذکر ابراهیم خواص رحمةالله علیه
آن سالک بادیـۀ تجریـد آن نقطـۀ دایـرۀ توحیـد آن محتشـم علـم و عمـل آن محـرتم حکـم ازل آن صـدیق توکـل و 

و گزیـدۀ اولیـاء وبزرگـوار عصـر و در طریقـت  اخالص قطب وقت ابراهیم خواص رحمةالله علیه یگانه عهـد بـود
انـد و  قدمی عظیم داشت و در حقیقت دمی شگرفت و به همه زبانهـا ممـدوح بـود و او را رئـیس المتـوکلني گفته

قدم در توکل بجائی رسانیده بود که به بوی سیبی او بادیۀ قطع کردیـد و بسـیاری مشـایخ را یافتـه بـود و از اقـران 
صاحب تصنیف در معامالت و حقایق و او را خواص از آن گفتند که زنبیـل بـافتی و بادیـه بـر جنید ونوری بود و 

تر بود که وقتی خضر ازمـن  عجیب: توکل قطع کردی و او را گفتند از عجایب اسفار خود ما را چیزی بگوی گفت
ل یگانه بـود و صحبت خواست من نخواستم در آن ساعت که بدون حق کسی را در دل حظ ومقدار باشد در توک

: باریک فراگرفتی و با اینهمه هرگز سوزن وریسمان ورکوه و مقراض از وی غایب نبودی گفتنـد چـرا داری گفـت
  . زیرا که این مقدار در توکل زیان نکند

در بادیه همی شدم کنیزکی را دیدم در غلبات وجد سوری در وی سر برهنه گفتم ای کنیزک سـر : نقلست که گفت
اختیار چشم بر تو افتـاد  خواص چشمم نگه دار گفتم من عاشقم و عاشق چشم نپوشد اما خود بی ای: بپوش گفت
ای خـواص زنهـار دورم : من مستم مست سر نپوشد گفـتم از کـدام شـراب خانـه مسـت شـدی گفـت: کنیزک گفت

مکـن  ای خـواص خـام طمعـی: خواهی گفت داری هل فی الدارین غري الله گفتم ای کنیزک مصاحبت من می می
  . که از آن نیم که مرد جویم

اکنون این جواب ندارم از آنکه هرچه گویم عبارت بود مرا باید که بـه : نقلست که پرسیدند از حقیقت ایمان گفت
معاملت جواب گویا ما من قصد مکه دارم و تو نیز برین عزی در این راه با من صحبت دار تا جواب مسـئله خـود 

ون به بادیه فرو رفتیم هر روز دو قـرص و دو شـربت آب پدیـد آمـدی یکـی بـه مـن چنان کردم چ: بیابی مردگفت
دادی و یکی خود را نگه داشتی تا روزی در میان بادیه پريی بما رسید چـون خـواص را بدیـد از اسـب فـرو آمـد 

واب جـ: رپسیدند و زمانی سخن گفتند پري برنشست و بازگشت گفتم ای شیخ ایـن پـري کـه بـود گفـتبویکدیگر را 
آن خضر بود علیه السالم از من صحبت خواست من اجابت نکردم ترسیدم که توکل : سئوال تو گفتم چگونه گفت

  . برخیزد و اعتمادم بردون حق پدید آید
وقتی خضر را دیدم علیه السالم در بادیه بصورت مرغی همی پرید چون او را چنان دیدم سـر در  نقلست که گفت

ومن بـر  اگردر من نگرستی بر تو فرو نیامد می: طل نشود او در حال نزدیک من آمد گفتپیش انداختم تا توکلم با
  . او سالم نکردم که تا نپاید که توکلم خلل گريد

وقتی در سفری بودم تشنه شدم چنانکه از تشنگی بیفتادم یکی را دیدم که آب برروی من همی زد چشـم : و گفت
در پس من نشني و من به حجاز بودم چـون : ی خنک مرا آب داد و گفتبازکردم مردی را دیدم نیکو روی بر اسب

  . فرو آی و پیغامرب را علیه السالم از من سالم کن: بینی گفتم مدینه گفت چه می: اندکی از روز بگذشت مرا گفت
ن گفتدر بادیه یک روز به درختی رسیدم که آن جا آب بود شريی دیدم عظیم روی به من نهاد حکـم حـق را گـرد

نالید بنگریستم دست او آماس گرفتـه بـود  لنگید بیامد و در پیش من بخفت و می نهادم چون نزدیک من رسید می
تهـی شـد از آن چـه گـرد آمـده بـود و خرقـه بـروی بسـتم و  و خوره کـرده چـوبی برگـرفنت و دسـت او بشـکافتم تـا
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ر گــرد مــن همــی گشــتند و دنبــال و ایشــان د برخاســت و برفــت و ســاعتی بــودمی آمــد و بچــه خــود را همــی آورد
  . جنبانیدند و گردۀ آوردند و در پیش من نهادند می

رفت آواز غریدن شري بخاست مرید را رنگ از روی بشد درختـی بجسـت  نقلست که وقتی با مریدی در بیابان می
کـه توقیـع  وبرآنجا شد و همی لرزید خواص همچنان ساکن سجاده بیفکند و در نماز استاد شري فرارسـید دانسـت

کرد و خواص بکار مشغول پس چنان از آنجا برفت پشـۀ او را بگزیـد  خاص دارد چشم درو نهاد تا روز نظاره می
زیـرا : کنی گفت ترسیدی امروز از پشۀ فریادمی خواجه عجب کاریست دوش از شري نمی: فریاد درگرفت مرید گفت

  . اند  دوش مرا از من ربوده بودند و امروز بخودم باز داده که
با خواص در سفر بودم به جائی رسیدم که آنجا ماران بسیار بودند رکوه بنهـاد و بنشسـت چـون : حامداسود گفت

شب ردآمد ماران برون آمدند شیخ را آواز دادم و گفتم خدای را یاد کن همچنان کـرد مـاران همـه بازگشـتند بـرین 
برو طای شیخ حلقه کرده بود فرو افتاد گفـتم یـا  کردم ماری حال همانجا شب بگذاشتم چون روز روشن شد نگاه

  . تر نبوده است هرگز مرا شبی از دوش خوش: شیخ توندانستی گفت
دست ازو بدار که همـه چیـزی : رفت خواستم تا او را بکشم گفت کژدمی دیدم بردامن خواص همی: و یکی گفت

بادیۀ راه گم کردم بسی برفتم و راه نیافتم  وقتی در: را بما حاجت بود و ما را بهیچ حاجت نیست نقلست که گفت
رفتم تاآخر آواز خروسی شنیدم شاد گشتم و روی بـدانجانب نهـادم آنجـا شخصـی  همچنان چند شبانه روز براه می

دیدم بدوید مرا قفایی بزد چنانکه رنجور شدم گفـتم خداونـدا کسـی کـه بـر تـو توکـل کنـد بـاوی ایـن کننـد آوازی 
ما داشتی عزیز بودی اکنون توکل بر آواز خروس کردی اکنون آن قفا بدان خوردی همچنـان شنودم که تا توکل بر 

دیـدم در  رنجور همی رفتم آوازی شنودم که خواص از این رنجور شدی اینک ببني بنگرستم سـر آن قفـا زننـده را
صحبت خواهی گفتم : وقتی در راه شام برنائی دیدم نیکو روی و پاکیزه لباس مرا گفت: پیش من انداخته و گفت
: بگرسنگی با تو باشم پس چهـار روز بـا هـم بـودیم فتـوحی پدیـد آمـد گفـتم فراتـر گفـت: مرا گرسنگی باشد گفت

یـا ابـراهیم دیـوانگی : اعتقاد من آن است که آنچه واسطه در میان باشد نخورم گفتم یا غالم باریک آوردی گفت
کمرتین توکل آنست که چون وارد فاقد بر تو پدید : س گفتمکن ناقد بصري است از توکل بدست تو هیچ نیست پ

  . آید حیلتی نجو، جز بدانکه کفایت تو بدوست
عد از من همـی زاد و راحله چون به بادیه درآمدم جوانی ب وقتی نذر کردم که بادیه را بگذارم بی: نقلست که گفت

: ازدادم نگـاه کـردم جـوان ترسـا بـود گفـتکرد که السالم علیک یا شیخ باستادم وجواب ب یآمد و مرا بانگ هم
: نیست درین صحبت چه فایده یا بی گفت روم ترا راه دستوری هست تا با تو صحبت دارم گفتم آن جا که من می

یا زاهد حنیفی گستاخی کن با خداوند خویش : آخر بیابم و تربکی باشد یک هفته همچنني برفتیم روز هشتم گفت
خواص محمد علیه السالم که مـرا در پـیش بیگانـه خجـل نگردانـی و از غیـب چیـزی ام و چیزی بخواه  که گرسنه

آوری در حال طبقی دیدم پرنان و ماهی بریان و رطب و کوزه آب پدید آمـد هـر دو بنشسـتیم و بکـار بـردیم چـون 
ه بـر هفت روز دیگر برفتیم روز هشتم بدو گفتم ای راهب تو هم قدرت خویش بنمای که گرسنه گشـتم جـوان تکیـ

: عصا زد و لب بجنبانید دو خوان پدید آمد پرآراسته بحلوا و ماهی و رطب ودو کوزۀ آب من متحري شدم مرا گفت
: بخور تا ترا بشارت دهـم گفـتم نخـورم تـا بشـارتم نـدهی گفـت: خوردم گفت ای زاهد بخور من از خجالت نمی
الاله االاللـه و اشـهد ان محمـداً رسـول اللـه  اشهدان: برم پس زنار بربید و گفت بشارت نخست آنست که زنار می

دیگر بشارت آنست که گفتم الهی بحق این پري که او را بـه نزدیـک تـو قـدری هسـت ودیـن وی حـق اسـت طعـام 
فرستی تا من در وی خجل نگردم و این نیز به برکت تو بود چون نان بخوردیم و برفتیم تا مکه او همانجا مجـاور 

  . دبنشست تا اجلش نزدیک آم
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ومریدی نقل کرد که با خواص در بادیه بودم هفت روز بـر یـک حـال همـی رفتـیم چـون روز هشـتم بـود ضـعیف 
اینک از پس پشت اسـت بخـور بازنگرسـتم : کدام دوسرت داری آب یا طعام گفتم آب گفت: شدیم شیخ مرا گفت

چـون فـارغ شـدم خواسـتم کـه  آبی دیدم چون شري تازه و بخوردم وطهارت کردم و او همی نگریست وآنجا نیامد
  . دست بدار که آن آب از آن نیست که توان داشت: پارۀ بردارم مرا گفت

: تو راه گـم کـرده گفتـیم بلـی گفـت: وقتی در بادیه راه گم کردم شخصی دیدم فراز آمد و سالم کردو گفت: و گفت
اه راه بـودم پـس از آن دیگـر راه گـم راه بتو نمایم و گاهی چند برفت از پیش و از چشم ناپدید شد بنگرستم بر شـ

  . ام نبود نکردم در سفر و گرسنگی و تشنگی
وقتی در سفر بودم بویرانی درشدم شب بود شريی عظیم دیدم برتسیدم سـخت هـاتفی آواز داد کـه مـرتس : و گفت

  . دارند که هفتادهزار فرشته باتست ترا نگه می
بـه : شوی گفـت ام گفتم کجا می من پری: فتم تو کیستی گفتوقتی در راه مکه شخصی دیدم عظیم منکر گ: و گفت

از : از ما نیز کس بود که بر توکل برود چنانکـه از شـما گفـتم توکـل چیسـت گفـت: زاد و راحله گفت مکه گفتم بی
  . خدای تعاىل فراستدن

اهی امـري تـو برداری اکنون تو چه خو امريی باید از ما و فرمان: ازخواص صحبت خواستم گفت: و درویشی گفت
اکنون تو از فرمان من قدم برون منه گفـتم روا باشـد چـون بـه منـزل رسـیدیم : باشی یا من گفتم امري تو باش گفت

بنشني بنشستم هوای سرد بود آب برکشید و هیزم بیاورد وآتش برکرد تا گـرم شـدیم و در راه هرگـاه کـه مـن : گفت
دار چون شب درآمد بـاران عظـیم باریـدن گرفـت شـیخ مرقعـۀ  قصد آن کردمی تا قیام نمایم مرا گفتی شرط فرمان

خود بريون کرد تا بامداد بر سر من ایستاده بود مرقعه بردو دست خود انداخته و من خجل بودم وبـه حکـم شـرط 
صواب آید چون به منزل رسیدم او همان : چون بامداد شد گفتم امروز امري من باشم گفت: توانستم گفت هیچ نمی

از فرمـان امـري بـريون رفـنت آن باشـد کـه امـري خـود را : دست گرفت گفتم از فرمان امري بريون مرو گفـتخدمت بر 
خدمت فرمائی هم بدین صفت با من صحبت داشت تا به مکه من آنجا از شرم ازو بگریختم تا بمنی بمـن رسـید 

  . بر تو باد ای پسر که با دوستان صحبت چنان داری که من داشتم: گفت
کردم و نخوردم که انارش ترش  گذشتم درختان نار دیدم مرا آرزو کرد اما صرب می روزی به نواحی شام می: و گفت

بود و من شريین خواستم پس بوادی رسیدم یکی را دیدم دست و پای نه ضعیف گشته و کـرم درافتـاده و زنبـوران 
خـواهی کـه : رگی او چون بدو رسیدم گفتگزیدند و مرا بر وی شفقت آمد از بیچا بر گرد او جمع آمده و او را می

الن العافیـه اختیـاری و الـبالء اختیـاره و انـا الاختـار : نه گفتم چـرا گفـت: دعا کنم تا مگر از این بال برهی گفت
اختیار من است و بالاختیار دوست من اختیار خویش بر اختیار او اختیار نکنم گفتم : یعنی ه اختیاری علی اختیار

داری و  ای خواص آرزوی نار شريین از خود دور دار مـرا چـه رنجـه مـی: ان را از تو بازدارم گفتباری این زنبور
هـر کـه او را : خواهی گفتم بچه شناختی کـه مـن خواصـم گفـت خود را دل به سالمت خواه مرا تن درست چه می

گزنـد و کرمـانم  زنبـورانم میتا این : وی پوشیده نماند گفتم حال تو با این زنبوران چگونه است گفت داند هیچ بر
  . خورند خوش است می

لقمـۀ در : از بالد ساغون گفتم بچه کار آمدۀ گفـت: آئی گفت وقتی در بادیه یکی را دیدم گفتم از کجا می: وگفت
آنکه شب را بـازگردم : ام تا به آب زمزم بشویم گفتم چه عزم داری گفت گردم دستم آلوده شده است آمده دهن می

  . ب ما در راست کنمو جامۀ خوا
وقتی شنودم که در روم راهبی هفتاد سال است تا در دیریست به حکم رهبانیـت نشسـته گفـتم ای عجـب : و گفت

یا ابـراهیم بچـه آمـدۀ کـه : شرط رهبانیت چهل سالست قصد او کردم چون نزدیک او رسیدم دریچه باز کردو گفت
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کنم و  بانی مـی ام و سـگ افتد اکنون در اینجا نشسـته خلق می ام برهبانی که من سگی دارم که در اینجا من ننشسته
ای چـون ایـن سـخن بشـنیدم گفـتم الهـی قـادری کـه در عـني  دارم واال من نه آنم که تو پنداشـته شر از خلق باز می

ای ابراهیم چند مردمان را طلبی برو و خود را طلـب و چـون یـافتی : ضاللت بندۀ را طریق صواب دهی مرا گفت
  . ن خود باش که هر روز این هوا سیصد وشصت گونه لباس الهیت درپوشد و بنده را به ضاللت دعوت کندپاسبا

بـرد طهـارت کـرد و دو رکعـت نمـاز کـرد و  نقلست که ممشاد شبی برخاست نه بوقت و بـاز بخفـت خـوابش نمی
رو و برفـی عظـیم بـود در شود بدلش درآمد که برخیز و بريون  یا رب مرا چه می: برد گفت بخفت هم خوابش نمی

تل شد ابراهیم را دیـد بـر آن  رفت تا از شهر بريون شد تلی بود که هر که توبه کردی آنجا رفتی بر آن میان برف می
ای مشـماد دسـت بـه : شد پس گفت گداخت و خشک می تل نشسته پرياهنی کوتاه پوشیده و برف گرداگرد او می

  . رت دست او و بیتی تازی بر خواندمن ده دست بدودادم دستم عرق کرد از حرا
کنی گفـتم تـا بـه  می تبجائی خواهم رفت با من مساعد: شبی مرا گفت: ابوالحسن علوی مرید خواص بود گفت

خانه شوم ونعلني در پاء کنم چون به خانه شدم خایگینه ساخته بودند پارۀ بخوردم و بازگشتم تـا بـدو رسـیدم آبـی 
تـو خایگینـه : ت من نیز پای فرو نهادم به آب فرو رفتم شیخ روی از پس کرد گفتپیش آمد پای بر آب نهاد و برف

  . تر بر روی آب رفنت یا سر من بدانسنت بر پای بستۀ گفتم ندانم کدام ازین دو عجب
ای فـراخ شـکم ایـن : وقتی در بادیه بودم به غایت گرسنه شدم اعرابیـی پـیش مـن آمـد و گفـت: نقلست که گفت
دانی که دعوی پردۀ مدعیان بدرد  تو نمی: ام گفت کنی گفتم آخر چندین روزست که هیچ نخورده چیست که تو می
  . ترا با توکل چه کار

یکبار نزدیک وی رسیدم و گرسنه بودم در دلم آمد که چون اینجا برسم معارف شهر مرا طعامها آرنـد پـس : و گفت
بزدند گفتم با چنني جوعی ایـن ضـرب درخـور بـود  شدم منکری دیدم احتساب کردم بدان سبب بسیارم در راه می

بسرم نداکردند که بیک تمنا که با خود کردی که چون بشهر برسم مرا مراعات کنند و طعـام آورنـد تـا بخـورم ایـن 
من توکل بر تو کردم آوازی آمد که سبحان آن خدائی که روی زمـني از متـوکالن پـاک گردانیـد  بخوردی گفتم الهی

  . ارف ری و آنگاه توکلاندیشۀ طعام مع
نقلست که وقتی خواص در کار خود متحري شد به صحرائی بريون رفت خرماستانی دید وآبی روان آنجا مقام کرد 

اکنـون بـر اثـر ایـن : کرد بعد ازین گفت بافت و در آن آب میانداخت چهار روز همني می و از برگ خرما زنبیل می
رفتم تـا پريزنـی را دیـدم بـر لـب آب نشسـته  ر ایـن چـه تعبیـه اسـت مـیزنبیلها بروم تـا خـود چـو بیـنم و حـق را د

پنج یتیم دارم و هیچ ندارم روزی دو سـه برکنـار ایـن آب بـودم آب هـر روز : گریست گفتم چه بوده است گفت می
آرد بـدان سـبب گریـانم امـروز چـه خـوریم  زنبیلی چند بیاوردی آن بفروختمی و بر یتیمان خرج کردمی امروز نمی

ام آن چـه تـوانم از  دل فـارغ دار کـه تـا زنـده اکنـون: خانه خود را بمن نمای بنمـود خـواص گفـت: واص گفتخ
  . اسباب تو راست دارم

کردم دام در دریا انداختم ماهی بگرفتم هـاتفی آواز داد کـه ایشـان را  وقتی طلب معاش خود از حالل می: و گفت
دام : شان از ذکر ما برگشته بودند که تو ایشان را همـی کشـتی گفـتیابی ای داری معاش دیگر نمی از ذکر ما بازمی

  . بینداختم ودست از کار نیز بداشتم
باید در دنیا تا همه خلـق در نعمـت بهشـت مشـغول شـوند و حـق را  مرا از خدای عمر ابدی می: نقلست که گفت

  . کنم اد مینمایم وحق را ی فراموش کنند و من در بالء دنیا بحفظ آداب شریعت قیام می
  . هیچ چیز نبود که در چشم من صعب نمود االبا او راه گرفتم: و گفت

  . شود خواهی می و گفتی دستی فارغ و دل ساکن و هر جا که
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  . هر که حق را بشناسد بوفاء عهد الزم بود آن شناخت را که آرام گريد با خداء تعاىل و اعتماد کند بروی: و گفت
نیست عالم آنست که متابعت علم کند وبدان کار کند و اقتدا به سنتها کنـد و اگـر چـه  عالمی بسیار روایت: و گفت

  . علم او اندک بود
علم به جملگی در دوکلمه مجتمع است یکی آنکه خدای تعاىل اندیشۀ آن چه از دل تو برداشته است در : وگفت

  . ضایع نگردانیباید کرد و بر تو فریضه است آنرا  آن تکلف نکنی و دیگر آنچه ترا می
هر که اشارت کند به خدای و سکونت گريد با غري حق تعاىل او را مبتال گرداند و اگر از آن بـا خـدا گـردد : وگفت

هر بال که دارد ازو دور کند و اگر با غري او سکونت اودایم شود حق تعاىل رحمت از دل خلق بـربد و لبـاس طمـع 
د و خلق را برو رحمت و شفقت نبود تا کارش به جائی رسد کـه حیـوة کن درو بپوشد تا پیوسته خلق را مطالبت می

  . او به سختی و ناکامی بود و مرگ او بدشواری و حريت و رنج و بال و آخرت او پشیمانی و تأسف
هر که نه چنان بود که دنیا بر او بگريند آخرت بر اوخندان بود و هر که ترک شهوت کنـد و آن در دل خـود : و گفت

  . بد در آن ترک کاذب بوده باشدعوض نیا
  . هر که توکل درخویش درست آید در غري نیز درست آید: و گفت
  . توکل چیست ثبات در پیش محیی االموات: وگفت
  . صرب ثبات است بر احکام کتاب و سنت: و گفت
  . مراعات مراقبت آرد و مراقبت اخالص سرو عالنیه: و گفت
  . اق جمله صفت بشریت وحاجاتمحبت محو ارادت است و احرت: و گفت
داروء دل پنج چیز است قرآن خواندن و اندر او نگاه کردن و شکم تهی داشنت و قیام شب و تضرع کردن : و گفت

  . به وقت سحرگاه و با نیکان نشسنت
  . این حدیث در تضرع سحرگاه جویند اگر آنجا نیابند هیچ جاء دیگر نجویند که نیابند: و گفت

  . واشوقاه به کسی که مرا دید و من او را ندیدم: گفت زد و می ینۀ خویش مینقلست که بر س
از آنجا که طفـل در شـکم مـادر خـود خـورد و از آنجـا کـه : خوری گفت نقلست که از او پرسیدند که تو از کجا می

  . ماهی خورد در دریا و وحوش در صحرا قال الله تعاىل و یرزقه من حیث الیحتسب
از آنجا که طبع است خاطرها درآید و لیکن زیـان نـدارد زیـرا کـه او را قـوت : ل را طمع بود گفتپرسیدند که متوک

  . بود بربیفکندن طمع بنومیدی از آنچه در دست مردمان است
اند که در آخر عمر مبطون گشت در جامع ری یک شبانروز شصت بارغسل کرده بـود و بهـر بـاری کـه غسـل  و گفته

پـارۀ جگـر : کند گفت می باز بقضا بیامدی یکی در آنحال از او پرسید که هیچت آرزو میکردی دو رکعت نماز کرد
بریان پس آخر در میان آب غسل کرد و جان بداد او را به خانه بردند بزرگی درآمد پارۀ نان دیـد در زیـر بـالني او 

وکل نمرده است و از آنجاعبور از نکردمی که نشان آن بودی که هم در آن تماگر این پارۀ نان ندیدمی برو ن: گفت
نکرده است مرد باید که بر هیچ صفت ناستد تا رونده باشد ونه در توکل مقام کند و نه در صفت دگـر کـه ایسـتادن 

  . روی ندارد
اگرچـه عبـادت بسـیار کـردم و طریـق : خدای تعاىل با تو چـه کـرد گفـت: یکی از مشایخ او را به خواب دید گفت

دادنـد امـا بـه سـبب  نیا برفتم با طهارت وضو رفـتم بهـر عبـادت کـه کـرده بـودم ثـواب میتوکل سرپدم و چون ازد
آن همه درجات بهشت بـود پـس نـدا کردنـد کـه یـا ابـراهیم ایـن زیـادتی  ایطهارت مرا به منزىل فرو آوردند که ور

مسـت رحمةاللـه مکرمت که باتو کردیم از آن بود که پاک به حضرت ما آمـدی پاکـان را دریـن محـل و مرتبـۀ عظی
  . علیه
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  ذکر شیخ ممشاد دینوری رحمةالله علیه
وری شیخ وقت  عاىل همت یگانه آن مجرد شده از کینه آن ستوده رجال آن ربودۀ جالل آن صاحب دولت زمانه آن

ممشاد دینوری پري عهـد بـود و یگانـۀ روزگـار و سـتوده بهمـه کمـاىل و برگزیـده بـه همـه خصـاىل و در ریاضـت و 
شاهدت و حرمت آیتی بود و پیوسته در خانقاه بسته داشتی چون مسافر بدر خانقاه رسیدی او در پـس خدمت و م

درآمدی و گفتی مسافری یا مقیم اگر مقیمی درآی و اگر مسافری این خانقاه جای تو نیست که روزی چند بباشی 
  . و ما با تو خوی کنیم آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود

وی خدا شو تا بدعاء ممشادت حاجـت کبرو ب: دعائی در کار من کن گفت: نزدیک او آمد وگفت ی بهوقتی مرد
آنجـا کـه تـو نباشـی مـرد برفـت و از میـان خلـق عزلـت گرفـت : یا شیخ گوی خدا کجا است گفت: نبود مرد گفت

آمـد بـدینور رسـید نشني سعادت گشت و با حق آرام گرفت تا چنان شـد کـه وقتـی عظـیم  ودولت اورا دریافت وهم
دیدندی آمـد و سـجاده بـر روی آب افکنـده و خلق همه روی به صومعه ممشاد نهادند در آن میان آن جوانمرد را 

پرسی اینک  مرا این دادی و می: این چه حالتست جوانمرد گفت: بدید گفتآب او را مر آورد چون ممشاد او را  
  . بینی ردانیده و بدینجا رسانید که میحق تعاىل مرا از دعاء ممشاد و غري او مستغنی گ

چون دانستم که کارگاه درویشان همه حقیقت باشد دیگر با هیچ درویشی مزاح نکردم کـه وقتـی : نقلست که گفت
خواهم که مرا عصیدۀ کنی ناگاه بر زبانم برفت که ارادت و عصیده  ایهاالشیخ می: درویشی نزدیک ما آمد و گفت

  . تا در همان بمرد. گفت می روی به بادیه نهاد وهمني
یا بخیل این مقدار که : گفت مرا وامی بود و من بدان مشغول دل بودم بخواب دیدم که کسی می: نقلست که گفت

فراستدی بر ماسـت تـو خـوش فـرا گـري و مـرتس بـر تـو فراسـتدن و برمـا دادن بعـد از آن بـا هـیچ قصـاب و بقـال 
  . شمارنکردم

و بعضی اند بعضی را از خلق بت نفس اوست  اصنام مختلف: خن اوست که گفتو اورا کلماتی عاىل است و س
او و بعض را زن او و بعض را حرمت او بعض را نماز و روزه و زکـوة او و حـال او و  را فرزند او و بعض را مال

ه نبیند نفـس بت بسیارست هر یکی از خلق بستۀ بتی انداز این بتان و فراز این بتان هیچ کس را نیست مگر آنرا ک
خویش را حال ومحل و هیچ اعتمادش نبود بر افعال خویش شکر نگوید بلکه چنان باید که هرچه ازو ظاهر شـود 

  . از خري و شر بدان از نفس خویش راضی نبود و مالمت کنندۀ خویش بود
آمـدن و آداب ها بـريون  ادب بجا آوردن مرید حرمت پريان بود و نگاهداشنت خـدمت بـرادران و از سـبب: و گفت

  . شرع بر خویشنت نگاهداشنت
  . بودم تا چه درآید هرگز در نزدیکی پريی نشدم اال ازحال خویش خاىل شده و منتظر برکات او می: و گفت
  . هر که پیش پريی شود برای خطر خویش منقطع ماند از کرامت درنشست با او: و گفت

دل ظـاهر شـود  آید و درصحبت اهل فساد فساد در صحبت اهل صالح صالح دل پدید: و سخن اوست که گفت
اسباب عالئق است و تعویق موانع اسباب بمسبوق قضا فراغت و نیکوترین حـال مـردان آنسـت کـه کسـی  و گفت

  . افتاده بود از نفس او دید خلق و اعتماد کرده بود در جمله کارها بر خدای تعاىل
  . اند از فضول دنیا دست درو زده فراغت دل در خاىل بودنست از آنچه اهل دنیا: و گفت
اگر حکمت اولني و آخرین جمع کنی و دعوی کنی به جملـه احـوال سـادات اولیـا هرگـز بدرجـه عارفـان : و گفت

  . نرسی تا سرتو ساکن نشود بخداءتعاىل واستواری در تو پدید نیاید بر آنچه خداء تعاىل ضمان کرده است ترا
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  . ای تعاىلجمله معرفت صدق افتقار بخد: و گفت
معرفت بسه وجه حاصل شود یکی به تفکر در امور که چگونه آنرا تدبري کرده است و دیگـر در مقـادیر کـه : و گفت

چگونه آنرا تقدیر کرده است و در خلق چگونه آنرا آفریده است اگر کسی شـرح ایـن سـه کلمـات بازدهـد مجلـدی 
  . برآید اما این کتاب جاء آن نیست

  . خلق را جمع گردانید درتوحید و تفرقه آنست که در شریعتشان متفرق گردانید آنست که جمع: و گفت
  . طریق حق بعید است و صرب بر آن شدید: وگفت
  . حکما که حکمت یافتند به خاموشی یافتند و تفکر: و گفت
  . اند و ارواح صدیقان در قربت و اطالع کشف و مشاهده ارواح انبیا در حال: و گفت
  . اختیار فاء اسرار است و عمل کردن بدانچه رضاء جبار است و صحبت داشنت با خلق بیتصوف ص: و گفت
  . تصوف توانگری نمودنست و مجهوىل گزیدن که خلق نداند و دست بداشنت چیزی که بکار نیاید: و گفت
  . توکل وداع کردن طمع است از هر چه طبع و دل ونفس بدان میل کند: و گفت

بخسبد گفتنـد اگـر نتوانـد : نماز کند گفتند اگر قوت ندارد گفت: یش گرسنه شود چه کند گفتاز او پرسیدند که درو
  . حق تعاىل درویش را از این سه چیز خاىل ندارد یا قوت یا قضا یا اجل: خفت گفت

 علت را از من پرسید گفتند بگو ال اله اال الله: و چون وفاتش نزدیک رسید گفتند آخر علت تو چگونه است گفت
خـداء : همگی من بتو فانی شد جزاءآن کسـی کـه ترادوسـت دارد ایـن بـود یکـی گفـت: روی به دیوار کرد و گفت
ام گفتنـد دل خـویش  کنـد در آنجـا ننگرسـته سی سال است تا بهشت بـر مـن عرضـه می: تعاىل با تو چه کرد گفت

بازیابم نیافتم چون درین مـدت بـاز ام تا  ام و خواسته سی سالست تا دل خویش را گم کرده: یابی گفت چگونه می
و جـان تسـلیم کـرد، : ام درین حال که جمله صدیقان دل گم کننـد مـن چگونـه بـازخواهم یافـت ایـن بگفـت نیافته

  . رحمةالله علیه
  

  ذکر شیخ ابوبکر شبلی رحمةالله علیه
عـالم حسـی و عقلـی  آن غرق بحر دولت آن برق ابر عزت آن گردن شکن مـدعیان آن سـرافراز منقیـان آن پرتـو از

شیخ وقت ابوبکر شبلی رحمةالله علیه ازکبار و اجله مشایخ بود و ازمعتربان و محتشمان طریقت و سید قوم و امام 
ی همتا و نکت و اشارات و رموز و عبارات و ریاضات و کرامات او  تصوف و وحید عصر و بحال و علم ب اهل

مشایخ عصر را دیده بود ودر علـوم طریقـت یگانـه و احادیـث بیش از آنست که در حد حصر و احصاء آید جمله 
بسی نوشته بود و شنوده و فقیه به مذهب مالک و مالکی مذهب و حجتی بود بر خلق خداء که آنچه او کرد بهمـه 
نوعی بصفت درنیاید و آنچه او کشید در عبارت نگنجد از اول تا آخر مردانه بود و هرگز فتوری و ضعفی به حـال 

سـی سـال : نیافت و شدت لهب شوق او بهیچ آرام نگرفت چهل قوصره از احادیث برخوانـده بـود و گفـت او راه
فقه و حدیث خواندم تا آفتابم از سینه برآمد پس بدرگاه آن استادان شـدم کـه هاتوافقـه اللـه بیاییـد و از علـم اللـه 

ب هـیچ نشـان نبـود عجـب حـدیثی که نشان چیزی از چیزی بود از غیـ: چیزی بازگویید کس چیزی ندانست گفت
  . بدانستم که شما در شب مدلهم ایدوما در صبح ظاهر شکر بکردیم و والیت بدزد سرپدیم تا کرد با ما آنچه کرد

و از جهال زمانه بسیار رنج کشید و در رد و قبول و غوغای خلـق بمانـده بـود و پیوسـته قصـد اوکردنـدی تـا او را 
  . ا که بعضی از سخنان او طرفی با حسني داشتکنند چنانکه حسني منصور ر هالک

و ابتداء واقعه او در آن بود که امري دماوند بود از بغداد او را نامۀ رسید با امريری او با جمعی به حضـرت خلیفـه 
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گشتند مگر امري عطسۀ آمـد بـه آسـتني جامـه خلعـت دهـن و بینـی  بغداد رفتند و خلعت خلیفه بستدند چون باز می
ن سخن به خلیفه گفتند که چنني کـرد خلیفـه بفرمـود تـا خلعـتش برکشـیدند و قفـایش بزدنـد و ازعمـل پاک کرد ای

کند مستحق عزل و  امارتش معزول کردند شبلی از آن متنبه شد اندیشه کرد که کسی خلعت مخلوقی را دستمال می
لم را دستمال کنـد تـا بـا او آید پس آنکس که خلعت پادشاه عا گردد و خلعت والیت بر او زوال می استخفاف می

نپسـندی کـه بـا خلعـت تـو  ایهااالمري تو که مخلوقی می: چه بود گفت: چه کنند در حال به خدمت خلیفه آمد گفت
ادبی کنند و معلومست که قـدر خلعـت تـو چنـد بـود پادشـاه عـالم مراخلعتـی داده اسـت از دوسـتی و معرفـت  بی

خلوقی دستمال کنم پس برون آمد و به مجلس خرينسـاج شـد و مت خویش که هرگز کی پسندد که من آنرا به خدم
گـوهر آشـنائی بـر تـو نشـان : واقعه بدو فرو آمد خري او را نزدیک جنید فرستاد پس شبلی پیش جنید آمـد و گفـت

اگر بفروشـم تـرا بهـاء آن نبـود و اگـر بخشـم آسـان بدسـت آورده باشـی : دهند یا ببخش یا بفروش جنید گفت می
ی همچون من قدم از فرق ساز وخود رادر این دریاه درانداز تا بصرب ونظارت گوهرت بدست آید پس قدرش ندان
دریـن کـار : برو یکسال کربیت فروشی کن چنان کرد چون یک سال برآمد گفـت: اکنون چه کنم گفت: شبلی گفت

کرد تا سر سال را که  شهرتی و تجارتی درست برو یکسال دریوزه کن چنانکه به چیزی دیگر مشغول نگردی چنان
اکنون قیمت خود بدان که تو مر : او گفت: در همه بغداد بگشت و کس او را چیزی نداد باز آمد و با جنید بگفت

تـو روزی چنـد حاجـب بـودۀ و روزی : خلق را بهیچ نريزی دل درایشان مبند و ایشان را بهیچ برمگري آنگاه گفـت
ن بحلی بخواه بیامد و بیک خانه در رفت تا همه بگردیـد یـک مظلمـه چند امريی کردۀ بدان والیت رو و از ایشا

گرفـت چهـار سـال دریـن  بنیت آن صدهزار درم بـازدادم هنـوز دلـم قـرار نمی: ماندش خداوند او رانیافت تاگفت
: هنوز در تو چیزی از جامانده است برو ویکسال دیگـر گـدائی کـن گفـت: شد پس به جنید بازآمد و گفت رروزگا
داشـت چـون سـاىل برآمـد  داد و شب مرا گرسـنه همی بردم اوآنهمه بدرویشان می کردم و بدو می ز گدائی میهر رو
اکنون ترا به صحبت راه دهم لیکن بیک شرط که خادم اصحاب تو باشی پس یکسال اصحاب را خدمت : گفت

بینم خـود  ن خلق خدای مـیکمرتی یا ابابکر اکنون حال نفس تو به نزدیک تو چیست گفتم من: کردم تا مرا گفت
کـرد و هـر کجـا کـه کـودکی  درست شد تا حالت بدانجا رسید تـا آسـتني پـر شـکر می اکنون ایمانت: را جنید گفت

گوید دهانش پر زر  رکه یکبار الله میه: تني پر درم و دینار کرد و گفتنهاد که بگو الله پس آس دید در دهانش می می
د تیغی بر کشید که هر که نام الله برد بدین تیغ سـرش را بینـدازیم گفتنـد پـیش از کنم بعد از آن غريت درو بجنبی می

پنداشـتم کـه ایشـان او را از سـر حقیقـی و معرفتـی یـاد  می: انـدازی گفـت دادی اکنـون سـر می این شکر و زر می
و را یـاد کننـد پـس گویند و من روا ندارم کـه بـر زبـان آلـوده ا کنند اکنون معلوم شد که از سر غفلت وعادت می می
کردی تا ناگاه آوازی شنود که تـا کـی گـرد اسـم گـردی  یدیدی نام الله بر آنجا نقش هم رفتی و هر کجا که می می

اگر مرد طالبی قدم در طلب مسـمی زن ایـن سـخن بـر جـان او کـار کـرد چنانکـه یکبـارگی قـرار وآرام از او برفـت 
خویشنت رادر دجله انـداخت دجلـه مـوجی بـرآورد و او را چندان عشق قوت گرفت و شور غالب گشت که برفت و

بر کنار افکند بعد از آن خویشنت را در آتش افکند آتش در او عمل نکرد و جائی که شريان گرسنه بودنـد خویشـنت 
را در پیش ایشان انداخت همه از او برمیدند خویشنت از سر کوهی فرو گردانید باد او را برگرفت و بر زمـني نشـاند 

قراری یکی به هزار شد فریاد برآورد ویل لمن الیقبله الماء وال النار و الالسباع والالجبال هاتفی آواز  لی را بیشب
کان مقبول الحق الیقبله غريه چنان شد در سلسله و بندش کشیدند و بیمارستانش بردند قومی در پـیش  داد که من

ام و شما هشـیار حـق تعـاىل دیـوانگی مـن و  یک شما دیوانهمن به نزد: او آمدند و گفتند این دیوانه است او گفت
ناد تا به سبب آن دیوانگی مرا قربت بر قربت بیفزاید و به سبب آن هشیاری بعدتان بر بعـد کهشیاری شما زیادت 

: کردنـد شـبلی همـی گفـت بیفزاید پس خلیفه کسی فرستاد که تعهد او بکند بیامدند و بستم دارو بگلـوش فـرو می
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  . را رنجه مدارید که این نه از آن در دست که بدار و درمان پذیرد شما خود
انداخنت گرفـت همـه  شما کیستید گفتند دوستان تو سنگ در ایشان: روزی جمعی پیش رفتند و او در بندبود گفت

گریزند معلوم شد کـه دوسـت خودیـد  ای دروغ زنان دوستان به سنگی چند از دوست خود می: بگریختند او گفت
  . دوست من نه

دوم تـا آتـش در کعبـه زنـم تـا  مـی: دوید گفتند تاکجا گفت نقلست که وقتی او را دیدند پارۀ آتش بر کف نهاده می
  . خلق با خدای کعبه پردازند

روم تا بیک سر این  می: و یک روز چوبی در دست داشت و هر دو سر آتش در گرفته گفتند چه خواهی کرد گفت
  . بهشت راتا خلق را پرواء خدا پدید آید دوزخ را بسوزم و بیک سر

ایـن : هوهو گفتند این چـه حالتسـت گفـت: گفت کرد ومی نقلست که یک بار چند شبانروز در زیردرختی رقص می
گویم هوهو وچنني گویند تـا شـبلی خـاموش نشـد فاختـه  گوید کوکو من نیز موافقت او را می فاخته بر ایندرخت می

  . خاموش نشد
  . شد چکید نقش الله می ار به سنگ پای او بشکستند هر قطره خون که از وی بر زمني مینقلست که یکب

نقلست که یکبار بعید سه روز مانده بود شبلی جواىل سرخ کرد و بسر فرو افکند و پارۀ نان دهان نهاد و پارۀ کتب 
  . هر کرا جامه نایافته بود بعید این کند: گفت گشت و می بر میان بست و می

سـاىل بزاینـد و فـرج دکـان داران را کـه هـر یکـی را بـه چیـزی مشـغول ه نه ماه نزایند بـه فرج زنانرا اگر ب: فتو گ
  . اند فرج صوفیان بر سر سجاده و مرقع و استنجا و استربا را و شبلی از همه چنني دست تهی کرده

از : را جامـه چـرا سیاهسـت گفـتکـرد گفتنـد امـروز عیـد اسـت تـ یکبار در عید جامۀ سیاه پوشیده بود و نوحه می
غفلت خلق از خدا و او خود در ابتدا قباء سیاهداشت تا آنگاه که پرتو جمال این حدیث بر وی افتاد جامـۀ سـیاه 

  . سیاهی بر سیاهی تاما در میان فروشدیم: بريون کرد و مرقع درپوشید گفتند ترا بدینجا چه رسانید گفت
فت سالهای دراز شب نمک در چشم کشیدی تا در خـواب نشـود وگوینـد نقلست که باول که مجاهده بر دست گر

هر که بخسبد غافل بود : که حق تعاىل بر من اطالع کرد و گفت: گفت که هفت من نمک در چشم کرده بود و می
  . غافل محجوب بود

یـن چـرا ا: کنـد گفـت یک روز شیخ جنید به نزدیک او آمد او را دیـد کـه بمنقـاش گوشـت ابـروی خـویش بـاز می
  . گویم بود که لحظۀ با خویشم دهند دارم می حقیقت ظاهر شده است طاقت نمی: کنی گفت می

شبلی خواست تا در امانتی کـه حضـرت الهیـت : آه آه جنید گفت: گفت نقلست که وقتی شبلی همی گریست و می
چیـزی در خـاطر : ن بگفـتاح آه مبتال کردند جنید چون این سـخیبودیعت بدو داده است خیانتی کند او را به ص
زنهار خاطرها از شبلی نگاه دارید کـه عـني اللـه اسـت در میـان خلـق : مستمعان افتاد به نور ایمان خرب یافت گفت
گفتند که این ساعت بصـدق و شـوق اوکسـی نیسـت و عـاىل همـت و  چنانکه یک روز اصحاب شبلی را مدح می

دانیـد  شـما او را نمی: گفتند بشنود جنید گفت رآمد وآنچه میپاک رو تر ازو کسی نیست از روندگان ناگاه شبلی د
او مردود و مخذول و ظلمانیست او را از اینجا بريون کنید اصحاب بريونش کردنـد شـبلی بـر آن اسـتان نشسـت و 

دانی که ما هرچه در حق شبلی گفتیم راست گفتـیم ایـن چـه بـود کـه  ایها الشیخ تو می: اصحاب در ببستند وگفت
کردیـد مـا سـرپی در آن پـیش  ستودید هزار چندانست اما شما او را به تیغ تیز پی می آنچه او را می: گفت فرمودی

  . نهادیم و پی گم کردیم
نقلست که شبلی سردابۀ داشتی در آنجا همی شدی و آغوشـی چـوب بـا خـود بـردی و هرگـاه کـه غفلتـی بـدل او 

ه چوبها که بشکستی دست و پای خود بـر دیـوار همـی هم چوب همی زدی و گاه بودی که درآمدی خویشنت بدان
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  . زدی
درآی ای کسی که اگر همـه ابـوبکر صـدیقی و درنیـائی دوسـرت : نقلست که یکبار درخلوت بود کسی در بزد گفت

  . دارم
  . خواهم که با خداوند خویش خلوتی دارم که شبلی در آن خلوت در میانه نبود عمری است تا می: و گفت
  . سالست تا دربند آنم که نفسی خدای را بدانم هفتاد: و گفت
  . گاه من عجز است تکیه: و گفت
  . عصاکش من نیاز است: و گفت
  . کاشکی گلخن تابی بودمی تا مرا نشناختندی: و گفت
  . خویشنت را چنان دانم و چنان بینم که جهودان را: و گفت
  . لی بوداگر درکارکان پای پیچی و دریافته باشند آن جرم شب: و گفت
  . ام و آن چهار دشمنست نفس و دنیا و شیطان و هوا من به چهار بال مبتال شده: و گفت
آنکه حـق ازدلـم برفـت گفتنـد : تر گفتند کدامست گفت مرا سه مصیبت افتاده است هر یک از دیگر صعب: و گفت

ه مـرا درد ایـن نگرفتـه آنکـ: آنکه باطل بجای حق بنشست گفتند سیم چه بـود گفـت: تر چه بود گفت ازین سخت
  . است که عالج و درمان آن کنم و چنني فارغ نباشم

بار خدایا دنیا و آخرت در کار من کن تا از دنیا لقمـۀ سـازم و در دهـان : گفت نقلست که یک روز در مناجات می
  . سگی نهم و از آخرت لقمۀ سازم و در دهان جهودی نهم هر دو حجابند از مقصود

دوزخ ندا کند با آنهمه زفري که ای شبلی و من برفنت صراط باشم برخیزم و مرغ وار برپم دوزخ  روز قیامت: و گفت
خواهی بگري گوید دستت خـواهم گـویم  گوید قوت تو کو مرا از تو نصیبی باید من باز گردم و گویم اینک هرچه می

د دلت خواهم گویم بگري در آن میان ات خواهم گویم بگري گوی بگري گوید پایت خواهم گویم بگري گوید هر دو حدقه
غريت عزت در رسد که یا ابابکر جوانمردی از کیسۀ خویش کن دل خاص ماست ترا با دل چه کارست که ببخشی 

دل من بهرت از هزار دنیا و آخرت است زیرا که دنیا سرای محنـت وآخـرت سـرای نعمـت و دل سـرای : پس گفت
  . معرفت

ان بخواهد هرگز بدو نـدهم گـویم اگـر چنانسـت کـه جـانم کـه دادۀ بواسـطه اگر ملک الموت ج: نقلست که گفت
  . بستان دادۀ بی واسطه  واسطه کسی دیگردادۀ تاجان بدان کس دهم اما چون جان من بی

اگر من خدمت سلطان نکرده بودمی خدمت مشایخ نتوانستمی کرد و اگـر خـدمت مشـایخ نکـرده بـودمی : گفت
  . خدمت خدای نتوانستمی کرد

سوخت گفتند باری این از علم نیست که مـال ضـایع  نقلست که چنان گرم شد که پرياهن خود را بر آتش نهاد و می
فرماید هرچه دل بدان نکرد  دون الله حصب جهنم خداوند می نه فتوی قرآنست انکم و ما تعبدون من: کنی گفت

بجنبیـد دریغـم آمـد کـه دل بـدون او چیـزی آن چیز را با تو به آتش بسوزند دل مـن بـدین نگریسـت غريتـی در مـا 
  . مشغول کنم

بخرید بدانگی و نیم و کالهـی بـه نیمـدانگ و در  ینقلست که روزی وقتش خوش شده بود به بازار برآمد و مرقع
زد که من یشرتی صوفیاً بدانقني کیست که صوفی بخـرد بـه دو دانـگ چـون حالـت او قـوت گرفـت  بازار نعره می

گفتیم  ما این سخن در سـردابها مـی: سر بر سر عامه آشکارا کرد و جنید او را مالمت کرد گفتمجلسی بنهاد و آن 
شـنوم در هـر دوجهـان بـه جـز از مـن کیسـت  گویم و من می من می: گوئی شبلی گفت تو آمدی و بر سر بازارها می

  . است اگر چنني استترا مسلم : نه جنید گفت رودو شبلی در میان بلکه خود سخنی است که از حق به حق می
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  . هر که در دل اندیشۀ دنیا و آخرت دارد حرامست او را مجلس ما: وگفت
راند جوانی سوخته دل گفت، چرا الالله الاللـه نگـوئی شـبلی آهـی  می الله الله بسی بر زبان: گفت یک روزی می

وحشـت فـرو شـوم ایـن سـخن در ترسم که چون گویم الو بالله نرسیده نفسم گرفته شـود و در می از آن: بزد و گفت
آنجوان کار کرد بلرزید و جان بداد و اولیاء جوان بیامدند و شبلی را بدارالخالفـه بردنـد و شـبلی در غلبـات وجـد 

یـا : گـوئی گفـت ای شـبلی تـو چـه می: خویش چون مستی همی رفت بس بخون برو دعـوی کردنـد خلیفـه گفـت
ظار لقاء جالل حق پاک سوخته و از همه عالئق بریده از صـفات امريالمؤمنني جان بود از شعلۀ آتش عشق در انت

و آفات نفس فانی گشته طاقتش طاق آمده صربش کم شده متقاضیان حضرت در سینه و باطنش متواتر شده برقی 
ازجمال مشاهده این حدیث بر نقطۀ جان او جست جان او مرغ وار از قفس غالـب بـريون پریـد شـبلی را از ایـن 

او بر دلم ظاهر : شبلی را زودتر به خانۀ خود بازفرستید که صفتی و حالتی از گفت: گناه خلیفه گفت چه جرم و چه
  . گشت که بیم آنست که از این بارگاه درافتم

نقلست که هر که پیش او توبه کردی او را فرمودی که برو بـر تجریـد حـج بکـن و بـازآی تـا بـا مـا صـحبت تـوانی 
زاد و راحلـه تـا او را گفتنـد کـه خلـق را هـالک  ویش به بادیه فـرو فررسـتادی بـیداشت پس آنکس را با یاران خ

نه چنني است بلکه مقصود ایشان آمدن به نزدیک من نـه مـنم کـه اگـر مـراد ایشـان مـن باشـم بـت : کنی گفت می
ت اگـر در مراد ایشان حق اس پرسیدن باشد بلکه همان فسق ایشان را به که فاسق موحد بهرت از رهبان زاهد لیکن

راه هالک شوند به مراد رسیدند و اگر بازآیند ایشان را رنج سفر چنان راست کرده بازآورد که من بده سال راست 
  . نتوانم کرد

کـرد و  چون به بازار بگذرم بر پیشانی خلق سعید و شقی نبشـته بیـنم و یکبـار در بـازار فریـاد می: نقلست که گفت
مجالسة الناس و مجادلتهم و المخالطـه معهـم هـر : گفتند افالس چیست گفت آه از افالس آه از افالس: گفت می

  . که مفلس بود نشانش آن باشد که با خلق نشیند و با ایشان سخن گوید و آمیزش کند
شـده بودنـد شـبلی نعـرۀ بـزد  گذشت و جماعتی ازمتنعمان دنیا بـه عمـارت و تماشـاء دنیـا مشـغول روز می و یک
  . اند به مردار و پلیدی دنیا فل مانده است از ذکر حق تاالجرم ایشان را مبتال کردهدلهائیست که غا: وگفت

آه من فراق الولد شبلی طپانچـه بـر سـر زدن گرفـت و : گفت رفت و می بردند یکی از پس می نقلست که جنازۀ می
  . آه من فراق االحد: گفت می

ا صـفاء اوقـات از بهـر آنکـه در زیـر آنسـت غـوامض زنهارمغرور مگرداناد تـر: ابلیس به من رسید و گفت: و گفت
  . آفات

ای : چکید اصحاب را گفت نقلست که وقتی لختی هیزم تر دید که آتش در زده بودند و آب از دیگر سوی وی می
  . تان اشک پیدا نیست گوئید که در دل آتش داریم از دیده مدعیان اگر راست می

  . ق در غلبات وجدنقلست که وقتی به نزدیک جنید آمد مست شو
  . نیکوم آمد بشولیدم تا نیکویم نیامد: دست در زد و جامۀ جنید بشولیده کرد گفتند این چرا کردی گفت

سـرمپوش : کرد چون شبلی را دید خواست که برود جنید گفت روز در آن مستی در آمد زن جنید سر بشانه می یک
: گریسـت و جنیـد زن را گفـت گفـت و می بلی سـخن میو مرو که مستان این طایفـه را از دوزخ خـرب نبـود پـس شـ
  . اکنون برخیز و برو که او را با او دادند که گریسنت با دید آمد

: مـن طلـب وجـد شـبلی گفـت: چه بوده است جنید گفت: وقتی دیگر بر جنید شد اندوهگني بود گفت نقلست که
  . یابد طلب کندنه هر که : هر که طلب کند یابد شبلی گفت: البل وجد طلب او گفت

نقلست که یک روز جنید با اصحاب نشسته بود پیغامرب را علیه السـالم دیدنـد کـه ار دردرآمـد و بوسـه بـر پیشـانی 
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 مـن هـیچ: کنی که بدان سبب این تشـریف یـافتی گفـت عمل می شبلی داد و برفت جنید پرسید که یا ابابکر تو چه
جاء آرم بعد از فاتحه این آیت بخوانم لقد جائکم رسـول مـن ندانم بريون آنکه هر شب که سنت نماز دو رکعت ب

  . این از آن یافتی: انفسکم عزیز تا آخر جنید گفت
نقلست که یک روز طهارت کرده عزم مسجد کرد بسرش ندا کردند که طهارت آن داری که بدین گستاخی در خانـۀ 

هـا درگرفـت  گردی کجـا خـواهی شـد نعره بازمیما خواهی آمد شبلی این بشنود و بازگشت ندا آمد که از درگاه ما 
الممسـتغاث بـک : کنـی گفـت زنی برجاء باستاد خاموش نـدا آمـد کـه دعـوی تحمـل می ندا آمد که بر ما تشنیع می

  . منک
ای شیخ به حق وفاء دین که عنان کارم تنگ درکشیده است : چنانکه وقتی درویشی درمانده پیش شبلی آمد گفت

نشـنوی کـه فرمـوده اسـت  زنـی می ای درویش حلقه در کافری می: م و از راه برگردم گفتبگو تا چگنم نومید شو
نشنوی فال یأمن مکر الله اال القوم  آزمائی می حضرت جالل را می: ایمن گردم گفت: التقنطوا من رحمةالله گفت

زن نالـه  آستانۀ در من مـیسربر : از بهر خدای که ایمن نشوم و نومید نباشم که چه تدبري کنم گفت: الخاسرون گفت
  . کن تا جانت برآید تا آنگاه که از پیشگاه کارت ندا کند که من علی الباب می

کـه اگرچنانسـت کـه از ایـن جمعـه تـا بـدان : نقلست که از آدینه تا آدینه حصری را باردادی یک جمعه بدو گفت
  . ترا با ما صحبت داشنتآئی بريون از خدای چیزی در خاطر تو گذر کند حرامست  جمعه بر من می

باید تا درویشان را پای افزار خرند و به حج برند ترسائی بر پـاء  هزار درم می: وقتی در بغداد بود گفت که نقلست
جوانمردا تو اهـل حـج نیسـتی جـواب : من بدهم لیکن بدان شرط که مرا با خود بربی شبلی گفت خاست و گفت

از آن ستوری گريید درویشان برفتند ترسـامیان در بسـت تـا همـه روانـه  در کاروان شما هیچ ستور نیست مرا: گفت
آید که من با شما همـراه  ای شیخ مرا از شادی خواب نمی: ای جوان کار تو چگونه است گفت: شدند شبلی گفت

کنـد بـه  رفـت و خـار برمی خواهم بود چون در راه آمدند جوان جاروب برگرفـت و بهـر منـزل گـاه جـاء ایشـان می
باز نـاز : کرد چون به خانه رسیدند شبلی جوان را گفت نگریست و همچنان می شان میای ضع احرام رسیدند درمو

ات نگذارم هاتفی آواز داد که یـا  گوید در خانه الهی شبلی می: ترا در خانه رها نکنم جوان سر بر آستانه نهاد گفت
ایم تـو  ایم به سلسلۀ لطف به خانـه خـویش ماکشـیده زدهایم آتش عشق در جان او ما  شبلی او را از بغداد ما آورده

رفتنـد و بـريون  زحمت خـویش دور داری دوسـت تـو درآی جـوان در خانـه شـد و زیـارت کـرد دیگـران درون می
گـذارد هـر  ای شـیخ بـريون نمی: ای جوان بريون آی جوان گفـت: آمد شبلی گفت آمدند و آن جوان بريون نمی می

  . یابم تا خود کار کجا خواهد رسد باز نمی کنم چند در خانه طلب می
نقلست که یک روز با اصحاب در بادیه همی رفت کله سری دید که برونبشته خسرالدنیا و االخـره شـبلی در شـور 

تـا دریـن راه دنیـا و آخـرت زیـان : گـویی گفـت بعزه الله که این سروىل یا سرنبی است گفتند چـرا می: شد و گفت
  . نکنی بدو نرسی

گشـت همـه بـه  شـمار کردنـد چـون بـاز می ت که وقتی به بصره شد اهل بصره بدو تقربی کردنـد و احسـان بینقلس
تشییع او بريون آمدند او هیچ کس را عـذر نخواسـت مریـدان گفتنـد ایـن خواجگـان چنـدین احسـان کردنـد هـیچ 

یـا بهـر مـن اگـر از بهـر حـق آنچه با ایشان کردند از دو بريون نیست یا از بهر حـق کردنـد : عذری نخواستی گفت
ام و کسی در حـق بنـده احسـان  اند من بنده کردند او بسنده است به مکافات کردن ایشان را و اگر از بهر من کرده

  . کند مکافات آن بر خداوند بنده بود
تـا  رفتم درخت انجري دیدم دست دراز کردم نیت کردم که هیچ نخورم مگر از حالل در بیابان می: نقلست که گفت

  . یا شبلی وقت خویش نگاه دار که ملک جهودانم: یک انجري بازکنم انجري با من به سخن آمد گفت
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نقلست که نابینائی بود در شهر که از بس که نام شبلی شنیده بود عاشق او شـده او را نادیـده روزی باتفـاق شـبلی 
کـه او : کسـی نابینـا را گفـت: او را جفا گفـت باو افتاد و گرسنه بود گرده بر گرفت مرد نابینا از دست او بازستدو

خـواهم غرامـت آنـرا دعـوتی  می: شبلی بود آتش در نابینا افتاد از پس او برفت و در دسـت و پـای افتـاد وگفـت
چنان کن مرد دعوتی ساخت و قرب صد دینار در آن خرج کـرد و بسـی بزرگـان را بخوانـد کـه : بدهم شبلی گفت

به سفره بنشستند کسـی از شـبلی پرسـید کـه شیخانشـان بهشـتی و دوزخـی چیسـت شبلی امروز مهمان ماست چون 
دوزخی آن بود که گرده برای خدای تعاىل به درویشی نتواند داد و برای هوای نفس صد دینار در دعـوتی : گفت

  . خرج کند چنني که این نابینا کرد و باز نشان بهشتی برخالف این بود
اگر صادق است : رویشی نعرۀ بزد و خویشنت را در دجله انداخت شبلی گفتد. گفت نقلست که یکبار مجلس می

  . خدا نجاتش دهد چنانکه موسی را علیه السالم داد و اگر کاذبست غرقه گردانش چنانکه فرعون را
مـوتی یـا مـاوراء السـرت بمـريای زیـر بـوده : پري زنی نعره بزد شبلی را خوش نیامد گفـت. گفت یک روز مجلس می

ئت حتی اموت آمدم تا بمريم ویک قدم بر گرفت و جان تسـلیم کـرده فریـاد ازمجلسـیان برخاسـت شـبلی ج: گفت
  . عجوزۀ پابرکردن ما نهاد: گفت برفت تا یکسال از خانه بريون نیامد و می

یک روز پایم به پل شکسته فرو رفته و آب بسیار بود دسـتی دیـدم نـامحرم کـه مـرا بـا کنـار آورد : نقلست که گفت
گاه کردم آن راندۀ حضرت بودگفتم ای ملعون طریـق تـو دسـت زدن اسـت نـه دسـت گـرفنت ایـن از کجـا آوردی ن

ام در غوغـاء دیگـری نیفـتم تـا  آن مردان را دست زنم که ایشان سزاء آنند من در غوغای آدم زخـم خـورده: گفت
  . دونبود 

الطاق از هوش بشد وجامه پاره کرد و بیفتاد  وقفت بباب: گفت نقلست که بباب الطاق شد آواز مغنیۀ شنود که می
آری شما باب الطاق شـنودید : ای دیوانه این سماع تو بر چه بود گفت: برگرفتندش به حضرت خلیفه بردند گفت

  . آید اما ما باب الباق شنودیم میان ما و شما طای درمی
روزی منست یا از آن که روزی مـن نیسـت  از چه پرهیز کنم از آنکه: پرهیز کن گفت: و یکبار بیمار شد طبیب گفت

  . باید کردن خود آن بمن بدهند اگر از روزی پرهیز باید کرد نتوانم و اگر جز از روزی پرهیز می
: ترا چه رنج افتـاده اسـت گفـت: نقلست که وقتی جنید و شبلی با هم بیمار شدند طبیب ترسا بر شبلی رفت گفت

ترا چه رنجست جنید از سر درگرفت و یـک : ب نزدیک جنید آمد گفتهیچ رنج نیست طبی: آخر گفت: هیچ گفت
چرا همـه رنـج خـویش : ترسا معالجه فرمود و برفت آخر بهم آمدند شبلی جنید را گفت: یک رنج خویش برگفت

کنند با ترساء دشـمن چـه خواهنـد کـرد  از بهر آن تا بداند که چون بادوست این می: نهادی گفت را با ترسادر میان
  . من شرم داشتم با دشمن از دوست شکایت کنم: تو چرا شرح رنج خود ندادی گفت: جنید گفتپس 

تـرا : ستان در شد جوانی رادید در سلسله کشـیده چـون مـاه همـی تافـت شـبلی را گفـت نقلست که یکبار به دیوانه
ی و در جهـانم آواره بینم از بهر خدا سحرگاهی سخن من با او بگوی کـه از خـان و مـانم بـرآورد مردی روشن می

کردی و از خویش و پیوندم جدا افکندی و در غـربتم انـداختی و گرسـنه و برهنـه بگذاشـتی و عقلـم بـربدی و در 
زنجري و بند گرانم کشیدی و رسوای خلقم کردی جز دوستی تو چه گناه دارم اگر وقت آمد دستی بر نه چون شبلی 

  . ه هیچ نگوئی که بدتر کندبر در رسید جوان آواز داد که ای شیخ زنهار ک
داد لـم یبـق االواحـد جـز یکـی بـاقی نمانـد شـبلی نعـره بـزد  نقلست که یک روز در بغداد رفت فقـاعی آواز مـی

  . هل یبقی اال واحد و السالم: گفت ومی
خنک تو کـه بـدو گـرده : شود شبلی گفت دهند کارم راست می داد که مرا دو گرده می نقلست که درویشی آوازی می

  . آید نهند و کارم برنمی شود که مرا هر شبانگاه هر دو کون در کنار می ارت راست میک
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ای نـادان : دوسـتی داشـتم بمـرد گفـت: گریی گفت چرا می: گریست گفت نقلست که یک روز یکی را دید زار می
  . چرا دوستی گريی که بمريد

نـه امـا چهـار تکبـري : مذهبی دیگر گرفتی گفتگفتند : نقلست که وقتی جنازۀ پیش شبلی نهادند پنج تکبري بگفت
  . برمرده بود و یک بر عالم و عالمیان

یافتند تا آخر در مخنـث خانـۀ بازیافتنـد گفتنـد ایـن چـه جـاء تسـت  نقلست که یکبار چندگاه گم شده بود وباز نمی
نه زن در دین پس جای  خود جاء من اینست که چنان که ایشان نه مردند و نه زن در دنیا من نیز نه مردم و: گفت

  . من اینجاست
کردند برای یک جوز که یافته بودند شبلی آن جوز را از ایشـان  رفت دو کودک خصومت می نقلست که روزی می

هالقسـمت : صرب کنید تا من این بر شما قسمت کنم پس چون بشکست تهی آمد آوازی آمد و گفـت: بستد و گفت
  . آنهمه خصومت بر جوز تهی و این همۀ دعوی قسامی بر هیچ :کن اگر قسام توئی شبلی خجل شدو گفت

در بصره خرما خریدم و گفتم کیست که دانگی بستاند و این خرما بـا مـا بخانقـاه آورد هـیچ کـس  نقلست که گفت
ای عجـب : قبول نکرد در پشت گرفتم و بردم تا بخانقاه و بنهادم چون از خانقاه بدر آمدم آن را کسی بـربد گفـت

  . برد دادم تا با من بدر خانقاه آورند نیاوردند اکنون کسی آمد که برایگان با من تا بلب صراط می می دانگی
: فروشـی گفـت که ایـن کنیـزک را بـدو درم می: نقلست که روزی کنیزکی صاحب جمال رادید با خداوندش گفت

  . فروشند بهشت حوری بدو خرما میابله توئی که در : فروشد شبلی گفت ای ابله در دنیا کنیزکی بدو درم که می
تـر از رافضـی و خـارجی نیامـد زیـرا کـه  انـد هـیچکس دنی از جمله فـرق عـالم کـه خـالف کرده: نقلست که گفت

  . اند در حق کردند و سخن ازو گفتند و این دو گروه روز در خلق بباد دادند دیگران که خالف کرده
تو کی برابری توانم کرد که پدرت سه قرص به درویشی داد تـا من با : رفت گفت وقتی شبلی را با علوی سخن می

  . کند قیامت همی خوانند و یطعمون الطعام علی حبه و ما چندین هزار درم دینار بدادیم و کسی ازین یاد نمی
خواند و لئن شئنالنذهنب اگر خواهیم ای محمـد هـر دولـت کـه بتـو  روزی شبلی درمسجد بود مقری این آیت برمی

خداونـدان بـا دوسـتان خـود : گفـت باز بربیم چندان خویشنت را بر زمني زد که خون ازوی روان گشت و میدادیم 
  . خطاب چنني کنند
توانم  میندانم که از من این دروغ است  حسبی الله چون می خواهم که گویم عمری است که می: نقلست که گفت

  . گفت
بیازمایم دستی جامه از حرام به خانۀ او بردم که این را فردا  خواستم که شبلی را: نقلست که یکی از بزرگان گفت

آن : این چه تاریکیست در خانه گفتند اینچنـني اسـت گفـت: چون بجمعه روی درپوشی چون به خانه بازآمد گفت
  . جامه را بريون اندازید که ما را نشاید

کسی چیزی نخـواهی تـا کـار مهمـان بسـازی نقلست که او را دخرتی آمد در همه خانه هیچ نبود بدو گفتند چرا از 
ندانستۀ که سوال بخیالن را کنند و خرب غایبان را دهند اکنون در آن وقت که این مهمان در این پردۀ ظلمت  گفت

مادر بود لطف حق تعاىل را تیۀ معده او همی ساخت اکنـون کـه بـه صـحراء جهـان آمـد روزی کـه بـازگريد چـون 
الهـی چـون : ن ضعیف باشـد نـیم شـبی بگوشـۀ شـد و روی بخـاک نهـاد و گفـتدانست که شب درآمد و دل زنا

واسطه دست بخیالن کار این مهمان بساز هنوز این مناجات تمام نکرده بـوده از سـقف خانـه  مهمان فرستادی بی
حسـاب و بخـور  خذبالحساب و کـل بالعتـاب بسـتان بی: درستهاء زر سرخ باریدن گرفت هاتفی آواز داد و گفت

ن نیکوئی یاب سر از سجده برآورد و زر به بازار برد تا برگ خانه سازد مردمان گفتند ای صدیق عهد این بدعت بی
  . اند و دست تصرف قالبان بدو نرسیده است در دار الضرب ملک اکرب زده: از کجاست گفت
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دل ما را افتـاده اسـت آنچه : کرد او را گفتند آخر ترا دیده به کار نیست گفت نقلست که او بس نمک در چشم می
  . از دیده نهان است

گر بودمی با او بودمی ولیکن مـن : بینیم او باتو نیست و تو با او گفت آرام می بی اکه چونست که تر: و کسی گفت
  . محوم اندر آنچه اوست

م کـه گريم اکنـون دانسـت مـی  کنم و انس با مشـاهده وی پنداشتم که طرب در محبت حق می می چندین گاه: و گفت
  . انس جز با جنس نباشد

حـال او در : دل که خدا را بشناسد پس بیازاردش گفتند مرید کی تمام شود گفت: گفتند از چیزها چه عجبرت گفت
  . سفرو حضریک شود و شاهد و غایب یک رنگ گردد

اگـر بـه محـل ایـن رفقـی بـوده اسـت : گفتند بوتراب را گرسنگی پدید آمد باران افتاد جمله بادیه طعام بود گفت
  . انی اظل عند ربی فهو یطعمنی و بسقینی: تحقیق رسیده بودی چنان بودی که گفت

به خراسان چـه : وقتی در نزدیک شبلی درآمدم گفتم ازو پرسم ازمعرفت چون بنشستم گفت: و عبدالله زاهد گفت
لب کردم نیافتم یکی را کـه داند من گفتم به عراق پنجاه سال ط خرب است از خدای تا آنجا کیست که خدای را می

  . او فقیه بود اما توحید ندانسته بود: بوعلی ثقفی چونست گفتم وفات کرد گفت: از خدای خرب دادی گفت
مرا شبلی وصیت کرد که الزم تنهائی باش و نام خـویش از دیـوان آن قـوم بـريون کـن و : ابوالعباس دامغانی گفت

  . روی در دیوار کن تا وقتی که بمريی
بمجازش چندان یـاد : جنید از شبلی پرسید که خدای را چگونه یاد کنی که صدق یاد کردن او نداری گفت: تو گف

بگذارید که برین درگاه گاه تازیانـه و گـاه : کنم که یکباری او مرا یاد کند جنید از آن سخن از خود بشد شبلی گفت
  . خلعت است

دست از اشغال ایـن : اهوال پس راحت کی خواهد بود گفتشبلی را گفتند دنیا برای اشغال است و آخرت برای 
  . بدار تا نجات یابی از اهوال آن

ویحک هر که ازتوحید خرب دهـد بـه عبـارت ملحـد : گفتند ما را خرب گوئی از توحید مجرد بر زبان حق مفرد گفت
حاصل بود  بدو رسید بی بود و حرکت اشارت کند بدو ثنوی و هر که ازو خاموش بود جاهل بود و هر که پندارد که

و هر که اشارت کند که نزدیک است دور بودو هر که از خویشنت وجد نماید او گـم کـرده اسـت و هـر چـه تمیـز کنـد 
بوهم و آنـرا ادراک کنـد بعقـل انـدر تمـامرت معنیهـا کـه آن همـه بشـما داده اسـت و بـر شـما زده اسـت محـدث و 

  . مصنوعست چون شما
  . آنکه چنان باشی که در آن روز که نبودی: گفتند که تصوف چیست گفت

  . تصوف شرکست از هر آنکه تصوف صیانت دل است از غريی و غرينی: و گفت
  . فناناسوتی است و ظهور الهوتی: و گفت
  . تصوف ضبط حواس و مراعات انفاسست: و گفت
  . صوفی نبود تا وقتی که جمله خلق را عیال خود بیند: و گفت
منقطع بود از خلق و متصل بود به حق چنانکه موسی علیه السالم کـه از خلقـش منقطـع  صوفی آنست که: و گفت

  . گردانیده که واصطنعتک لنفسی و بخودش پیوند داد که لن ترانی و این محل تحري است
  . صوفیان اطفالند در کنار لطف حق تعاىل: و گفت
  . تصوف عصمت است از دیدن کون: و گفت
  . غم ه است و تصوف نشسنت است درحضرت الله تعاىل بیتصوف برقی سوزند: و گفت
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حق تعاىل وحی کرد بداود علیه السالم که ذکر ذاکران را و بهشت مر مطیعان را و زیارت مـر مسـافران را : و گفت
  . و من خاص محبان را

را حب دهشتی است در لذتی و حريتی در نعمت ومحبت رشک بـردن اسـت بـر محبـوب کـه ماننـدتو او : و گفت
  . دوست دارد

  . محبت ایثار خري است که دوستداری برای آنکه دوست داری: و گفت
و بـه چیـزی دیگـر مشـغول شـود و بـه جـز حبیـب چیـزی طلبـد  هر که محبت دعوی کند و به غري محبـوب: و گفت

  . کند بر خدای تعاىل درست آنست که استهزا می
  . و شوق گدازندۀ نفسهاهیبت گدازنده دلهاست و محبت گدازنده جانها : و گفت
  . هر که توحید به نزدیک او صورت بندد هرگز بوی توحید نشنوده است: و گفت
  . توحید حجاب موحد است از جمال احدیت: و گفت

زیـرا کـه او را بـه خـود طلـب : نی گفـت: آید گفت دانی که چرا توحید از تو درست نمی: و یک روز کسی را گفت
  . کنی می

ست معرفـت خـدا و معرفـت نفـس ومعرفـت وطـن معرفـت خـدای را محتـاج باشـی بقضـاء معرفت سه ا: و گفت
  . فرایض و معرفت نفس را محتاج باشی بریاضت و معرفت وطن را محتاج باشی برضا دادن بقضا و احکام او

  . چون حق خواهد که بال را عذاب کند در دل عارفش اندازد: و گفت
عـارف آنسـت : ن که تاب پشه نیارد وقتی دیگر همان سؤال کردند گفتآ: از او سؤال کردند که عارف کیست گفت

: گـوئی گفـت که هفت آسمان و زمني را بیک موی مژه بردارد گفتند یا شیخ وقتی چنني گفتـی و اکنـون چنـني می
  . آنگاه ما ما بودیم اکنون ما اوست

ترسـنده را قـرار نبـود و کـس از خـدای عارف را نشان نبود و محبت را گله نبود و بنـده را دعـوی نبـود و : و گفت
  . اولش خدا بود و آخرش را نهایت نبود: نتوان گریخت و ازمعرفت پرسیدند گفت

  . اگر شناختندی بغري او مشغول نبودندی: هیچ کس خدای را نشناخته است گفتند چگونه بود این بگفت: گفت
ز هر دو مجرد گردد از بهر آنکه هـر کـه از اکـوان عارف آنست که ازدنیا ازاری دارد و از آخرت ردایی و ا: و گفت

  . مجرد گردد به حق منفرد شود
  . عارف بدون حق بینا و گویا نبود و نفس خود را بدون او حافظ نبیند و سخن از غري اونشنود: و گفت
 وزد و شـکوفه سـوزد و بـاد مـی بـارد و بـرق می وقت عارف چـون روزگـار بهارسـت رعـد منفـردو ابـر می: و گفت
سـوزد  خنـدد و بـدل می گرید و به لب می کنند حال عارف همچنني است به چشم می شکفد و مرغان بانگ می می

دعوت سه است دعوت علـم و دعـوت معرفـت و : گردد وگفت گوید و بردر او می بازد و نام دوست می و بسر می
  . دعوت معاینه

  . دعوت علم یکیست بذات تو خود علم ندانی: و گفت
  . بارت زبان علم است و اشارت زبان معرفتع: و گفت
علم الیقني آنست که بما رسید بزبان پیغمربان علیهم السالم و عني الیقني آنست که خدا بما رسانیده از نور : و گفت

  . واسطه و حق الیقني آنست که بدان راه نیست هدایت باسرار قلوب بی
  . یستهمت طلب خداوند است و آنچه دون آنست همت ن: و گفت
  . صاحب همت بهیچ مشغول نشود و صاحب ارادت مشغول شود: و گفت
  . فقري آنست که بهیچ مستغنی نشود جز بخدا: و گفت
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درویشان را چهارصد درجه است کمرتین آنست که اگر همه دنیا او را باشد و آن نفقه کند : و پرسیدند از فقر گفت
  . می فقر او به حقیقت نبودو پس در دل او درآید کاشکی قوت یکروزه بازگرفت

  . جمعیت کل است به یکی به صفت فردانیت: و گفت
  . شریعت آنست که او را پرستی و طریقت آنست که او را طلبی وحقیقت آنست که او را بینی: و گفت
  . فاضلرتین ذکری نسیان ذاکر است در مشاهدۀ مذکور: و گفت
  . واسطه سخت است نشسنت با خدای بی: و گفت
  . این حدیث مرغیست در قفس بهرسود که سربرزند بريون نتواند شد: تو گف

  . زهد غفلتست زیرا که دنیا ناچیز است و زهد در ناچیز غفلت بود: و گفت
: زهد آن بود که دنیا را فراموش کنی و آخرت با یاد نیـاری دیگـری از زهـد پرسـید گفـت: و پرسیدند از زهد گفت

گریزی و آتچه ترا نخواهد بود هرگز بتـو نرسـد  بود ناچار بتو رسید و اگرچه از آن میبهیچ زیرا که آنچه ترا خواهد 
کنـی در آنچـه تراخواهـد بـود یـا در آنچـه نخواهـد  اگرچه بسی طلب وجد وجهد نمائی پس تو در چیزی زهد می

  . بود
  . دل بگردانیدن است به خالق اشیاء: همچنني از زهد پرسیدند گفت

  . در دنیا قیامت دیدن: گفتگفتند استقامت چیست 
  . استقامت آن بود که هر چه فرماید بدان قیام کنی: و گفت
  . عالمت صادق بريون افکندن حرامست ازگوشها و دهان: و گفت

  . آن که ترا از خویشنت وحشت بود: گفتند انس چیست گفت
  . کسی که انس گريد به ذکر کی بود چون کسی که انس او به مذکور بود: و گفت

چگونه چیزی را تحقیق کند که ثابت نبود : شود گفت رسد و ظاهر می گفتند تحقیق تواند کرد عارف بدانچه او می
و چگونه آرام گريد به چیزی که ظاهر نبود و چگونه نومید گردد از چیزی که پنهان نبود که این حدیث باطنی ظاهر 

  . است
د کرده است تا آنگاه که اشارت کنند از حق بحق و ایشان کند خلق بحق همه برایشای ر هر اشارت که می: و گفت

  . را بدان اشارت راه نیست
  . چون بنده ظاهر شود در چشم بنده آن عبودیت بود و چون صفات برو ظاهر گردد آن مشاهده بود: و گفت
 لحظۀ حرمانست و خطـرۀ خـذالن و اشـارت هجـران و کرامـت عـذر و خـدای مـانع از خـداء در نزدیـک: و گفت
  . و این جمله مکر است و الیأمن مکرالله االالقوم الخاسرون خدای
  . است و در زیر هر طاعتی شش مکر مکردر زیر هر نعمتی سه : و گفت
عبودیت برخاسنت ارادت تست در ارادت او و فسخ ارادت و اختیارتسـت در اختیـار او و تـرک آرزوهـای : وگفت

  . ترک ادب استانبساط بقول باخدا: تست در رضاء او و گفت
  . ذکر خدای وسواس انس گرفنت به مردم از افالسست و حرکت زبان بی: و گفت
  . عالمت قربت انقطاع است از همه چیزی جز حق: و گفت
  . جوانمردی آنست که خلق را چون خویشنت خواهی بلکه بهرت: و گفت
  . خدمت حریت دل است: و گفت
  . بلندترین منازل رجاحیاست: و گفت
  . غريت بشریت اشخاص راست و غريت الهیت بروقت که ضایع کردند از ماسوی الله :و گفت
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  . خوف در وصل سخرت از خوف در مکر: و گفت
  . هیچ روز نبود که خوف بر من غالب شد که نه در آن روز دری از حکمت و عربت بر دلم گشاده شد: و گفت
  . شکر آن بود که نعمت نبینی منعم را بینی: و گفت
  . نفسی که بنده در موافقت موىل برآرد فاضلرت و بهرت از عبادات جمله عباد در روزگار آدم تا به قیامت: تو گف

هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده ترا نقدسـت دریـن وقـت کـه هسـتی بکـوش تـا تـرا مغـرور نگردانـد : و گفت
  . اشباح یعنی در ارواح زمان نیست و ماضی و مستقبل یکیست

  . که یک ساعت در شب به غفلت بخسبد هزار ساله راه آخرت واپس افتد هر: و گفت
  . سهو یک طرفةالعني از خدای اهل معرفت را شرک بود: وگفت
آنکه محجوب شود به خلق از حق نبود چنانکه محبوب شـود بـه حـق تعـاىل از خلـق و آنکـه او را انـوار : و گفت

  . و مغفرت او در ربوده بود قدس اندر بوده بود نبود چون کسی که انوار رحمت
هر که فانی شود از حق به حق به سبب قیام حق بحق فانی شود از ربوبیـت تـا عبودیـت چـه رسـد هـر کـه : و گفت

  . بحق تلف بود حق او را خلف بود
شـوند برسـم و از ایـن نشسـنت و شـنودن هـیچ زیـادت  آیند بعـادت و می اند که حاضر می جمعی پدید آمده: و گفت
  . مگر بال شود نمی

باش بالله و از ماسوی الله دست بدار قـل اللـه  ای پسر بر تو باد بالله دایم می: حسن دامغانی گوید که شبلی گفت
  . ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون

  . آن وقت که او را هیچ ذاکرنبینم بجز خود یعنی همه من باشم: گفتند آسوده ترکی باشیم گفت
  . چ نرتسیدمی از غري خدایاگر دانستمی قدر خدای هی: و گفت
  . در خواب دو تن رادیدم که مرا گفتند ای شبلی هر که چنني و چنني کند او از غافالنست: و گفت
  . توانم نداند نمی کنم که نفسی برآرم پنهان بود ازدلم ودلم آن عمریست تا انتظار می: و گفت
  . ی رحم آید که هنوز گرسنه مانده استاگر همه لقمۀ گردد و در دهان شريخوارۀ نهند مرا برو: و گفت
  . اگر همه دنیا مرا باشد بجهودی دهم بزرگ منتی دانم او را بر خود که از من پذیرد: و گفت
  . کون را آن قدر نیست که بر دل من بتواند گذشت و چگونه کون بر دل کسی بگذرد که مکونرا داند: و گفت

ای شـبلی اگـر کـار خـویش بـا خداگـذاری : تحري جنید را گفتنقلست که روزی در غلبات وجد بود مضطرب و م
از شمشـريهاء : کار من با من گـذارد آنگـه راحـت یـابم جنیـد گفـت ای استاد اگر خدای: راحت یابی شبلی گفت

  . چکد شبلی خون فرو می
: د گفـتگویـ او میاو می گوید عبدی آن بشنو که تا کی گوئی یا رب : یارب گفت: گفت نقلست که روزی کسی می

  . گوی که معذوری اکنون می گویم گفت شنوم از آن این می آن می
کنی و جمله عـالم را بخـون مـن تشـنه گردانـی  گردانی و زمني را پابند می الهی اگر آسمان را طوق می: گفت و می

  . من از تو برنگردم
قـراری  کـرد و چنـدان بیوفاتش نزدیک رسید چشمش تريگی گرفته بود خاکسرت خواست و بر سر  نقلست که چون

آمـد و آتـش  از ابلیسـم رشـک می: در وی پدید آمد که صفت نتوان کرد گفتنـد ایـن همـه اضـطراب چیسـت گفـت
سوزد که من اینجا نشسته او چیزی از آن خود به کس دیگر دهد و ان علیک لعنتی اىل یوم الـدین  غريت جانم می

مرا بود که اگر لعنت است نـه آخـر کـه از آن اوسـت و نـه در  خواهم که توانم دید می آن اضافت لعنت بایلیس نمی
اضافات اوست آن ملعون خود قدر آن چه داند چرا عزیزان امت را ارزانی نداشت تا قدم بر تارک عـرش نهادنـد 
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جوهری داند قدر جوهر اگر پادشاه آبگینه یا بلوری بر دست نهد گوهری نماید و اگر تـره فروشـی جـوهری خـاتم 
وزد یکـی  دوباد می: ر انگشت کند آبگینه نماید و زمانی بیاسود باز در اضطراب آمد گفتند چه بود گفتسازد و د

باد لطف ویکی باد قهر بر هر که باد لطف وزد به مقصود رسد و بر هر که باد قهر وزد در حجاب گرفتار آید تـا آن 
سـختی برامیـد آن بتـوانم کشـید و اگـر بـادقهر  بار کرا دریابد اگر مرا باد لطف درخواهد یافت این همه ناکـامی و

تـر  بر دلم هیچ گران: خواهد دریافت آنچه به من خواهد رسید این سختی در جنب آن هیچ نخواهد بود پس گفت
مرا طهـارت دهیـد : گريد آنگاه گفت از آن نیست که یک درم مظلمه دارم و هزار درم بجاء آن بدادم دلم قرار نمی

  . ل محاسن فراموش کردند بیادشان دادطهارت دادندنش تخلی
  :گفت ابومحمد هروی گوید آن شب به نزدیک شبلی بودم همه شب این بیت می

ــــــــــت ســــــــــاکته ــــــــــت ان  کــــــــــل بی
  وجهـــــــــــک المـــــــــــأمول حجتنـــــــــــا

  

ــــــــــــــري محتــــــــــــــاج اىل الســــــــــــــرج   غ
ــــــــــالحجج ــــــــــاس ب ــــــــــاتی الن ــــــــــوم ی  ی

  

ت مـا خواهـد بـود پـس خلـق هر خانه که تو ساکن آنی آن خانه را به چراغ محتاج نبود آن روی با جمال تو حج
انـد تـا  عجبـا کـار جمـاعتی مردگـان آمده: جمع آمدند برای نماز جنازه و بآخر بود بدانست که حال چیست گفت

: چون غري او نیست نفی چه کنم گفتند چاره نیست کلمـۀ بگـو گفـت: برزنده نماز کنند گفتند بگو الاله االالله گفت
مرده آمده است تا زنـده : ی آواز برداشت و شهادتش تلقني کرد گفتسلطان محبت میکوبدرشوت نپذیرم مگر یک

به محبوب پیوستم و جان بداد و بعد از آن بخوابش دیدند : را بیدار کند آخر چون ساعتی برآمد گفتند چونی گفت
 خدای تو کیست گفتم خدای من آنست که شما را و جملـه: درآمدند و گفت: گفتند بامنکر و نکري چه کردی گفت

منکـر : کردم گفت فرشتگان را نصب کرد تا پدرم آدم را سجده کردند و من در پشت پدر بودم و در شما نظاره می
  . دهد بلکه جواب جمله فرزندان آدم باز داد بیا تا برویم تنها جواب خود می نه ونکري با یکدیگر گفتند که

مرا حاضـر : ب دیدم گفتم با تو چه رفت گفتشبلی را به خوا: نقلست که ابوالحسن حصری علیه الرحمة که گفت
کردند و گفتند چیزی خواهی گفتم بار خدایا اگر بجنت عدنم فرود آری عدل تو است و اگر اهل وصالم گردانـی 

مرا مطالبت نکـرد بـه برهـان بـر دعویهـا کـه : فضل توست باردیگر بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت
گفتم هیچ زیان کاری و حسرت بزرگرت از آن نیست که از بهشـت بازمـانی و بـدوزخ  کردم مگر بیک چیز که روزی

چه حسـرت و زیـان کـاری بـزرگرت از آنکـه از دیـدار مـن بارگردنـد و محجـوب : حق تعاىل گفت: فرو شوی گفت
  . مانند

: تباری دیگرش بخواب دیدند پرسیدند کـه کیـف وجـدت سـوق االخـره گفتنـد بـازار آخـرت چگونـه یـافتی گفـ
بازاریست که رونق ندارد درین بازار مگر جگرهای سـوخته و دلهـای شکسـته و بـاقی همـه هـیچ نیسـت کـه اینهـا 

  . کنند، رحمةالله علیه بندند و بهیچ التفات نمی نهند و شکسته را باز می سوخته را مرحم می
  

  ذکر ابونصر سراج رحمةالله علیه
ا آن نگني حلقۀ فقرا آن زبـدۀ امشـاج شـیخ وقـت ابونصـر سـراج آن عالم عارف آن حاکم خایف آن امني زمرۀ کرب

رحمةالله علیه امامی به حق بود و یگانۀ مطلق و متعني و متمکن و او را طاوس الفقرا گفتندی و صفت و نعت او 
 نه چندانست که در قلم و بیان آید و یا در عبارت و زبان گنجد و در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معامالت

دادن به کلمات مشایخ آیتی بود و کتـاب لمـع او سـاخته اسـت و اگـر  شأنی عظیم داشت و در حال و قال و شرح
کسی خواهد بنگرد و از آنجا او را معلوم کند و من نیز کلمۀ چنـد بگـویم سـری و سـهل را و بسـی مشـایخ کبـار را 
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خلوت خانـۀ بـدو دادنـد و امامـت درویشـان دیده بود و از طوس بود ماه رمضان به بغداد بود ودرمسجد شونیزیه 
بدومسلم داشتند تا عید جمع اصحاب را امامت کرد و اندر تراویح پنج بار قرآن ختم کرد هـر شـب خـادم قرصـی 

  . بدر خلوت خانۀ او بردی و بدو دادی تا روز عید شد و او برفت خادم نگاه کرد آن قرصکها بر جای بود
سـوخت  رفـت و آتـش در آتشـدان می تی نشسته بودند و در معرفت سـخن مینقلست که شبی زمستان بود و جماع

شیخ را حالتی درآمد و رو بر آن آتش نهاد خدای را سجده آورد مریدان که آن حال مشـاهده کردنـد جملـه از بـیم 
بگریختند چون روز دیگر بازآمدند گفتند، شیخ سوخته باشد شـیخ را دیدنـد در محـراب نشسـته روی او چـون مـاه 

آری کسـی کـه : تافت گفتند شیخا این چه حالت است که ما چنان دانستیم که جمله روی تو سوخته باشد گفـت می
  . بر این درگاه آب روی خود ریخته بود آتش روی او نتواند سوخت

آتش است در سـینه و دل عاشـقان مشـتعل گـردد و هرچـه مـادون اللـه اسـت همـه را بسـوزاند و خاکسـرت : و گفت
  . کند می

نیت بخداست و از خداست وبراه خداست و آفاتی که در نمـاز افتـد از نیـت افتـد و : از ابن سالم شنودم که گفت
  . اگرچه بسیار بود آنرا موازنه نتوان کرد بانیتی که خدا را بود بخدای بود

ت و مردمان در ادب بر سه قسمند یکی بر اهل دنیـا کـه ادب بـه نزدیـک ایشـان فصـاح: و سخن اوست که گفت
بالغت و حفظ علم و رسم و اسماء ملوک و اشعار عربست و دیگر اهل دیـن کـه ادب بـه نزدیـک ایشـان تأدیـب 
جوارح و حفظ حدود و ترک شـهوات و ریاضـت نفـس بـود و دیگـر اهـل خصـوص کـه بـه نزدیـک ایشـان ادب 

ه و نیکو کرداری در طهارت دل و مراعات سرو وفاء عهد ونگاهداشنت وقت است و کم نگرسنت بخاطرهای پراکند
  . محل طلب و وقت حضور و مقام قرب است

هر جنازۀ که بر پیش خاک من بگذارند مغفور بود تـا در طـوس هـر جنـازۀ کـه آرنـد نخسـت در : نقلست که گفت
  . پیش خاک او برآرند به حکم این اشارت و آنگاه بربند، قدس الله سره العزیز و رحمةالله علیه

  

  صاب رحمةالله علیهذکر شیخ ابوالعباس ق
آن گستاخ درگاه آن مقبول الله آن کامل معرفت آن عامل مملکت آن قطب اصحاب شیخ وقت ابوالعباس قصاب 
رحمةالله علیه شیخ عالم و محرتم مشایخ بود و صدیق وقت بود و در فتـوت و مـروت پادشـاه و در آفـات عیـوب 

انـد  فت شانی عظیم داشت او را عامل مملکت گفتهنفس دیدن اعجوبه بودو در ریاضت و کرامت و فراست ومعر
  . که اشارت و عبارت نصیب تست: و پري و سلطان عهد بود و شیخ میهنه را گفت

خدای تعاىل شناسی مگو که شناسم که آن شرکسـت و مگـو کـه  اگر ترا پرسند که: نقلست که شیخ ابوسعید را گفت
الله ذاته بفضـله یعنـی خـدای تعـاىل مـا را آشـنای ذات خـود گوی که عرفنا نشناسم که آن کفر است و لیکن چنني

  . گرداناد بفضل خویش
  . باید و اگرنه در رنج باشد اگر خواهد و اگر نه با خدای خوی می: و گفت
اگر با تو خري خواهد علم را در جوارح تونگاه دارد و اندامهای تو یک بیک از تـو بسـتاند و بـا خویشـنت : وگفت

بتو نماید تا به نیستی تو هستی او آشکارا شود به صفات خـویش در خلـق نگـری خلـق را چـون گريد و نیستی تو 
  . گوی بینی در میدان قدرت پس گردانیدن گوی را خداوند گوی را بود

هر کسـی از وی آزادی طلبنـد و مـن ازو بنـدگی کـه بنـدۀ او در بنـد او بـه سـالمت بـود و آزاد در معـرض : و گفت
  . هالکت
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میان من و شما یک چیز بـیش نیسـت و آن آنسـت کـه شـما فراماگوئیـد و مـافرا او گـوئیم شـما از مـا  فرق: و گفت
  . شنوید و ما ازو شنویم و شما ما را بینید و ما او را بینیم واال ما نیز چون شما مردمیم

  . پريان آینه تواند چنان بینی ایشان را که توئی: و گفت
قیام نماید آن وی را بهـرت بـود از صـدرکعت نمـاز افزونـی و اگـر یـک مریدی اگر بیک خدمت درویش : و گفت

  . لقمه از طعام کم خورد وی را بهرت از آنکه همه شب نماز کند
  . بسیار چیزها رادوست داریم که یک ذره آنجا نباشیم: و گفت
را منـی بایسـتی و  آمدندی هر کسی به چیزی و به جائی بایستی و مرا پای نبایستی و هـر کسـی صوفیان می: و گفت

  . مرا من نبایستی مرا بایستی که من باشم
اند چون بخورم مایه همه معصیت در خود بیابم و چوندست باز کنم  طاعت و معصیت من در دو چیز بسته: و گفت

  . اصل همه طاعت ازخود بیابم
اند اگر از  مرب در آن نهادهآن جوهریست که دعوت صد و بیست واند هزار پیغا: ووقتی علم ظاهر را یاد کرد و گفت

  . آن جوهر ذره پدید آید از پردۀ توحید زود از هستی خویش این همه در فنارود
  . نه معروفست ونه بصريت ونه نور ونه ظلمت نه فنا آن هستی هست است: و گفت
  . مصطفی نه مرده است نصیب چشم تو از مصطفی مرده است: و گفت
اند و سـرای آخـرت و بهشـت بـه مطیعـان  اند که دنیا و زینت دنیا به خلق رها کرده پادشاه عالم را بندگانی: و گفت

گذاشته و ایشان با خداوند قرار گرفته گویند ما را خود این نه بس که رقم عبودیـت از درگـاه ربوبیـت بـر جـان مـا 
  . اند که ما چیزی دیگر طلبیم کشیده
  . خنک آن بنده که او را یاد نمودند: و گفت
جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق که ایشان را صحبت با خدای بود از خلق و از خـدای بـه خلـق  :و گفت
  . نگرند
صحبت نیکان و بقعهای گرامی بنده را بخدای نزدیک نکند بنده به خدایی خدای نزدیک کنـد صـحبت : وگفت

  . با آن دار که باطن و ظاهر به صحبت او روشن شود
  . زار فرزند آدم یکی را بردارد برای خویشحق تعاىل از صد ه: و گفت
  . تر از دنیا دلیست که خدای تعاىل آن دل به عشق دنیا مبتال گردانیده است دنیا گنده است و گنده: و گفت
  . خلق به خالق نزدیکرت است نزدیک خلق عاجزتر است هرچند که: و گفت
  . ر اوستهمه اسري وقتند و وقت اوست وهمه اسري خاطراند و خاط: وگفت
دعوت صد و بیست و اند هزار پیغامرب علیه السالم همه حقست لیکن صـفت خلـق اسـت چـون حقیقـت : و گفت

  . نشان کند نه حق ماند ونه باطل
  . من و تو بود اشارت باشد و عبارت وچون من و تو برخاست نه اشارت ماند و نه عبارت و گفت
  . ه ازو آگهی استک: اگر ترا ازو آگهی بودی نیارستی گفت: و گفت
  . شب و روز و چهار ساعت است هیچ ساعتی نیست تا او را برتو آمدنی نیست: و گفت
  . امر خویش برتو نگاه دارددست بردۀ واگر ندارد آدم باید با همه فرزندانش تا با تو بگریند: و گفت
  . اگر کسی بودی که خدای را طلب کردی جز خدای خدای دو بودی: و گفت
اگر خدای یک ذره بعرش نزدیکرت بودی : ای را خدا جوید خدای یابد خدای را خدای داند و گفتخد: و گفت

  . از آنکه بثری خدای را نشایستی
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  . من با اهل سعادت برسول صحبت کنم و با اهل شقاوت به خدا: و گفت
از شـما ادب آن در  ؟دمادری بود که از فرزند شري خـواره ادب در خواهـ ،بیهوده ادبدر نخواهم  از شما: و گفت

  . که با شما به نصیب خویش زندگانی کند خواهد 
  . ابلیس کشتۀ خداوند است جوانمردی نبود کشته خداوند خویش را سنگ انداخنت: و گفت
فردا حساب قیامت کند در دست من کند بیند که چه کنـد همـه را در پـیش کـنم و ابلـیس را مقـام سـازم و : و گفت

  . لیکن نکند
  . هرگز کس مرا ندیده و هرکه مرا بینداز من صفت خویش بیند :و گفت
  . تر از هرچه آفرید و آفریند یک سجده که بر من براند بهستی خویش و نیستی من بر من گرامی: و گفت
من فخر آدم وقرةالعني مصطفی ام آدم فخر کند که گوید این ذریت منست پیغامرب را چشم روشـن گـردد کـه : و گفت

  . از امت منستگوید این 
وطای من بزرگست ازو باز نگردم تا از محمد تا در تحت وطای من نیـارد ایـن آن معنـی اسـت کـه شـیخ : و گفت

  . ایم بایزید گفته است لوائی اعظم من لواء محمد و شرح این در پیش داده
رو بـردم از عـرش بر لب دریاه غیب ایستاده بودم بیلی در دسـت یـک بیـل فـ: از او پرسیدند که زهد چیست گفت

تاثری بدان یک بیل برآوردم چنانکه دوم بیل را هیچ نمانده بود و این کمرتین درجۀ زهدست یعنی هرچه صورت 
  . بود در قدم اول از پیشم برخاست

حق تعاىل قومی را به بهشت فروآورد و قومی را بدوزخ پس مهار بهشت ودوزخ بگريد و در دریای غیب : و گفت
  . اندازد
  . آنجا که خدای بود روح بود و بس :و گفت
اهل بهشت به بهشت فرود آیند و اهل دوزخ به دوزخ پس جای جوانمردان کجا بود که او را جـای نبـود : و گفت

  . نه در دنیا و نه در آخرت
کرد در جمله عرصات شیخ را هیچ جای نیافـت دیگـر روز  نقلست که یکی قیامت بخواب دید و شیخ را طلب می

آنگاه چنني خوابت را رایگان نگوینـد چـون مـا نبـودیم اصـال مـا را : شیخ گفت: یخ را آن خواب بگفتبیامد وش
  . چون بازنتوان یافت واعوذبالله از آن که ما را فردابازتوان یافت

دارم : مـادر و پـدر داری گفـت: خواهم که به حج روم گفت یا شیخ می: نقلست که یکی به نزدیک او آمد و گفت
دوست پـدر قـدم : اندیشه حج سخت شد گفت: رضای ایشان نگاهدار برفت و بار دیگر بازآمد وگفتبرو : گفت

  . درین راه بصدق بنهادۀ اگر بصدق نهاده بودیش نامه از کوفه باز رسیدی
چـون سـخت اسـت از صـدر و از درگـاه : قـدقامت الصـلوة گفـت: نقلست که یک روز در خلوت بود مؤذن گفت

  . و عزم نماز کردباید آمد برخاست  می
دانم که در ابتدا هـر  دانم اما آن می من کرامات نمی: نقلست که کسی از او پرسید که شیخا کرامت تو چیست گفت

گردانیدمی در جمله شهر تا تسوی سود کردمی یا نـه امـروز چنـان  روز گوسفندی بکشتمی و تا شب برسر نهاده می
کنند چه کرامت خواهیـد  رق تا به مغرب به زیارت ما پای افزار درپا میخیزند و از مش بینم که مردان عالم برمی می

  . رحمةالله علیه و الله اعلم بالصواب. زیادت ازین
  

  ذکر شیخ ابوعلی دقاق رحمةالله علیه
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آن استاد علم و بیان آن بنیاد کشف و عیان آن گمشده عشق و مودت آن سوخته شـوق و محبـت آن مخلـص درد و 
ابوعلی دقاق رحمةاللـه علیـه و قـدس اللـه سـره العزیـز امـام وقـت بـود و شـیخ عهـد و سـلطان  اشتیاق شیخ وقت

طریقت و پادشاه حقیقت و زبان حق بود در احادیث و تفسري و بیان و تقریر و وعظ و تذکري شانی عظـیم داشـت 
بود و بسی مشایخ کبار و در ریاضت و کرامت آیتی بود و در لطایف و حقایق ومقام و حال متعني مرید نصرآبادی 

گر آن وقت بوعلی دقاقسـت  گری بوده است و نوحه اند در هر عهدی نوحه را دیده بود و خدمت کرده بزرگان گفته
آن درد شوق و سوز و ذوق که او را بوده است کس را نشان ندهند وهرگز درعمـر خـویش پشـت بازننهـاده بـود و 

در مرو ابلـیس رادیـدم کـه خـاک بـر : انکه به یکی از کبار مشایخ گفتابتدا در مرو بود که واقعۀ بدو فرود آمد چن
خلعتی که هفتصد هزار سالسـت بـا منتظـر آن بـودم و در آرزوی آن : کرد گفتم ای لعني چه بوده است گفت سر می
  . سوختم در بر بسر آرد فروشی انداخت می

نخواهـد بـود اال آنکـه گـویم بـوعلی گوید مـرا هـیچ حجـت فـردا  شیخ بوعلی فارمدی با کمال عظمت خویش می
  . دقاقم

گوید درخت خودروست که کسی او را نرپورده باشد برگ بیارد و لیکن بـار نیـارد و اگـر بـرگ  و استاد بوعلی می
  . مزه آرد مرد نیز همچنني باشد چون او را استاد نبوده باشد ازو هیچ چیز نیاید بیارد بی
م و او از شبلی و او از جنید و او از سـری و او از داود و او ازمعـروف من این طرق از نصرآبادی گرفت: پس گفت

  . و او ازتابعني
هرگز نزدیک استاد ابوالقاسم نصرآبادی نرفتم تا غسل نکردم و بابتدا که او را در مرو مجلسی نهادنـد بـه : و گفت

ما را آن نیسـت : ن استاد گفتما را از این سخن نفسی ز: سبب آن بود که بوعلی شنوی پريی بوده به شکوه گفت
تـا از آنجـا کـار را : روا باشد که ما نیاز خویش بتو دهیم ترا بر نیاز ما سخن گشاده گردد استاد سـخن گفـت: گفت

  . درپیوست
نقلست که بعد از آنکه سالها غایب بود سفر حجاز و سفرهای دیگر کرده بودو ریاضـتها کشـیده روزی برهنـه بـری 

استاد اسـت پـس خلـق بـرو : لله عمر رضی الله عنهما فرود آمد کسی او را بازشناخت و گفترسید و بخانقاه عبدا
ایـن خـود صـورت نبنـدد و لکـن انشـاءالله کـه : رحمت کردند بزرگان گرد آمدند تا درس گوید و مناظره کند گفت

اشـارت بـه جانـب  سخن چند گفته شود پس منرب نهادند وهنوز حکایت مجلس او کنند که آن روز چون بر منرب شد
رضوان من الله اکرب پس اشارت به جانب چـپ کـرد : الله اکرب پس روی به مقابله کرد و گفت: راست کرد و گفت

والله خريوابقلله خلق بیکبار بهم برآمدند و غریو برخاسـت تـا چنـدین جنـازه برگرفتنـد اسـتاد در میـان آن : و گفت
  . را طلب کردند نیافتند به شهر مرو رفت تا آنگاه به نشابور افتادمشغلها از منرب فرود آمده بود بعد از آن او 

روزی به مجلس او درآمدم به نیت آنکه برپسم از متوکالن و او دستاری طربی بر سـر داشـت دلـم : درویشی گفت
آنکـه طمـع از دسـتار مردمـان کوتـاه کنـی ودسـتار در مـن : بدان میل کرد گفتم ایهااالسـتاد توکـل چـه باشـد گفـت

  . نداختا
که تو ازین شهر نتوانی رفت کـه : وقتی بیمار بودم مرا آرزوی نشابور بگرفت بخواب دیدم که قایلی گفت: و گفت

جماعتی از پریان را سخن توخوش آمده است و مجلس تو هر روز حاضر باشند تو از بهر ایشان بـاز داشـتۀ دریـن 
  . شهر

ایـن از غـريت حـق : ردمان بـدان مشـغول شـدی اسـتاد گفـتدر میان مردم چون چیزی افتادی که دل م نقلست که
  . رود نرود خواهد که آنچه می است می

کرد که چه سودسـت گـه حسـود و معجـب و متکـرب و آنچـه بـدین  نقلست که یک روز بر سر منرب مالمت آدمی می
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ز خـدا برتسـید کـه ا: با این همه صفات ذمیمه که آدمی دارد اما جـاء دوسـتی دارد اسـتاد گفـت: ماند سایلی گفت
  . گوید یحبهم و یحبونه می

: دانم گفـت نمـی: خواجه خدا چه بود گفـت: خدا و خدا و خدا کسی گفت: گفت نقلست که روزی بر سر منرب می
  . این نگویم چکنم: گوئی گفت دانی چرامی چون نمی

ام و جمـاعتی از  درویشـم و سـه روز اسـت تـا چیـزی نخـورده: نقلست که درویشی در مجلس او برخاست و گفـت
گوئی که فقر سر پادشاهست و پادشاه سرخویش بجـائی ننهـد کـه  مشایخ حاضر بودند او بانگ بروزد که دروغ می

  . او با کسی گوید و عرضه کند بعمرو و بزید
نقلست که مردی فقاعی بود بر در خانقاه استاده بوقت سـفره بیامـدی و چیـزی از آن فقـاع بیـاوردی و بـر سـفره 

و فقاع بصوفیان دادی و چون سري بخوردند آنچه فاضل آمدی بربدی روزی بر لفظ استاد برفـت کـه ایـن نشستی 
جای باال دیدم جمله ارکان دیـن و دنیـا جمـع شـده و : جوانمرد وقتی صافی دارد شبانه استاد بخوابش دید گفت

رچنـد خواسـتم کـه بـر آنجـا روم میان من و ایشان باالئی بودی و من بـدان بـاال بـاز شـدم مـانعی پیشـم آمـد تـا ه
نتوانستم شد ناگاه فقاعی بیامدی و گفتی بوعلی دست بمن ده که درین راه شريان بس روباهاننـد پـس دیگـر روز 

او را راه دهیــد کــه اگــر او دوش دســتگري مــا نبــودی مــا از : اســتاد بــر منــرب بــود فقــاعی از در درآمــد اســتاد گفــت
  . کردیی تاد هر شب ما آنجا آئیم بیک شب که تو آمدی ما را غمزای اس: بازماندگان بودیم فقاعی گفت

این حدیث بقطع مسافت نیسـت از : ام نزدیک توای استاد گفت نقلست که روزی یکی درآمد که از جای دور آمده
  . همه مقصودها ترا بحاصلست نفس خویش گامی فراتر نه که

درخت از میان برکن تا گنجشـک بـران ننشـیند : گفت نقلست که یکی درآمد و شکایت کرد از دست شیطان استاد
  . نشینند که تا آشیان دیو درو بود مرغان شیطان برو می

: ای فالن چه افتاده است گفـت: نقلست که بازرگانی بود خشگو نام مگر رنجور شد شیخ به عیادت او آمد گفت
ردی سـخت پدیـد آمـد و تـب در پیوسـت نیم شبی برخاستم تا وضو سازم و نماز شب کنم تابی در پشـتم افتـاد ود

ترا با فضول چه کار تا نماز شب کنی تا الجرم بدرد پشت مبتال گردی ترامردار دنیا از خود دور بایـد : استاد گفت
کرد کسی که سرش درد کند او را طالیی بر پای نهند هرگز به نشود و چون دست نجس بود او آستني شـوید هرگـز 

  . پاک نگردد
ای شـیخ : روز بخانه مریدی شد و آن مرد دیرگاه بود تا در انتظار او بـود چـون شـیخ درامـد گفـتنقلست که یک 

ای بیچـاره هنـوز وصـال نایافتـه آواز فـراق بلنـد : کی خـواهی رفـت گفـت: بگوی گفت: یک سخن بگویم گفت
  . کردی

پـای افـزار در پـا  یرحمتک ربک صوفی در حال: نقلست که روزی صوفی پیش استاد نشسته بود عطسه داد گفت
چون زبان شیخ بر ما برحمت گشاده شد کاری که بایست برآمد : کردن گرفت بر عزم رفنت گفتند حال چیست گفت

  . و برفت: چه خواهد بود بیش از این نگفت
نقلست که روزی استاد نشسته بود و مرقعی نو و زیبا درپوشـیده و در عهـد شـیخ ابوالحسـن برنـودی یکـی بـود از 

نگریسـت  گفت و در مرقع خـویش می جانني از خانقاه درآمد پوستینی کهنه آلوده پوشیده استاد بطیبت میعقالء م
ام  بوعلی رعنائی مکن که این پوستني بهمه دنیا خریده: که بوالحسن بچند خریدۀ این پوستني شیخ نعره بزد و گفت

نني گفتند که دیگر هرگز با هیچکس طیبـت و بهمه بهشت باز نفروشم استاد سر در پیش افکند و زار بگریست و چ
  . نکرد

روزی درویشی در خانقاه درآمد که گوشه با من پردازیـد تـا بمـريم او را خانـه پـرداختیم در : نقلست که استاد گفت
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ای ابـوعلی مـرا مبشـول : داشتم گفت الله الله و من پنهان گوش می: گفت آنجا شد و چشم در گوشۀ گذاشت و می
گفت تا جان بداد کسی بطلب غسال و کرباس فرستادیم تا نگاه کردیم او را هیچ جای  دم او همان میبرفتم و بازآم

ندیدیم حريان فرو ماندیم گفتم این بمـن نمـودی خداونـدا بزنـدگی بدیـدمش و بمردگـی ناپدیـد شـد و کجـا شـد 
افتنـد گفـتم خداونـدا او هاتفی آوازداد که چه جوئی کسی را که ملک الموت جست نیافت حور و قصور جستند نی

  . کجا رفت آواز آمد فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
گریست چنانکه زمني مسجد رنگ گرفته بود گفتم ای  وقتی پريی را دیدم در مسجدی خراب خون می: استاد گفت

  . ای اوجوانمرد طاقتم برسید در آرزوی لقای : پري با خویشنت رفقی بکن ترا چه افتاده است گفت
گریسـت شـفیع  خداوندی بر بندۀ خود خشم گرفت شفیعان فراکرد تـا او را عفـو کـرد و بنـده همچنـان می: و گفت
جویـد و او را انـدر آن راه  او رضـای مـن می: اکنون این گریسنت بر چیست او تـرا عفـو کـرد خداونـد گفـت: گفت

  . نیست بدان همی گرید
اگـر کسـی را اندیشـۀ معصـیتی بخـاطر درآیـد : گفـت نقلست که یک روز جـوانی از در خانقـاه در آمـد و بنشسـت

مـرا : سؤال این جوانمرد را جواب بگوئید زیـن االسـالم گفـت: طهارت را هیچ زیان دارد استاد بگریست و گفت
  . خاطری درآمد لکن از استاد شرم داشتم که بگویم طهارت ظاهر راخلل نکند اما طهارت باطن را بشکند

قرار شدم و خوابم نیامد ناگاه لحظۀ درخواب شدم  د آمد چنانکه از درد مدتی بیدرد چشم پدی: نقلست که گفت
  . آوازی شنیدم که الیس الله بکاف عبده پس بیدار شدم دردم برفت و دیگر هرگز درد چشم نبود

ی یک روز استاد بوسعید خرگوشی و استاد بوعلی را از حمام باز آورده بودنـد و هـر دو بیمـار بودنـد اسـتاد بـوعل
چه بود اگر همچنني هر دو بسالمت نشسته باشیم تا وقت نمازدرآید و به تعجب بماندم که چنـدین بـار : بدو گفت

راسـت بـدان مانـد : باید کرد و ایشان هر دو را یک علت بود بوسعید دهان بر گوش استاد نهاد و گفت طهارت می
  . که ستیزه همی کند لیکن هر چه ازو بود خوش بود

وقتی در بیابانی پانزده شبانه روز گم شدم چون راه بازیافتم لشکری دیدم که مرا شـربتی آب داد : تنقلست که گف
  . زیان کاری آن شربت آب سی سالست که هنوز در دل من مانده است

نقلست که بعضی را از مریدان سخرت بودندی ایشان رادر زمستان با آب سرد غسل فرمودی و بعضی را کـه نـازکرت 
  . ا ایشان رفق کردی و گفتی با هر کسی کار بقدر وسع او توان کردبودندی ب

وگفتی کسی که بقاىل خواهد کرد او را بخروار اشنان باید اما اگر جامه خواهد شست او را ده سترياشنان تمام بود 
د از علـم یعنی علم آنقدر تمام است که بدان کار کنی اما اگر برای فروخنت آمـوزی هرگـزت کـار برنیایـد کـه مقصـو

آمـد  رفت از خانه نالۀ پريزنی می عملست و تواضع چنانکه نقلست که روزی بمرو بدعوتش خواندند در راه که می
بارخدایا مرا چنني گرسنه بگذاشتۀ و چندین طفل بر من گماشتۀ آخر این چه چیز است که تـو بـا مـن : گفت که می
بیاراستند خداوند دعوت شادمان شد که امروز شـیخ  کنی شیخ برگذشت و چون بدعوت رسید بفرمود تا طبقی می

زله خواهد کرد تا به خانه برد و او را نه خانه بود ونه اهل چون بیاراستند برخاست و بر سر نهاد و بر در سرای آن 
  . پريزن نهاد و بربد و بدیشان داد ببني تا این چه شکسنت و نیاز بوده باشد

ا به دوزخ فرستند کفارم سرزنش کنند که ای شیخ چه فرقست میان ما و تو من گفته است اگر فردا مر و یک روز می
  گویم جوانمردی باید آخر مرا روز بازاری بوده باشد و لکن سنت خدا اینست 

ــــــا ــــــرق بینن ــــــا اضــــــاء الصــــــبح ف   فلم

  

ـــــــــــــدهر  ـــــــــــــیم الیکـــــــــــــدره ال  وای نع
  

ورای مـن خواهـد بـود از هـر چـه گوید کـه بـدانمی کـه روز قیامـت قـدمی  عجب اینست با سخنی چنني هم او می
ام روی بگردانمی اما شـاید کـه در آن وقـت کـه ایـن گفتـه باشـد او را بـا او داده باشـند تـا همـه محـومحض  کرده
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رانده تا محو محض ربوبیـت بـوده  عبودیت بود و در این وقت او را از میان برداشته باشند و بر زبان او سخن می
  . باشد

اگـر مـرا خـرب  بعزت تو: دند او را خوش آمد گفتید به مصلی خلقی انبوه حاضر بوچنانکه نقلست که یک روز ع
هیچ توقعی جان از من برآید ودیگر شاید که چـون آنجـا زمـان  باشد که از ایشان کسی پیش از من ترا بیند برفور بی

او را کلماتی عاىل نباشد از پیش و از پس دیدن نباشد شرح این سخن دراز است لیس عندالله صباح و المساء و 
  . است
نگر تا از بهر او با هیچ آفریده خصومت نکنی که آنگاه دعوی کرده باشـی کـو تـو آن تـوی و تـو آن خـود : و گفت

  . نیستی ترا خداوندی است شغل خویش بدو بازگذار تا خود خصمی ملک خویش او کند
  . چنان باش که مرده باشی و سه روز برآمده: وگفت
  . کند او عاشق نیست ن خود را جاروب در معشوق نمیهر که جا: و گفت
هر که را بدون حق انس باشد در حال خود ضعیف باشد و هر کـه جـز از وی گویـد در مقـال خـود کـاذب : و گفت
  . باشد
هر که نیت مخالفت پري کند بر طریقت بنماند و عالقه ایشان بریده گردد هر چند در یک بقعه باشـند و هـر : و گفت

انـد  پريی کند آن گاه بدل اعرتاض کند عهد صحبت بشکست و توبـه بـروی واجـب شـد بـا آنکـه گفته که صحبت
  . حقوق استاد را توبه نباشد

ادبی کند بـر بسـاط پادشـاهان بـدرگاه فرسـتند و هـر کـه  ترک ادب درختی است که راندن بارآرد هر که بی: و گفت
  . ادبی کند بر درگاه باستوربانی فرستند بی

  . ادب جهل او او را بکشنت سپارد زود هرکه با او صحبت کند بی :و گفت
هرگز ایسـتادگی نبـود بـا خـدای در بـدایت نتوانـد نشسـت یـا او در نهایـت و در نهایـت ایسـتادگی از راه : و گفت

  . مجاهده ننشستنی دست دهد از راه مشاهده
ت هیبت بعد از آن فسردگی بود از اسـتیالء خدمت که بود بر درگاه بود بر بساط مشاهده مشاهده بود بنع: و گفت

قربت بعد از آن فنا بود از خود در تمامی غیبت و از بهر اینست که احوال مشایخ در نهایت ازمجاهده بـه سـکون 
  . ماند گردد و او را ظاهر ایشان برقرار نمی باز می
هـم آنسـت کـه مشـغول و وبـود و در نهایـت از همتـی او معطـل  یون مرید مجرد بود در بدایت از وهمچ: وگفت

  . گرداند ظاهر او را به عبادت و همت آنست که جمع گرداند باطن او را به مراقبت
  . شادی وجدان را خطر زوالست و در طلب امید وصال -شادی طلب تمامرت از شادی وجدان از بهر آنکه: و گفت
ایشـان را : الله یحـبهم و یحبونـه گفـت این حدیث نه بعلت است و نه ازجهد ولیکن طینت است کما قال: و گفت

  . دوست داریم و ایشان ما را دوست دارند و در میان ذکر طاعت و عبادت نکرد و محبت مجرد یاد کرد ازعلت
مصیبت ما امروز بیش ازمصیبت اهل دوزخ خواهدبود فردا از بهر آن که اهل دوزخ را فـردا ثـواب فـوت : و گفت

  . شود و تو فرق میکن میان این دو مصیبت قت مشاهدۀ خدمت حق فوت میخواهد شد و ما را امروز بنقد و
هر که ترک حرام کند از دوزخ نجات یابد و هر که ترک شبهت کند به بهشـت رسـد و هـر کـه تـرک زیـادتی : وگفت

  . کند به خدای رسد
  . مردی بدینحدیث نتوان رسید به مردی هر که درین حدیث رسید ازینجا خالص نتوان یافت به: وگفت
  . سببی از اطالع حق بود که متجلی شود روحرا آن آرایش کهگاه گاه به مردم درآید بی: وگفت
گوینده مطیع خداوندبود در جمله عمر مگر نفسی و او را درحظريةالقـدس فـرود آرنـد چـون حسـرات آن : و گفت
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مگر نفسـی اگـر او را در  نفس بروکشف کنند آن بهشت بروی دوزخ گردد واگر درجمله عمر طاعت نچشیده بود
  . برد و دوزخ بر او بهشت شود دوزخ کنند و کشف گردانند بر او این یک نفس آتش فرو می

  . هر که حاضر است اگر سر خویش اختیار کند بدان مطالبت کنند و اگر غایب است که اختیار کند نرپسند: وگفت
  . بود و همه کس بیش نرسد ر رحمتاگر عقوبت کند اظهار قدرت بود و اگر بیامرزد اظها: و گفت
  . غربت آن نیست که برادر یوسف را بدرمی چند بفروختند غریب آن مدبر است که آخرت را بدنیا فروشد: و گفت
  . باید که هرکه این آیت بشنود والتحسنب الذین قتلوافی سبیل الله اىل آیه بجان درباخنت بخیلی نکند: و گفت
  . ر بحقیقت استماشنت شریعت است و ایاک نستعني اایاک نعبد ترا نگاهد: و گفت
های شما را بخریده است به بهشت بدیگری مفروشید که بیع درست نباشد و اگر باشد  چون حق تعاىل تن: و گفت

  . سودنکند
سه رتبت است سؤال و دعا و ثنا سؤال آنرا که دنیا خواهد دعا آنرا کـه عقبـی خواهـد ثنـاء آنـرا کـه مـوىل : و گفت
  . اهدخو

مراتب سخاوت سه قسمست سخاوت وجود و ایثار هر که حـق را بـر نفـس خـود بـر گزینـد صـاحب جـود : و گفت
  . است و هرکه حق را بر جان خود برگزیند صاحب ایثار است

  . هر که از حق خاموش گردد دیوی بود گنگ: و گفت
رأی کودکـان بـود و صـولت چـون  بر شما باد که حـذر کنیـد از صـحبت سـالطني کـه ایشـان را رأی چـون: و گفت

  . صولت شريان
  . شیوۀ سالطني آنست که ازیشان صرب و با ایشان طاقت نیست: و گفت
  . معنی والتحملنا ماالطاقة لنا به پناه خواست از فراق: و گفت
  . تواضع توانگران درویشان را دیانت است و تواضع درویشان توانگران را خیانت: و گفت
  . طالب علم را پرنگسرتانند آنکه طالب معلوم بود خود چگونه بوداگر مالیکه : وگفت
  . تر اگر طلب علم فریضه است طلب معلوم فریضه: و گفت
مرید آنست که در عمر خویش نخسبد و مردان که یک ساعت نخسـبند و پیغـامرب چنـني بـود علیـه السـالم : و گفت

  . ه بودچون ازمعراج بازآمد هرگز دیگر نخفت زیرا که همه دل شد
ای پـدر : ای پسر در خواب دیدم که ترا قربان همی باید کرد گفـت: ابراهیم علیه السالم اسماعیل را گفت: و گفت

  . اگر نخفتئی آن خواب ندیدی
  . دیدار در دنیا باسرار بود و در آخرت بابصار: و گفت
بـدایت بـارادت طاعـت ارادت و همت امانت حق است پیش ارباب بدایات و اصـحاب نهایـت اربـاب : و گفت

مجاهده توانند کرد و اصحاب نهایت بهمت بمکاشفه و مشاهده توانند رسید و همت چون کیمیاسـت طالـب مـال 
  . آرام که هرگز ساکن نشود نه در دنیا و نه در آخرت را و همت قراریست بی

  . جهد توانگران بمالست و جهد درویشان بجان: و گفت
  . انرت که با درویشی که همه بخیلستصحبت کردن با اژدها آس: و گفت
بزرگرتین همه چیزها نشسنت بر بساط فقر است و ترک گرفنت آفاق به کلی چنانکه او را نه معلومی بود نـه : و گفت

پوشـند او  آنچـه مردمـان می: جاهی نه ماىل نه چیزی گفتند هر کسی که بدین صفت بود اورا هیچ ثواب بود گفـت
  . خورد و لیکن بسر از ایشان جدا بود اومی خورند پوشد و آنچه می می

وقت تو آنست که آنجائی اگر وقت تودنیاست بدنیائی و اگر عقباست بعقبائی و اگر شادیست در شادئی : و گفت
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  . و اگر اندوهست در اندوهی
ه پـاکی چنانکه ترا از شکم مادر بريون آورد از میان نجاست و شري پاک خالص غذای تو گردانیـد وتـرا بـ: و گفت

پرورش داد همچنان از دنیا بريون بردت از میان گناه و معاصی و شراب رحمت و مغفرت و عزت چشاند و پاک 
  . گرداند و در بهشت فرود آرد پاک از همه آفتی

کنـد سیدالمرسـلني را صـلوات اللـه و سـالمه علیـه کـه  دارد خطاب می خدای تعاىل عاصیان را دوست می: وگفت
  . ام شفاعت یابی به نیتی که مادران شب دایه را بیدار کنند تا شري به فرزند دهندنماز شب کن تا مق

: حرکت کردن از برای دیگران و از پیغمرب بود علیه السالم که فردا همـه خواهنـد گفـت: گفتند فتوت چیست گفت
  . امتی امتی: نفسی نفسی او خواهد گفت

اثبات و تفرقه آن بود که به تو منسوب بود و جمع آنکه از تو  نفی و تفرقه نفی تست بی جمع اثباتیست بی: و گفت
  . برده باشد
  . فقر عطای حق است هر که به حق آن قیام نکند به سبب آنکه ازو شکایت کند آن سبب عقوبت او گردد: وگفت
اللـه  همتـی اسـت توبـه بـر آن کنخـدایت دوسـت دارد ان کنـی بی اگر توبه از بیم دوزخ یا امید بهشـت می: وگفت

  . یحب التوابني
توکل صفت انبیا بود و تسلیم صفت ابراهیم وتفویض صـفت پیغمـرب مـا صـلی اللـه علیـه و سـلم صـاحب : و گفت

توکل بوعده آرام گريد و صاحب تسلیم به علم و صاحب تفویض به حکم و توکـل بـدایت باشـد و تسـلیم وسـط و 
  . تفویض نهایت

  . ه شاد باشیصاحب معرفت باش به خدای تا همیش: وگفت
  . عالم را روا نبود که خرب دهد مگر آنچه خوانده باشد و عارف را روا نبود که خرب دهد مگر یافته باشد: وگفت
  . چنانکه ربوبیت از حق زایل نشود باید که عبودیت که صفت بنده است از بنده زایل نشود: وگفت
و فایدۀ آن مشاهده است و بنه بـاز نـه بایسـتد  اول مقام بنده علم است به خدای و غایتش معرفت خدای: وگفت

ازمعصیت مگر به تهدید و وعید بانواع عقاب و آزاد آنست که او را از کرم کشف چیـزی کنـد بسـنده بـود او را از 
  . زجر ونهی
  . عقل را داللت و حکمت را اشارت و معرفت را شهادت: و گفت
  . توحید نظر کردن است در اشیاء بعني عدم: وگفت
چهار چیـز اول معرفـت خـدای دوم معرفـت نفـس سـوم معرفـت مـوت  بصفای عبادت نتوان رسید اال به: فتوگ

خدای را بشناخت بحق او قیام کرد به صدق و اخالص و صفا وعبودیت وهـر  عرفت ما بعدالموت هر کهمچهارم 
ام و هر که موت را نهاد ومخالفت او طاعت است مد الفت اوخکه نفس را بشناخت بشریعت و حقیقت روی به م

بشناخت شایستگی آن ساخته گردانید و آمدن آنرا مستعد شـد و هـر کـه مـا بعـد المـوت بشـناخت ازوعـد و وعیـد 
  . درخوف و رجا بماند فالیأمن مکر الله اال القوم الخاسرون

نقد در فعل است تا صفت وفکرت در صفت تاموصوف و عبارت نقداست باشـارة و فکـرت آنسـت کـه : و گفت
  . شارت و عبارت بدو نرسدا

است حال اونیکوست از جهت آنکه شفیع اعظم توحید است و هرکه توحید  یدمادام که بنده صاحب توح: وگفت
  . ندارد کسی شفاعت او نکند و آنکه صاحب توحید نبود المحاله که روزی آمرزیده شود

ای آن منکر شدند و جمعی را در بسط قومی را در قبض افکند از بر: عارف باشی تا متحمل باش و گفت: وگفت
  . بداشت از این جهت بوحدانیت مقر آمدند
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  . فراغت ملک است که آنرا غایب نیست: و گفت
  . کسی ندارد غریب آن مدبری بود که آخرت بفروشد آنست که غریب نه: و گفت
  . قبض اوایل فناست و بسط اوایل بقاهر که را در قبض انداخت باقی گردانید: و گفت
  . از آب و گل چه آید جز خطا و از خدا چه آید جز عطا: و گفت
  . عارف همچون مردیست که بر شري نشیند همه کس ازو ترسند و او از همه کس بیش ترسد: و گفت

آن نشنیدۀ که فالنکـس : استدراج کدام بود گفت: سایل گفت. گفت نقل است که یک روز در استدراج سخن می
  . دبر به مدینه کلو باز می

نقلست که آخر چندان درد درو پدید آمده بود که هر شب گاهی بـر بـام خانـه شـدی آن خانـه کـه اکنـون در برابـر 
تربت اوست و آنرا بیت الفتوح گفتندی چون بر بـام شـدی روی بـه آفتـاب کـردی و گفتـی ای سـرگردان مملکـت 

جـا از زیـر و زبـر شـدگان ایـن واقعـه امروز چون بودی و چون گذشتی هیچ جا از اندوهگینی ازین حدیث و هیچ 
  . گفتی تا که آفتاب فروشدی پس از بام فرودآمدی خرب یافتی همه ازین جنس می

داشـت الجـرم بـه مجلـس مـردم انـدک آمدنـدی  مینکـرد و طاقـت  وسخن اودر آخر چنان شد که کسـی فهـم نمی
علی دقـاق را سـخن عـاىل شـد گویـد کـه چـون بـو چنانکه هفده هجده کس زیادت نبودنـدی چنانکـه پريهـری می

  . مجلس او از خلق خاىل شد
داشـت تـا چنـان شـده بـود  نقلست که در ابتداء حال غلبات وجدی داشت که هیچکس را ازین حدیث مسلم نمی

گفتـی کـه مـرا رسـوا  گفتی بارخدایا مرا بکاء برگی بخش و مرا در کار مـوری کـن و در مناجـات می که پیوسته می
ام تو بر سر منرب با این چنـني گنـاه کـار تـو و اگـر رسـوام خـواهی کـرد بـاری در پـیش ایـن   دهمکن که بسی الفها ز

مجلسیان رسوام مکن مرا همچنان در مرقع صوفیان رها کـن و رکـوه و عصـایی بدسـتم ده کـه مـن شـیوه صـوفیان 
ابداالبد خونابۀ فراق تو  دارم آنگاه مرا با عصا و رکوه و مرقع بوادیی ازوادیهای دوزخ در ده که تا من دوست می

دارم تـا  گریم و ماتم بازماندگی خـویش مـی کنم و بر سرنگونساری خویش می تو می هخورم و در آن وادی نوح می
  . باری اگر قرب توم نبود نوحۀ توم بود

سیاه و  بار خداوندا مادیوان خویش به گناه سیاه کردیم و تو موی ما را به روزگار سپید کردی ای خالق: گفت و می
ای خداونـد آنکـه تـرا بـه تحقیـق : گفـت سفید فضل کن و سیاه کرده ما را در کار سپید کرده خویش کـن و بـاز می

  . بداند طلب تو همیشه کند و اگرچه داند که هرگزت نیاید
 مقام عـالیم رسـانیدی آنـرا چکـنم کـه بهـرت ازیـن توانسـتمی بـود و گرفتم که در فردوسم فرود آوردی و به: و گفت
  . نبودم

مرا به پای بداشت و هر گنـاه : بعد ازوفات استاد را به خواب دیدند و پرسیدند که خدای تعاىل با تو چه کردگفت
که بدان اقرار آوردم بیآمرزید مگر یک گناه که از آن شرم داشتم که یاد کردمی مرا در عرق بازداشت تـا آنگـاه کـه 

درکودکی بامردی نگرسته بودم مـرا نیکـو آمـده بـود و یکبـار  گفت همه گوشت ازرویم فرو افتاد گفتند آن چه بود
گریسـت گفتنـد ای اسـتاد چـه بـوده اسـت مگـر دنیـا  کـرد و می قـراری می دیگرش بـه خـواب دیدنـد کـه عظـیم بی

بلی ولکن نه برای دنیا با مجلس که گویم بلکه برای آن تا میان دربندم و عصابرگريم و همـه روز : بایدت گفت می
  . مانید دانید که از که باز می ک درهمی شوم و خلق را وعظ همی کنم که مکنید که نمییک بی

هر چه کرده بودم از بد و نیک جمله گرد کرد بر من بـذره : خدای با تو چه کرد گفت: و دیگری بخواب دید گفت
سـاله راه بـود  گذشت پهنـای آی پانصـد ذره پس به کوه درگذاشت و یکی دیگرش به خواب دید که بر صراط می

این سـخن راسـت اسـت : این چیست که ما را خرب دادند که صراط از موی باریکرت است و ازتیغ تیزتر گفت: گفت
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لیکن برونده بگردد روندۀ که آنجا فراخرت رفته باشد اینجا باریکش باید رفت و اگر تنگرت رفته باشد اینجا فـراخرت 
  . باید رفت

بخواب دیدم که تربت : نام او ابوبکر صريفی بر سر تربت استاد نشسته بود گفتنقلست که استاد را شاگردی بود 
روم کـه مـا  روی گفتی همچنني گویان می از هم بازشدی و استاد برآمدی و خواستی که بهوا بر پرد گفتمی کجا می

  . اند را درملکوت اعلی منربها نهاده
از نماز دیگر روز آدینه بر سر تربت استاد نشستی یعنی کـه  اند که به مدت یکسال این ابوبکر بعد و چنني نقل کرده
ان اسـتاد بـود بـه چون قاضی بـوعمر وفـات کـرد و او از اقـر: گفت آرند که ام و همني ابوبکر را می به مجلس آمده

ت آسمان اعال به مجلـس کوروی گفتمی به مل رفتم تا به مجلس استاد روم گفتندی کجا می یخواب دیدم که هم
  . گفتندی امروز مجلس نیست که قاضی بوعمر درگذشته استاستاد 

دوش : شیخ ابوالقاسم قشريی حکایت کرد که جوانی به نزدیک من آمد و همی گریست گفتم چه بوده است گفت
بخواب دیدم که قیامت بودی و مرا به دوزخ فرستادندی من گفتمی که مرا به دوزخ مفرستید که به مجلس بـوعلی 

  . مرا گفتندی به مجلس او رسیدۀ گفتم آری گفتند او را به بهشت برید، رحمةالله علیهام  دقاق رسیده
  

  ذکر شیخ ابوالحسن خرقانی
آن بحر اندوه آن را سخرت از کوه آن آفتاب الهی آن آسمان نامتناهی آن اعجوبـه ربـانی آن قطـب وقـت ابوالحسـن 

تاد و ابدال عالم و پادشاه اهل طریقت و حقیقـت و سالطني مشایخ بود و قطب او  خرقانی رحمةالله علیه سلطان
کوه صـفت و متعـني معرفـت دایـم بـدل در حضـور ومشـاهده و بـنت در خضـوع ریاضـت و مجاهـده بـود  متمکن

وصاحب اسرار حقایق و عاىل همت و بزرگ مرتبـه و در حضـرت آشـنائی عظـیم داشـت و در گسـتاخی کروفـری 
بایزید هر سال یک نوبت به زیـارت دهسـتان شـدی بسـر ریـگ کـه  داشت که صفت نتوان کرد نقل است که شیخ

آنجا قبور شهداست چون بر خرقان گذر کردی باستادی و نفس برکشیدی مریدان از وی سؤال کردند که شـیخا مـا 
شـنوم مـردی بـود نـام او علـی و کنیـت او  آری کـه از ایـن دیـه دزدان بـوی مـردی می: شنویم گفـت هیچ بوی نمی
  . درجه ازمن پیش بود بار عیال کشد و کشت کندو درخت نشاند ابوالحسن بسه

نقلست که شیخ در ابتدا دوازده سال در خرقان نماز خفنت به جماعت بکـردی و روی بـه خـاک بایزیـد نهـادی و 
به بسطام آمدی و باستادی و گفتی بار خدایا از آن خلعت که بایزید را دادۀ ابوالحسن را بویی ده آنگـاه بازکشـتی 

  . قت صبح را به خرقان بازآمدی و نماز بامداد به جماعت به خرقان دریافتی بر طهارت نماز خفنتو
شده بود تا پی او نتوانند دیدن و نتوانند برد شیخ گفته بود در طلب این حدیث  نقلست که وقتی دزدی بسر باز می

کـرد تـا بعـد از  ود و پشـت بـر خـاک اونمیشده بـ کم از دزدی نتوانم بود تا بعد از آن از خاک بایزید بسر باز می
ای بایزید همـی همتـی بـازدار کـه : دوازده سال از تربت آواز آمد که ای ابوالحسن گاه آن آمد که بنشینی شیخ گفت

اند از برکات  ام آوازی آمد ای ابوالحسن آنچه مرا داده دانم و قرآن نیاموخته مردی امی ام و از شریعت چیزی نمی
بلی و لکن چون بـه خرقـان گـذر کردمـی : تو به صدد و سی و اند سال پیش از من بودی گفت: تتو بود شیخ گف

شدی و سی سال بود تا به خداوند به حاجتی درمانـده بـودم بسـرم نـدا  نوری دیدمی که از خرقان به آسمان برمی
نور کیست هاتفی آواز دادکـه  کردند که ای بایزید به حرمت آن نور را به شفیع آر تا حاجت برآید گفتم خداوندا آن

چون بـه خرقـان : آن نور بندۀ خاص است و او را ابوالحسن گویند آن نور را شفیع آر تاحاجت تو برآید شیخ گفت
فاتحه آغاز کـن چـون بـه : رسیدم در بیست و چهارم روز جمله قرآن بیاموختم و بروایتی دیگر است که بایزید گفت
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  . خرقان رسیدم قرآن ختم کردم
لست که باغکی داشت یکبار بیل فرو برد نقره برآمد دوم بار فرو برد زر برآمد سوم بار فرو برد مروارید وجواهر نق

  . خداوندا ابوالحسن بدین فریفته نگردد من به دنیا از چون تو خداوندی بر نگردم: برآمد ابوالحسن گفت
کـردی تـاوقتی کـه  شدی و گاو همچنان شیار میبستی چون وقت نماز درآمدی شیخ در نماز  و گاه بودی که گاو می

  . شیخ بازآمدی
بیا تاهر دو دست یکدیگر گريیم و از زیر این درخـت بجهـیم و آنـدرختی : نقلست که عمربوالعباسان شیخ را گفت

بیا تا هر دو دست لطف حق گريیم و باالی هر دو عالم بجهیم : بود که هزار گوسفند در سایۀ او بخفتی شیخ گفت
  . بیا که نه به بهشت التفات کنیم ونه بدوزخ: گفتشیخ 

روزی شیخ المشایخ پیش آمد طاسی پر آب پیش شیخ نهاده بود شیخ المشـایخ دسـت در آب کـرد و مـاهی زنـده 
بیا : از آب ماهی نمودن سهل است از آب آتش باید نمودن شیخ المشایخ گفت: بريون آورد شیخ ابوالحسن گفت

یا عبدالله بیا تا بنیستی خود فرو شـویم تـا بهسـتی او کـه برآیـد : تازنده کی برآید شیخ گفت تا بدین تنور فرو شویم
  . شیخ المشایخ دیگر سخن نگفت
ام و در هر قدم که پا در نهادم قدم او  سی سالست که از بیم شیخ ابوالحسن نخفته: نقلست که شیخ المشایخ گفت

توانم که او از  خواهم در بسطام پیش ازو به خاک بایزید رسم نمی ام تا به جایی که دوسالست تا می در پیش دیده
خرقان سه فرسنگ آمده است و پیش از من آنجا رسیده مگر روزی در اثنای سخن شیخ همی گفتـه اسـت هـر کـه 
طالب این حدیثست قبلۀ جمله اینست و اشارت بانگشـت کـالوج کـرد چهـار انگشـت بگرفتـه ویکـی بگشـوده آن 

مشایخ مگر بگفته بودند او از سر غريت بگفته است که چون قبلۀ دیگر پدیـد آمـد مـا ایـن قبلـه را سخن با شیخ ال
راه حج بسته آمد که در آن سال هر که رفت سببی افتاد که بعضـی هـالک شـدند و بعضـی  راه فرو بندیم بعد از آن

از خانۀ خدابازداشنت چه معنـی  خلق را: راه بزدند و بعضی ترسیدند تا دیگر سال درویشی شیخ المشایخ را گفت
این بر چه نهیم که آنهمه خلق هالک : دارد تا شیخ المشایخ اشارتی کرد تا راه گشاده شد بعد از آن درویشی گفت

  . هم بسایند سارخکی چند فرو شوند باکی نبود را پهلوی آری جائی که پیالن: شدند گفت
شیخا راه خایف اسـت مـا را دعـاء بیـاموز تـا اگـر بالئـی نقلست که وقتی جماعتی به سفری همی شدند و گفتند 

چون بالی روی بشما نهد از ابوالحسن یاد کنید قوم را آن سخن خوش نیامد آخر : پدید آید آندفع شود شیخ گفت
چون برفتند راهزنان پیش آمدند و قصد ایشان کردند یک تن از ایشان درحال از شـیخ یـاد کـرد و از چشـم ایشـان 

دو بـستور او را تا بدان سبب  وبینیم و نه بار  عیاران فریاد گرفتند که اینجا مردی بود کجا شد او را نمیناپدید شد 
و قماش او هیچ آفت نرسید و دیگران برهنه و مال برده بماندند چون مرد را بدیدند به سالمت به تعجب بماندند 

رای الله را آن سـر چیسـت کـه مـا همـه خـدای را سبب چه بود چون پیش شیخ بازآمدند برپسیدند که ب: تا او گفت
شما که حق را خواندید به : خواندیم کار ما بر نیامد و این یک تن ترا خواند از چشم ایشان ناپدید شد شیخ گفت

مجاز خواندید و ابوالحسن به حقیقت شما بوالحسن را یاد کنید بوالحسن بـرای شـما خـدای را یـاد کنـد کـار شـما 
  . مجاز و عادت خدای را یاد کنید سود ندارد برآید که اگر به

نقلست که مریدی از شیخ درخواست کـرد کـه مرادسـتوری ده تـا بـه کـوه لبنـان شـوم و قطـب عـالم را ببیـنم شـیخ 
کردند مرید پرسـید کـه  دستوری داد چون به لبنان رسید جمعی دید نشسته روی به قبله و جنازۀ درپیش و نماز نمی

کنید گفتند تا قطب عالم بیاید که روزی پنج بار قطب اینجا امامت کند مرید شـاد شـد یـک  میچرا بر جنازه نماز ن
شیخ را دیدم که در پیش استاد و نماز بکرد و مرا دهشت افتاد چون بـه خـود : زمان بود همه ازجای بجستند گفت

نی گفـتم کـی بازآیـد گفتنـد بازآمدم مرده را دفن کردند شیخ برفت گفتم این شخص که بود گفتند ابوالحسـن خرقـا
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ام شفیع شوید تا مرا به خرقان بـرد کـه مـدتی  بوقت نماز دیگر من زاری کردم که من مرید اویم و چنني سخن گفته
شد تا در سفرم پس چون وقت نماز دیگر درآمد دیگرباره شیخ را دیدم در پیش شد چون سـالم بـداد مـن دسـت 

بازآمدم خود را بر سر چهـار سـوی ری دیـدم روی بـه خرقـان آوردم  بدو درزدم و مرا دهشت افتادو چون به خود
ام  شرط آنست که آنچـه دیـدی اظهـار نکنـی کـه مـن از خـدای درخواسـت کـرده: چون نظر شیخ بر من افتاد گفت

  . تابدین جهان و بدان جهان مرا از خلق بازپوشاند و از آفریده مرا هیچکس ندید مگر زندۀ و آن بایزید بود
: تر است گفـت اینجا کس نیست که استادش عاىل: شد به عراق شیخ گفت ه امامی به سماع احادیث مینقلست ک

ای : ام هرچه حق تعاىل مرا داد منت ننهـاد و علـم خـود مـرا داد منـت نهـاد گفـت امی  مردی: نه همانا شیخ گفت
امد شبانه به خواب دیـد مهـرت را از رسول علیه السالم مرد را این سخن مقبول نی: شیخ تو سماع از که داری گفت

جوانمردان راست گویند دیگر روز بیامد وسخن آغاز کرد به حدیث خواندن جائی بـودی : صلی الله علیه که گفت
چون توحدیث آغاز کردی دو چشم مـن بـر : که شیخ گفتی این حدیث پیغامرب نیست گفتی بچه دانستی شیخ گفت

  . کند رو در کشیدی مرا معلوم شدی که ازین حدیث تربا میابروی پیغامرب بود علیه السالم چون اب
بردند در همه راه با خود اندیشه همـی کـردم کـه بهمـه  عبدالله انصاری گوید که مرا بند بر پای نهادند و به بلخ می

تـو اند تـا در  حال بر این پای من ترک ادبی رفته است چون در میان شهر رسیدم گفتند مردمان سنگ بر بام آورده
اندازند اندرین ساعت مرا کشف افتاد که روزی سجادۀ شیخ بازمیانداختم سرپای من بدانجا بازآمد در حال دیـدم 

  . که دستهای ایشان همچنان بماند و سنگ نتوانستند انداخت
ایزاری : نقلست که چون شیخ بوسعید بر شیخ رسید قرصی چند جوین بود معدود که زن پخته بود شیخ او را گفت

گري و ایزاری برمگري زن چنان کرد نقلست که چـون خلیـق  خواهی بريون می زیر این قرصها انداز و چندانکه می بر
: بسیار گرد آمدند قرص چندانکه خادم همی آورد دیگر باقی بود تایکبار ایزار برداشتند قرصی نمانـد شـیخ گفـت

آوردنـدی چـون از نـان خـوردن فـارغ  بريون میقرص از آن زیر  خطا کردی اگر ایزار برنگرفتی همچنان تا قیامت
ما را پروای سماع نیست لیکن بر موافقت تـو : دستوری بود تا چیزی برگویند شیخ گفت شدند شیخ بوسعید گفت

زدند و بیتی برگفتند و شیخ در همه عمـر خـویش همـني نوبـت بـه سـماع نشسـته بـود  بشنویم بدست بر بالشی می
ی گفتندی و مریدی دیگر در این هر دو چندان سماع اثر کرد که رگ شقیقۀ هـر دو مریدی بود شیخ را ابوبکر خرق

ای شیخ وقت است که برخیزی شـیخ برخاسـت و سـه بـار : برخاست و سرخی روان شد بوسعید سربرآورد وگفت
: گفت آستني بجنبانید و هفت بار قدم بر زمني زد جمله دیوارهای خانقاه درموافقت او در جنبش درآمدند بوسعید

اند کـه درآن  بعزةالله که آسمان و زمني موافقت ترا در رقصند چنني نقل کرده: باش که بناها خراب شوند پس گفت
  . حواىل چهل روز طفالن شري فرا نستدند

شبلی و اصحاب وی در سایۀ طوبی موافقت کردند و من گوشـۀ مرقـع شـبلی دیـدم : نقلست که شیخ بوسعید گفت
ای بوسعید سماع کسی را مسلم بود که از زیر تا : ودبود و طواف همی کرد پس شیخ گفتدر آن ساعت که در وج

کنیـد بگوئیـد  اگر از شما پرسند که رقـص چـرا می: عرش گشاده بیند و از زیر تا تحت الثری پس اصحاب را گفت
  . ایم که ایشان چنني باشند و این کمرتین پایه است در این باب بر موافقت آن کسان برخاسته

نقلست که شیخ بوسعید و شیخ ابوالحسن خواسـتند کـه بسـط آن یـک بـدین درآیـد و قـبض ایـن یـک بـدان شـود 
گفـت و  یکدیگر را در برگرفتند هر دو صفت نقل افتـاد شـیخ بوسـعید آن شـب تـا روز سـر بزانـو نهـاده بـود و می

شـیخ ابوالحسـن بازآمـد و گریست و شیخ ابوالحسن همه شب نعره همی زد و رقص همـی کـرد چـون روز شـد  می
خود خوشرت است تا دیگـر بـار نقـل افتـاد پـس بوسـعید را  های شیخ اندوه به من باز ده که مارا با آن اندو: گفت
فردا به قیامت درمیاکه تو همه لطفی تاب نیاری تا من نخست بروم و فزع قیامـت بنشـانم آنگـاه تـو درآی : گفت
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شد تا بر سر لشکر موسی زنـد  که چهار فرسنگ گوهی بریده بود و می خدا کافری را آن قوت داده بود: پس گفت
قیامت بنشاند پس شیخ بوسعید بازگشت و سـنگی بـود بـر درگـاه   منی را آن قوت بدهد که فزعؤچه عجب اگر م

 محاسن در آن جا مالید شیخ ابوالحسن از بهر احرتام او را فرمود تا آن سنگ را برکندند و بـه محـراب بازآوردنـد
پس چون شب درآمد بامداد آن سنگ باز بجای خود آمده بود دیگرباره به محراب باز بردند دیگر شب همچنان 

اکنون همچنان بر درگاه بگذاریـد کـه شـیخ بوسـعید لطـف : بدرگاه بازآمده بود همچنني تا سه بار ابوالحسن گفت
دند پس شیخ ابوالحسن چون بـوداع او آمـد کند پس بفرمود تا راه از آنجا برانداختند و دری دیگر بگشا بسی می
خواستم کسی را تا سخنی چند از آنچـه  من ترا بوالیت عهد خویش برگزیدم که سی سال بود که از حق می: گفت

یافتم که بدو بگویم چنانکه او را شنود تا که تـرا فرسـتادند الجـرم شـیخ  در دل دارم با او گویم که کسی محرم نمی
مـا را باسـتماع فرسـتاده بودنـد پـس : ته است زیادتی گفتند چرا آنجا سخن نگفتی گفـتبوسعید آنجا سخن نگف

  . من خشت پخته بودم چون به خرقان رسیدم گوهر بازگشتم: از یک بحر یک عبارت کننده بس و گفت: گفت
افتنـد و بر منرب و پسر شیخ ابوالحسن آنجا حاضر بود که کسـانی کـه از خودنجـات ی: نقلست که شیخ بوسعید گفت

پاک از خود بريون آمدند از عهد نبوت اىل یومنا هذا بعقدی رسیدند و اگر خواهید جمله برشمرم و اگـر کـس از 
چـون بـه : خودپاک شد پدر این خواجه است و اشارت به پسر ابوالحسن کـرده و اسـتاد ابوالقاسـم قشـريی گفـت

  . ن پري تا پنداشتم که از والیت خود معزول شدموالیت خرقان درآمدم فصاحتم برسید و عبارتم نماند از حشمت آ
نقل است که بوعلی سینا بآوازۀ شیخ عزم خرقان کرد چون به وثاق شیخ آمد شیخ بهیزم رفته بـود پرسـید کـه شـیخ 

شـیخ را کـه زنـش منکـر او بـودی : کنی همچنني بسیار جفا گفت آن زندیق کذاب را چه می: کجاست زنش گفت
م صحرا کرد تا شیخ را بیند شیخ را دید که همی آمد و خرواری در منه بر شـريی نهـاده حالش چه بودی بوعلی عز
آری تا ما بارچنان گرگی نکشیم یعنی زن شـريی چنـني : شیخا این چه حالتست گفت: بوعلی از دست برفت گفت

کـرده بـود تـا شیخ پـارۀ گـل در آب : بار ما نکشد پس بوثاق بازآمد بوعلی بنشست و سخن آغاز کرد و بسی گفت
باید کرد و بر سر دیـوار  مرا معذور دار که این دیوار عمارت می دیواری عمارت کند دلش بگرفت برخاست و گفت

شد ناگاه ترب از دستش بیفتاد بوعلی برخاست تا آن ترب بدست باز دهد پیش از آن کـه بـوعلی آنجـا رسـید آن تـرب 
از دست برفت و تصدیقی عظیم بدین حدیثش پدید آمد تا برخاست و بدست شیخ باز شد بوعلی یکبارگی اینجا 
  . بعد از آن طریقت به فلسفه کشید چنانکه معلوم هست

نقلست که عضدالدوله را که وزیر بود در بغداد درد شکم برخاست جمله اطبا را جمع کردند در آن عـاجز ماندنـد 
  . تا آخر نعلني شیخ به شکم او فرو نیاوردند حق تعاىل شفا نداد

ما را مسئلۀ است اگـر آنـرا جـواب دهـی شایسـته : خواهم که خرقه پوشم شیخ گفت: نقلست که مردی آمد و گفت
اگر زنی جامۀ مردی هـم درپوشـد هرگـز : نه گفت: اگر مرد چادرزنی در سر گريد زن شود گفت: خرقه باشی گفت
  . مرد نگردی تو نیز اگر در این راه مرد نۀ بدین مرقع پوشیدن: نه گفت: مرد شود گفت

زنهـار تـا بـه خویشـنت : دستوری ده تا خلق را به خـدا دعـوت کـنم گفـت: نقلست که شخصی بر شیخ آمد و گفت
آری که کسی دیگر دعوت کند و ترا ناخوش : شیخا خلق را به خویشنت دعوت توان کرد گفت: دعوت نکنی گفت

  . آید نشان آن باشد که دعوت به خویشنت کرده باشی
تی سلطان محمود وعده داده بود ایاز را خلعت خویش را در تو خواهم پوشیدن و تیغ برهنـۀ بـاالی نقلست که وق

سر تو برسم غالمان من خواهم داشت چون محمود به زیارت شیخ آمد رسول فرستاد که شیخ را بگوئید که سلطان 
اگـر نیایـد ایـن آیـت : ل را گفـتبرای تو از غزنني بدینجا آمـد تـو نیـز بـرای او از خانقـاه بخیمـۀ او درآی و رسـو

مـرا معـذور : برخوانید قوله تعاىل واطیعواالله و اطیعواالرسول واولـواالمر مـنکم رسـول پیغـام بگـذارد شـیخ گفـت
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محمود را بگوئید کـه چنـان در اطیعوااللـه مسـتغرقم کـه در اطیعواالرسـول : دارید این آیت برو خواندند شیخ گفت
برخیزیـد کـه : محمود را رقت آمد و گفـت: چه رسد رسول بیامد و به محمود بازگفتخجالتها دارم تا باوىل االمر 

او نه از آن مرد است که ما گمـان بـرده بـودیم پـس جامـۀ خـویش را بایـاز داد و در پوشـید و ده کنیـز ک را جامـه 
د چـون از در آمد امتحان را روی به صـومعه شـیخ نهـا غالمان دربرکرد و خود به سالح داری ایاز پیش و پس می

صومعه درآمد و سالم کرد شیخ جوا بداد اما بر پا نخاسـت پـس روی بـه محمـود کـرد و در ایـاز ننگریـد محمـود 
دام اسـت امـا مـرغش تونـۀ پـس دسـت محمـود : بر پا نخاستی سلطان را و این همـه دام بـود شـیخ گفـت: گفت

نامحرمـان را بـريون  ایـن: سخنی بگو گفـت: اند محمود گفت فراپیش آیی چون ترا فراپیش داشته: بگرفت و گفت
: مـرا از بایزیـد حکـایتی برگـو شـیخ گفـت: فرست محمود اشارت کرد تا نامحرمان همه بريون رفتند محمود گفت

از قـدم پیغـامرب زیـادت اسـت و : بایزید چنني گفته است که هر که مرادید از رقم شقاوت ایمـن شـد محمـود گفـت
محمود را که ادب نگـه دارد و : او را همی دیدند و از اهل شقاوتند شیخ گفتبوجهل و بولهب و چندان منکران 

تصرف در والیت خویش کن که مصطفی را علیه السالم ندید جز چهار یار او و صحابۀ او و دلیل بر این چیسـت 
: مـرا پنـدی ده گفـت: قوله تعاىل و ترا هم ینظرون الیک و هم الیبصرون محمود را ایـن سـخن خـوش آمـد گفـت

مرا دعا : چهار چیز نگهدار اول پرهیز از مناهی و نماز به جماعت و سخاوت و شفقت بر خلق خدا محمود گفت
ای محمـود : دعای خاص بگو گفـت: کنم اللهم اغفر للمؤمنني و المؤمنات گفت خود درین گه دعا می: بکن گفت

بخـور محمـود همـی : نهـاد گفـت عاقبتت محمود باد پس محمود بدرۀ زر پیش شیخ نهاد شیخ قرص جوین پـیش
خواهی که ما را این بدرۀ زرتـو  می: آری گفت: گريد گفت مگر حلقت می: گرفت شیخ گفت خاوید و در گلوش می

پس مـرا از آن : نکنم گفت: در چیزی کن البته گفت: گلوی ما بگريد برگري که این را سه طالق دادیم محمود گفت
شیخا خوش صومعۀ : آن خود بدو داد محمود چون باز همی گشت گفت از ده شیخ پرياهن عودیبخود یادگاری 
اول کـه : آنهمه داری این نیز همی بایدت پس در وقت رفنت شیخ او را بـر پـا خاسـت محمـود گفـت: داری گفت

اول در رعونـت : خیزی این همه کرامت چیسـت و آن چـه بـود شـیخ گفـت آمدم التفات نکردی اکنون بر پای می
روی که آفتاب دولت درویشی بر تو تافتـه اسـت اول  حان درآمدی و بآخر درانکسار و درویشی میپادشاهی و امت

خیزم پس سلطان برفت بغزا درآن وقـت بـه سـومنات شـد  پادشاهی تو برنخاستم اکنون برای درویشی بر می یبرا
ک نهاد و آن پـرياهن شـیخ بیم آن افتاد که شکسته خواهد شد ناگاه از اسب فرود آمد و به گوشۀ شد و روی بر خا

الهی بحق آبروی خداوند این خرقه گه مـا را بـرین کفـار ظفـر دهـی کـه هرچـه از غنیمـت : بر دست گرفت و گفت
کشـتند و  بگريم بدرویشان دهم ناگاه ار جانب کفار غباری و ظلمتی پدید آمد تا همه تیغ در یکدیگر نهادنـد و می

ای محمود آبروی : گفت فت و آن شب محمود به خواب دید که شیخ میشدند تا که لشکر اسالم ظفر یا متفرق می
  . واستی جملۀ کفار را اسالم روزی کردیخخرقه ما بردی بر درگاه حق که اگر در آن ساعت در 

زننـد وچنـدین کـس را مجـروح گردانیدنـد و از آن  امشب در فالن بیابـان راه می: نقلست که شیخ یک شب گفت
نان بود وای عجب همني شب سر پسر شیخ بریدنـد ودر آسـتانه او نهادنـد و شـیخ هـیچ حال پرسیدند راست همچ

دهـد و خـربش  چه گوئی کسی را کـه از چنـدین فرسـنگ خـرب بـاز می: گفت خرب نداشت زنش که منکر او بود می
اشته بود و این دیدیم پرده برد آری آن وقت که ما آن می: نباشد که سر پسر بریده باشند ودر آستانه نهاده شیخ گفت

کشتند پرده فرو گذاشته بودند پس مادر سر پسر را بدید گیسو بربید و بر سـر نهـاد و نوحـه آغـاز  وقت که پسر را می
ایم و مـا را هـر دو افتـاده  این کـار هـر دو هـر دو پاشـیده: کرد شیخ نیز پارۀ از محاسن بربید و بر آن سر نهاد گفت

  . یدماست و گیسو بریدی و من نیز ریش برب
نقلست که وقتی شیخ در صومعه نشسته بود با چهل درویش و هفت روز بود که هیچ طعام نخورده بودند یکی بـر 
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از شـما هـر کـه : ام چون شیخ بشنود گفت این صوفیان را آورده: در صومعه آمد با خرواری آرد وگوسفندی و گفت
م که الف تصوف زنم همه دم درکشیدند تـا مـرد تواند کرد بستاند من باری زهره ندار نسبت به تصوف درست می

  . آن آرد و آن گوسفند بازگردانید
دو برادر بودند ومادری هر شب یک برادر بخـدمت مـادر مشـغول شـدی و یـک بـرادر بـه : نقلست که شیخ گفت

خدمت خداوند مشغول بود آن شخص که به خدمت خـدا مشـغول بـود بـا خـدمت خـدایش خـوش بـود بـرادر را 
ب نیز خدمت خداوند بمن ایثار کن چنان کرد آن شب به خدمت خداوند سـر بسـجده نهـاد در خـواب امش: گفت

آخر من به خدمت خدای مشـغول بـودم و او : دید که آوازی آمد که برادر ترا بیامرزیدیم وترا بدو بخشیدیم او گفت
نیـاز  نیازیم ولـیکن مـادرت از آن بی بی کنی ما از آن کنید گفتند زیرا که آنچه تو می به خدمت مادر مرا در کار اومی
  . نیست که برادرت خدمت کند

نقلست که چهل سال شیخ سر بر بالني ننهاده همچنني درین مدت نماز بامـداد بـر وضـوی نمـاز خفـنت کـرد روزی 
نیـازی خـدای تعـاىل  بوالحسـن اسـتغنا و بی: ناگاه بالشی خواست اصحاب شاد گشتند گفتند شیخا چه افتاد گفـت

شب بدید و مصطفی گفته است صلی الله علیه و سلم کـه هـر کـه دو رکعـت نمـاز بکنـد و هـیچ اندیشـۀ دنیـا بـر ام
خاطرش نگذرد در همه گناه ازوی بریزد چنانکه آن روز که ازمادر زاده بود احمد حنبل به حکم ایـن حـدیث ایـن 

را بشارت داد که آن نمـاز بگـزاردم چنانکـه نماز بگزارد که هیچ اندیشۀ دنیا بر او گذر نکرد و چون سالم داد پسر 
این بوالحسن که دراین کالته نشسـته اسـت سـی : اندیشۀ دنیا درنیامد مگر این حکایت شیخ را بگفتند شیخ گفت
  . سال است تا بدون حق یک اندیشه بر خاطر او گذر نکرده است

جنید وقتم و شـبلی وقـتم بایزیـد : گفت یزد وم نقلست که روزی مرقع پوشی از هوا درآمد پیش شیخ پا بر زمني می
مصطفی وقتم و خدای وقتم و معنـی همـان اسـت کـه در انـاالحق : وقتم شیخ بر پا خاست و پا بر زمني زد و گفت

علیـه السـالم : حسني منصور شرح دادم که محو بود وگویند که عیب بر اولیاء نرود از خـالف سـنت چنانکـه گفـت
  . لیمنانی الجد نفس الرحمن من قبل ا

الهـی : ترسـی از خلـق گفـت بسرش ندا آمد که بوالحسـنا نمی. گفت نقلست که روزی در حالت انبساط کلماتی می
اشـرت کـه : شب نخستني از منکر و نکـري ترسـی گفـت: برادری داشتم او از مرگ همی ترسیدی اما من نرتسم گفت

اندیشم که فردا چـون مـرا از  می: ترسی گفتاز قیامت و صعوبات او : چهار دندان شود از آواز جرس نرتسد گفت
خاک برآری و خلق را در عرصات حاضر کنی من در آن موقف پرياهن بوالحسنی خود از سر برکشـم و در دریـای 

  . وحدانیت غوطه خورم تا همه واحد بود وبوالحسن نماند موکل خوف و مبشر رجای بر من باز ننشیند
دانم بـا خلـق بگـویم تـا  ود که هان بوالحسنو خواهی کـه آنچـه از تـو مـینقلست که شبی نماز همی کرد آوازی شن

بینم با خلق بگـویم  دانم و از کرم تو می ای بار خدایا خواهی تا آنچه از رحمت تو می: سنگسارت کنند شیخ گفت
  . تا دیگر هیچ کس سجودت نکند آواز آمد نه از تو نه از من

ام تا باز بدو دهم من  ن مفرست که من جان بوی ندهم که نه ازو ستدهالهی ملک الموت را به م: گفت ویکبار می
  . ام و جز تو به کسی ندهم جان از تو ستده

سر به نیستی خود فرو بردم چنانکه هرگز وادید نیابم تا سر بـه هسـتی تـو بـرآرم چنانکـه بـه تـو بیـک ذره : و گفت
  . آن ایمان که دادی مرا تمامستدر سرم ندا آمد که ایمان چیست گفتم خداوندا : بدانم گفت

  . گوئیم نه تو خداوندی و ما بندۀ عاجز ندا آمد که تو مایی و ما تو می: و گفت
  . ایم آمد که مرتس که ما ترا از خلق نخواسته از حضرت خطاب ندا می: و گفت
  . خدای عزو جل از خلق نشان بندگی خواست و از من نشان خداوندی: و گفت
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کردنــد کــه مــا کروبیــانیم و  آمدنــد و مباهــات می د عــرش رســیدم صــف مالئکــه پـیش بــاز میچــون بــه گــر: و گفـت
  . معصومانیم من گفتم ما هواللهیانیم ایشان همه خجل گشتند و مشایخ شاد شدند به جواب دادن من ایشان را

نـرا صـفت نبـود پـس ام و به چیزی که آ خداوند تعاىل در فکرت به من بازگشاد که ترا از شیطان بازخریده: و گفت
  . بدانکه او را چون داری

همه چیزها را غایت بدانم اال سه چیز را هرگزغایت ندانستم غایت کید نفـس ندانسـتم و غایـت درجـات : و گفت
  . مصطفی علیه السالم و غایت معرفت

د و من خود مرا چون پارۀ خاک جمع کردندی پس بادی بانبوه در آمد و هفت آسمان و زمني از من پر کر: و گفت
  . ناپدید
خداوند ما را قدمی داد که بیک قدم از عرش تا بثری شدیم و از ثری به عرش بازآمدیم پس بدانستیم کـه : و گفت

نیـز گفـتم دراز  ایم خداوند ندا کرد که من بندۀ آنکس را که قدم چنـني بـود او کجـا رسـیده باشـد مـن هیچ جا نرفته
  . یم چند همی گردم از پس خویشسفرا که ماییم و کوتاها سفرا که مای

  . چهارهزار کالم از خدا بشنودم که اگر بده هزار فرارسیدی نهایت نبودی که چه پدید آمدی: و گفت
چنان قادر بودم که اگر پالس سیه خواستم که دیبائی رومی گردد چنـان گردیـد سـپاس خـدای را تعـاىل و : وگفت

  . م و به خدا باز برمتقدس همچنان است یعنی دل از دنیا و آخرت برب
آنکس که ازو چندان راه بود به خدا که از زمني تا آسمان و از آسمان تا بـه عـرش و از عـرش تـا بـه قـاب : و گفت

  . قوسني و از قاب قوسني تا به مقام نور نیک مرد نبود اگر خویشنت را چند پشۀ فرانماید
حق محو است به حقیقت و آنچـه مانـده اسـت  وامی ام نیک باالی حق یعنی همگی من آنچه هست در: و گفت

  . خیال است
  . اگر آنچه در دل من است قطرۀ بريون آید جهان چنان شود که در عهد نوح علیه السالم: و گفت
آنگاه نیز که من از شما بشده باشم و در پس کوه قاف یکی را از پسـران مـن ملـک المـوت آمـده باشـد و : و گفت
  . کند من دست ازگور برکنم و لطف خدای بر لب و دندان او بریزم میگريد و باوی سخنی  جان می
چیزی که از آن خدای در من همی کردند من نیز روی به خدای باز کردم و گفتم الهی اگر مرا چیزی دهی : و گفت

  . که از گاه آدم تا به قیامت بر لب هیچ کس از تو نگشته بود کومن بازماندۀ هیچکس نتوانم خورد
ازین ساعت تا به قیامت با پريی کرد تنها با پري شما  تا این ساعت و هر نیکوئی که ازعهد آدم علیه السالم: وگفت

  . کرد و هر نیکوئی که با پريان و مریدان کرد تنها با شما کرد
  . هر شب آرام نگريم نماز شام تا حساب خویش با خدای بازنکنم: و گفت
  . آفریدۀ تنهائی خویشنت را ندیدمکارخویش را باخالص ندیدم تا : و گفت
اگر خدای عزوجل روز قیامت که همه خلق را که در زمان من هستند به من بخشد از آنجا که آفتاب برآید : و گفت

  . تا آنجا که آفتاب فرو شود بدین چشم گه در پیش دارم بازننگرم و از بزرگ همتی که به درگاه خداوند دارم
  . ایستاده بود ای جوانمردان نريو کنید و مرد آسا باشید که بارگرانستعرش خدا بر پشت ما : و گفت
دارد که روز  چه گویند در مردی که قدم نه به ویرانی دارد ونه به آبادانی و خدای تعاىل او را درمقامی می: و گفت

بـدو بخشـند کـه دعـا  قیامت خدا او را برانگیزاند و همه خلق ویرانی و آبادانی به نور او برخیزنـد و همـه خلـق را
  . نکند درین جهان و شفاعت نکند درآن جهان

در سرای دنیا زیر خاربنی باخداوند زندگانی کردن از آن دوسرت دارم که در بهشت زیـر درخـت طـوبی کـه : و گفت
  . ازو من خربی ندارم
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کـنم و آسـمان از جـای  اینجا نشسته باشم گاه گاه از آن قوت خداوند چندان با من باشد که گویم دست بـر: و گفت
 برگريم و اگر پای بر زمني زنم به نشیب فرو برم و گاه باشد که به خویشنت بازنگرم روی با خدای کنم و گویم با ایـن

  . تن و خلق که مرا هست چندین سلطنت بچه کار آید
  . ام و خود ناپدید ام و خود ناپدید و گوینده ام و خود ناپدید و شنونده چشنده: و گفت

ام تا چنان ندیدم که دست به هوا فـراز کـردم هـوا در دسـت مـن شوشـه زر کردنـد و  دست از کار بازنگرفته: گفتو 
  . دست بدان فراز نکردم به سبب آنکه کرامت بود و هر که از کرامت فرا گريد آن در بروی ببندند و دیگرش نبود

  . مه من باشم زنهار تامرده دل و قرا نباشیفرو شوم که ناپدید شوم در هر دو جهان و یا برآیم که ه: و گفت
  . به سنگ سپید مسئله بازپرسیدم چهار هزار مسئله مرا جواب کرد در کرامت: و گفت
  . تر است بدان کسی که من تمنی نان گستاخی کنم شما بدانید که او از مالیکه فاضل: و گفت
مردم و بیست و سه سـاعت دیگـر را صـفت  شبانروزی بیست و چهار ساعت است در ساعتی هزار بار به: و گفت

  . پدیدنیست
  . در روز مردم بروزه و به شب در نماز بود بامید آنکه به منزل رسد و منزل خود من بودم: و گفت
از آن چهار ماهگی باز در شکم مادر بجنبیدم تا اکنون همه چیزی یاد دارم آن وقـت نیـز کـه بـدان جهـان : و گفت

مردم گویند فـالن کـس امـام اسـت : نچه برود و آنچه بخواهد رفت بتو بازنمایم پس گفتشده باشم تا به قیامت آ
  . امام نبود آنکس که از هرچه او آفریده بود خرب ندارد از عرش تا بثری و ازمشرق تا مغرب

مــرا دیداریســت انــدر آدمیــان ودیداریســت درمالیکــه و همچنــني در جنیــان ودر جهنــده و پرنــده و همــه : و گفــت
وران و از هرچـه بیافریـده اسـت از آنچـه بـه کنارهـای جهانسـت نشـان تـوانیم داد بهـرت از آنچـه بـه نــواحی و جـان

  . کردبرکرد ماست
اگراز ترکستان تا بدر شام کسی را خاری در انگشت شود آن از آن منست و همچنني از ترک تا شام کسـی : و گفت

  . دلیست آن دل از آن منسترا قدم در سنگ آید زیان آن مراست و اگر اندوهی در 
آگاهی من انـدر انـدرون پوسـت  از خداوند دارم که چندین بازار بی: نه از خویشنت دارم شگفت: شگفت: و گفت

  . من پدید آورد پس آخر مرا از آن آگاهی داد تا من چنني عاجز ببودم در خداوندی خدای تعاىل
ادی برآید از ایـن دریـامیغ و بـاران سـربرکند ازعـرش تـا در اندرون پوست من دریائی است که هرگاه که ب: و گفت

  . بثری باران ببارد
ها و رودها و شیب و فرازهـا  خداوند مرا سفری در پیش نهاد که در آن سفر بیابانها و کوهها بگذاشتم و تل: وگفت

بدانستم که مسلمان و بیم و امیدها و کشتی ودریاها از ناخن وموی تا انگشت پای همه را بگذاشتم پس بعد از آن 
  . نیستم گفتم خداوندا نه نزدیک خلق مسمانم و به نزدیک تو زنار دارم زنارم برب تا پیش تومسلمان باشم

باید که زندگانی چنان کنید که جان شما بیامده باشد و در میان لب و دندان ایستاده کـه چهـل سالسـت تـا : و گفت
  . جان من میان لب و دندان ایستاده است

اگر آنچه مرا با اوست بگـویم چـون آتـش : توانم گفت ام می این جایگاه که من ایستاده: د سخن بگوی گفتگفتن
دارم کـه بـا او  دارم که با خویشنت باشم در سخن او به زبان خویش گفنت و شرم مـی بود که در پنبه افکنی دریغ می
  . ایستاده باشم سخن تو گویم

است خلق زمني و مالئکه آسمان را راه نیست اگر بدینجای چیزی بینم جز از درین مقام که خدا مرا داده : و گفت
پريی کراسـه : شریعت مصطفی از آنجا بازپس آیم که من در کاروانی نباشم که اسفهساالر آن محمد نباشد و گفت

  . وقت من وقتی است که در سخن نگنجد: من سخن از اینجا گویم تو از کجا گوئی گفت: در دست گفت
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خلق را اول و آخریست آنچه به اول نکند به آخرشان مکافات کنند خداوند تعاىل مرا وقتی داد کـه اول و : فتو گ
  . آرزومند است آخر به وقت من

من نگویم که دوزخ و بهشت نیست من گویم که دوزخ و بهشت را به نزدیک من جای نیست زیرا کـه هـر : وگفت
  . جای نیست دو آفریده است و آنجا که منم آفریده را

ام که هفت آسمان و زمني به نزدیک من اندیشۀ من است هرچه گـویم ثنـاء او بـود مـرا زیـر و زبـر  من بنده: و گفت
  . نیست پیش و پس نیست راست و چپ نیست

  . ام وهمه خلق بزیر سایه آن نشسته درختی است غیب ومن بر شاخ آن نشسته: و گفت
کـه : که پرده بدرنـد و بـا عـام نتـوانم گفـت: با خاص نتوانم گفت: تعمر من مرا یک سجده است و گف: و گفت

از اینجـا کـه : عجب آرد زبان نـدارم کـه ازو بـا او گـویم کسـی گفـت: بوی راهی نربند و با تن خویش نتوانم گفت
بعـرش چکـنم کـه عـرش اینجاسـت : بعـرش گفـت: نتوان آمد و ما منا االله مقام معلوم گفت: هستی باز آی گفت

  . وقتی بر من پدید آمد که همه آفریده بر من بگریست: گفت
کسی بایستی که میان او و خدای حجابی نبودی تا من بگفتمی که خدای تعاىل بامحمد چه کرده بـود تـا : و گفت

  . دل و زبانش بشدی و بیفتادی
ردانید از آفریـده و چون حق تعاىل با من بلطف درآمد مالیکه را غريت آمد بریشان بپوشید و مرا نیست گ: و گفت

  . کرد اگر نه آن بودی که او را بر چنني حکمت است واالکرام الکاتبني مرا ندیدندی از خود باخود می
بیست سالست تا کفن من از آسمان آورده است و اندر سرما افکنده و ما سر از کفن بـريون کـرده و سـخن : و گفت
  . گوییم می

  .  آمدم بگداختم چون به حد بالغت رسیدم پري گشتمدر رحم مادر بسوختم چون به زمني: وگفت
شد و اگـر پوشـیده نگشـتی مـن میـان  چکید و باز پوشیده می وقتی چیزی چون قطره آب در دهان من می: و گفت

  . خلق نماندمی
  . همه آفریده او چون کشتی است و مالح منم و بردن آن کشتی مرا مشغول نکند از آنچه من در آنم: و گفت
حق تعاىل مرا فکرتی بداد که هرچه او آفریده است در آن بدیـدم در آن بمانـدم شـغل شـب و روز در مـن : و گفت

پوشید آنکه فکرت بینائی گردید گسـتاخی و محبـت گردیـد هیبـت وگـران بـاری گردیـد از آن فکـرت بیگـانگی او 
بر خلق او کسی مشـفق تـرا  درافتادم و جائی رسیدم که فکرت حکمت گردید و راه راست و شفقت بر خلق گردید

از خود ندیدم گفتم کاشکی بدل همه خلق من بمردمی تا خلق را مرگ نبایستی دید کاشکی حساب همه خلـق بـا 
من بکردی تا خلق را به قیامت حسـاب نبایسـتی دیـد کاشـکی عقوبـت همـه خلـق مـرا کـردی تـا ایشـان را دوزخ 

  . نبایستی دید
ا به مقامی دارد که آانجا حد مخلوق نبود و بوالحسن بدین سخن صادق خداوند تعاىل دوستان خویش ر: و گفت

است اگر من از لطف او سخن گویم خلق مرا دیوانه خواند چنانکه مصطفی علیه السالم را اگر بـا عـرش بگـویم 
  . بجنبد اگر با چشمه آفتاب بگویم از رفنت باز ایستد

ایم با آنکس نمایم کـه مـرا دوسـت دارد مـن اورا دوسـت دارم حق تعاىل مرا فرمود که ترا به بدبختان ننم: و گفت
نگرم تا کرا آورد هر کس را که امروز دریـن حـرم آورد فـردا او را آنجـا بـا مـن حاضـر کنـد وگفـتم الهـی  اکنون می

دانم تـا هـر کـه مـن او را دوسـتدارم  نزدیک خود بر از حق تعاىل ندا آمد که مرا بر تو حکم است ترا همچنـان مـی
ید و ترا بیند و اگرنتواند آمدن نام تو او را بشنوانیم تاترا دوست گريد که ترا از پاکی خویش آفریدم ترا دوسـت بیا

  . ندارند بجز پاکان
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چون بنت به حضرت او شدم دل را بخواندم بیامد پس ایمان و یقني عقل ونفس بیامدند دل را بمیان این : و گفت
مقامی پدید آمد که از  رگرفت و اخالص عمل را بگرفت تا بحق رسیدم پسهر چهار درآوردم یقني و اخالص را ب

  . آن خوش ندیدم همه حق دیدم پس آن هر چهار چیز که آنجا برده بودم محتاج من گردانید
من از هر چه دون حقست زاهد گردیدم آن وقت خویشنت را خواندم از حق جواب شـنیدم بدانسـتم کـه از : و گفت

للهم لبیک زدم محرم گردیدم حج کردم در وحدانیت طواف کردم بیت المعمور مـرا زیـارت حق درگذشتم لبیک ا
کرد کعبه مرا تسبیح کرد مالیکه مرا ثنا گفتند فوری دیدم که سرای حق در میان بود چون بسرای حق رسیدم از آن 

  . من هیچ نمانده بود
که آن اندیشه از من جدا شد شما پنداریـد کـه دو سال بیک اندیشه درمانده بودم مگر چشم در خواب شد : و گفت

  . این راه آسانست
اگر مرا یابید بدان مدهید که بر آب یا بر هوا بروند و بدانها مدهید که تکبري اول بـه خراسـان فـرو بندنـد و : وگفت

  . سالم به کعبه بازدهند که آنهمه مقدار پدیدست و ذکر مؤمن را حد پدید نیست برای خدا
اند برفتم تا به دریـائی رسـیدم تـا بـه نـوری رسـیدم  سید که چهارصد مرد از غربااند گفتم که اینان چهبمن ر: وگفت

  . بدیدم غرباآن بودند که ایشان را بجز خدا هیچ نبود
نخست چنان دانستم که امانتی بما برنهاده است چون بهرت در شـدم عـرش از امـر خـدا سـبکرت بـود از آن : و گفت

  . داوندی خویش بما برنهاده آمد وشکری که بارگران استچون بهرت در شدم خ
من شما را از معامله خویش نشان ندهم من شما را نشان که دهم از پاکی خداوند و رحمـت ودوسـتی او : و گفت

  . شکند زند و کشتی بر کشتی برمی دهم که موج بر موج برمی
  . ا بدان هیچ ترقی نیستگویم که دل و زبان مر پنجاه سالست که از حق سخن می: و گفت
هرگز ندانستم که خدای تعاىل با مشتی خاک و آب چندان نیکوئی کند که بـا مـن بکـرد بغـري از مصـطفی : و گفت

  . بمن رسید یقینم بودی که او را باور داشنت واجبست و این بر من معاینه است بجز حاجت نبود
از عطـاء اوسـت مـرا از توحیـد او بـا خلـق هـیچ نشـاید  شنوید از معامله من است یـا اینکه شما از من می: و گفت
  . کۀ بر جائی بمانید وبه مثل چنان بود که پاره آنش درکاه افگنی: گفت
ام با زآنجا دانم شدن بدلیل و خرب ترا نرپسم از حق ندا آمد که ما بعـد مصـطفی جربائیـل  من از آنجا آمده: و گفت

  . حی القلوب همیشه با من استرا بکس نفرستادیم گفتم بجز جربائیل هست و
هفتاد و سه سال با حق زندگانی کردم که سجده بر مخالفت شرع نکردم و یک نفـس بـر موافقـت نفـس : و گفت

  . نزدم و سفر چنان کردم که از عرش تا بثری هر چه هست مرا یک قدم کردند
اگر بانیاز آئی توانگرت کنم و چون  از حق ندا چنني آمد که بنده من اگر باندوه پیش من آئی شادت کنم و: وگفت

  . کنم تو ز آن خویش دست بداری آب و هوا را مسخر
ندانسـت  خـدا راهه علما گویند خدای را به دلیل عقل بباید دانست عقـل خـود بـذات خـود نابیناسـت بـ: و گفت

دیدنـد مشـاهده بخدای تعاىل بخود او را چون توان دانست بسیاری که اهل خـود بودنـد بـه آفریـده در همگـی گر
  . دست گرفتم و از آفریده بربیدم راه به خدا نمودم و اینجا که منم آفریده نتواند آمد

همه گنجهای روی زمني حاضر کردند که دیدار من بر آن افکنند گفتم غره باد آنکه به چنني چیزها غره شود : و گفت
  . سرای ترا منماز حق ندا آمد که بوالحسن دنیا را بتو در نصیب نیست از هر دو 

  . خداوند من زندگانی من در چشم من گناه گردانید: و گفت
  . تا دست از دنیا بداشتم هرگز با سرش نشدم و تا گفتم الله بهیچ مخلوق بازنگردیدم: وگفت
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پري گشتم هنگام رفنت است هرچه در اعمال بنده آید من به توفیق خدای بکـردم وهرچـه عطـای او بـود بـا : و گفت
به منت مرا بداد این سخن گاه از معامله گویم و گـاه از عطـا خلـق را از آنجـا راه نیسـت مرکراهـابزاری کـه  بندگان

  . پنجاه سال بوالحسن مرکراها بزارد تا مرگ مؤمن خوش کردند
شصـت : چند سال بود ترا گفت: خواهم گفت: خواهید که با خضر علیه السالم صحبت کنید صوفی گفت: و گفت

ر از سر گري ترا او آفریده صحبت با خضر کنی تا صحبت من با اوست درتمنای من نیست که با هیچ عم: سال گفت
  . آفریده صحبت کنم

  . خلق مرا نتوانند نکوهیدن و ستودن که بهر زبان که ازمن عبارت کنند من به خالف آنم: و گفت
  . وزخیان را کجا بریبهشت در فنا بر تابهشتیان را کجا بری و دوزخ در فنا برم تاد: و گفت
تواست بنـده ز آن تـو شـفقت تـو  خدای تعاىل روز قیامت گوید بندگان مرا شفاعت کن گویم رحمت ز آن: و گفت

  . بر بنده بیش از آن است که از آن من
وقت بهمه چیزی در رسد و هیچ چیز بوقت در نرسد خلق اسري وقت اند و بوالحسن خداوند وقت هرچـه : و گفت

یش گویم آفریده از مـن بهزیمـت شـود جـان جـوانمردان ازوقـت مصـطفی علیـه السـالم تـا قیامـت من ازوقت خو
  . بهستی حق اقرار دهد

بهستی او درنگرستم نیستی من به من نمود چون نیستی خود من نگریستم هستی خود به من نمود در ایـن : وگفت
ار کن گفـتم بجـز تـو کیسـت کـه بهسـتی تـو اقـرار از حق ندا آمد که بهستی خویش اقر داندوه بماندم تا بادىل که بو

  . دهند نه گفتۀ شهدالله
چون حق تعاىل این راه بر من بگشاد در روشن این راه چندان فرق بود که هر سال گفتیا از کفـر بـه نبـوت : و گفت

  . شدم چندان تفاوت بود
حقسـت دعـوی مـن بـا  نفس از حـق و بـا روز وشب گه بیست وچهار ساعتست مرا یک نفس است و آن: وگفت

  . خلقست اگر پای آنجا بر نهم که همتست بجای بر رسم که مالیکه حجابت را آنجا راه نبود
آن کسان را که آنجا آورد همه با نـور دیـدم : آه آسمان و زمني بسوخت شیخ گفت: دوش جوانمردی گفت: و گفت

بوالحسن حکم دنیا مانده : باینان و انمای گفت بعضی را بیشرت و بعضی را کمرت گفتم الهی آنچه در اینان بیافریده
  . است اگر اینان رابا اینان وانمایم دنیا خراب شود

از خویشنت سري شدم خویشنت را فرا آب دادم غرقه نشدم و فرا آتش دادم بنسوخت آنکه ایـن خلـق خـورد : و گفت
ر در کـرده تـا بـه جایگـاهی برسـیدم کـه چهارماه و دو روز ازخلق بازگرفتم بنمرد سر بر آستان عجز نهادم فتـوح سـ

  . صفت نتوان کرد
دیدم ز آن او از حق  بدیدار بایستادم خلق آسمان و زمني را بدیدم معامله ایشان مرا بهیچ نیامد بدانچه می: و گفت

  . ندا آمد که تو و همه خلق نزدیک من همچنانید که این خلق نزدیک تو
  . ام ایی من از آن یکی تو یکی و نه صوفی الهی تو یکیمن نه عابدم ونه زاهد نه عالم : و گفت
چه مرد بود که با خداوند این چنني نایستد که آسمان و زمني و کوه ایستاده است هرکه خویشنت را به نیـک : و گفت

  . مردی نماید نه نیک است که نیکی صفت خداوند است
خور سـیم روز بخـور پـنج روز مخـور پـنجم روز اگر خواهی که به کرامت رسی یک روز بخور و سه روز م: و گفت

خور اول چهل روز بخور بخور چهارده روز مخور اول چهارده روز بخور ماهی مخور اول ماهی بخور چهل روز م
اول چهار ماه بخور ساىل مخور آنگاه چیزی پدید آید چون ماری چیزی بدهان در گرفتـه در دهـان  چهارماه مخور

تو نخوری شاید که من ایستاده بودم و شکم خشـک بـوده آن مـار پدیـد آمـد گفـتم الهـی  تو نهد بعد از آن هرگز از
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بواسطه نخواهم در معده چیزی وادید آمد بویاترا ز مشک خوشرت از شهد سر به حلق من برد از حـق نـدا آمـد مـا 
دمی کـه خلـق ترا از معدۀ تهی طعام آوریـم و از جگـر تشـنه آب اگـر آن نبـودی کـه او را حکمسـت از آنجـا خـور

  . ندیدی
نیازی  دیدم چون همه او رادیدم اخالص پدید آمد بی من کار خویش باخالص ندیدم تا بجز او کسی را می و گفت

او را درنگرستم کردار همه خلق پر پشۀ ندیدم بر حمت او نگریستم همه خلق را چند ارزن دانه ندیدم ازین هر دو 
  . چه آید آنجا

  . نمود ماندم که چندین سال خرد از من بربده بود و مرا خردمند به خلق میاز کار خدا عجب ب: و گفت
  . الهی چه بودی که دوزخ و بهشت نبودی تا پدید آمدی که خدا پرست کیست: و گفت
بر من پیدا کرد درین بازار بعضی گفتنـی بـود و بعضـی شـنودنی و بعضـی نیـز دانسـتنی  خداوند بازار من: و گفت

  . تادم بازارها از پیش من برگرفتچون درین بازار اف
خداوند بندگی من بر من ظاهر کرد اول و آخر خویش قیامت دیدم هر چه باول به من بداد بـه آخـر همـان : وگفت

  . داد از موی سر تا به ناخن پای پل صراط گردانید
  . از خویشنت بگذشتی صراط واپس کردی: و گفت
  . د ما را اندوه دایم بود خدا قوت دهاد تا ما این بار گران بکشیمهر کس را از این خداوند رستگاری بو: وگفت
آگاهی من پـس  ام از کردار این خداوند که از اول چندین بازار در درون این پوست بنهاد بی عجب بمانده: و گفت

گاه کرد تا من چنني متحري گردیدم یا دلیل المتحرین زدنی تحريا   . آخر مرا از آن آ
راه خـدای را عـددنتوان : عرشست و پایهای تحت الثری و هر دو دست مشرق و مغـرب و گفـتکله سرم : و گفت

کرد چندانکه بنده است به خدا راهست بهر راهی که رفتم قومی دیم گفتم خداوندا مرا براهی بريون بـر کـه مـن و 
  . ق نتواند کشیداندوه باری گرانست خل: تو باشیم خلق در آن راه نباشد راه اندوه در پیش من نهاد گفت

خلق کودک است و هرکه نزدیک خلـق مردسـت آنجـا نامردسـت  هر که به نزدیک خدا مرد است نزدیک: وگفت
  . آنرا صفت نتوان کرد ام که این سخن را نگه دارید که در وقتی

د را ام بعـزش بردارنـد و هـر کـه پنـدارد کـه خـو هر که این سخنان بشـنود و بدانـد کـه مـن خـدای را سـتوده: و گفت
  . ام بذلش بردارند که این سخنان من از دریای پاکست ز آن خلق در وی برخه نیست ستوده
  . عافیت را طلب کردم در تنهائی یافتم و سالمت در خاموشی: و گفت
ام که نمريم تـا تـرا حیـوتی دهـم  در دل ندا آمد از حق که ای بوالحسن فرمان مرا ایستاده باش که من زنده: و گفت
ام که ملک مرا زوال نیست  نبود و هر چه ترا از آن نهی کردم دور باش از آن که من پادشاهی ن حیوة مرگکه در آ

  . تا ترا ملکی دهم که آنرا زوال نباشد
هرکه مرا بشناخت بدوستی حق را دوست داشت و هر که حـق را دوسـت داشـت بـه صـحبت جـوانمردان : و گفت

  . ت به صحبت حق پیوستپیوست و هر که به صحبت جوانمردان پیوس
کردنـد و خلـق از آن  ها را دیدم که گرد بر گرد من طـواف می ها و زمني زبان من به توحید گشاده شد آسمان: و گفت
  . غافل
انـد مـرا از مـن چیـزی  کنند و به شکر ایمان قیام نکرده بدل من ندا آمد از حق که مردمان طلب بهشت می: و گفت

  . طلبند دیگر می
  . ح مکنید که اگر مزاح را صورتی بودی او را زهره نبودی که در آن محلت که با من بودمی درآیدمزا و گفت
عالم بامداد برخیزد طلب زیادتی علم کند و زاهـد طلـب زیـادتی زهـد کنـد و بوالحسـن دربنـد آن بـود کـه : و گفت
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  . سرروی بدل برادری رساند
تم تا او را در پیش نکنم در بهشت نشود گو اینجـا میـا و بـرمن هرکه مرا چنان نداند که من در قیامت بایس: و گفت

  . سالم مکن
انـد از دنیـا و آخـرت آنگـاه مـرا  چیزی به من درآمد که مرا سی روز مرده کرد از آنچه این خلق بـدان زنده: و گفت

  . زندگانی داد که در آن مرگ نبود
  . بگویم تا قیامت دانشمند بر کرسی ننشینداگر من برخری نشینم و از نشابور در آیم و یک سخن : و گفت
  . با خلق خدا صلح کردم که هرگز جنگ نکردم و با نفس جنگی کردم که هرگز صلح نکردم: و گفت
حرمتی کـرد واال هرچـه بایزیـد باخـدا بگفتـه  اگر آن بودی که مردمان گویند که به پایگاه بایزید رسید و بی: وگفت

کنند که گفتـه اسـت هرچـه بایزیـد بـا اندیشـه  تمی و عجب اینست که ازو نقل میاست و بیندیشیده من با شما بگف
این جهان به جهانیان واهشتیم و آن جهان به بهشـتیان : آنجا رسیده است بوالحسن بقدم آنجا رسیده است و گفت

  . و قدم بر نهادیم جائی که آفریده را راه نیست
  . چنانکه ما را پوست بدر آید بدر آمدم: و گفت
روز قیامت من نگویم که مـن : کنم و گفت نه مقیم ونه ماسفر و من مقیم دریکی او سفر می گفت که بایزید: وگفت

  . عالم بودم یا زاهد یا عابد گویم تو یکیی من ز آن یکی تو بودم
و اگـر که آنچه مراست با او اگر با خلق بگویم خلـق آن برنتابـد : بدینجا که من رسیدم سخن نتوانم گفت: و گفت

  . این چه او راست با من بگوید چون آتش باشد ببیشه درافکنی دریغ آیدم که با خویشنت باشم و سخن او گویم
تا خداوند تعاىل مرا از من پدید آورد بهشت در طلـب مـن اسـت و دوزخ در خـوف مـن و اگـر بهشـت و : و گفت

شوند چه امید و بیم من از خداوند من است دوزخ اینجا که من هستم گذر کنند هر دو با اهل خویش در من فانی 
  . و جز اوکیست که ازو امید و بیم بود

تکبري فرضی خواستم پیوست بهشت آراسته و دوزخ تافته و رضوان و مالک پیش من آوردند تکبري احـرام : وگفت
ویش یابی فرا پیوستم بینائی من برجا بود که نه بهشت دیدم ونه دوزخ رضوان را گفتم درآی درین نفس نصیب خ

  . درآمد و در سیصد و شصت و پنج رگ من چیزی ندید که ازوبیم داشت
هرکسی بر در حق رفتند چیزی یافتند و چیزی خواستند و بعضی خواسـتند و نیافتنـد و بـاز جـوانمردان را : و گفت

دهـیم مگـر خداونـدی  عرضه کردند نپذیرفتند وباز بوالحسن نپذیرفت و باز بوالحسن را ندا آمد که همه چیز به تـو
  . گفتم الهی این داد و دهم ازمیان برگري که میان بیگانگان رود و این از غريت بود که نباید کۀ بیگانگی بود

اندیشیدم وقتی که از من آرزومند تربندۀ هست خداوند تعاىل چشم باطن من گشاده کرده تا آرزومنـدان او : و گفت
خواستم که بدین خلق وانمایم عشق جوانمردان تا خلق بدانسـتندی کـه  را بدیدم شرم داشتم از آرزومندی خویش

  . هر عشق عشق نبود تا هر که معشوق خود را بدیدی شرم داشتی که گفتی من ترا دوست دارم
  . خلق آن گویند که ایشان را با حق بود و بوالحسن آن گوید که حق را با و بود: و گفت
گویم مـن  گویم و خلق چنان دانند که من با ایشان می ام و سخن می  ق کردهسی سالست تا روی فرا این خل: و گفت

گویم بیک سخن با این خلق خیانت نکردم به ظاهر و باطن باحق و اگر محمد علیه السـالم ازیـن  خود با حق می
  . در درآید مرا ازین سخن خاموش نباید بود

ه آدم است و نه فرزندان جـوانمردی راسـتی بـا خدایسـت و پدرم و مادرم از فرزند آدم بود اینجا که منم ن: و گفت
  . بس

  . آمد چکید بدهانم و در باطنم حالوت پدید می به قفا باز خفته بودم از گوشۀ عرش چیزی قطره قطره می: و گفت
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  . بخواب دیدم من وبایزید و اویس قرنی در یک کفن بودیمی: و گفت
  . ایزید بوددر همه جهان زنده ما را دید و آن ب: و گفت

بطش من سخرت از بطش اوست : نقلست که روزی این آیت را همی خواند قوله تعاىل ان بطش ربک لشدید گفت
  . که او عالم و اهل عالم را گريد و من دامن کربیائی او گريم

  . چیزی بر دلم نشان شد از عشق که در همه عالم کس را محرم آن نیافتم که باوی بگویم: و گفت
ردا خدای تعاىل گوید به من هرچه خواهی بخواه گویم بار خدایا عالم تری گوید همت تو ترا بدادم جـز ف: و گفت

آن حاجت خواه گویم الهی آن جماعت خواهم که دروقت من بودنـد و از پـس مـن تـا بـه قیامـت بـه زیـارت مـن 
که مـا گفتـیم مـا نیـز آن کنـیم کـه تـو آمدند ونام من شنیدند ونشنیدند از حق تعاىل ندا آید که در دار دنیا آن کردی 

  . خواهی
خدای تعاىل همه را پیش من کند رسول علیه السالم گوید اگر خواهی ترا از پیش جاه کنم گویم یا رسـول : و گفت

الله من دار دنیا تابع تو بودم اینجا نیز پس روتوم بساطی از نور بگسرتاند ابوالحسن و ژنـده جامگـان او بـر آنجـا 
گذرنـد  صطفی را بدان جمع چشم روشن شود اهل قیامـت همـه متعجـب بماننـد فرشـتگان عـذاب میجمع آیند م

  . گویند اینان آن قومند که ما را از ایشان هیچ رنگی نیست می
مصطفی علیه السالم فردا مردانی را عرضه دهد که در اولني و آخرین مثل ایشان نبود حق تعاىل بوالحسن : و گفت

  . آورد و گوید ای محمد ایشان صفت تواند بوالحسن صفت منسترا درمقابله ایشان 
  . هرکه ازین رود تو آبی خورد همه بتو بخشیدم: خدای تعاىل بمن وحی کرد وگفت: و گفت
  . روز قیامت من نه آنم که زیارتیان خویش را شفاعت کنم که ایشان خود شفاعت دیگران کنند: و گفت
  . کند کمرتین درجتش آن بود که حسابش نکنند فرداهرکه استماع سخن ما کرد و : و گفت
  . بماوحی کردند که همه چیزی ارزانی داشتم غري الخفیة: و گفت
که بوالحسن اویم گاه او بوالحسن منست معنی آنست چون بوالحسن در فنـا بـودی بوالحسـن او بـودی و : و گفت

ن او بودی معنی دیگر آنست که درحقیقـت چون در بقا بودی هرچه دیدی همه خود دیدی و آنچه دیدی بوالحس
پس آن وقت که بلی جواب داد بوالحسن او بود بوالحسن ناموجود پـس بوالحسـن او : چون الست و بلی او گفت

  . فرماید قوله تعاىل و مارمیت اذرمیت ولکن الله رمی بوده باشد معنی این در قرآن است که می
خدا رسیدم قدم بر نخست پایه نردبـان کـه نهـادم بـه خـدا رسـیدم معنـی نهایت بازنهادم تا به  نردبانی بی: و گفت

نهایت نهادن متدنی یکی سفر است فی نوراللـه  آنست که بیک قدم به خدا رسیدن دنی است و چندان نردبان بی
  . نهایت است ونورالله بی

  . همه چیز آب خدا بی دا بینان خ مردمان گویند خدا و نان و بعضی گویند نان و خدا و من گویم خدا بی: و گفت
کند که گـداء کـه نـان  مردمان را با یکدیگر خالفست تا فردا او را ببینند یا نه بوالحسن داد و ستد بنقد می: و گفت

  . شبانگاه ندارد و دستار از سر برگريد ودامن بزیر نهد محال بود که بنسیه فروشد
م کـه مکـر تـو یمن دروالیت تـو نیـا: را خواندم و گفت از هرچه دون حق است زاهد گردیدم آنگاه خویش: و گفت

  . بسیار است
اگر بر بساط محبتم بداری در آن مست گردم در دوستی تو و اگر بر بساط هیبـتم بـداری دیوانـه گـردم در : و گفت

  . سلطنت تو چون نور گستاخی سر برزند هر دو خود من باشم و منی من توی
ین یکی شخص بود که مرا بتو خواند و آن مصطفی بود علیه السالم چون ازو روی به خدا بازکردم گفتم ا: وگفت

  . فروگذری همه خلق آسمان و زمني را من بتو خوانم و این بیان حقیقت است باثبات شریعت
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  . روی به خدا باز کردم و گفتم الهی خوشی بتو در بود اشارت به بهشت کردی: و گفت
ازگشاد که همه خلق را از گناه عفو کنم مگـر کسـی را کـه دعـوی دوسـتی مـن خدای تعاىل در غیب بر من ب: و گفت

کرده باشد من نیز روی بدو بازکردم و گفتم اگـر از آن جانـب عفـو پدیـد نیسـت ازیـن جانـب هـم پشـیمانی پدیـد 
  . ایم پشیمان نیستیم نیست بکوش تا بکوشیم که بر آنچه گفته

  . قیامت داوری همه بگسلد و آن داوری که میان من و تست نگسلدروی به خدا بازکردم گفتم الهی روز : و گفت
چون به جان نگرم جانم درد کند و چون بدل نگرم دلم درد کند چون به فعل نگرم قیامتم درد کند چون به : و گفت

  . وقت نگرم درد توم کنی الهی نعمت توفانی است و نعمت من باقی و نعمت تو منم و نعمت من توی
  . ی هرچه تو بامن گوئی من با خلق تو گویم و هرچه تو با من دهی من خلق ترا دهماله: و گفت
  . الهی حدیث تواز من نپذیرند: و گفت
تو مرا چیزی گفتی که درین جهان نیاید و من تو را جوابی دادم : گفت که هیچکس نبود با اونشسته و می: و گفت

  . ابی همی دادی و کسی حاضرنبودیکه در هر دو جهان نیاید و چنني بسیار بودی که جو
ها نشـینند  الهی روز بزرگ پیغامربان برمنربهای نور نشینند و خلق نظارۀ ایشان بـود و اولیـای تـو بـر کرسـی: گفت

  . ازنور خلق نظاره ایشان بود ابوالحسن بر یگانگی تو نشیند تا خلق نظاره تو بود
ن که من جان از تو گرفتم به ملک الموت نـدهم و روز الهی سه چیز از من بدست خلق مکن یکی جان م: و گفت

و شب با من توی کرام الکاتبني درمیان چه کار دارند و دیگر سؤال منکر ونکري نخواهم که نور یقـني تـو بـا ایشـان 
  . دهم تا بتو ایمان نیارند دست و انکريم

د تا هرچه ازو فرو گرفته اسـت بـا او اگر بندۀ همه مقامها بپاکی خود بگذارد هستی حق هیچ آشکارا نشو: و گفت
  . ندهند
الهی مرا در مقامی مدار که گویم خلق و حق یاگویم من و تو مرا درمقامی دار که در میـان نباشـم همـه تـو : و گفت
  . باشی
  . ازارم همینکه مرا بینند راه بگردانند و چندانکه تو را بیازردیم تو با مایییالهی اگر خلق را ب: و گفت
این راه پاکان است الهی باتو دستی بزنم تا بتو پیدا گردم در همه آفریده یا فرو شوم که ناپدید گردم صدق  :و گفت

هد پرسیدم و روز و شب بر من حذر بود که بر من گذر کرد خضر علیه السالم برسیدم آن نیافتم که کرامت هر زاآن 
  . که آمد در حذر بود

  . همتا نبود چون دو بود همتا بود یکی بود: و گفت
الهی هر چیزی که از آن منست در کار تو کردم و هرچه از آن تو استدر کار تو کردم تا منی از میـان برخیـزد : و گفت

  . وهمه تو باشی
  . در همه حال موالی توام و از آن رسول تو و خادم خلق تو: و گفت
رم بر آخرت پـنجم بـر طاعـت و ایـن را بـا هشتاد تکبري بکردم یکی بر دنیا دوم بر خلق سیم بر نفس چها: و گفت

  . و دیگر را مجال نیست: خلق بتوان گفت
چهل گام برفتم بیک قدم از عرش تاثری بگذاشتم دیگران را صفت نتوان کرد و اگر این با کسی بگـوئی : و گفت

  . که میان وی و خداوند حجابی نبود دل و جانش بشود
نبودی کسی بایستی که زندگانیش بخدای بودی تا من صفت تو با ابو  الهی اگر میان من و تو بودی چنني: و گفت

  . اند بکردمی که این خلق زنده نه
اگــر ایــن رســوالن و بهشــت ودوزخ نبــودی مــن هــم ازیــن بــودمی کــه امــروز هســتم از دوســتی تــو و از : و گفــت
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  . فرمانربداری تو از بهر تو
  . دل من ترا یاد کند نفس من فدای دل من باد چون مرا یاد کنی جان من فدای تو باد و چون: و گفت
  . الهی اگر اندامم درد کند شفاتو دهی چون توم درد کنی شفا که دهد: و گفت
  . الهی مرا تو آفریدی برای خویش آفریدی از مادر برای تو زادم مرا به صید هیچ آفریده مکن: و گفت
م و سـجاده مـرا از آن بـاز لـعضی حج و غزا و بعضی عاز بندگان تو بعضی نماز و روزه دوست دارند و ب: و گفت

  . کن که زندگانیم و دوستیم جز از برای تونبود
  . الهی اگر تنی بودی و دىل بودی از نور هم ترا نشایستی فکیف تنی ودىل چنني آشفتگی ترا شاید: و گفت
م و در زیر قدم او نهم و یا هستند در الهی هیچ کس بود ازدوستان تو که نام تو بسزا برد تا بینایی خود بکن: و گفت

  . وقت من تاجان خود فدای او کنم و یا از پس من خواهند بود
اند اگر بدیشـان فرانمـودی  ام که ایشان برکرده الهی مرا بدین خلق چنني نمودی که سر بدان گریبان برکرده: و گفت

  . ام چه کردندی که من سر به کدام گریبان برکرده
  . ن در دنیا چندان که خواهم از تو الف بخواهم زد فردا هرچه خواهی با من بکنخداوند م: وگفت
الهی ملک الموت ترا بفرست تا جان من بستاند و من جان او بستانم تا جنازه هر دو به گورسـتان برنـد و : و گفت
ند و مـن آن شـهید اند که ایشان روز قیامت شهید خیزند که ایشـان در سـبیل تـو کشـته شـده باشـ الهی گروهی: گفت

خیزم که به شمشري شوق تو کشته شده باشـم کـه دردی دارم کـه تاخـدای مـن بـود آن دردمـی بـود و درد را جسـتم 
  . نیافتم درمان جستم نیافتم اما درمان یافتم

درین حدیث که پیش یافته بود پـس طلـب و مـردان را گفتنـد  در همه کارها طلب پیش بود پس یافت اال: و گفت
  . آبله رسیدند نامردان را پای آبله کند و مردان را نشستنگاه ه گردید و مردان بیپای آبل
هر که مرا خواهد کرامتها کنم و هر که ترا که بایزیدی خواهـد نیسـتش : که حق گفت: بایزید مردان را گفت: و گفت

  . خواهیمکنم که هیچ جایش پدید نیارم اکنون شما چه گوئید گفتند اگر نیز نیست نکند جان را 
چنانکـه خلـق از پـیش او برخیـزد اونیـز : اگر بنده آفریده در پیش حق بایستد چنانکه دو بیکی بود گفـت: و گفت
کند و خربش نبود و چون از خویشنت برسد بجز   برسد همی خورد و طعم ندامد سرما و گرما برو گذر میشنتدرخوی

  . حق هیچ نبود
اه نبود و کس بود که به پنجاه سال و کس بود به چهل سال و کس بـود کس بود که بهفتاد سال یک بار آگ: وگفت

رانـد و او را  به بیست سال و کس بود بهر سال و کس بود بهرماه و کس بهروقت نماز و کس بود که برو احکـام می
  . ازین جهان و از آن جهان خرب نبود

یش چنانکـه تکبـري اول بـه خراسـان پبونـدی و ام تا هفتاد سال معامله خو آسان آسان نگوییا که من مردی: و گفت
نمازی زنان بینی آن وقت بدانکـه مـردی  سالم به کعبه باز دهی زیر تا بعرش وزیر تا بثری بینی همه را همچون بی

  . نۀ
هرکه در دار دنیادست به نیک مردی بدر کند بایـد تـا از خـدا آن یافتـه بـود کـه بـر کنـار دوزخ بایسـتد بـه : و گفت

  . برد گريد و بهشت می فرستد او دست او می ر کرا خدای بدوزخ میقیامت و ه
از خلقان بعضی به کعبه طواف کنند و بعضی به آسمان بیت المعمور و بعضی بگرد عـرش و جـوانمردان : و گفت

  . در یگانگی او طواف کنند
تۀ بروهیچ ننویسد که او همه کس نماز کنند وروزه دارند ولیکن مردان مردست که شصت سال دیگر که فرش: و گفت

را از آن شرم باید داشت از حق و حق را فراموش نکند بیک چشم زخم مگر بخسبد آنچه مشاهده بود کـه گوینـد 
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در بنی اسرائیل کس بودی که ساىل در سجود بودی و دو سال در مشـاهده ایـن بـود کـه ایـن امـت دارد کـه یـک 
  . بر بودساعت فکرت این بنده با یک ساله سجود ایشان برا

باید که دل خویش چون دریا بینی که آتش ازمیان آن مـوج برآیـد وتـن در آتـش بسـوزد درخـت وفـا از  می: و گفت
میان آن سوخته برآید میوۀ بقاء ظاهر حاصل شود و چون میوه بخوری آب آن میوه بگذر دل فرو شود فانی شـوی 

  . در یگانگی او
در دل او نوری گشاده است از یگـانگی خـویش کـه اگـر هـر چـه از خدای را بر روی زمني بندۀ است که : و گفت

چیـزی : نور کند بسوزد چنانکه پر گنجشـگی کـه بـاتش فـرو داری دانشـمندی گفـت عرش تاثری هست گذر در آن
این زمان نتوانی دانست تا بدان مقام رسی که بروزی هفتاد بار بمريی و به شبی هفتاد بار و کارش : پرسیدم گفت

  . چنني زندگانی بودچهل سال 
این چه در اندرون پوست اولیا بود اگر چند ذره میان دو لب و دندان او بیاید همـه خلـق آسـمان و زمـني : و گفت

  . در فزع افتد
خدای را بر پشت زمني بندۀ است که به شب تاریک خفته بود و لحاف در سر کشـیده پـس سـتاره آسـمان : و گفت
برنـد و  بینـد کـه بآسـمان می ماه را همچنـني و طاعـت و معصـیت همـه خالیـق می گردد و بیند که در آسمان می می
بیند کـه از آسـمان بـه زمـني و از زمـني بـه آسـمان  آید و مالیکه را می بیند که روزی خلقان از آسمان به زمني می می
  . کند بیند که در آسمان گذر می روند و خورشید را می می

د فراگرفته بود از موی سر تا اخمص قدم او همه بهستی خدای اقرار دهـد و کسی را که همگی او خداون: و گفت
  . مردان خدای تعاىل همیشه بودند و همیشه باشند گفت
الست بربکم را بعضی شنیدند که نه من خداام و بعضی شنیدند که نه مـن دوسـت شـماام و بعضـی چنـان : و گفت

  . شنیدند که نه همه منم
  . اء خویش لطف کرد و لطف خدا چون مگر خدا بودخدای تعاىل باولی: و گفت
  . هر که از خدا به خدا نگرد خلق را نبیند: وگفت
مثل جان چون مرغی است که پری به مشرق دارد و پری به مغرب و پاء بثری و سر بدانجا کـه آنـرا نشـان : و گفت

  . نتوان کرد
  . را نبینددوست چون با دوست حاضر آید همه دوست را بیند خویشنت : وگفت
  . آنرا که اندیشه بدل درآید که از آن استغفار باید کردن دوستی را نشاید: و گفت
  . سرجوانمردان را خدای تعاىل بدان جهان و بدین جهان آشکارا نکند و ایشان نیز آشکارا نکنند: و گفت
  . اندکی تعظیم به از بسیاری علم و عبادت وزهد: و گفت
لن ترانی زبان همه جوانمردان از ایـن سـؤال و سـخن خـاموش : ا علیه السالم گفتخدای تعاىل موسی ر: و گفت
  . گردید
اند  چشم جوانمردان بر غیب خداوند بود تا چیزی بر دل ایشان افتد تا بچشند آنچـه اولیـا وانبیـاء چشـیده: و گفت

دارد تـا آن بـار  ود را خـود مـیدل جوانمردان به باری دربود که اگر آن بار بر آفریده نهند نیست شـود و اولیـاء خـ
  . بتوانند کشید واال رگ و استخوان ایشان از یکدیگر بیامدی

اش زرین بود چه مردی بـود کـه حـق تعـاىل او را  چه مردی بود که مثل فتوح او چون مرغی شود که خانه: و گفت
  . براهی بربد که آن راه مخلوق بود

که او خدای را یاد کند همه شريان بول بیفگننـد ماهیـان در دریـا خدای تعاىل را بر پشت زمني بندۀ هست : و گفت
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  . از رفنت فروایستند مالیکه آسمان در هیبت افتند آسمان و زمني ومالیکه بدان روشن بباشند
همچنني خدای تعاىل را بندگانند بر پشت زمني که خدای را یاد کنند ماهی در دریا از رفنت باز ایستد زمـني : وگفت

ن آید خلق پندارند که زلزله است و همچنني بندۀ هست او را که نور او بهمۀ آفریده برافتد چون خدای را در جنبید
  . یاد کند از عرش تا بثری بجنبد

کرده است اگر قطرۀ بريون آید همۀ عالم پر شود که هیچ آب در  از آن آب محبت که در دل دوستان جمع: و گفت
  . وستان پدید آورده است ذرۀ بريون آید از عرش تا بثری بسوزدنشود و اگر از آن آتش که در دل د

سه جای مالیکه از اولیاء هیبت دارند یکی ملک الموت در وقت نزع دوم کرام الکـاتبني دروقـت نبشـنت : و گفت
  . الؤسوم نکري و منکر دروقت س

  . وید بباش بباشد میان کاف ونونآنرا که او بردارد پاکی دهد که تاریکی درو نبود قدرتی دهد که هرچه گ: و گفت
ل خداوند ندانستند که بآخر هم بود خدا ما را از ایشان گناد وگروهی از بنـدگان آنهاانـد کـه گروهی را باوّ: وگفت

  . خدای تعاىل ایشان را بیافرید ندانستند که باول ایشان را خداوند است تا به آخر و آخر ایشان قیامت
جوئی باول خود نیست بآخر چون توان یافت که این راهیسـت  بندۀ من آنرا که تو میآمد از آسمان که  ندا: وگفت

بگو که آنجـا مـرا : آنجا که ترا کشتند خون خویش دیدی پس گفت: از خدا به خدا بنده آن بازنیاید مردی را گفت
  . کشتند هیچ آفریده نبود که خون جوانمردان بروی مباحست

م همه طاعت خویش هفتاد و سه ساله یک ساعت دیدم و چون بـه معصـیت چون بعمر خویش درنگریست: و گفت
  . نگریستم درازتر از عمر نوح دیدم

  . تا بیقني ندانستم که رزق من بروست دست از کار بازنگرفتم و تاعجز خلق ندیدم پشت بر خلق نیاوردم: و گفت
مـن اینجـا فـرونگنجم یعنـی : ردید وگفـتجوانمردی به کنار بادیه رسید به بادیه فرونگریست و باز پس گ: وگفت

  . آنچه منم
اند بارضا ایشان را واپس فرستی و یا اگر نه چنان باید بود که  چنان باید بودن که مالیکه که بر شما موکل: و گفت

شبانگاه دیوان از دست ایشان فراگريی و آنچه ببایـد سـرتدن بسـرتی و آنچـه ببایـد نبشـنت بنویسـی و اگرنـه چنـان 
که شبانگاه که آنجا باز شوند گویند نه نیکی بودش ونه بدی خداوند تعاىل بگوید من نیکویی ایشان با شـما بودند 
  . بگویم
  . مردان خدای را اندوه و شادی نبود و اگر اندوه و شادی بود هم ازو بود: و گفت
س کـه بـوی نازیـد صحبت با خدای کنید با خلق مکنید که دیدنی خداست و دوست داشتنی خـدا و آنکـ: و گفت

  . خداست و گفتنی خداست و شنودنی خداست
سه روز به مکه رود و بازآید و کس بود که در شبانروزی و کس بود که در شبی و کـس بـود  رکس بود که د: وگفت

  . که در چشم زخمی پس آنکه در چشم زخمی برود و باز آید قدرت بود
کرتش از خلق جـدا نشـود چـون دل اورا از خلـق جـدا کنـد در تاخدای تعاىل بنده رادر میان خلق دارد ف: و گفت

  . مخلوقش فکرت نبود فکرتش با خداوند بود یعنی در دلش فکرت بنماند
خدای تعاىل مؤمنی را هیبت چهل فرشـته دهـد و ایـن کمـرتین هیبـت بـودش کـه داده بـود و آن هیبـت از : و گفت

   .خلقان باز پوشد تا خلقان با ایشان عیش توانند کرد
  . اگر کسی اینجا نشسته بود چشمش بلوح برافتد روابود و من فراپذیرم ولیکن باید که نشانش با من دهد: وگفت
اگرخدایتعاىل را بخرد شناسی علمی با تو بود و اگر بایمان شناسی راحتـی بـا تـو بـود و اگـر بـه معرفـت : و گفت

  . شناسی دردی با تو بود
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  . بیک اندیشه ناصواب که بکند دو ساله راه از حق تعاىل بازپس افتدکه مرد : که علی دهقان گفت: و گفت
عجب دارم ازین شاگردان که گویند پیش استاد شدیم ولیکن شما دانید که من هیچکس را اسـتاد نگـرفتم : و گفت

و که استاد من خدا بودتبارک و تعاىل و همه پريان را حرمـت دارم دانشـمندی ازو سـئوال کـرد کـه خـرد و ایمـان 
تو رنگ اینها را به من نمای تامن جایگـاه ایشـان بـاتو نمـایم دانشـمند را گریـه : معرفت را جایگاه کجاست گفت

  . برافتاد بگوشۀ نشست
از مصطفی علیه السالم درگذشتی مرد آن باشد کـه او را هـیچ ازیـن : شیخ را گفتند مردان رسیده کدام باشند گفت

  . یعنی از عالم امر باش نه از عالم خلق درنیاید و تا مخلوق باشی همه دریابد
  . مردان از آنجا که باشند سخن نگویند بسرت بازآیند تا شنونده سخن فهم کند: و گفت
همه کس نازد بدانچه داند تا بداند که هیچ نداند چون بدانست که هیچ ندانست شرم دارد از دانش خود : و گفت

  . تاآنگاه که معرفتش به کمال باشد
خداوند را بتهمت نباید دانست و بپنداشت نباید دانست که گوئی دانیش و ندانیش خدای را چنـان بایـد : و گفت

  . دانیش گوئی کاشکی بهرت دانستمی دانست که هرچه می
  . بنده چنان بهرت بود که از خداوند خویش نه به زندگانی واشود نه به مرگ: و گفت
اید و سفر و اقامت این بنده دریگانگی او بود و سفر و اقامـت چون خدای تعاىل را بسوی خویش راه نم: وگفت

  . او بسر بود
  . دل که بیمار حق بود خوش بود زیرا که شفاش جز حق هیچ نبود: و گفت
هرکه با خدای تعاىل زندگانی کند دیدنیها همه دیده بود و شنیدنیها همه شنیده و کردنیها کرده و دانسـتنی : و گفت
  . دانسته
  . باری آسمان و زمني طاعت با انکار جوانمردان هیچ وزن نیاردب: و گفت
درین واجار بازاریست که آنـرا بـازار جـوانمردان گوینـد ونیـز بـازار حـق خواننـد از آن راه حـق شـما آنـرا : و گفت
ت در آن بازار صورتها بودنیکو چون روندگان آنجا رسـند آنجـا بماننـد و آن صـورت کرامـ: اید گفتند نه گفت دیده

بود و طاعت بسیار و دنیا و آخرت آنجا بمانند و به خدا نرسند بنده چنني نیکوتر که خلق را بگذارد و بـا خـدا بـه 
خلوت در شود و سر بسجده نهد و به دریای لطف گذر کند و بیگانگی حق رسد و از خویشـنت برهـد همـه بـروی 

  . راند و او خود در میان نه می
گوینـد و علـم بـاطن  ی و باطن باطنی علم ظاهر و ظاهر ظاهر آنسـت کـه علمـاء میاین علم را ظاهر ظاهر: و گفت

گویند و علم باطن باطن راز جوانمردان است با حق تعاىل که خلق را آنجـا  آنست که جوانمردان با جوانمردان می
  . راه نیست
  . بروی سلطان باشیتا تو طالب دنیا باشی دنیا بر تو سلطان بود وچون از وی روی بگردانی تو : وگفت
درویش کسی بود که او رادنیا و آخرت نبود و نه در هر دو نیز رغبت کند که دنیا و آخرت از آن حقريترنـد : و گفت

  . که ایشان را با دل نسبت بود
  . کند پیش از وقت تو نیز روزی مطلب پیش از وقت چنانکه از تو نماز طلب نمی: و گفت
  . نیازی از خلق و نیازمندی به حق چشمه یکی سخاوت دوم شفقت سیم بی جوانمردی دریائیست بسه: و گفت
  . نفس که از بنده برآید و به حق شود بنده بیاساید نظر که از خداء به بنده آید بنده را برنجاند: وگفت
ریـده از حال خرب نیست و اگر بود آن علم بود نه حال یا به حق راهست یا بحق کسی را راه نیست همه آف: و گفت

  . در بوالحسن جای گريد و بوالحسن را در خویشنت یک قدم جای نیست
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  . از هر قومی یکی بردارد و آن قوم را بدو بخشد قومی را به دوستی گرفت و از خلق جدا واکرد: و گفت
  . در گوشۀ بنشیند و روی به من فرا کنید: و گفت
  . ريند نه به بسیاری کاربه پاکی باال گمردان که باال گريند : و گفت
  . اگر ذره نیکوئی خویش بر تو بگشاید در عالم کسی نباشد که تو را از وی بباید شنیدم یا بباید گفنت: و گفت
علماء گویند که ما وارثان رسولیم رسول را وارث ماایم که آنچه رسول بود بعضی ماداریم رسـول درویشـی : و گفت

خیانت بود با دیدار بود رهنمای خلـق  با سخاوت بود و با خلق نیکو بود و بیاختیار کرد ودرویشی اختیار ماست 
طمع بود شر و خري از خداوند دید با خلقش غش نبود اسـري وقـت نبـود هرچـه خلـق از او برتسـند نرتسـید  بود بی

لسـالم وهرچه خلق بدو امید دارند او نداشت بهیچ غره نبود و این جمله صـفات جـوانمردان اسـت رسـول علیـه ا
حد که اگر قطرۀ از آن بريون آید همه عالم و آفریده غرق شود درین غافله که ماییم مقدمه حق است  دریایی بود بی

اند و جانهاشان با یکدیگر پیوسته است که جـان  اند خنک آنها که درین قافله آخرش مصطفی است بر قفا صحابه
  . بوالحسن را هیچ آفریده پیوند نکرد

  . د بباید کرد تا بدانی که نشایی و بسیار بباید دید که بینی که نشاییبسی جه: و گفت
دعوی کنی معنی خواهند و چون معنی خواهند و چون معنی پدید آید سخن بنماند که از معنی هیچ نتوان : و گفت
  . گفت
  . خدای تعاىل همه اولیا و انبیا را تشنه درآورد و تشنه بربد: وگفت
ت که کشتی بازدارد که صدهزار بر خشکی این دریا غرق شوند بلکه به دریـا نرسـند اینجـا این نه آندریاس: و گفت

  . چه باز دارد خدا و بس
رسول علیه السالم در بهشت شود خلقی بیند بسیار گوید الهـی اینـان بچـه درآمدنـد گویـد برحمـت هـر کـه : و گفت

  . براهی برد خدا که در آن راه خلق نبودبرحمت خدا درآید بدر شود جوانمردان به خدا درشوند ایشان را 
هزار منزلست بنده را به خدا اولني منزلش کرامات است اگر بنده مختصر همت بود بهـیچ مقامـات دیگـر : و گفت
  . نرسد
راه دو است یکی راه هدایت و دیگر راه ضاللت آنچه راه ضاللتست آن راه بنده است به خداوند و آنچه : وگفت

  . ه خداوند است به بنده پس هر که گوید بدو رسیدم نرسید وهر که گوید بدویم رسانیدند رسیدراه هدایت است را
  . هر که او را یافت بنماند و هر که او را نیافت بنمرد: و گفت
  . یک ذره عشق از عالم غیب بیامد و همه سینهای محبان ببوید هیچکس را محرم نیافت همه با غیب شد: وگفت
  . سال یک شخص از رحم مادر بیاید که او یگانگی خدای را شایددر هر صد : و گفت
  . او را مردانی باشند مشرق و مغرب علی و ثری در سینۀ ایشان پدید نیاید: و گفت
  . هر آن دىل که بريون از خدای درو چیزی دیگر بود اگر همه طاعتست آن دل مرده است: و گفت

  . اند میان من ودل جداء انداختهچهل سال است تا : گفتند دلت چگونه است گفت
سـه : صـادق باشـد و گفـت: مادر فرزند را چند بار گوید مادر ترا مرياد بنه تواند مرد و لـیکن در آن گفـت: و گفت

  . چیز با خداء نگاهداشنت دشوار است سر با حق و زبان با خلق و پاکی در کار
مـه کـس ازیـن بنالیدنـد بـه خـدا و پیغمـربان نیـز چیز میان بنده و خدا حجاب بتوانـد کـردن مگـر نفـس ه: و گفت
  . بنالیدند
دین را از شیطان آن فتنه نیست که از دو کس عالمی بر دنیا حـریص و زاهـدی از علـم برهنـه و صـوفی را : و گفت
  . اگر برنائی را با زنی در خانه کنی سالمت یابد و اگر باقرایی در مسجد کنی سالمت نیابد: گفت
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  . ابلیس ایمن نباشد که در هفتصد درجه در معرفت سخن گوید نگر تا از: و گفت
  . از کارها بزرگرت ذکر خدای است و پرهیز و سخاوت و صحبت نیکان: و گفت
  . هزار فرسنگ بشوی تا از سلطانیان کسی را نبینی آن روز سودی نیک کرده باشی: و گفت
یرفته ندهی که زیارت مؤمن را ثواب بیشـرت اسـت اگر مؤمن را زیارت کنی باید که ثواب آن به صد حج پذ: وگفت

از صدهزار دینار که بدرویشان دهی چون زیارت مؤمن کنی باعتقاد گريی کـه خـدای تعـاىل بـر شـما رحمـت کـرده 
  . است
قبله پنج است کعبه است که قبلۀ مؤمنان است و یدگر بیت المقدس که قبله پیغامربان و امتان گذشته بـوده : و گفت

المعمور بآسمان که آنجا مجمع مالیکه است و چهارم عرش کـه قبلـه دعاسـت و جـوانمردان را قبلـه  است و بیت
  . این راه همه بال و خطرست ده جای زهرست یازدهمني جای شکرست: خداست فاینماتولو افثم وجه اال و گفت

  . تا نجویندت مجوی که آنچه جوئی چون بیابی بتو ماند و چون تو بود: و گفت
چون بنـده عـز خـویش : ست و گفت بهرمندتر از علم آنست که کاربندی و از کار بهرت آنست که بر تو فریضه :وگفت

  . فراخدای دهد خدای تعاىل عز خویش بر آن نهد و باز به بنده دهد تا بعز خدا عزیز شود
   .خردمندان خدای را به نور دل بینند ودوستان بنور یقني و جوانمردان بنور معاینه: وگفت

  . آنجا که خویشنت ندیدم: پرسیدند که تو خدای را کجا دیدی گفت
کسانی بودند که نشان یافت دادند و ندانستند که یافت محالست و کسانی بودند که نشان مشاهده دادنـد و : و گفت

  . ندانستند که مشاهده حجابست
  . ریمهرکه بر دل و اندیشه حق و باطل درآید او را او ز رسیدگان نشما: و گفت
کننـد آن بازرگـانی  کنـی یـا بتـو می کنـی تـو می من نگویم که کار نباید کرد ترا اما بباید دانسنت که آنچـه می: و گفت

کند چون سرمایه باخداوند دهی تـو بـا خانـه شـوی تـرا بـاول خداوندسـت و  اینست که بنده با سرمایه خداوند می
زو رواست نی تو هر که به نصیب خویش بازار بیند او را آنجـا بآخر هم خداوند ودر میانه هم خداوند و بازار تو ا

  . راه نیست
همه مجتهدات از سه بريون نبود یا طاعت تن بود یا ذکر به زبان یا فکر دل مثل این چون آب بود کـه بـه : و گفت

  . دریا در شود به دریا کجا پدید آید این سه تمام
او و از آن جمله جـوانمردان غرقـه شـود جـوانمردی آن بـود کـه فعـل  آنگاه که دریا پدید آید جمله معامله: و گفت

که فعل تو چون چراغ بـود و آن دریـا چـون آفتـاب آفتـاب چـون پدیـد آیـد بـه چـراغ چـه : بینی وگفت خویش نه
ای جوانمردان هشیار باشید که اور ا به مرقع و سجاده نتوانید دید هـر کـه بـدین دعـوی بـريون : حاجت بود وگفت

را کوفته گردانند هرچه خواهی گـو بـاش جـوانمردی بـود کـه نفـس و جـانی نبـود روز قیامـت خصـم خلـق  آید او
خلقست و خصم ما خداوند است چون خصم او بود داوری هرگز منقطع نشود او ما را سخت گرفته است و ما او 

  . را سخت تر
ی و اگـر گویـد خداونـدی نیـز بتـو با خدای بزرگ همت باشید که همت همه چیزی بتو دهد مگر خداوند: و گفت

همه چیزی هستی آنرا نیکو  خواست الله بی جای الله بی دهم بگویی که دادن و دهم صفت خلقست بگوی الله بی
  . خورده بود بود که می
  . خویشنت یا بگوی الله بسزای او تا کی گوئی صاحب رای و صاحب حدیث یکبار بگوی ای الله بی: و گفت
آیند با طاعت این نه طریق است که بـا ایـن هـیچ درگنجـد تـو هـر دو را  آیند با گناه بعضی می کسانی می: و گفت

  . فراموش کن چه ماند الله هر که بوقت گفتار و اندیشه خدای را با خویشنت نبیند در این دو جای بآفت درافتد
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زی برنـد کـه آن غریـب بـود و آن همه خلق درآنند که چیزی آنجا برند که سزای آنجا بود از اینجـا آنجـا چیـ: وگفت
  . نیستی بود
  . امام آن بود که بهمه راهها رفته بود: و گفت
از طاعت خلق آسمان و زمني آنجا چه زیادت پدید آمـده اسـت تـا از آن تـو پدیـد آیـد زیـادتی کـردن چـه : وگفت

د کـه بـدانی کـه او تـرا چـه افزایی ازمعامله چندان بس که شریعت را بر تو تقاضائی نبود و از علم چندانی بس بو
فرموده است و از یقني چندان بس بود که بگویی و بدانی که آنچه روزی تست به تو آید و از زهد چندان بس بود 

  . خوری روزی تست تا نگویی که این خورم یا آن خورم که بدانی که آنچه تو می
بود اگـر بـه خـاطر او درآیـد کـه از رفیقـان مـن  خدای تعاىل با بنده چندان نیکوئی بکند که مقام او بعلیني: و گفت

  . کسی بایستی تا بدیدی او رانیک مردی نرسد
  . آسمان بشماری پس خدای را بدانی بدانکه راه بر تو دراز بود به نور یقني برو تا راه بر تو کوتاه گردد: و گفت
  . گوئی الله تا در فنای شوی بایست و می: و گفت
تو  ت بود مگر بر آب و اگر گذر کنی بر دریا از خون خویش بر آب کتابت کن تا آن کزبیبر همه چیزی کتاب: و گفت

  . اند درآید داند که عاشقان و مستان و سوختگان رفته
  . چون ذکر نیکان کنی میغی سپید برآید و عشق ببارد ذکر نیکان عام را رحمت است و خاص را غفلت: و گفت
مگر از سه کس یکی از خداوند دوم از محمد علیـه السـالم سـیم از مـؤمنی  مومن از همه کس بیگانه بود: و گفت

  . دیگر که پاکیزه بود
  . سفر پند است اول به پای دوم بدل سیم جهت چهارم بدیدار پنجم در فناء نفس: وگفت
نیـازی  نیـاز بودنـد بـی در عرش نگرستم تا غایت مردمان جویم و غایتهائی دیدم که مـردان خـدا در آن بی: و گفت

  . نیازی خویش بینند مردان غایت مردان بود که چون چشم ایشان به پاکی خداوند برافتد بی
مردانی که از پس خدا شوند چیزی از آن خدا بر ایشان آید هرچه بدیشـان در بـود از ایشـان فـرو رفـت از : و گفت

یعنی که هر طاعت که بعد از آن کنند و تسبیح و دعا که از آن خداوند درآمد وجایگاه بگرفت  زکوة و روزه و قرآن
  . نه ایشان کنند برایشان برود که هزار مرد در شرع برود تا یکی پدید آید که شرع درورود

صوفی را نود و نه عالمست یکی عالم از عرش تـاثری و از مشـرق تـا مغـرب همـه را سـایه کنـد و نـود و : و گفت
مـاه  ی است که به آفتابش حاجت نیست و شبی است بیهشت را در وی سخن نیست و دیدار نیست صوفئی روز

  . اش حاجت نیست و ستاره که به ماه و ستاره
  . آنکس را که حق او را خواهد راهش او نماید پس راه بر وی کوتاه بود: و گفت
  . طعام و شراب جوانمردان دوستی خدا بود: و گفت
  . است ازو هیچ نتوان گفتهر کس که غایب است همه ازو گویند آنکس که حاضر : و گفت
خدای تعاىل بر دل اولیای خویش از نور بنائی کند و بر سر آن بنا بنائی دیگر و همچنني بر سر ایـن یکـی : وگفت

  . دیگر تا به جایگاهی که همگی او خدا بود
نوراللـه خداوند از هستی خود چیزی درین مردان پدید کرده است اگر کسی گوید این حلول بود گویم ایـن : و گفت
  . خواهند خلق الخلق فی ظلمته ثم عرش علیهم من نوره می

خداوند بنده را بخود راه بازگشاید چون خواهد که برود در یگانگی او رود و چون بنشـیند دریگـانگی او : و گفت
  . نشیند پس هر که سوخته بود به آتش یا غرقه بود به دریا با او نشیند

شـنود و دیـدار و شـنوائیش  بینـد و می گوید و گفتارش نبود می اندیشه نبود میدرویش آن بود که در دلش : و گفت
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  . خورد ومزه طعامش نبود حرکت و سکون و شادی و اندوهش نبود نبود می
  . جوییم ولیکن جوینده آنست که او راجوید گویند می این خلق بامداد و شبانگاه درآیند می: و گفت
ی جز از آن خدا و مهری بر دل نه تا نیندیشی جز از خدا و همچنـني مهـری بـر مهری بر زبان برنه تا نگوی: و گفت

  . معامله و لب دندان نه تا نورزی کار جز باخالص و نخوری جز حالل
  . چون دانشمندان گویند من تو نیمن باشی و چون نیمن تو چهار یک باش: و گفت
ام یعنـی معـدوم  ام ولـیکن صـوفی نیافریـده من آفریـدهگوید اینهمه خلق  تا نباشید همه شما باشید خدا می: و گفت

  . آفریده نبود یک معنی آنست که صوفی از عالم امرست نه ازعالم خلق
  . صوفی تنیست مرده ودلیست نبوده و جانیست سوخته: و گفت
  . یک نفس با خدا زدن بهرت از همه آسمان و زمني: و گفت
  . ای خلق کنی ریاخدا کنی اخالصست و هرچه بر هرچه برای: وگفت
  . عمل چون شريست چون پای بگردنش کنی روباه شود: و گفت
  . اند چون مرید بعلم بريون شود چهار تکبري در کار او کن و او را از دست بگذار پريان گفته: و گفت
  . باید که در روزی هزار بار بمريی و باز زنده شوی که زندگانی یابی هرگز نمريی: و گفت
  . یستی خویش بوی دهی او نیز هستی خویش بتو دهدچون ن: و گفت
باید که پایت را آبله برافتد از روش و یا تنت را از نشسنت و دلت را از اندیشه هر که زمني را سفر کند پایش : و گفت

  . را آبله برافتد و هر که سفر آسمان کند دل را افتد و من سفر آسمان کردم تا بر دلم آبله افتاد
  . ه تنها نشیند باخداوند خویش بود و عالمت او آن بود که اوخدای خویش را دوست داردهر ک: و گفت
استاد بوعلی دقاق گفته است که از آدم تا به قیامت کـس ایـن راه نرفـت کـه راه مغـیالن گرفتـه اسـت مـرا : و گفت

ه است آن راه که از خـدا بـه بنـده آمد که اگر آن راه که بنده به خدا شود مغیالن گرفت بدین از اولیاء و انبیا خوارمی
  . آید چیست

آدم تا به قیامت کس اگر آن راه که ترا بر تو آشکاری کند شهادت و معرفت و کرامت وجود بر تو آشـکارا : و گفت
  . کرده بود تا همه مخلوقات چون خویشنت را بر تو آشکارا کند آنرا صفت نبود

  . دارد و رحمت خویش برای عاصیانخدای تعاىل لطف خویش را برای دوستان : و گفت
  . تر بود با خدای خویش آشنا گرد که غریبی که به شهر آشنائی دارد با کسی آنجا قوی دل: وگفت
  . هر که دنیا و عمر بسر کار خدای در نتوان کرد گو دعوی مکن که بقیامت بی بار بر صراط بگذرد: و گفت

خدای : خدای را طلب کنم گفت: آنجا چه کنی گفت: فتبه حجاز گ: روی گفت کجا می: وقتی به شخصی گفت
باید شد رسول علیه السالم فرمود که طلب علم کنیـد و اگـر بـه چـني بایـد شـدن  خراسان کجاست که به حجاز می

  . طلب خدای کنید: نگفت
خـدا همـه دام  تر از سالها که نماز کند و روزه دارد این آفریدۀ  یک ساعت که بنده به خدا شاد بود گرامی: و گفت

  . مؤمن است تا خود بچه دام واماند
کسی که روز به شب آرد و مومنی نیازرده بود آن روز تا شب با پیغامرب علیه السالم زنـدگانی کـرده بـود و : و گفت

  . اگر مؤمن بیازارد آنروز خدای طاعتش نپذیرد
  . ک و زبانی راستاز بعد ایمان که خدا بنده را دهد هیچ نیست بزرگرت از دىل پا: و گفت
  . هر که بدین جهان از خدا و رسول و پريان شرم دارد بدان جهان خدای تعاىل ازو شرم دارد: و گفت
سه قوم را به خدا راهست با علم مجرد با مرقع و سجاده با بیـل ودسـت واال فـراغ نفـس مـرد را هـالک : وگفت
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  . کند
چه سود کنـد کـه اگـر بـه پـالس داشـنت و جـو خـوردن مـرد باید جامه  پالس داران بسیارند راستی دل می: و گفت

  . توانستی گشنت خر بایستی که مرد بودندی که همه پالس را دارند و جو خورند
  . گویم الله و بس مرا مرید نبوده زیرا که من دعوی نکردم من می: و گفت
آن همی گریی که اگر عفو کند آن  در همه عمر خویش اگر یک بار او را بیازرده باشی باید که همه عمر بر: و گفت

  . حسرت برنخیزد که چون او خداوندی را چرا بیازردم
  . کسی باید که به چشم نابینا بود و به زبان الل و به گوش کر که تا او صحبت و حرمت را بشاید: و گفت
غول بـود تـا کـه از طاعت خلق بسه چیز است به نفس و زبان و بدل بردوام از این سه باید که به خـدا مشـ: و گفت

  . حساب به بهشت شود این بريون شود و بی
  . تحري چون مرغی بود که از مأوای خود بشود به طلب چینه و چینه نیابد و دیگرباره راه مأوی نداند: وگفت
  . که هر یک آرزوی نفس بدهد هزار اندوهش در راه حق پدید آید: وگفت
  . اندوه نصیب جوانمردان نهاد و ایشان قبول کردند قسمت کرد حق تعاىل چیزها را بر خلق: و گفت
  . نمک در راه حق چندان خوش بود که هیچ کس نداند چون بدانستند همچون خوردن بود بی: وگفت

از پس هر کاری نیکوکاری بدمکن تا چـون چشـم تـو بـدان افتـد بـدی : اند از شیخ بایزید که او گفت حکایت کرده
  . تو باد که نیکی و بدی فراموش کنیبر : بینی نه نیکوئی شیخ گفت

  . جوانمردان دست از عمل پندارند عمل دست از ایشان بندارد: وگفت
  . چون خداوند تعاىل تقدیری کند و تو بدان رضا دهی بهرت از هزار هزار عمل خري که تو بکنی و او نپسندد: و گفت
  . عالم از هیچ گویی و شنوی و کسی را بینی یک قطره از دریای احسان بر تو افتد نخواهی که در همه: و گفت
  . تر از آن نیست که ترا با کسی خصومت بود در دنیا هیچ صعب: گفت
  . نماز و روزه بزرگ است لیک کرب وحسد و حرص از دل بريون کردن نیکوتر است: و گفت
رفـت هسـت کـه بـا معرفت هست که با شریعت آمیخته بود و معرفت هست که از شریعت دورتر اسـت ومع: و گفت

  . شریعت برابر است مرد باید که گوهر هر سه دیده بود تا با هرکسی گوید که از آنجا بود
  . یک بار خدای را یاد کردن صعبرت است از هزار شمشري بر روی خوردن: و گفت
  . مشاهده نبود کالم بی: دیدار آن بود که جز او را نبینی و گفت: و گفت
ل است ده سال رنج باید بردن تا زبان راست شود و ده سال تا دست راست شود و جهت مردان چهل سا: و گفت

ده سال تا چشم راست شود و ده سال تادل راست شود پس هر که چهل سال چنني قدم زند و بدعوی راسـت آیـد 
  . امید آن بود که بانگی ازحلقش برآید که درآن هوا نبود

خاموش باشید وکـم گوئیـد و بسـیار دهیـد و کـم خوریـد وبسـیار سـر از بسیار بگریید و کم خندید و بسیار : و گفت
  . بالني برگريید وباز منهید

  . هر که خوشی سخن خدای ناچشیده ازین جهان بريون شود او را چیزی نرسیده باشد: وگفت
باکست و  و بیاند زیرا که ا تاخداوند به مدارنبود با خلق به مدار بود با مصطفی خردمندان با خدا ناپاک: و گفت

  . باکانرا دوست دارد باک بود بی کسی که او بی
  . این راه راه ناپاکانست و راه دیوانگان و مستان با خدا مستی و دیوانگی و ناپاکی سود دارد: و گفت
  . ذکرالله ازمیان جان صلوات بر محمد از بن گوش: وگفت
اول باید که در محبت او آب از چشـم خـویش بینـی ازین جهان بريون نشوی تا سه حال بر خویشنت نبینی : و گفت
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  . دیگر از هیبت او بول خویش بینی دیگر باید که در بیداری استخوانت بگدازد و باریک شود
  . چنان یاد کنید که دیگر بار نباید کرد یعنی فراموش مکن تا یادت نباید آورد: وگفت
  . همه او بودغایب تو باشی و او باشد دیگر آنست که تو نباشی : وگفت
  . سخن مگویید تا شنوندۀ سخن خدا را نبیند و سخن مشنوید تا گویندۀ سخن خداوند را نبیند: و گفت
گویـد ثنـای خداونـد  اللـه چـون تـو بینـی کـه می: هرکه یکبار بگوید الله زبانش بسوخت دیگر نتواند گفت: وگفت

  . است بر بنده
هان درنگنجد و آن اندوه آنسـت کـه خداونـد تـا او را یـاد کننـد و در جوانمردان اندوهی بود که بهر دو ج: و گفت

  . بسزای او نتوانند
اگر دل تو با خداوند بود و همه دنیا ترا بود زیان ندارد و اگر جامۀ دیبا داری و اگر پالس پوشیده باشی : و گفت

  . که دل تو باخداوند نبود ترا از آن هیچ سودی نیست
  . دابینی وفابود و چون خدا را با خویشنت بینی فنا بودچون خویشنت را با خ: و گفت
هرکه با این خلق کودک بینی با خداوند مردست و هرکه بـا ایـن خلـق مردسـت بـا خداونـد مـرد اسـت و : و گفت
بینـد و کـس هسـت کـه اگـر خواهـد درشـود و اگـر  اند که برگريد و هم بگذارند که به کس هست که هم بهل: گفت

  . کس ببیند هست که چون درشود به نگذارند که بريون آید خواهد بريون آید و
گاه گردی الالـه االاللـه گـویی بـه نمانـدی : وگفت گاه کرد اگر از خویشنت آ خدای تعاىل خلق را از فعل خویش آ

  . یعنی غرق شوندی
ه و آفتـاب در چگویی در کسی که در بیابان ایستاده بود و در سر دسـتار نـدارد در پـا نعلـني و در تـن جامـ: و گفت

آید چنانکه پایش را بر زمـني فـرا نبـود و از پـیش رفـنت روی نـدارد و از  تابد وآتش از زیر قدمش بر می مغزش می
  . پس باز شدن راه نیابد و متحري مانده باشد در آن بیابان

م من آنم کـه غریب آن بود که در هفت آسمان و زمني هیچ باوی یک تاره موئی نبود و من نگویم که غریب: و گفت
  . بازمانه نسازم و زمانه بامن نسازد

  . آنکس که تشنۀ خدا بود اگرچه هرچه خدا آفریده است بوی دهی سري نشود: و گفت
خویشـنت  غایت بنده با خدا سه درجه است یکی آنست که بر دیدار بایستد وگوید الله دیگر آنسـت کـه بی: و گفت

  . گوید الله سیم آنکه ازو با او گوید الله
خدای را بابنده با چهار چیز مخاطبه است بنت و بدل و بمال و به زبان اگر تن خدمت رادر دهـی و زبـان : وگفت

ذکر را راه رفته نشود تا دل با او در ندهی و سخاوت نکنی که من این چهار چیز دارم و چهار چیـز ازو بخواسـتم 
ه بهشت امید مده و بدوزخ بـیم مکـن از ایـن هـر دو هیبت و محبت و زندگانی با او و راه در یگانگی پس گفتم ب

  . سرای مرا توای
  . مردمان سه گروهند یکی ناآزرده با تو آزار دارد و یکی بیازاری بیازارد و یکی که بیازاری نیازارد: و گفت
گاه شوند بسوزند: و گفت   . این غفلت در حق خلق رحمت است که اگرچند ذره آ
یغمربان بریخت و باک نداشت خدا این شمشري بهمـه پیغمـربان درافشـاند و ایـن خدای تعاىل خون همه پ: وگفت

  . تازیانه بهمه دوستان زد و خویشنت را بهیچ کس فرا نداد عیارست برو تو نیز عیار باش دست بدون او فرامده
وانمردان خدای تعاىل هرکس را به چیزی از خویشنت بازکرده سات و خویشنت را بهـیچ فـرا ندهـد ایـن جـ: و گفت

  . بروید و با خدا مرد باشید که شما را به چیزی از خویشنت باز نکند
انـد و  روند ایشان مردگانند و ای بسا کسـانی کـه در شـکم خـاک خفته ای بسا کسان که بر پشت زمني می: و گفت
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  . ایشان زندگانند
ادی و فرزنـدانش بودنـد گـوییم بلـی دانشمندان گویند پیغمرب علیه السالم نه زن داشت و یکساله قوت ننه: و گفت

رفـت و او کـه خـرب  آنهمه بود ولیکن شصت و سه سال درین جهان بود که دل او ازین خرب نداشت آنهمه بروی می
  . داشت از خدا داشت

از هر جانب که نگری خداست و اگر زبر نگری و اگر زیر نگری و اگر راست نگری و اگر چپ نگری و : و گفت
  . اگر از پس نگریاگر پیش نگری و 

  . باید که بیند هرچه در هفت آسمان و زمني هست بنت تو درست کسی می: و گفت
هرکه دل بشوق او سوخته باشد و خاکسرت شده باد محبت درآیدو آن خاکسرت را برگريد و آسمان وزمـني از : وگفت

باشی آنجا توان شنید واگر خـواهی وی پر کند اگر خواهی که بیننده باشی آنجا توان دید واگر خواهی که شنونده 
  . باید که چشنده باشی آنجا توان چشید مجردی و جوانمردی از آنجا می

اگر جایگاهی بودی که آن جایگاه نه او را بودی و یا اگر کسی که آن کس نـه او را بـودی مـا آنگـه بـر آن : و گفت
  . جایگاه و با آنکس نکردمی

  . یزی دیگر نه و قدم دوم انسست و قدم سیم سوخنت استقدم اول آنست که گوید خدا و چ: وگفت
آیی و پشتۀ گناه درکرده و گاه میآیی پشتۀ طاعـت درکـرده تـا کـی گنـاه تـا کـی طاعـت گنـاه  هر ساعتی می: و گفت

رادست به پشت باز نه و سر بدریای رحمت فرو برده و طاعت را دست به پشت پا زن دو سر به دریای بی نیـازی 
  . سر به نیستی خویش فرو بر و  بهستی او برآورفرو برده و 

  . در شب باید که نخسبم و در روز باید که نخورم و نخرامم پس به منزل کی رسم: و گفت
اگر جربیل در آسمان بانگ کند که چون شما نبوده و نباشد شما او را بقول صادق دارید و لـیکن از مکـر : و گفت

  . یش و از عمل شیطانباشید و از آفت نفس خو خدا ایمن می
تا دیو فریب نماند خداوند ننماید چون دیو نتواند فریفت خداوند به کرامت فریبد و اگر به کرامت نفریبد : وگفت

  . به لطف خویشنت بفریبد پس آنکس که بدیها نفریبد جوانمرد است
آید و موج همی زند ازین در غیب دریائیست که ایمان همه خالئق همچو کاهی است بر سر دریا بادهمی : و گفت

  . کنار تا بدان کنار و گاه و گاه از آن کنار با این کنار گاه بسر دریا
ای  اندیشـه و چشـمه کردار دلیلی اسـت بی دیدار تنی است بی گفتار و بینائیست بی جوانمردی زبانیست بی: وگفت

  . است از دریا و سرهای دریا
عابد عبادت و با این فرا پیش او شدند تو پـاکی بـرگري و ناپـاک  عالم علم بگرفت وزاهد زهد بگرفت و: و گفت

  . فرا پیش او شود که او پاکست
هر کرا زندگانی با خدا بود برنفس دل و جان خویش قادر نبود وقت او خادم او بـود و بینـائی و شـنوائی : و گفت

یچ چیز نماند قل الله ثـم ذرهـم فـی او حق بود و هرچه در میان بینائی و شنوایی او بود سوخته شود و بجز حق ه
اگر کسی از تو پرسد که فانی باقی را بیند بگو که امروزدر این سرای فنـا بنـدۀ فـانی بـاقی : خوضهم یلعبون و گفت

  . شناسد فردا آن شناخت نور گردد تا در سرای بقا به نور بقا باقی را بیند رامی
م بود چنانکه اهل ترا نتوانددید مگرکسی که محرم بود مریـد اولیای خدای را نتوان دید مگر کسی که محر: و گفت

  . هر چند که پري را حرمت بیش دارد دیدش در پري بیش دهد
هر کسی هر کسی ماهی در دریا گريد این جوانمردان بر خشک گريند و دیگران کشت بر خشـک کننـد ایـن : وگفت

  . طایفه بر دریا کنند
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  . عت بود آنرا قدری نبود اگردر دل انکار جوانمردان دارداگر آسمان و زمني پر از اطا: و گفت
هزار مرد این جهان را ترا ترک باید کرد تا بیک مرد از آن جهان برسی و هزار شربت زهـر بایـد خـورد تـا : و گفت

  . بیک شربت حالوت بچشی
برنا که درکفن غفلت بـه  دریغا هزار بار دریغا که چندین هزار سرهنگ و عیار و مهرت و ساالر و خواجه و: و گفت

  . شاید شوند که یکی از ایشان سرهنگی دین را نمی خاک حسرت فرو می
زندگانی درون مرگست مشاهده درون مرگست پای درون مرگسـت فنـا و بقـا درون مرگسـت و چـون حـق : و گفت

  . پدید آمد جز از حق هیچ چیز بنماند
  . از تو جدا شود زندگانی باخدا بود با خلق باشی ترشی و تلخی دانی و چون خلقیت: و گفت
  . زندگانی باید میان کاف و نون که هیچ بنمريد: و گفت
  . آنکسی که نماز کند و روزه دارد به خلق نزدیک بود وآنکسی که فکرت کند به خدا: و گفت
ار هفت هزار درجه است از شریعت تا معرفت وهفتصد هزار درجه اسـت از معرفـت تـا بـه حقیقـت و هـز: وگفت

هزار درجه است از حقیقت تا بارگاه باز بود هر یکی را به مثل عمـری بایـد کـه چـون عمـر نـوح و صـفائی چـون 
  . صفای محمد علیه السالم

معنی دل سه است یکی فانیست و دوم نعمت است و سیم باقیست آنکه فانی اسـت مـأوی گـاه درویشـی : و گفت
  . یست مأوی خداستاست آنکه نعمت است مأوی توانگریست و آنکه باق

  . مرا نه تن است ونه دل و نه زبان پس مأوی این هر سه مرا خداست: وگفت
  . مرا نه دنیا و نه آخرتی مأوی این هر دو مرا خداست: و گفت
  . بس خوش بود ولکن بیمار که از آسمان و زمني گرد آیند تا او را شفا دهندبهرت نشود: و گفت
ن برنده نیست و برنده بسیار است سپارنده نیست و آن یکی بود که کند و بـرد و کار کننده بسیارست و لک: و گفت
  . سپارد
ایســت از آن دریــا کـه خلــق را در آن گــذر نیســت آتشیسـت کــه جــان را در او گــذر نیســت آورد  عشــق بهره: و گفـت

  . ندوه و یکی نیازبردیست که بنده را خرب نیست در آن و آنچه بدین دریاها نهند باز نشود مگر دو چیز یکی ا
برخندند قرایان و گویند که خدای را به دلیل شاید دانسنت بلکه خدای را به خدا شاید دانست بـه مخلـوق : و گفت

  . چون دانی 
  . هر که عاشق شد خدای را به خدا شاید دانست به مخلوق چون دانی: و گفت
  . ر که با خدا نشیند عارفستهر که آنجا نشیند که خلق ننشیند با خدا نشسته بود و ه: و گفت
هرچه در لوح محفوظست نصیب لوح و خلقست نصیب جوانمردان نه آنسـت کـه بلـوح درسـت وخـدای : و گفت

  . با جوانمردان چیزی گویند که در لوح نبود وکوهی آن نشاید بردن: تعاىل همه در لوح بگفت
بود کـه او را بینـد یـا شـناختی کـه او را شناسـد یـا  این نه آن طریقست که زمانی بر او اقرار آورد یا بینایی: و گفت

  . هفت اندام را نیز آنجا راه هست همه از آن اوست و جان در فرمان او اینجا خداییست و بس
  . اند ام که به تفسري قرآن مشغول بوده کسانی دیده: و گفت
  . د عالم بودعالم آن عالم بود که به خویشنت عالم بود عالم نبود آنکه به علم خو: و گفت
خدای تعاىل قسمت خویش پیش خلقان کرد هرکسی نصیب خـویش برگرفتنـد نصـیب جـوانمردان انـدوه : و گفت
  . بود

گریی که عاقبت بدان دولت برسـی کـه گوینـدت  درخت اندوه بکارید تا باشد که برب آید و تو بنشینی و می: و گفت
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  . گریی چرا می
ه همه جهد آن کنی که درکار او پاک روی و چندانکـه بنگـری دانـی کـه بدانک: گفتند اندوه بچه بدست آید گفت

پاک نۀ و نتوانی بود که اندوره او فرود آید که صد و بیست و چهـار هـزار پیغـامرب بـدین جهـان درآمدنـد و بـريون 
  . شدند و خواستند که او را بدانند سزای او و همه پريان همچنان نتوانستند

  . وهست که بدو عالم در نگنجددرد جوانمردان اند: و گفت
اگر عمر من چندان بود که عمر نوح من ازین تن راستی نبینم و آنکه من ازین دانم اگرخداوند این تـن را : وگفت

  . به آتش فرو نیارد داد من ازین تن بنه داده باشد
ت چون بنده نیسـت پرسیدند ازنام بزرگ گفنت نامهای همه خود بزرگست بزرگست بزرگرت در وی نیستی بنده اس

  . گردید از خلق بشد در هیبت یک بود
  . آن لطف اوست لیکن مکر نام کرده است که کرده با اولیا مکر نبود: پرسیدند از مکر گفت

پرسیدند از محبت گفت نهایتش آن بود که هر نیکوئی که او بـا جملـه بنـدگان کـرده اسـت اگـر بـا او بکنـد بـدان 
  . گوید زیادت هست راب به حلق او فرو کند سري نشود و مینیارامد و اگر بعدد دریاها ش
هرچه بر دیدار خدا کنی اخالص بود و هرچه بر دیدار خلق کنی ریا بود خلق در میانه : پرسیدند از اخالص گفت

  . باید جای اخالص خدا دارد چه می
رامـت بـا بـرادر او کنـد و بـا او بدانکه اگـر خداونـد هـزار ک: پرسیدند که جوانمرد بچه داند که جوانمرد است گفت

  . یکی کرده بود آن یکی نیز بربد و بر سر آن نهد تا آن نیز برادر او بود
مرده را خوف مرگ نبود و هروعیدی که او این خلـق را کـرده اسـت از : پرسیدند که ترا ازمرگ خوف هست گفت

حـت ذرۀ نبـود در آنچـه کـه مـن چشـم دوزخ در آنچه من چشیدم ذرۀ نبود و هروعده که خلق را کـرده اسـت از را
  . دارم می

  . اگر خدای تعاىل گوید بدین صحبت جوانمردان چه خواهی من گویم هم اینان را خواهم: و گفت
پـس : من خدای رادوسـت دارم گفـت: تو خدای را دوست داری یا خدا ترا گفت: نقلست که دانشمندی را گفت

  . گرددبرو گرد او گرد که کسی را دوست دارد پی او 
  . جهان پر از مرد همه همچون بایزید: ندانم گفت: چه بهرت بودی شاگرد گفت: روزی شاگردی را گفت

  . بهرتین چیزها دىل است که در وی هیچ بدی نباشد: و گفت
  . بدست او ده تا دربندد: ندانم گفت: روزی یکی را گفتند ریسمانت بگسلد چکنی گفت

ای محمـد مـن از آن : خـدای گفـت: دانسـتم آنچـه گفـت: اوحی چه بود گفـتو پرسیدند که فاوحی اىل عبده ما 
  . بزرگرتم که تو را گفتم مرا بشناس و تو از آن بزرگرتین که گفتم خلق را به من دعوت کن

بعضی به فرمان برندو بعضی به نفس و بعضـی بدوسـتی بعضـی بـه خـوف گـه : پرسیدند که نام او بچه برند گفت
  . سلطان است

اگـر جنیـد و شـبلی را : نید که هشیار درآمد وهشیار بريون رفت وشبلی مست درآمد و مسـت برفـت گفـتگفتند ج
سئوال کنند و از ایشان پرسندکه شما در دنیا چگونه درآمدید و چگونه بريون شدید ایشان نـه از بـريون شـدن خـرب 

ز هردو پرسند همني گویند که خدای دارند ونه از آمدن هم در حال بسر شیخ ندا کردند که صدقت راست گفتی که ا
  . را دانند و از چیزهای دیگر خرب ندارند

گفتند شبلی گفته است الهی همه خلق را بینا کن که ترا بینند گفتند دعوی بدتر است یا گناه گفت دعوی خودگناه 
  . عمر در ناکامی گذاشنت: است گفتند بندگی چیست گفت
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بیک نفس بازآورد و از یک نفس چنان دان که میان لـب ودنـدان رسـیده  عمر: گفتند چکنیم تا بیدارگردیم گفت
  . است

آنجا که منم نشان خداوندی اسـت هـیچ نشـان بنـدگی نیسـت گفتنـد نشـان فقـر : گفتند نشان بندگی چیست گفت
یعنی از پـس رنـگ سـیاه رنگـی دیگـر نبـود : آنکه سیاه دل بود گفتند معنی این چگونه باشد گفت: چیست گفت

آنکه شري و اژدها و آتش و دریا و بالش هر پنج ترا یکی بود کـه در عـالم توحیـد : د نشان توکل چیست گفتگفتن
همه یکی بود در توحید کوش چندانکه توانی که اگر در راه فرو شوی تو پرسود باشی و باکی نبـود گفتنـد کـار تـو 

آنکه هر اندیشه که بدون خدا در : ه بود گفتزنم گفتند این چگون ام و بردار برد، می همه روز نشسته: چیست گفت
ام که بر من پوشیده نیست سرمگسی در مملکت برای چه آفریـده اسـت  رانم که من درمقامی دل آید آنرا از دل می

و ازو چه خواسته است یعنی بوالحسن نمانده است خربدار حق است من در میـان نـیم الجـرم هـر چـه در دسـت 
  . نهاد تن من مکن گريم گویم خداوندا این را

پنجاه سال با خداوند صحبت داشتم با خالص که هیچ آفریده را بدان راه نبود نماز خفنت بکردمی و این : وگفت
داشتم و درین مدت که نشستمی بدو پای نشسـتمی  نفس را بر پای داشتمی و همچنني روز تا شب در طاعتش می

کـرد  شدو بوالحسن به بهشت تماشـا می رم اینجا در خواب مینه متمکن تا آن وقت که شایستگی پدید آمد که ظاه
گردید و هر دو سرای مرا یکی شد با حق همی بودم تا وقتی کـه دوزخ را دیـدم از حـق نـدا آمـد  و به دوزخ درمی

این آنجاییست که خوف همه خلق پدید است از آنجای بجستم ودر قعر دوزخ شدم گفتم اینجای من است دوزخ 
  . مت شد نتوان گفنت که چه دیدم ولیکن مصطفی را علیه السالم عتاب کند که امت را فتنه کردیبا اهلش بهزی

این طریق خدا نخست نیاز بود پس خلوت پس اندوه پس بیداری و میان نماز پیشني و نمـاز دیگـر پنجـاه : وگفت
مـد آن همـه را قضـا کـردن رکعت نماز ورد داشتی که خلق آسمان و زمني در آن برخی نبودی چون بیداری پدیـد آ

  . حاجت آمد
چهل سالست تا نان نپختم و هیچ چیز نساختم مگر برای مهمان و مادر آن طعام طفیل بودیم چنني باشد که : گفت

اگر جمله جهان لقمه کنند و در دهانی نهند از آن مهمـانی هنـوز حـق اونگـذارده باشـند و ازمشـرق تـا بـه مغـرب 
  . ارت کنند هنوز بسیار نبودبروند تا یکی را براه خدا زی

  . ام خواهد وی را نداده چهل سالست تا نفس من شربتی آب سرد یا شربتی دوغ ترش می: و گفت
نقلست که چهل سال بود تا بادنجانش آرزو بود و نخورده بود یک روز مادرش پسـتان درو مالیـد وخـواهش کـرد 

یدند و بر آستان نهادنـد و شـیخ دیگـر روز آن بدیـد و تا شیخ نیم بادنجانی بخورد همان شب بود که سر پسرش بر
  . ایم در آن دیگ گرم کم ازین سر نباید آری که آن دیگ که ما بر نهاده: گفت می

  . گویید که بادنجان بخور گویم که کار من با او آسان نیست و شما می با شما می: و گفت
  . ام ر مراد نفس نرفتهام که نقطۀ ب هفتاد سالست تا با حق زندگانی کرده: و گفت

اگر بشریعت گريیـد همـه : ونقلست که شیخ را پرسیدند که ازمسجد تو تا مسجدهای دیگر چند در میان است گفت
ها دارد و من دیدم که ازمسجدهای دیگر نور برآمد و به آسمان  راست است و اگر به معرفت گريید سخن آن شرح

شد و آن روز که این مسـجد بکردنـد مـن درآمـدم و  بعنان آسمان در می اند و شد و برین مسجد قبۀ از نور فرو برده
  . بنشستم جربئیل بیامد و علمی سبز بزرد تا بعرش خدای و همچنني زده باشد تا به قیامت

یک روز خدا به من ندا کرد که هر آن بنده که به مسجد تو درآید گوشت و پوست وی بر آتش حرام گـردد : و گفت
  . درمسجد تو دو رکعت نماز کند به زندگانی تو و پس مرگ تو روز قیامت از عبادات خیزد و هر آن بنده که

  . مؤمن را همه جایگاهها مسجد بود و روزها همه آدینه و ماهها همه رمضان: وگفت
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اگردنیا همه زر کند و مؤمن را سر آنجا دهد همه در رضاء او صرف کند و اگـر یـک دینـار در دسـت کـم : و گفت
کنی چاهی بکند و درآنجا کند و از آنجا بر نگريد تا پس ازمرگ او مرياث خوران برگرينـد و سـویق کننـد  خوردی

  . وخشتی چند بر سر و روی یکدیگر زنند
شوم وچهارصد درم وام دارم هیچ بازنداده باشم وخصمان در قیامت از دامـن مـن  از این جهان بريون می: و گفت

  . ه یکی سئوال کند و حاجت او رانکرده باشمدرآویخته باشند دوسرت از آن ک
گریم از بسیار جهد و اندوه و غم که به من رسد از برای لقمۀ نان قوم که خورم و اگر خـواهی  گاه گاه می: و گفت

  . باتو بگذارم
ا فردا در قیامت با من گویند چه آوردی گویم سگی با من دادی در دنیا که من خود درمانده شـده بـودم تـ: و گفت

  . درمن و بندگان تودرنیفتد و نهادی پرنجاست بمن داده بودی من در جمله عمر در پاک کردن او بودم
  . از آن ترسم که فردا در قیامت مرا بینند بیارند و به گناه همه خراسانیان عذابم کنند: و گفت
  . ان دمی فرو نشیندبیامدمی و به کنار گورستان فرو نشستمی گفتمی تا این غریب با این زندانی: وگفت
  . رضی الله عنه الهی اگر یک روز بود پیش از مرگ مرا توبه ده: علی گفت: و گفت
مردمان دعا کنند و گویند خداوندا ما را بسه موضع فریاد رس یکی در وقت جان کندن دوم در گـور سـیم : و گفت

  . در قیامت من گویم الهی مرا بهمه وقتی فریادرس
گـذارم و  حق تعاىل را به خواب دیدم گفتم شصت سال است تا در امید دوستی تو می یک شب: نقلست که گفت

  . ایم به ساىل شصت طلب کرده و مادر ازل آالزال در قدم دوستی تو کرده: در شوق تو باشم حق تعاىل گفت
: نـه گفـت یا بوالحسن خواهی کـه تـرا باشـم گفـتم: یکبار دیگر حق تعاىل را دیگر بخواب دیدم که گفت: و گفت

یا اباالحسن خلق اولني و آخرین در اشتیاق این بسوختند تا من کسی را باشـم : خواهی که مرا باشی گفتم نه گفت
تو مرا این چرا گفتی گفتم بار خدایا این اختیار که تو به من کردی از مکر تو ایمن کـی نتـوانم بـود کـه تـو باختیـار 

گریسـتند  ه مرا به آسمان بردند جماعتی را دیـدم کـه زار زار میشبی به خواب دیدم ک: هیچکس کار نکنی و گفت
ازمالیکه گفتم شما کیستید گفتند ما عاشقان حضرتیم گفتم ما این حالت را در زمني تب و لرز گوییم و فسره شمانه 
عاشقانید و چون از آنجا بگذشـتم مالیکـه مقـرب پـیش آمدنـد و گفتنـد نیـک ادبـی کـردی آن قـوم را کـه ایشـان 

باید که از پای سر کند و از سر پـای و از پـیش پـس کنـد و از  اشقان حضرت نبودند به حقیقت عاشقان کسی میع
یابد یـک ذره از آن حضـرت خـرب  پس پیش و از یمني یسار کند و از یسار یمني که هر که یک ذره خویش را باز می

  . تا از ما کدام غالب آید دمم دم تا من می ندارد پس از آنجا بقعر دوزخ فرو شدم گفتم تو می
درخواستم از حق تعاىل که مرا بمن نمائی چنانکه هستم مرا بمـن نمـود بـا پالسـی شـوخگن و مـن همـی : وگفت

گفتم من اینم ندا آمد آری گفتم آنهمه ارادات و خلق و شوق و تضرع و زاری چیست ندا آمـد کـه  درنگرستم و می
  . آنهمه ماییم تو اینی

او درنگریستمی نیستی من ازهستی خود سربرآورد چون به نیستی خود نگریستم هستی خـود  چون بهستی: و گفت
  . را نیستی من برآورد پس ماندم در پس زانوی خود بنشستم تا دمی بود گفتم این نه کار من است

کاشـکی دل پـر خـونم بشـکافتندی و بـه خلـق نمودنـدی تـا : نقلست که چون شیخ را وفات نزدیـک رسـید گفـت
سی گز خاکم فروتر بریـد کـه ایـن زمـني زیـر : نندی که با این خدای بت پرستی راست نخواهد آمدن پس گفتبدا

بسطام است روا نبود و ادب نباشد که خاک من باالی خاک بایزید بود وآنگاه وفات کرد بس چون دفنش کردند 
شان قدم شـري یافتنـد دانسـتند کـه شب را برفی عظیم آمد دیگر روز سنگی بزرگ سپید بر خاک او نهاده دیدم و ن

کرد و در افواهسـت کـه شـیخ  آن سنگ را شري آورده است و بعضی گویند شري را دیدند بر سر خاک او طواف می
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گفته است که هر که دست بر سنگ خاک ما نهد و حاجت خواهـد روا شـود و مجـرب اسـت از بعـد آن شـیخ را 
کنـی  نامۀ بدست من داد گفتم مرا بنامه چه مشـغول می: کرد گفت دیدند در خواب پرسیدند که حق تعاىل با تو چه

دانستم که از مـن چـه آیدنامـۀ بـه کـرام الکـاتبني  تو خود بیش از آن که بکردم دانستۀ که از من چه آید من خود می
  . خوانند و مرا بگذار که نفسی با تو باشم اند ایشان می رها کن که چون ایشان نبشته

هیچ مرتس در آخر : من بیمار بودم و دل اندوهگني از نفس آخر شیخ مرا گفت: الحسني گفتنقلست که محمدبن 
اگر من بمريم پیش از تو آن ساعت حاضر آیـم نزدیـک : کار از رفنت جانست که گویی همی ترسم گفتم آری گفت

  . تو دروقت مردن تو او اگر همه سی سال بود پس شیخ فرمان یافت ومن بهرت شدم
یا پدر کـرا بینـی : درآیی و علیک السالم گفت: در وقت نزع پدرم راست بایستاد و گفت: پسرش گفتنقلست که 

شیخ بوالحسن خرفاتی که وعده کرده است از بعد چندین گاه و اینجا حاضر است تا من نرتسم و جماعتی : گفت
  . و جان بداد رحمةالله علیه: جوانمردان نیز با او بهم این بگفت

  

  اهیم شبانیذکر شیخ ابر
تکلیف آن امام زمانه آن همام یگانه آن خلیل ملکوت روحانی آن قطب وقت  آن سلطان اهل تصوف آن برهان بی

شیخ ابراهیم شیبانی رحمةالله علیه رحمة واسعه پريی به حق و شیخی مطلق بود و مشارالیه و محمـود اوصـاف و 
رع و تقـوی آیتـی بـود چنانکـه عبداللـه منـازل مقبول طوایف و درمجاهده و ریاضـت شـأنی عظـیم داشـت و درو

ابراهیم حجت خدایست بر فقرا و بر اهل آداب و معامالت وگردن شکن مدعیان است و رفیع قدر و عاىل : گفت
چهـل سـال خـدمت : همت بود و جدی به کمال داشت و مراقبـت بـر دوام و همـه وقتـی محفـوظ چنانکـه گفـت

ز ماکوالت خلق هیچ نخوردم درین چهل سال مویم نبالیـد و نـاخنم دراز بوعبدالله مغربی کردم درین چهل سال ا
  . ام شوخگن نگشت و درین چهل سال در زیر هیچ سقف بیت المعمور نشد و خرقه

  . ام هشتاد سال است که به شهوت خویش هیچ نخورده: و گفت
نگریستم خمهای خمر دیدم گفتنـد به شام مرا کاسه عدس آوردند بخوردم و به بازار شدم ناگاه به جاء در: و گفت
ریختم و مـرد  نگری خمهای میست گفتم هم اکنون الزم شد بر من حسبت کردن در ایستادم و خمهای مـی چه می

تن زده پنداشت که من کس سلطانم چون مرا بازشناخت به نزدیک طولون برد تا دویست چـوبم بزدنـد و بزنـدانم 
مغربی آنجا افتادو شفاعت کرد پس چون مـرا رهـا کردنـد چشـمش بـر مـن بازداشتند مدتی دراز بایستادم عبدالله 

  . ارزان جستی: ترا چه افتاد گفتم سري خوردن عدس بود و دویست چوب خوردن گفت: افتاد گفت
دادمش یک روز ضعفی عظیم غالـب شـد  کرد و نمی شصت سال بود تا نفسم لقمه گوشت بریان آرزو می: و گفت

و بوی گوشت پدید آمد نفسم فریاد گرفت و بسی زاری کرد که برخیـز از ایـن گوشـت از  و کاردش باستخوان رسید
برای خدای اگر وقت آمده است لقمۀ بخواه برخاستم بر اثر بوی گوشت برفتم و آن بوی از زندان همی آمد چون 

م راگفتم هال بسـتان کرد و بوی گوشت بریان برخاسته نفس کردند و او فریاد می در رفتم یکی رادیدم که داغش می
  . گوشت بریان نفسم برتسید و تن زد و به سالمت ماندن قانع شد

هرگاه که به مکه رفتمـی نخسـت روضـه پیغمـرب را علیـه السـالم زیـارت کردمـی و پـس بـه مکـه : نقلست که گفت
لـه از روضـه بازآمدی آنگه به مدینه شدمی دیگر بار به زیارت روضه بکردمی و گفتمی السالم علیک یـا رسـول ال

  . آواز آمدی که و علیک السالم ای پسر شیبان
در گرمابه شدم و آبی بود فرا گذاشتم جوانی چون مـاه از گوشـه گرمابـه آواز داد کـه تـا چنـد آب بـر ظـاهر : و گفت
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ام  هیچکـدام مـن آن نقطـه: پیمائی یک راه آب به باطن فرو گذارگفتم توملکی یا جنی یا انسی بدین زیبائی گفت
یاابراهیم از پندار خود بريون آیی تا مملکت بینی و از کلمات : بسم الله گفتم این همه مملکت توست گفت بی زیر

علم فنا و بقا بر اخالص وحدانیت گردد و دوستی عبودیت هرچه جز این بـود آنسـت کـه تـرا بـه : اوست که گفت
  . غلط افکند و زندقه بارآورد

ید گـو عبـادت خـدای تعـاىل بـاخالص کـن کـه درعبودیـت بـاخالص بـود از هرکه خواهد که از کون آزاد آ: وگفت
  . ماسوی الله آزاد گردد

هرکه سخن گوید در اخالص و نفس را مطالبـه نکنـد بدانکـه حـق تعـاىل او را مبـتال گردانـد کـه پـردۀ او : و گفت
  . دریده شود در پیش اقران

  . ها اذبه و فضیحت گردد بدان دعویهر که ترک کند خدمت مشایخ مبتال شود به دعاوی ک: و گفت
  . هرکه خواهد که معطل گردد و عمل او باطل شود گو دست در رخصت زن: و گفت
  . سفله آن بود که در خدای عاصی شود: وگفت
  . سفله آنست که از خدای نرتسد: و گفت
  . سفله آنست که منت نهد بعطای خویش بر عطا ستاننده: و گفت
  . ت و عز در تقوی و آزادی در قناعتشرف در تواضع اس: و گفت
  . چون خوف در دل قرار گريد موضع شهوات بسوزاند در وی و رغبت دنیا از وی برآید: و گفت
  . توکل سری است میان بنده و خداوند و واجب آن بود که بسروی مطلع نگردد جز خدا: و گفت
آخرت خواهد بود دو چیز است عوضـش ایشـان را از خدای تعاىل مومنان را در دنیا بدانچه ایشان را در : و گفت

  . از بهشت در مسجد نشسنت است و عوض ایشان از دیدار حق مطالعه جمال برادران کردن
من مخـالف الوقـت سـوء االدب و کسـی ازو وصـیتی خواسـت : کنی گفت که گفتند ما را چرا دعایی نمی: و گفت
  . دار رحمةالله علیه نتوانی مرگ را یاد میدار و فراموش مکن و اگر این  خدای را یاد می: گفت

  

  ذکر ابوبکر صیدالنی رحمةالله علیه
آن فلک عبادت آن خورشید سعادت آن چشمۀ رضا آن نقطه وفا آن شیخ ربانی شیخ ابوبکر صـیدالنی رحمةاللـه 

الـت و علیه از جمله مشایخ و اعالی ایشان بود و صاحب جمال بر صفتی که در عهد خویش همتـا نداشـت در ح
در معاملت و در ورع و تقوی و مشـاهدت یگانـه و از فـارس بـود و درنیشـابور وفـات کـرد و شـبلی او را بـزرگ 

درجمله دنیا یک حکمت است و هر یک را از آن حکمت نصـیب بـر قـدر : داشتی عظیم وسخن اوست که گفت
  . کشف اوست

کند که با خـدا صـحبت کنیـد تـا بـه برکـت صحبت کنید با خدای عزوجل و اگر نتوانید با آنکس صحبت : و گفت
  . صحبت او شما را به خدای رساند و در دوجهان رستگاری باشد

  . هر که مصاحبت کند با علم او را چاره نبود ا زمشاهده امر و نهی: وگفت
  . علم تو را بریده کند از جهل پس جهد در آن کن که تا ترا بریده نگرداند ا زخدای تعاىل: و گفت
  . فصل است که چون فصل آمد وصل نماند صل بیو: وگفت
  . هر که صدق نگاه بدارد میان خویش و خدای صدق او رامشغول گرداند از آنکه او را فراغت خلق بود: و گفت
  . طریق خدای راست و بدو طریق نیست: راه بعدد خلق است و گفت: و گفت
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  . مجالست خدا بسیار کن و با خلق اندک: وگفت
خلق آن قومند که خري درغري نبینند و دانند که راه به خدای بسیارست بجز از آن راه کـه خـاص ایـن  بهرتین: وگفت

  . کسست و اما چنان باید که تقصري نفس را داند در آنچه او در آن است
چنان باید که حرکات و سکنات مرد خدای را بود یا به ضرورتی بـود کـه در آن مضـطر بـود و هـر حرکـت : وگفت

  . ه غري این بود که گفتیم آن هیچ نبودوسکون ک
  . عاقل آنست که سخن بر قدر حاجت گوید و هرچه افزون است دست از آن بدارد: و گفت
  . هرکه را خاموشی و طرنیست او در فضولست و اگرچه ساکنست: و گفت
  . عالمت مرید آنست که او را از غري جنس خویش نفرت بود و طلب جنس کند: و گفت
  . دگانی نیست مگر در مرگ نفس وحیوة دل درمرگ نفس استزن: و گفت
ممکن نیست از نفس برون آمدن هم به نفس و لیکن امکان از نفس برون آمـدن بخدایسـت و آن راسـت : وگفت

  . نشود مگر به درستی ارادت به خدا
است پـس حقیقـت تر حجابی میان تو و خدا نفس  تر از نفس برون آمدن است زیرا که عظیم نعمت عظیم: و گفت

  . نیست مگر مرگ نفس
  . مرگ بابی است از ابواب آخرت و هیچ بنده به خدا نتواند رسید مگر بدان درگاه در شود: و گفت
  . من چکنم و جمله خلق دشمن من: وگفت
  . بر تو باد که مغرور نشوی به مکر و شاید که بود: وگفت

همـه اشـیا اسـت و مـدار جملـه اشـیا بروسـت و همت همت که همـت مقـدم : مرا وصیتی بکن گفت: کسی گفت
رجوع جمله اشیا باوست چون شیخ وفات کرد اصحاب گفتند لوح بر سر خاک او راست کردیم و نام او بر آنجـا 
نبشتیم هر بار یکی بیامدی و خراب کردی وناپدید شدی و لوح بـربدی و از آن هـیچکس دیگرخـراب نکـردی از 

خواهی کـه آشـکارا  آن پري در دنیا خود را پنهانی اختیار کرده بود تو می: ن گفتاستاد بوعلی دقاق پرسیدند سر ای
  . کند والله بالصواب کنی حق تعاىل نهان می

  

  ذکر شیخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه
آن سالک طریق تجرید آن سایر سبیل توحید آن ساکن حضريۀ قدس آن خازن ذخريۀ انـس آن نقطـۀ دایـرۀ آزادی 

بوحمزۀ بغدادی رحمةالله علیه از طایفۀ کبار بود و از اجلۀ ابرار و در کالم حظی تمام داشـت و در علـم وتدعالم ا
تفسري و روایات وحدیث به کمال و پري او را حارث محاسبی بود و صحبت سری یافته بود و با نوری و خرينسـاج 

ان را گرفت تـا بکشـد پـس نـوری در پـیش قرین بود و بسی مشایخ بزرگ دیده بود و از آن قوم بود که خلیفه ایش
رفت تا خدای تعاىل همه را خالص داد و در مسجد اضافیه بغداد وعـظ گفتـی و امـام احمـد را چـون در مسـئله 
اشکال افتادی بـا او رجـوع کـردی و گفتـی در فـالن مسـئله چگـوئی زبـانی شـافی داشـت و بیـانی صـافی روزی 

های لطیـف پوشـیده و بنشسـته و حـارث مرغـی سـیاه داشـت کـه نزدیک حارث محاسبی درآمد وی را یافت جام
لبیـک یـا سـیدی حـارث برخاسـت و کـاردی : بانگ کردی در آن ساعت بانگی بکرد ابـوحمزه نعـره بـزد و گفـت

اضرب فیه و قصد کشنت وی کرد مریدان درپای شیخ افتادنـد تـا وی را ازو جـدا کننـد بـوحمزه را : بگرفت و گفت
ند ایهاالشیخ ما جمله را از خاص اولیای و موحـدان دانـیم شـیخ را ایـن تـردد بـا او از کجـا گفتاسلم یا مطرود گفت

بینم و بـاطن او را بـه جـز مسـتغرق توحیـد  مـرا بـاوی تـردد نیسـت و در وی جـز نیکـویی نمـی: افتاد حارث گفت
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در معاملـت وی نشـان بـود که با فعال حلولیان ماند یا از مقالت ایشـان : بینم اما چرا وی را چیزی باید گفت نمی
کنـد چـرا او را از حـق سـماع افتـد و حـق جـل و عـال  مرغی که عقل ندارد و بر مجاری عـادت خـود بـانگی می

متجزی نه و دوستان او را جز باکالم او آرام نه و جز با نام او وقـت و حـال خـوش نـه و وی را بـه چیزهـا حلـول 
اگرچه در میان اینهمه راحـت و لباسـهای فـاخر نشسـتۀ و : زه گفتونزول نه و اتحاد و امتزاج بر قدیم روانه بوحم

توبـه کـن از ایـن چـه : مرغی به تمکن صفوت غرق شده چرا احوال اهل ارادت برتو پوشیده اسـت حـارث گفـت
ایهاالشیخ هر چند من در اصل درسـت بـودم امـا چـون فعلـم ماننـده : گفتی و اگر نه خونت بریزم در حالت گفت

کـه رب العـزه را : گفت مراه توبه کردم و ازین جنس سخن او بسیار است تا به جایی که وقتی میبود بفعل قوی گ
یـا بـاحمزه : یا باحمزه التتبع الوسواس و دق بالء الناس خدای را آشـکارا دیـدم مـرا گفـت: دیدم جهرا مرا گفت

نمودند به سبب این سخن  متابعت وسواس مکن و بالء خلق بخش و چون این سخن ازو بشنودند او رارنج بسیار
چگونـه تواندیـد  بالی بسیار کشید اگر کسی گوید خدای را در آشکاری بحس چون توان دید در بیداری گـوییم بی

چون بصر او صفت بصر کسی گردد به بیداری تواند دید چنانکه در خواب رواست دیدن اگـر گوینـد موسـی علیـه 
م خاص به موسی علیه السالم رویت خاص بـه محمـد بـود صـلی السالم ندید این چگونه باشد گوییم چنانکه کال

الله علیه و سلم آن قوم که با موسی علیه السالم بودند کالم حق شنودند و به خـود نشـنیدند کـه ایشـان را زهـره آن 
نبودی که کالم حق تعاىل شنیدندی بلکه بنور جان موسی علیه السالم شنودند و بی او هرگـز نشـنیدندی همچنـني 

ر کسی از امت محمد صلی الله علیه و سلم رؤیتی بود نه از او بود آن به نـور جـان محمـد بـود علیـه السـالم نـه اگ
آنکه هرگز صدوىل بگرد نبی رسد لیک اگرمحمد علیه السالم وىل را برگزیند تـا بـه نـور او چیـزی ببینـد دلیـل آن 

خـورد لقمـۀ امـت را دهـد چنانکـه  آنچـه او می نکند و آن کس از نبی زیادت بود اما نبی را دسـت آن بـود کـه از
سالم علینا و علی عباداللـه : موسی علیه السالم قوم خود را کالم حق بشنوانید و چنانکه محمد علیه السالم گفت

الصالحني چون سالم خاص محمد بود اگر یکی از امت را به سبب او آن دست دهد عجب نبود و از جهت ایـن 
خداوندا مرا از امت محمدگردان و دیگران جـواب آنسـت دیـدی کـه موسـی : سالم گفتسر بود که موسی علیه ال

خواسـته اسـت و آنچنـان درهیجـده هـزار عـالم نگنجـد پـس دیـد  خواسته اسـت در حـق خـود می علیه السالم می
ید نیاورد دید و با اینهمه طاقت دیدار بایز بوحمزه بر قدر او بوده باشد چنانکه مرید بوتراب نخشبی که حق را می

که چون حق بر قدر بایزید متجلی گشت مرید طاقـت آن نداشـت تـا فـرو شـد و چنانکـه صـدیق را یکبـار متجلـی 
شود و جمله خلق را یکبار پس تفاوت در دیداو آمد الجرم چون دید موسـی علیـه السـالم در عـالم نتوانسـت  می

 بالل را سجده نکردندی و بـوحمزه را بسـی کشیدندید اگر در دید تفاوت نبودی فردا اهل بهشت نوردوال نعلني
  . سخن است در طریق تجرید که مجردترین اهل روزگار او بود

  . دوستی فقرا سخت است و صرب نتوان کرد بر دوستی فقر مگر صدیقی: و گفت
داده  هر که طریق بحق داند سلوک آن طریق برو سهل بود و طریق دانسنت آن بود که حق تعاىل او را تعلیم: و گفت
  . واسطه و هر که طریق باستدالل داند یکبار خطا کند و یکبار صواب افتد بود بی
  . هر که را سه چیز روزی کردند از همه آفتها برست شکمی خاىل با دىل قانع و درویشی دایم: و گفت
 چون نفس تو از تو سالمت یافـت حـق وی بگـذاری و چـون خلـق از تـو سـالمت یافـت حقهـای ایشـان: و گفت

  . بگذاردی
عالمت صوفی صادق آنست که بعد از عزخوار شود و بعد ازتوانگری درویش شود و بعد از پیدایی نهان : و گفت

  . گردد عالمت صوفی کاذب آنست که برعکس این بود
هرگاه که فاقه در رسیدی به من با خود گفتمی از که این فاقه بتو آمده است پـس اندیشـه کردمـی کسـی را : و گفت
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  . ساختمی فاقه اولیرت از خود ندیدمی بخوشی قبول کردمی و با آن می بدان
روزی در کوه لگام بودم بسه کس رسیدم که دو پالسی پوشیده داشتند و یکی پرياهنی پوشیده از نقره چون : گفت

نودند بـا مرا بدیدند گفتند غریبی گفتم هر کرا ماوی گاه او خدا بود هرگز در غربت نبود چون این سخن از مـن بشـ
که او را سویق دهید گفـتم مـن سـویق نخـورم تـا بـا شـکر و قنـد نباشـد در حـال : من انس گرفتند پس یکی گفت

: سویقم دادند به شکر و قند چنانکه خواستم پس از صاحب قمیص پرسیدم که این پرياهن از نقـره چیسـت گفـت
  . ا مرا این پرياهنی درپوشیدشکایت کردم با خدای تعاىل از شپشی که دمار از من برآورده بود ت

نقلست که او سخنی خوش گفتی روزی هـاتفی آواز داد کـه بـس سـخنی نیکـو گفتـی اکنـون اگـر خـاموش باشـی 
تا وقت مردن و خود پس از آن بهفتۀ بیش نکشید که فرمـان یافـت و بـاز : نیکوتر چنني گویند که دیگرسخن نگفت

در مجلس چیزی بدو درآمد از کرسی درافتاد و جان تسلیم کرد . گفت بعضی چنني نقل کنند که روز آدینه سخن می
  . رحمةالله علیه

  

  ذکر شیخ ابوعمر و نجید رحمةالله علیه
آن عامل جد وجهد آن کامل نذر و عهد آن فرد فردانیت آن مرد وحدانیت آن مطلق عالم قید شـیخ ابوعمرونجیـد 

صحاب تصوف و درورع و معرفت و ریاضت و کرامت شـانی رحمةالله علیه از کبار مشایخ وقت بود و از بزرگان ا
عظیم داشت و از نشابور بود و جنید را دیده و آخر کسی از شاگردان بوعثمان که وفات کرد او بـود و او را نظـری 

ایـن سـماع : اند که شیخ ابوالقاسم نصرآبادی با او بهم در سماع بـود بـوعمرو گفـت دقیق است چنانکه نقل کرده
اگـر در سـماع یـک : سماع شنویم بهرت از آنکه بنشینیم و غیبت کنیم و شنویم بوعمرو گفـت: وی گفتشن چرا می

  . حرکت کرده آید که توانی که نکنی صدساله غیبت از آن به
نقلست که چهل سـال بـود کـه تاعهـد کـرده بـود کـه از خـدای جـز رضـا او نخواهـد دخـرتی داشـت کـه در حکـم 

دخـرت را عارضـه اسـهال پدیـد آمـد جملـه اطبـا در عـالج او فـرو ماندنـد شـبی  عبدالرحمن سلمی بود وقتـی ایـن
چنانکه اگر گناهی بکند حق تعاىل ایـن : چگونه گفت: داروی این پدرت دارد گفت: عبدالرحمن پوشیده را گفت

 پدرت عهد کرده است از چهل سال باز که از حق تعـاىل: تر است گفت این از همه عجب: سهل گرداند دخرت گفت
جز رضای حق نخواهد اگر عهـد بشـکند و دعـا کنـد حـق تعـاىل شـفا دهـد پوشـیده نـیم شـبی در محفـه نشسـت 

ای فرزند بیست سال است تا از اینجا رفتۀ هیچ نیامدی اکنون بدین نیم شب چـرا آمـدی : ونزدیک پدر آمد گفت
دارم تـا او راد  گی دوست میپدری دارم چون تو و شوهری دارم چون عبدالرحمن امام وقت و زند: پوشیده گفت

ام تاعهـد  کنم اکنـون آمـده شنوم و من نیز در میانـه خـدای را یـاد مـی عبدالرحمن و غمخوارگی دین خدا از تو می
نقـض عهـد روا نیسـت و تـو اگـر امـروز : بشکنی و دعائی بگوئی تا حق تعاىل حال مرا شفا دهـد بـوعمرو گفـت

ان پدر و مـرا در گنـاه مینـداز اگـر مـن بجهـت تـو عهـد بشـکنم تـو بـد نمريی فردا بیمری و مردنی مرده برپوای ج
آیـد کـه مگـر اجـل مـن نزدیـک اسـت ازیـن  یکدیگر را وداع کنیم که مرا بدل چنني می: فرزندی باشی دخرت گفت

بیایم بر جنازۀ تو نماز کنم دخرت وداع کرد و برفت تا بسرای خود رسید علت بصحت بدل گشـته : علت نرهم گفت
صـافی نشـود قـدم : آید که گفت ا بعد ازوفات پدر به چهل سال دیگر بزیست و او را کلماتی عالیست ازو میبود ت

  . هیچکس درعبودیت تا آنگاه که همۀ کارهای خویش جز ریا نبیند و همۀ حالهای خویش جز دعوی نداند
  . آن بر خداوندش زیادت بود حاىل که نه نتیجه علم باشد اگرچه عظیم و با خطر بود ضرر آن از منفعت: و گفت
  . هرکه فریضه ضایع کند در وقتی بروی لذت آن فریفته حرام گردانند: و گفت
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آفت بنده در رضاء نفس اوست بدانچه دروست و هر که در چشم خویش گرامی بود آسان باشد بـرو گنـاه : و گفت
  . او

  . ب نیست و ادب نیافتههر که دیدار او ترا مهذب نگرداند به یقني دان که او مهذ: و گفت
بیشرت دعویها که تولد کند در انتها از فساد ابتدا بود که هر کرا بابتدا اساسـی درسـت بـوده باشـد انتهـا هـم : و گفت

  . درست آید
هر که قادر بود در پیش خلـق بـه تـرک گفـنت جـاه آسـانرت باشـد بـرو تـرک گفـنت دنیـا و روی از اهـل دنیـا : و گفت

  . گردانیدن
  . که راست باستاد بدو هیچکس کج ننگریست و هر که کج شود بدو هیچکس راست نشود هر: و گفت
  . هر کرا فکرتی صحیح بود نطق او از صدق بود و عمل او از اخالص: وگفت
هر که خواهد که بشناسد که چند است قدرمعرفت او به نزدیک خدای گو بنگـر تـا چنـد اسـت قـدر هیبـت : و گفت

  . ک اوحق در وقت خدمت به نزدی
  . فروترین درجه توکل حسن ظن است به خدا: انس گرفنت بغري الله وحشت است و گفت: و گفت
  . تصوف صرب کردن است در تحت امر ونهی والله اعلم رحمةالله علیه: و گفت

  

  ذکر شیخ ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه
آن سـکینه کـوه صـدق آن ازکـون فـارغ شـیخ آن مشرف خواطر و اسرار آن مقبل اکابر و ابرار آن سفینه بحر عشق 

ابوالحسن الصایغ رحمةالله علیه در مصر مقیم بود و از بزرگان اهل تصوف و یگانه وقـت بـود وبوعثمـان مغربـی 
  . تر از بویعقوب نهرجوری ندیدم و بزرگ همت ترا از ابوالحسن الصایغ گفتی هیچکس را نورانی

داشـت  کـرد و آن کـر کـس بـر سـر او سـایه می صـایغ را دیـدم نمـاز میدر بادیۀ ابوالحسـن ال: ممشاد دینوری گفت
استدالل چگونه توان کرد از صفات کسی که او را مثـل : ابوالحسن را پرسیدند از دلیل کردن شاهد بر غایب گفت

  . باشد بر آنکه او را مثل نباشد
ر نعمتهـا بـه جملـۀ وجـود و منت دیدن اسـت در کـل احـوال و عجـز گـزاردن شـک: و ازو پرسیدند از معرفت گفت

  . بیزاریست از پناه گرفنت و قوت یافنت از همه چیزها
آنست که حـق تعـاىل فرمـوده اسـت ضـاقت علـیهم االرض بمـا رحبـت : ازو پرسیدند که صفت مرید چیست گفت

 وضاقت علیهم انفسهم یعنی زمني بابسط و فراخنایی خود تنگست بر مریـدان و تـن ایشـان بـر ایشـان تنـگ گشـته
  . طلبند بريون هر دو عالم است گرد جهانی می

  . کنند بیشرت و خوشرت ازتنعم اهل بهشت اهل محبت بر آتش شوق که به محبوب دارند تنعم می: و گفت
  . دوست داشنت تو خویش راهالک کردنست خویش را: و گفت
سـخن پسـندیده اسـت  بود چون باستاد حدیث نفس شد و ساخنت طمع گشت و این احوال خود بدو نمی: و گفت

  . که هرچه نفس رادر آن مدخل پدید آید آن کدورت منی تصفیۀ آنرا تباه کند
  . تمنا وامل از فساد طبعست رحمةالله علیه: و گفت

  

  ذکر شیخ ابوبکر واسطی رحمةالله علیه
بضـی و آن معظم مسند و آیت آن موحد مقصد عنایت آن خضر کنز حقایق آن بحر رموز دقـایق آن ورای صـفت قا
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ترین مشـایخ عهـد بـود و شـیخ الشـیوخ عهـد و وقـت و  باسطی قطب جهان ابوبکر واسـطی رحمةاللـه علیـه کامـل
تر ازو کس نشان نـداد در حقـایق ومعـارف هـیچکس قـدم از پـیش او ننهـاد و  ترین اصحاب و بزرگ همت عاىل

د از فرغانه بود وبواسطۀ نشسـتی و درتوحید و تجرید و تفویض بر همه سابق بود و از قدماء اصحاب جنید و گوین
بهمۀ انواع محمود بوده و بر همۀ دلها مقبول و تا صاحب نفسی نبـود بعـداوت او بـريون نیامـد عبـاراتی غـامض 
داشت و اشاراتی مشکل و معانی بدیع و عجیب و کلماتی بلند تا هر کسی را مجال نبودی گرد آن گشنت و در فنون 

جاهدت که او کشید در وسع کس نیاید و توجهی که به خدا داشت در جملـه امـور علوم به کمال بود وریاضت و م
  . کسی را آن نبود و سخن توحید ازو زیباتر کس بیان نکرد

نقلست که از هفتاد شهرش بريون کردند که درهر شهری که آمدی زودش بدر کردندی چون ببـاورد آمـد آنجـا قـرار 
لمات او را فهم نکردند تا حادثۀ افتاده که از آنجا برفـت بـه مـرو و مـردم کرد و مردم بیاورد برو جمع آمدند اما ک

  . مرو را طبع او قبول کرد پس عمر آنجا بسر برد
که هرگز تا ابوبکر بالغ شده است روز بروی گواهی نتوان داد بخـوردن و : گفت نقلست که یک روز باصحاب می

مهمی دینی مرغکی بر سر من همی پرید بر طریق غفلت از گوید در باغی حاضر آمدیم به  شب بخفنت و هم او می
کـرد صـورت بسـتم کـه  داشتم مرغکی دیگر بیامد و باالی سر من بانـگ می راه عبث او را بگرفتم و در دست می

مگر مادرش است یا جفت پشیمان شدم و او را از دست خود رها کردم اتفاق را او خود مرده بود بغایت دلتنـگ 
آغاز کرد مدت یک سال در آن بیماری بماندم یک شب مصطفی را علیه السالم به خـواب دیـدم گشتم و بیماری 

ام و ضعیف گشته و بیماری اثری عظیم کـرده اسـت  گفتم یا رسول الله یک سال است تا نماز از قیام بقعود آورده
دارد  ده نمـیسبب آنست که شکست عصفور منک الحضرة بنجشکی از تو شکایت کرد عـذر خواسـنت فایـ: گفت

کـردم مـاری دیـدم  بعد از آن گربۀ در خانۀ ما بچه آورده بود و من در آن میان بیماری تکیه زده بودم و تفکری می
که بیامد و بچه این گربه در دهان گرفت من عصای خود را بر سر مار انداختم بچه گربه را از دهان بیانـداخت تـا 

ساعت بهرت شدم و روی به صحبت نهادم و نماز به قیـام بـاز بـردم مادرش بیامد و بچه خویش برگرفت من در آن 
: آن شب مصطفی را علیه السالم به خواب دیدم گفتم یا رسول الله امروز تمام بـه حـال صـحبت بـاز آمـدم گفـت

  . سبب آن بود که شکرت منک هرة فی الحضرة گربۀ درحضرت از توشکر گفت
در آن خانه روزنی بـود ناگـاه آفتـاب در آن روزن افتـاد هـزار ذره  نقلست که روزی باصحاب درخانه نشسته بود و

مـرد موحـد : آرد اصـحاب گفتنـد نـه شـیخ گفـت ها تشویق مـی شما را این حرکات ذره: بهم برآمده بود شیخ گفت
هـا یـک ذره درون موحـد  آنست که اگر کونني و عالمني و باقی هرچه هست اگر همچنني در حرکت آید که این ذره

  . رقه پدید نیاید اگر موحد استرا تف
الذاکرون لذکره اکثر غفلة من الناس لذکره یادکنندگان یاد او را غفلت زیادت بود از فراموش کننـده ذکـر : و گفت

او از آنکه چـون او را یـاد دارد اگـر ذکـرش فرامـوش کنـد زیـان نـدارد زیـان آن دارد کـه ذکـرش یـاد کنـد و او را 
ور باشـد پـس اعـراض از مـذکور بـا پنداشـت ذکـر بغفلـت نـزدیکرت بـود از اعـراض فراموش کند که ذکر غـري مـذک

حضور به غفلـت نـزدیکرت  پنداشت و ناسی در نسیان و غیبت از مذکور پنداشت حضور نیست پس پنداشت بی بی
پنداشت از آنکه هالک طالب حق سزاوار درپنداشت ایشان است آنجا که پنداشت بیشرت معنی کمـرت  از غیبت بی

و آنجا که معنی بیشرت پنداشت کمرت و حقیقت پنداشت ایشان بهمـت عقـل باشـد و عقـل از همـت حاصـل آیـد و 
همت را با این همت هیچ مقاربت نباشد و اصل ذکر یا در غیبت یا در حضور چون غایب از خود غایب بود و به 

ضور آن نه ذکر بود که غیبت بـود حق حاضر آن ذکر بود که آن مشاهده باشد و چون ازحق غیبت بود و به خود ح
  . و غیبت از غفلت بود
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آخـر چنـني بنـدی : کرد و نعـره همـی زد گفـت نقلست که روزی به بیمارستانی شد دیوانۀ را دید که های هویی می
  . ای غافل بند برپای من است نه بر دل: اند چه جای نشاطست گفت گران بر پای تو نهاده

اند همه معذور و ایشان راعذر هست مردمان  این قومی: گفت رفت و می دان مینقلست که روزی به گورستان جهو
کشیدند تا به سرای قاضی قاضی بانگ بروزد که ایـن چـه سخنسـت کـه تـو  این سخن بشنیدند او را بگرفتند و می
  . ورنداز آنجا قضاء تو است معذور نیند اما از آنجا که قضاء اوست معذ: گفتۀ که جهودان معذورند شیخ گفت

نقلست که شیخ را مریدی بود روزی غسل جمعه آسان فرا گرفت پس روی به مسجد نهاد و در راه بیفتاد و رویش 
شـاد بـدان بـاش کـه : شـیخ گفـت: مجروح گشت تا البدش بیامد وبازگشت و غسل کرد این سخن با شیخ بگفت

  . سخت فرا گريند اگرت فرو گذارند از تو فارغند
بـه طاعـت دایـم و : که شما را بچه فرماینـد گفـت: به نیشابور آمد اصحاب بوعثمان راگفتنقلست که شیخ وقتی 

فرماینـد چـرا رغبـت نفرماینـد بـه دیـدار  ایـن گربگـی محـض اسـت کـه شـما را می: تقصري دروی دیدن شیخ گفت
  . آفریننده و دانندۀ آن

کلوخ برای استنجاء در توبره نهادند گفتنـد نقلست که یکبار شیخ ابوسعید ابوالخري قصد زیارت مرو کرد بفرمود تا 
که شیخ ابوبکر واسـطی گفتـه اسـت و او سـر موحـدان : شیخا در مرو کلوخ همی یابیم سر این چیست شیخ گفت

وقت خویش بوده است که خاک مرو خاکی زنده است روا ندارم که من بخاکی استنجا کنم که زنده باشد واو را 
که در راه حق خلق نیست و در راه خلق حق نیست هر که روی در خود دارد قفاء ملوث گردانم و از کلمات اوست 

او در دین بود و هرکه روی در دین دارد قفاء او در خود بود هرکجا که تویی تست حظ تست و خـالف راه اسـت 
  . و هر کجا که ناکامی تست مجال دین آنجاست

به دریای نبوت اسـت و حـق توحیـدمحیط اسـت راه شرع توحید است و حق توحید شرع توحید را گذر : و گفت
شرع بر آن تست چون سمع و بصر و اثبات تونسبت به شرکت دارد و وحدانیت از شرک منزه است ایمان کـه رود 
درکوکبۀ شرک رود ایمان پاکست اما غذای او ظن شرک صـورت نبنـدد و معرفـت همچنـني و علـم وحـال و ایـن 

ند و اسباب دستگري ایشان نه بواسطۀ انبیا از دریـای خلقیـت و بشـریت بـريون ا خلق در دریای کینونیت غرق شده
گذرند و در دریای وحدانیت غریق شوند و مستهلک شوند کس از ایشان نشان ندهد شرع توحید چون چراغست 
و حق توحید چون آفتاب چون آفتاب نقاب از جمال جهان آرای خود برگريد نور چراغ بعالم عدم شود موجودی 

پذیر نیست  پذیر است وحق توحید نسخ بود در عدم و نورچراغ را با نور آفتاب هیچ والیت نبود شرع توحید نسخ
زبان بدل نسخ شود چون مرد بدل رسد زبان گنگ شود و دل به جان نسخ شود آنگاه هرچه گوید مـن اللـه بـود و 

برآب تابد آب را گرم کند صفت آب این سخن در عني نیست در صفت است صفت بگردد اما عني نگردد آفتاب 
انـد و در  امـوات غـري احیـاء در صـورت زنده: بگردد اما عني آب نگردد حق تعاىل در صفت بیگانگان این گفـت

دهد بـل  صفت مرده زندگی آن بود که ذات ازحیوة متمتع بود و ایشان زیان زدۀ حیوة خوداند و از مومنان خرب می
جـان بـراه فـرو شـود ایـن طایفـه از معـدومان موجودنـد و  ن بـر سـر راه نهـد و بیاحیاء عند ربهم مرد بایـد کـه جـا

اند هر که بخود زنده است مرده است و هر کـه بحـق زنـده اسـت نمـريد مـرگ نـه مـرگ  بیگانگان موجودان معدوم
  . کالبد است و عدم نه عدم کالبد آنجا که وجودست جان نامحروم است تا خود بکالبد چه رسد

نپذیرد و کس را زهرۀ آن نیست که قدم به صـحراء وجـود نهـد چنانکـه  ت توحید وجود هیچکس میشناخ: وگفت
گوید اکثر ذنبـی بمعرفتـی ایـاه هـر کـه بـا وجـود اوخطبـۀ  اند اثبات التوحید افساد فی التوحیدپريی می مشایخ گفته

خوانـد بـر شـرک خـود  می کند و هر که با وجـود خـود خطبـۀ وجـود او خواند بر کفر خود سجل می وجود خود می
دهد و هر که با هستی او هستی خود طلبد کافرست و هر که باهستی خود هستی او طلبد ناشناخته اسـت  گواهی می
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هر که خود را دید او را ندیده و هرکه او را دید خود را ندید و از خودش یاد نیاید جان از شادی بریده و در پـردۀ 
دارد و او را  ت قدس بخلیفتی فرستاد تا در والیت انسانیت او را نیابـت مـیعزت بماند حق تعاىل او را از حضر

نماید بی او و این کس را نه عبارت بود و نه اشـارت ونـه زبـان و نـه دل و نـه دیـده و نـه حـرف و نـه  به خلق می
شـرک بـود  صوت و نه کلمه و نه صورت ونه فهم و نه خیال و نه شرک اگر عبارت کند کفر بود و اگر اشارت کند

و اگر گوید دانستم جهل بود و اگر گوید شناختم فزونی بود و اگر گوید نشناختم مخذول بود و مطـرود عـدمی بـود 
در وجود و وجودی بود درعدم نه موجود بود درحقیقت ونه معدوم هـم موجـود بـر حقیقـت هـم معـدوم عبـارت 

م وظن اینهمه گرد حدیث دارد توحیـد در عـالم محرم راه توحید نیست و دانست در راه توحید بیگانه است و توه
و شنود و عبارت و اشارت و دید و صورت و خیال و چنني و چنـان اینهمـه : قدس خویش پاکست و منزه از گفت

کنـد برقـی از  لوث بشریت دارد و شناخت توحید از لوث بشـریت منـزه اسـت وحـده الشـریک لـه ایـن اقتضـا می
کند که عصاء موسی با سحرۀ فرعون کرد ولله غالـب علـی امـره نـور الهـی همـه شواهب الهیت بتابد با بشریت آن 

آئید که آتش غريت همه را بسوزد ما خود روزی شـما  چیزها را در کنف خود بدارد گوید شما به صحراء وجود می
و عدم خلق را به شما رسانیم اسرار مشایخ روضه توحید است نه عني توحید آنجا که ثناء ذکر کربیاء اوست وجود 

هر دو یکیست آنجا که عزت است افتقار و انکسار خلق یکیسـت آنجـا کـه قـدرت اسـت آشـکارا انـد و آنجـا کـه 
توحید است به نفی خود انکار نتوان کرد که درانکار خود انکار قدرت است و خود را اثبات نتوانند کرد که فساد 

  . گرداند کند وحدانیت معزول می قدرت ترا جلوه می توحید بود نه روی اثبات و نه روی نفی هم مثبت وهم منفی
د رهمه آسمانها زبان تهلیـل و تسـبیح هسـت ولـیکن دل ببایـد دل معنیسـت کـه جـز در آدم و فرزنـدان او : و گفت

نیست و دل از آن بود که راه شهوت ونعمت و بایست و اختیار بر تو ببندد و راه بر تو باشد زبان دل باید که بخود 
د نه زبان قول مرد باید که گنگ گویا بود نه گویای گنگ مرد آنست که معبودی که در پريامون وی اسـت دعوت کن

گوید علیه لعنه ازچهرۀ ما آینه سـاختند  قهر کند و جهد در قهر کردن خویش کند نه در لعنت کردن شیطان ابلیس می
گـرییم و تـو در مـا  ما در تو نگریم و بر خـود میو در پیش تونهادند و ازچهرۀ تو آینۀ ساختند و در پیش ما داشتند 

خندی باری راه رفنت ازو بیاموز که در راه باطل سر بیفکند و مالمـت عـالم ازو درپـذیرفت  نگری و بر خود می می
و در راه خود مرد آمد تو از دل خود فتوی در خواه که اگر هر دو کون بر تو لعنت کنند بهزیمت خـواهی شـد قـدم 

ه اگر این حدیث به مالمت هر دو سرای نه ارزد این شربت نوش مکن اگر در دو عالم بکاه برگی بـه درین راه من
چشم حقارت بريون نگری کلید عهد باز فرستاده باشی تا هر مویی که بر سر و تن تست ازو تربا نکنی و او بانکار 

طلـب تـو اسـت یعنـی بهشـت و از تو بريون نیاید توالی تو به حضرت درست نیاید چیـزی مطلـب کـه آن چیـز در 
چیزی هزیمت مشو که آن هزیمت از تو شود یعنی دوزخ و تو ازو او را خواه چون او ترا باشد همه چیزها پیش تـو 

  . باشد کمر بسته
هر جزوی از اجزاء تو باید که در حق جزوی دیگرمحو باشد که دویی در راه دین شرکست تا نه زبان دانـد : و گفت

و نه نیز دیده زبان را داند تار از خود بگوید تا هرچه نسبت بتو دارد در شواهد الهیت محو شود  که دیده چه دید
کننـد و خـود را اثبـات نشـان آنکـه مـرد را بـه  گویند اینست ظلمی عظیم دیگـر را نفـی می وحدیث محو و فقر می

او ورای همـه چیزهـا باشـد نـه  صحراء حقیقت آورده باشند آنست که پوششها از پیش دیدۀ او برداشـته باشـند کـه
  . چیزی ورای او

او برسد در او و او را سخن نمانده و از آن سخن گفنت خود آزاد بـود : گویندۀ بر حقیقت آن بود که گفت: و گفت
و سخن که روی در حضرت دارد آن بود که مستمع را مالمت نگريد و مخالف و موافق را میزبـانی کنـد و گوینـده 

و هر سخنی که مستمع را مفلس نکنـد و هـر دو عـالم را از دسـت وی بـريون نکنـد آن سـخن  را مدد زیادت شود
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دهد تـا او در غـرور خـود بـود و خلـق در غـررو  گوید نفسش به زبان معرفت این سخن بريون می بفتوای نفس می
زنـدگانی  فرماید ظلمات بعضها فوق بعض هرکه سخن گوینده به حق نشنود چشـمۀ وی چنانکه حق عز و عال می

در سینه وی خشک شود چنانکه هرگز از آن چشمه حکمت نزاید هر که از خانۀ خود بريون آید و راه با خانۀ خود 
روند  باز نداند آنکس را سخن گفنت در طریقت مسلم نیست درویش بنور دل باید که رود و به روزگار مـا بعصـامی

گوید او را سخن مسلم نیست چنانکه زنـان را حـیض اسـت  ا میگوید و ازکج زیرا که نابینااند هر که داند که چه می
افتـد و کـس بـود کـه در آن بمانـد و هرگـز پـاک : مریدان را در راه ارادت حیض است حیض راه مریدان ازگفـت

نشود و کس بود که او را حیض نباشد همه ایامش طهر باشد اما هیچ چیز را آن منقبت نیست که سخن را و سخن 
کند که او را  اند لیکن ما را سخن با آن کس است که دعوی می فات ذات همه انبیاء متکلم بودهصفتی است از ص

و خاموشـی اسـت نخسـت : زبان غیبست مرد باید که گویندۀ خاموش و خاموش گویا که آن حضـرت و رای گفـت
زبانیۀ دوزخ بینی  چشمه زبان باید که بسته شود تا چشمه دل بگشاد هزار زبان خداترس با فصاحت بینی در دست
  . و گویی بود: یک دل خدا شناس با نور نبینی در دوزخ مرید صادق را ازخاموشی پريان فایده بیش از گفت

وگفت خلعتی دادند با شرک بـر آمیختـه چنانکـه کسـی را شـربتی دهنـد بـا زهـر آمیختـه یکـی را کرامتـی یکـی را 
شـد از آنچـۀ مقصودسـت بازمانـد و آن مقامهـا در  فراستی یکی را حکمتی یکی را شناختی هر که عاشـق خلعـت

عالم شرع است کسانی را که به نور شرع راه روند زهد و ورع و توکل و تسلیم و تفویض و اخـالص و یقـني ایـن 
هـا  همه شرع اسـت و منـزل راه روانسـت کـه بـر مرکـب دل سـفر کننـد و ایـن همـه فراشـانند و بـر درگـاه روح پرده

ر روح نزدیکرت شوند باز آن کسان که بر مرکب روح سـفر کننـد ایـن افعـال و صـفات را آنجـا دارند تا با ابصا برمی
گذر نبود که آنجا نه زهد بود نه ورع ونه توکل بود ونه تسلیم ونه به مانند این روش بود روش باید کـه بـروح بـود 

دهـد از صـفات نفـس  ه خـرب میچنانکه روح است ونشان پذیر نیست راه وی نیز نشان پذیر نیست هر که تـرا از را
دهد که این حدیث نشان پذیر نیست از طلب پاکست از نظر پاکست هر کـه را بینـی کـه کمـر طلـب برمیـان  خرب می

بسته است هرچند بیشرت طلبد دورتر بود بایشان نمودند که کار ما از علت پاکست و نظر از علت است و طلب شما 
را بر دامن دیده بستم نموده بود که شما به نظر آوردید نه نظر علت دیـده بر دامن وجود بستم به حکم کرم ونمود 

  . بود
این خلق در عالم عبودیت فرو شـدند هـیچ کـس بـه قعـر نرسـید هـیچکس ایـن دریـای عبودیـت را عبـور : وگفت

قبلـه نتوانست کردن چون سر این بدانی آنگاه این بندگی از تو درست آید راه اهل حقیقت در عدم است تـا عـدم 
ایشان نیاید راه نیابند و راه اهل شریعت در اثبات است هر که بود خود نفی کند بزندقه افتد اما در راه حقیقت هر 
که اثبات خود کند به کفرافتد بر درگاه شریعت اثبات یابد بر درگاه حقیقت نفی دیدۀ صورت جز صورت نبینـد و 

و ورای صفت باید کـه از دریـای سـینه تـونهنگی خیـزد دیدۀ صفت جز صفت نبیند و این حدیث ورای عني است 
ذات خوار و صفات خوار و صورت خوار و هر صفت که در عـالم هسـت فـرو خـورد آنگـاه مـرد روان شـود واال 
یبقی فی الدار دیار دولت درعدم تعبیه است و شقاوت در وجود راه عدم در قهرست و راه وجود در لطف و این 

ازعدم از برای آنکه نه عدم دانند ونه وجود آنگه خلق وجود دانند نـه وجودسـت بـه خلق عاشق وجودند ومنهزم 
دانند نه عدم است عدم این جوانمردان به محـو اشـارت کننـد کـه عـدمی  حقیقت بلکه عدم است و آنچه عدم می

عني و  بود عني وجود ومحوی بود عني اثبات که هر دو طرف او از عني اثبات پاکست و وجودی که یک طرف او
  . رقم حیوة دارد لم یکن فکان

مرید در اول عدم مختار بود چون بالغ شود اختیارش نماند علم او در جهل خود بیند هستی او در نیستی : و گفت
اختیـاری خـود بینـد بیـان کـردن او بـیش از ایـن آفـت اسـت اشـارت و عبـارت محـرم  خود بینـد اختیـار او در بی
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رت نه عبارت نه قال نه حال نه بود نه نابود اگرخواهی که بـه مجاهـده بـدانی اینحدیث نیست این حدیث نه اشا
ندانی که در دریای هند و روم مجاهده است در دریای اسالم مشـاهده بایـد کـه مجاهـدۀ کـه در آن مشـاهده نبـود 

بـرون  همچنان باشد که کسی چیزی به بول بشوید پندارد که پاک شد رنگش برود اما همچنان نجس باشد هـر کـه
مرد بود درون مرد بود آنجـا کـه قـدم ایـن جـوانمردان اسـت همـه مریـدان مشـرکند و بنـای راه ارادت مریـدان بـر 
شرکست ایمان را ضد است و آن کفر است و توحید را ضد است و آن تشبیه است و ضد یقني شکست و این همه 

  . زنارها بباید برید حجابست که اینهمه در درگاههاییست که مریدان را بباید گذشت و این
در کارها که نفس تو موافق باشد با دل دل برگريد از آن و هر کاری که دروی خالف نفس است آنجـا دل : و گفت

  . بنه و قدم استوار کن تا ترا به خزانۀ قبول فرستند اگرچه صورت طاعت ندارد اولئک بیدل الله سیاتهم حسنات
  . ایست که در قبضۀ قدرت د و در حیز وجود کمرتاز ذرههمه چیزهائی که در تصرف اسم آم: و گفت
گریـزد زیـرا کـه عـاجر  شود عقل می چون حق ظاهر شود عقل معزول گردد هر چند حق به مرد نزدیک می: وگفت

است عاجزی را هم ادراک بعاجزی بود و معرفت ربوبیت نزدیک مقربـان حضـرت باطـل شـدن عقلسـت از بهـر 
بودیت است نه آلت دریافنت حقیقت ربوبیت و هر کرا مشغول کردند باقامت بنـدگی آنکه عقل آلت اقامت کردن ع

فاضلرتین عبـادت : و از وی ادراک حقیقت خواستند عبودیت از او فوت شد و به معرفت حقیقت نرسید و گفت
  . غایب شدن است از اوقات

است در وقت ازل اآلزال آنگه خلق ما پدید آمدگان ازل و ابدیم و درین شک نیست و ازل نشانی ربانی : و گفت
  . را بدیدن این خواند

سخن د رراه معاملت نیکوست ولیکن درحقایق بادی است که از بیابان شرک و جهد ونکـوئی اسـت کـه : و گفت
  . ازعالم بشریت پدید آمد

چهـار چیـز چهارچیز است که مناسبت ندارد و به حال عارف الیق نبود زهد و صرب و توکل و رضاکه این : و گفت
  . صفت قالبها است صفت روح ازین منزه است

  . فرزند ازل و ابد باشی بهرت از آنکه فرزند اخالص و صفا و صدق و حیا: و گفت
نیست بودن در راه حق بهرت از آنکه به تجرید و توحید نظر بود و آنجامنزل بود با وقوف بود یـا مشـربگاه : و گفت
  . سازد
یت و یگانگی واحد مقصود حـق گـردد هـر کـه صـفت نعـت جـالل او دریافـت حـق هر که دریافت وحدان: و گفت

  . مقصود او شود
  . هر جنایت که باشد رعایت اصل آنرا زیر و زبر کند و هیچ نگذارد: و گفت
خداوند جل جالله ترا در مذلت افالس و در ماندگی و شکستگی بیند بهـرت از آنکـه درپنداشـت و جلـوه : و گفت

  . عز و معاملت
نیت  قصد و بی هر که را مقصود جز ذاتست آنکس مغبون و نگوسارست و مستحق یکی گفنت آنست که بی: و گفت

نیـت کـه بـود و  درآید و نیست راه حق شود و به بقاء آن نیستی خود آنگـاه بنقطـه یگـانگی حـق وی قیـام کنـد بی
یق و اسرار عارفان دروغ گفتنـد در چنانکه راست گویان راست گفتند در حقا: وجود در این صورت نبندد و گفت

  . حقیقت حق
زشرتین اخالق آنست که با تقدیر بر آویزی یعنی آنچه تقدیر ازىل باشد تو خواهی که بضد آن بـريون آیـی : و گفت

  . و آنچه قسمت رفته است خواهی که بتغلب و آرزو و دعا آن قاعده بگردانی
و طلب کردو یافت ودیگر طلب کرد ونیافت و دیگری نیافـت اند یکی به شناخت  این قوم بر چهار صفت: و گفت
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و نیز با هیچ آرام نیافت مگر با وی چهارم نشناخت و طلب نکرد زیرا که او عزیزتر از آنست که طلب درو رسـد و 
  . آشکاراتر از آنست که طلب باید کرد

  . وزگار پدید آیدچون سر من بوفاء عهد ایستاده بود هیچ باک ندارم از حوادث که در ر: و گفت
  . هرگاه تاریکی طمع بسر درآید نفس در حجاب افتد و همه حظهای نفسانی: و گفت
معرفت دو است معرفت خصوص و معرفت اثبات اما معرفـت خصـوص مشـرتک اسـت و شـرک معرفـت : وگفت

زنعمـت قـدم  اسما و صفات و دالیل و نشانها و برهانها و حجابها و معرفت اثبات آنسـت کـه بـدو راه نیسـت و ا
پدید آید و چون پدید آید معرفت تو ناچیز و نیست شود زیرا که معرفت تو محـدث اسـت و چـون صـفت و نعـت 

  . قدم تجلی کند همه محدثات نیست شود
فضل باری تعاىل در مقابل کسب تو نبود و مکتسب نیست زیرا که هرچه مکتست بـود آنـرا عوضـی بـود و : گفت

ها یکی کن و بر یکی باست و همه بگرسنت را با یکی آور که  همه اندیشه: گفت عوض خارج است از فضل آنگاه
  . نظر همه نگرندگان یکی بیش نیست ما خلفکم و البعثکم اال کنفس واحده

روح از عالم کون خود بريون نیامده باشد که اگر بريون آمده بودی دل بوی اندر آمدی و این سـخن هرگـز : و گفت
  . پیمانه اندر نگنجد

  . خواهی که شریک او گردی پدید آرنده چیزها و متوىل کارها پیداتر از کارها است و تو می: وگفت
  . حجاب هر موجودی بوجود اوست از وجود خود: و گفت
  . چون ظاهر شود حق بر اسرار خوف رجا زایل شود: وگفت
شـاهد کننـد از جهـت آنکـه گردند و خواص مکرمند به صـفات ربوبیـت تـا م عوام در صفات عبودیت می: و گفت

  . عوام آن صفات احتمال نتوانند کرد به سبب ضعف اسرار خویش و دوری ایشان از مصادر حق
  . چون ربوبیت بر سرایر فرو آید جمله رسوم او محو گرداند و او را خراب بگذارد: وگفت
  . چون نظر کنی به خدا جمع شوی و چون نفس خود نظر کنی متفرق گردی: و گفت
خلق را جمع گردانند در علم خویش متفرق گردد در حکم و قسمت خویش بلکه جمع در حقیقت تفرقـه : تو گف

  . است و تفرقه جمع
ازل و ابد و اعمار و دهور و اوقات جمله چون برقیست در نعـوت قـال النبـی علیـه السـالم ىل مـع اللـه و : و گفت

ها آنست که نسبت جوئی بـه خـدای تعـاىل بـه  ین نسبتشریفرت: قوالیسعنی فیه معه شیء غريالله عز و جل و گفت
  . عبودیت
  . افضل طاعات حفظ اوقات است: وگفت
  . مخلوق عظیم قدر بود و بزرگ خطر چون حق او را ادب کند متالشی شود: وگفت
هـر کـه خـدای را پرسـتد بـرای بهشـت او مـزدور نفـس : ام و گفـت هرکه گوید من با قدرت منازعـت کـرده: وگفت

نیازست از عبادت تو پنداری  ست هر که خدای را پرستد برای خدای او از وی جاهلست یعنی خدای بیخویش ا
  . کنی کنی تو کار برای خود می که برای او کاری می

دورترین مرد از خدای آن بود که خدای را بیش یاد کند یعنی من عرف الله کل لسانه او نباید که یاد کند تا : و گفت
  . کند ذکر حقیق آن بود که زبان او گنگ شده بود وغیب بر زبان گویا شده و ذکر او غري او بود می بر زبان او یاد

  . از تعظیم حرمات خداوند آن بود که بازننگری به چیزی از کونني و نه به چیز از طریقهاء کونني: و گفت
  . صفت جمال و جالل مصادمت کردند از هر دو روح تولد کرد: وگفت
  . جان کافری آشکارا شود اهل عالم او را سجده کنند پندارند که حقست از غایت حسن و لطافت اگر: و گفت
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  . تن همه تاریک است و چراغ او همه سراست که کراسر نیست او همیشه درتاریکی است: و گفت
ت آن انـد حیلـت و حرکـت را بـه دریافـ اند و حکمتی اسـت کـه پرداخته احوال خلق قسمتی است که کرده: و گفت

  . مجال نیست
بیزارم از آن خدای که به طاعت من از من خشنود شود و به معصیت من از من خشم گريد پس او خود در : و گفت

  . بند من است تا من چکنم نه بلکه دوستان در ازل دوستانند ودشمنان در ازل دشمنان
  . نیاز شود ازجملۀ اشیا به خدا هر که خویش را از خدای بیند و جمله اشیا را از خدای بیند بی: و گفت
حیوة و بقاء دلها به خدایست بلکه غیبت از خداست به خدا یعنی تـا تـوانی کـه تـو بـه آن خـدائی خیـال : و گفت

  . شرک داری به خداء فناء فنا از فنا حاصل آید
  . شرک دیدن تقصري است وعثرات نفس و مالمت کردن نفس را: و گفت
د تا اعراض رادر سر او اثری بود و شواهد را در دل او خطری بل صحت محبت محبت هرگز درست نیای: و گفت

  . نسیان جمله اشیا است در استغراق مشاهده محبوب و فانی شدن محب از محبوب به محبوب
  . ها رحمت است مگر در محبت که درو هیچ رحمت نیست بکشند و از کشته دیت خواهند در جمله صفت: و گفت
ست که اعتمادت برخیزد از حرکت و سکون خویش که هرگاه که این دو صـفت از مـرد سـاقط عبودیت آن: و گفت

  . شود به حق عبودیت رسید
  . توبه قبول آنست که مقبول بوده باشد پیش از گناه: و گفت
  . ادبی بازدارند خوف و رجا دو قهارند که از بی: و گفت
نهان و آشکارا نماند و هـر کـرا توبـه نصـوح بـود بامـداد توبه نصوح آن بود که بر صاحب او اثر معصیت پ: و گفت

  . وشبانگاه او از هر گونه که بود باک ندارد
  . تقوی آن بود که از تقوی خویش متقی باشد: وگفت
اند برای آنکه دنیا را در دل ایشان رونقـی نبـودی  اهل زهد که تکرب کنند بر ابناء دنیا ایشان در زهد مدعی: و گفت

  . ردن از آن بر دیگری تکرب نکردندیبرای اعراض ک
چه صولت آوردی بزهد در چیزی و باعراض از چیزی که جمله آن به نزدیک خدای تعـاىل بـرپ پشـۀ وزن : و گفت
  . نیست
  . صوفی آنست سخن از اعتبار گوید و سر او منور شده بود بفکرت: وگفت
ای تعاىل مشغول گردد و به خـدای نیازمنـد بـود بنده را معرفت درست نیاید تا صفت او آن بود که به خد: و گفت

  . یعنی مشغوىل و نیازمندی او حجابست
هر که خدای را بشناخت منقطع گشت بلکـه گنـگ شـد و هـر کـه بـه محـل انـس نتوانـد رسـید آنکـه او را : و گفت

  . وحشت نبود از جمله کون
  . عوض چشم داشنت بر طاعت از فراموش کردن فضل بود: و گفت
  . تها کرده شده است و صفتها پیدا گشته چون قسمت کرده شد به سعی و حرکت چون توان یافتقسم: وگفت
  . هر کرا بندگی کردن ازو بخواهند و در حقیقت حق تعاىل بدانسنت از هر دو مقام ضایع بماند: وگفت
تعـاىل بـدو  پریدنـد در نزدیـک خـداء طلب کردم معدن دلهای عارفان در هوای روح ملکوت دیدم که می: و گفت

  . باقی ورجوعشان با او
تا مرد چنان نگردد که از آنجا که سرادقات عرش است تا اینجا که منتهاء ثـری اسـت هـز ذرۀ آینـۀ توحیـد : و گفت

  . وی گردد و هر ذرۀ او را بیند توحید او درست نیاید
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مایـد کـه محجـوب گردیـد از لـذت هر چند بتوانید رضا را کار فرمائید چنان مباشید که رضا شـما را کـار فر: و گفت
  . روئت و از حقیقت آنچه مطالعه کنید یعنی چون از رضا لذت یافت از شهود حق باز ماند

  . نگر تا بلذت طاعت و حالوت عبادت او غره شوی که آن زهر قاتل است: و گفت
   .شاد بودن به کرامات از غرور و جهل است و لذت یافنت باتصال نوعی است ازغفلت: و گفت
  . مباشید از آن قوم که انعام او را مقابلت کنند به طاعات و لیکن فرزند ازل باشید نه فرزند عمل: و گفت
عمل به حرکات دل شریفرت است از عمل به حرکات جوارح که اگر فعل رابه نزدیـک حـق قیمتـی بـودی : و گفت

  . تو با عمل مباش چهل سال پیغامرب علیه السالم خاىل نماندی از آن نگویم عمل مکن لیکن
  . هر که از قسمت یاد آرد از آنچه او را در ازل رفته از سوآل و دعا فارغ آید: و گفت
  . من بدان مومنم که حق تعاىل از من دانست از آنکه بر آن دانسته که من دانم مرا اعتماد نیست: و گفت
ازین فعل توان پیوسنت یـا بـه تـرک ایـن فعـل بنده گوید الله اکرب یعنی خدای از آن بزرگرت است که با وی : و گفت

  . ازو توان بریدن از بهر آنکه پیوسنت و بریدن با وی به حرکات نیست لیکن بقضاء سابق از لیست
  . چنانکه طفل از رحم بريون آید فردا دولت مرد و محبت ارباب او ازو بريون آید: وگفت
داء برایشان منت نهاد بانوار هدایت پس ایشان معصـومند از اند طبقه اول آن قومند که خ مردم بر سه طبقه: و گفت

اند که خدا برایشان منت نهاد بانوار عنایت پس ایشان معصومند از صغایر  کفر و شرک و نفاق و طبقه دوم آن قوم
و کبایر و طبقه سوم آن قومند که خـدا برایشـان منـت نهـاد بـه کفایـت پـس ایشـان معصـومند از خـواطر فاسـد و از 

حقري داشنت فقـر و سـرعت عضـب و حـب منزلـت از دیـدن نفـس اسـت و ایـن خلـع : ات اهل غفلت و گفتحرک
  . عبودیت بود و کوشیدن بالوهیت

هر که بشناخت او را غایب شد و هر که غرق شد در بحر شوق او بگداخت و هر کـه عمـل کـرد لوجـه اللـه : و گفت
  . بثواب رسید و هر که را سحظ دریافت عذاب بدو فروآمد

بلندترین مقام خوف آن بود کـه ترسـد کـه خـدای درو نگـرد خشـمگني و او را بـه مقـت گرفتـار کنـد و ازو : و گفت
  . اعراض نماید

  . حقیقت خوف در وقت مرگ ظاهر شود: و گفت
  . عالمت صادق آن بود که بنت با برادران پیوسته بود و بدل تنها با خدای: و گفت
  . چ کس خصومت نکند و کس را با او خصومت نباشد از فوت معرفتخلق عظیم آنست که با هی: و گفت
فزع اکرب براء قطیعت بود که ندا کنند که ای اهل بهشت خلود و الموت و ای اهل دوزخ خلود و ال موت : و گفت

  . پس گویند اخسوافیها و التکلمون
  . ریزد آن زیادتی بود که درو بود شرمگني که عرق از وی می: وگفت
  . اختیار بر آنچه در ازل رفت بهرت از معارضه وقت: و گفت
آن خلت که بدو نیکویها تمام شود و بنا بودن او همه نیکویها زشت بود استقامت است کـه تـرا فراسـتاند : و گفت

  . از آنچه نصیب نفس است وگشاده گرداند به آنچه نصیب تو خواهد بود
و معرفتـی بـود مکـني انـدر اسـرار کـه او را از غیـب بغیـب  فراست تو روشنائی بود که اندر دلها بدرخشـد: وگفت
  . برد تا چیزها ببیند تا از آنجا که حق تعاىل بدو نماید تا از ضمري خلق سخن همی گوید می

  . این قوم را اشارت بود پس حرکات اکنون نمانده است جز حسرات: و گفت
بسـاط و دون همتـی را جلـدی همـه از راه برگشـتند و اند و شره را ان ادبی خویشنت را اخالص نام کرده بی: و گفت

روند زندگانی در مشاهدۀ ایشان ناخوشی بـود و نقصـان روح اگـر سـخن گوینـد بخشـم گوینـد و  بر راه مذموم می
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کند از  دهد که از ضمري ایشان و شرۀ ایشان در خوردن منادی می اگرخطاب کنند به تکرب کنند ونفس ایشان خرب می
  . ان است قاتلهم الله اىل یؤفکونآنچه در سر ایش

ما مبتال شدیم به روزگاری که نیسـت درو آداب اسـالم ونـه نیـز اخـالق جاهلیـت ونـه احکـام خداونـدان : و گفت
  . مروت
کنم و  جواىل فراگرفتند و پر سگ بکردند و پـارۀ فرشـته بـا آن سـگ در جـوال کردنـد هـر چنـد جهـد مـی: وگفت
  . تا باری در آشنایان نیفتند آیم کوشم با این سگان برنمی می

چهل سال در گرب کی بباید گذاشت تا مرد با ایمان رسد گفتند ایها الشیخ معنی این : و او را پرسیدند از ایمان گفت
آنکه تا پیغامربان علیهم السالم را چهل سـال نبـود ایشـان را وحـی نیامـد نـه آنگـه ایشـان را در آن : چه بود گفت

بالله لیکن آن کمال نبود باول که بعد از نبـوت ایشـان را حاصـل شـد امـا کـه تـو صـاحب  ساعت ایمان نبود نعوذ
نفس اماره باشی ونفس گربست به حکم حدیث تا ازگرب کی نفـس خـالص نیـابی بـا ایمـان حقیـق نرسـی گفتنـد 

کسـی خود و کس به مقام محمد نرسیده که هر دعوی کند کـه : هیچکس از مقام محمد علیه السالم بگذشت گفت
  . از مقام او بگذشت یا بگذرد زندیق بود که نهایت درجۀ اولیا بدایت درجه انبیا است

لقمۀ از ذکر خداء تعاىل که به دست یقني از مایدۀ معرفت برگريی در حالتی کـه : گفتند کدام طعام مشتهی تر گفت
  . نیکوگمان باشی بخدای

اء تعـاىل در خویشـنت نگـاه داریـد دیگـری وصـیت ارادت خـد: در وقت وفات گفتند کـه مـا را وصـیتی کـن گفـت
  . پاس اوقات و انفاس خویش را نگاهدار رحمةالله علیه: خواست گفت

  

  ذکر شیخ ابوعلی ثقفی رحمةالله علیه
آن پرورده اسرار آن خوکردۀ انوار آن مفتی تقوی آن مهدی معنی آن وىل صفی شیخ وقت بوعلی ثقفـی رحمةاللـه 

یز روزگار و صحبت بوحفص و حمـدون یافتـه و در نشـابور تصـوف ازو آشـکارا شـد در علیه امام وقت بود و عز
علوم شرعی کمال داشت و در هر فنی مقدم بود و دست از همه بداشت و به علم اهل تصـوف مشـغول شـد و در 
مـه میان صوفیان در سخن آمد و بیانی نیکو داشت و خلقی عظیم چنانکه نقل است همسایۀ داشت کبوتر بـاز و ه

روز او را از آن زحمتی عظیم بودی که کبوترانش بر بام سرای نشستندی و او سنگ انـداختی روزی شـیخ نشسـته 
بود و قرآن همی خواند همسایه سنگی در کبوتر انداخت سنگ بر پیشانی شیخ آمد و بشکست و خـون بـر روء او 

دفع کند کـه بـه نزدیـک امـري شـیخ مقبـول  فرو دوید اصحاب شاد شدند و گفتند فردا به حاکم شهررود و شر او را
در آن بوستان برو و چـوبی بـاز کـن و : القول است و ما از زحمت او باز رهیم شیخ خدمتکاری را بخواند و گفت

  . اکنون برو به کبوتر بازده و بگو این کبوتران را بدن چوب برانگیز: بیاور چون خادم چو ببیاورد گفت
بردنـد آن سـوء جنـازه کـه زن داشـت مـن  دم سه مرد و زنـی برگرفتـه بودنـد و میروزی جنازه دی: نقلست که گفت

برگرفتم و به گورستان بردم و نماز کردیم و دفن کردیم گفتـیم شـما را هـیچ همسـایه دیگرنبـود کـه یارمنـدی کـردی 
ب را بـه گفتند بود ولیکن این را حقري داشتندی گفتم او کاری کردی گفتند مخنث بود مـرا بـروی رحمـت آمـد شـ

خواب دیدیم که یکی بیامد و روی او چون ماه شب چهارده لباسی فاخر پوشیده و تبسم همی کرد گفتم تو کیستی 
  . آن مخنثم که بر من نماز کردی و دفن کردی خدای تعاىل بر من رحمت کرد در آنچه مردمان حقري داشتند: گفت

طوایف صحبت دارد هرگز به جایگاه مردان نرسـد کسی جمله علوم جمع کند و با جمله : و سخن اوست که گفت
مگر ریاضت یافته باشد به فرمان شیخی یا امامی یا مؤدبی ناصب که هر که را ادب فرماینده نباشد کـه او را از هـر 
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چه مذموم بود نهی کند و امامی فراگرفته نباشد که عیوب اعمال او بدور نموده باشد و رعونات نفس او در چشم 
  . ه در هیچ معاملۀ اقتدا بدو روا نباشدنهاد او می
  . طمع مدار راستی از آنکه راستش نکرده باشند و امید مدار ادب از کسی که ادبش نداده باشند: وگفت
هر که با بزرگان صـحبت دارد نـه از طریـق حرمـت محـروم مانـد از فوایـد ایشـان و از برکـات ایشـان و از : و گفت

  . و پدید نیایدانواری که ایشان را بود هیچ بر
فروع صحیح نخیزد مگر از اصل صحیح پس هرکه خواهد که افعال او صحیح بود و بـر جـاده سـنت بـود : و گفت

  . گو نخست در دل اخالص درست کن که درستی اعمال ظاهر از درستی اعمال باطن خیزد
ید مگر آنکه خـالص بـود و آر هیچ کار مکنید براه خدای مگر آنکه صواب بود و هیچ صواب را به جا می: و گفت

  . بهیچ خالص قیام منمایید مگر آن به موافقت سنت بود
مرد چنان باید که ازین چهار خصلت غافل نماند یکی صـدق قـول دوم صـدق عمـل سـوم صـدق مـودت : و گفت

  . چهارم صدق امانت
  . علم حیوة دلست ونورچشم از ظلمت جهل: وگفت
کسی روی نهد وآفتست حسرتهای دنیا چـون رو، از کسـی بگردانـد و  آفت آفت است اشتغال دنیا چون به: وگفت

عاقل آنست که هرگز فرو نیاید به چیزی که چون روی بدو نهد همه مشغوىل بـود و چـون از کسـی روی بازگردانـد 
  . همه حسرت بود

  . وای کسی که بفروخته باشد همه چیزها بهیچ چیز و خریده باشد بهیچ چیز همه چیزها: وگفت
روزگاری در آید که زنـدگانی دروخـوش نباشـد هـیچ مـؤمن را مگـر خویشـنت را بـر فـرتاک منـافعی نبیننـد : فتو گ

  . نعوذبالله من شر ذلک
  

  ذکر شیخ جعفر خلدی رحمةالله علیه
آن صاحب همت آن ثابت امت آن کوه حلم آن بهر علم آن دولت بـازازىل و ابـدی شـیخ جعفـر خلـدی رحمةاللـه 

ود و در علم طریقت یگانه بود و از کربای اصحاب جنید بود و از قدمای ایشان و در انواع علوم علیه عالم زمانه ب
صـد و : گفـت متبحر و در اصناف حقایق متعني و او را کلماتی عاىل است حوالۀ آن با کسـی دیگـر کـرد وقتـی می

نـه کـه او را از : فـتسی واند دیوان اهل تصوف نزدیک من است گفتند از کتب محمد ترمدی هـیچ هسـت تـرا گ
  . شمار صوفیان ندانم که او آرایش مشایخ بود ومقبول بود

نقلست که شصت حج بکرده بود مریدی داشت او را حمزه علوی گفتند شبی حمزه قصـد کـرد کـه بـه خانـه شـیخ 
 :امشب اینجا باش مگر حمزه طعامی به مرغ در تنور خواست نهاد تـا فرزنـدانش بخورنـد گفـت: برود شیخ گفت

اگر امشب اینجا باشم فردا نماز بامداد اینجا بباید کرد و بباید بود تا نماز بامداد و چاشتگاه با شیخ بگذارم و دیر 
مهمی دارم : امشب اینجا بباش گفت: شیخا بروم گفت: شود و طفالن گرسنه بمانند و در بند من باشند پس گفت

آن طعام بیار کنیزک آن : ر نهاد پس دیگر روز کنیزک را گفتتو دانی به خانه آمد و آن طعام به مرغ در تنو: گفت
طعام را از تنور برآورد و در راه که میامد پایش بر سنگ افتاد و تابه بر زمني افتاد و بشکست و طعام بریخت مرغ 

رآمـد و بازرو آن مرغ بیار تا بشوم و بکار بریم درین بودنـد کـه ناگـاه سـگی از در د: بر راهگذر بیفتاد حمزه گفت
اکنون چون اینهمه از دست بشد باری برخیزم و صحبت شیخ از دست ندهم و به نزدیک شیخ : مرغ را بربد گفت

هرکه گوشت پارۀ دل مشایخ گوشـت نـدارد گوشـت او بسـگ دهنـد حمـزه : آمد شیخ را چون چشم برو افتاد گفت
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  . پشیمان شد و توبه کرد
ترک دعوی و پنهـان داشـنت : تصوف چیست گفت: ه خواب دید گفتنقلست که یک روز پیغامرب را علیه السالم ب

  . معنی
  . حالتی که درو ظاهر شود عني ربوبیت و مضمحل گردد عني عبودیت: و از او پرسیدند که تصوف چیست گفت

تصوف طرح نفس است در عبودیت و بريون آمدن از بشریت و نظر کردن به خدای تعاىل بـه کلیـت و ازو : و گفت
  . تلوین ایشان تلوینی برای زیادتی از بهر آنکه هر که را تلوین نبود زیادتی نبود: از تلوین فقر گفت پرسیدند
چون درویش را بینی که بسی خورد بدانکه او از سه چیز خاىل نبود یا وقتی که برو گذشـته اسـت ونـه در : و گفت

  . ه بر جاده بود یا درحال موافقتی نداردآن وقت چنان بوده است که باید یا بعد از این خواهد بود چنانکه ن
توکل آنست که اگر چیزی بود و اگر نبود دل در دو حالت یکسان بود بلکه اگر نبود : او را پرسیدند از توکل گفت

  . طرب درو بود واگر بود او طرب در او نبود بلکه توکل استقامت است با خدای تعاىل در هر دو حالت
  . ر صرب یک ساعت استخري دنیا و آخرت د: و گفت
  . فتوت حقري داشنت نفس است و بزرگ داشنت حرمت مسلمانان: و گفت
  . عقل آنست که ترا دور کند ازمواضع هالک: وگفت
  . بندۀ خاص باش خدای را تا از اغیار نگردی: و گفت
  . سعی احرار از بهر نفس خویش نبود بلکه برای برادران بود: و گفت
  .ه به همت شریف به مقام مردان توان رسید نه بمجاهدتشریف همت باش ک: و گفت
انـد از اهـل عالیـق و قطـع  لذت معامله نیابند با لذت نفس از جهـة آنکـه اهـل حقـایق خـود را دور کرده: و گفت
  . اند آن عالیق که ایشان را قاطع است از حق پیش از آنکه آن عالیق بر ایشان راه بریده گرداند کرده
  . د نکند د رمعرفت خویش قبول نکنند خدمت اوهر که جه: و گفت
روح صالح بهر که رسد الزم گريد مطالبه نفس به صدق در جملۀ احوال و هرکه روح معرفـت بـوی رسـد : و گفت

  . او بشناسد موارد و مصادر کارها و هر که روح مشاهده بدو رسد مکرم گردد بعلم لدنی
ینی در دجله افتاد آن دعا بر خواند حاىل نگاه کرد نگني در میـان نقلست که اودعایی داشت آزموده وقتی او رانگ

کتاب بازیافت شیخ ابونصر سراج گوید آندعا این بود یا جامع الناس لیوم الریب فیه اجمع ضالتی چـون وفـاتش 
  . نزدیک آمد به بغداد بود و خاک بشونیزیه است آنجا که سری سقطی و جنید رحمة الله علیه

  

  ودباری رحمةالله علیهذکر شیخ علی ر
آن رنج کشیده مجاهده آن گنج گزیده مشاهده آن بحر حلم و دوستداری شیخ علی رودباری رحمةالله علیـه رحمـة 
واسعة از کامالن اهل طریقت بود و از اهل فتوت و ظریفرتین پريان و عالمرتین ایشان به علم حقیقت و در معامله 

و اهل بغداد جملۀ حضرت او را خاضع بودند و جنید قایل به فضـل او  و ریاضت و کرامت و فراست بزرگوار بود
بود و به همه نوعی به صواب بود و درحقایق زبانی بلیغ داشت و در مصر مقیم بودی و صحبت جنید و نـوری و 

  . ابن جال یافته و او را کلماتی بلیغ و اشاراتی عاىل است
ای جـوانمرد اجتمـاع ایـن : شیخ چیـزی بگویـد گفـت: ت گفتگش نقلست که جوانی مدتی بر او بود چون باز می
  . قوم بوعده بود و پراکندن ایشان به مشاورت نه

وقتی درویشی بر ما آمد و بمرد او را دفن کردیم پس خواستم کـه روی او را بـاز کـنم و بـر خـاک نهـم تـا : و گفت
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کنی پس از انکـه مـا را عزیـز کـرده اسـت  مرا دلیل می: خدای تعاىل بر غریبی او رحمت کند چشم باز کرد و گفت
آری من زنده و محبان خدا زنده باشـند تـرا ای رودبـاری فـردا یـاری : گفتم یا سیدی پس از مرگ زندگانی گفت

  . دهم
یک چندگاهی من به بالء وسواس مبتال بودم د رطهارت روزی بدریا یـازده بـار فـرو شـدم و تـا : نقلست که گفت

یافتم در میانه رنجیده دل گشتم گفتم خـدایا العافیـة هـاتفی  ماندم که وضو درست نمیوقت فرو شدن آفتاب آنجا 
  . آواز داد از دریا که العافیة فی العلم
صوفی آنست که صوف پوشد بر صفا و بچشاند نفس را طعم جفـا و بینـدازد : ازو پرسیدند که صوفی کیست گفت

  . دنیا از پس قفا و سلوک کند به طریق مصطفی
  . صوفی که از پنج روزه گرسنگی بنالد او را به بازار فرستید و کسب فرمایید: و گفت
  . تصوف صفوت قربست بعد از کدورت بعد: و گفت
  . تصوف معتکف بودن است بردو دوست و آستانه بالني کردن اگرچه مريانندت: و گفت
  . تصوف عطاء احرارست: و گفت
چون هر دو بایستد مـرغ بایسـتد و چـون یکـی بنقصـان آیـد دیگـر خوف و رجا دو بال مردند مانند مرغ : و گفت

  . ناقص شود و چون هر دو نماند مرد در حد شرک بود
  . حقیقت خوف آنست که با خدای از غري خدای نرتسی: و گفت
محبت آن بود که خویش را جمله به محبوب خویش بخشی و ترا هیچ بازنماند از تو و پرسیدند از توحید : و گفت
  . استقامت دل است باثبات یا مفارقت تعطیل و انکار :گفت
نافعرت یقینی آن بود که حق را در چشم تو عزیز گرداند و مادون حق را خورد گرداند و خوف و رجا در دل : و گفت

  . تو ثابت کند
  . جمع سر توحید است و تفرقه زبان توحید: و گفت
  . نهایت دارد از کرامتهاء بی ست بر آنچه در باطن میگرداند از نعمتها دلیل ا آنچه بر ظاهر می: و گفت
شوند از خویش یا چگونه ازو غایب شـوند اشـیا  چگونه اشیا بدو حاضر آیند و جمله بذوات فانی ازو می: و گفت

  . گريند سبحان آنکه او را نه چیزی حاضر تواند آمد و نه ازو غایب تواند شد که جمله ازو و صفات او ظهور می
  . حق تعاىل دوست دارد اهل همت را از برای این اهل همت او را دوست دارند: و گفت
  . ایم چون تیزی شمشري اگر هیچ گونه بجنبیم بدوزخ درافتیم مادرین کار به جائی رسیده: و گفت
  . اگردیدار او از ما زایل شود اسم عبودیه از ما ساقط گردد یعنی زنده نمانیم: و گفت
  . ه آن نفس از اضطرار بود آنرا نهایتی نبودکمرتین نفسی ک: و گفت
چنانکه خداوند تعاىل فریضه کرد بر انبیا ظاهر کردن معجزات و براهني همچنان فریضه کرد بر اولیا پنهـان : و گفت

  . کردن احوال و مقامات تا چشم اغیار بر آن نیفتد و کس آنرا نبیند و نداند
  . ر نهاد خود آن توحید او را از آتش برهاندهر که را در راه توحید نظر افتد ب: و گفت
چون دل خاىل گردد از چپ و راسـت ونفـس از چـپ و راسـت و روح از چـپ و راسـت از دل حکمـت : و گفت

پدید آید و از نفس خدمت و ازروح مکاشفت و بعد از این سه چیز دیدن صنایع او و مطالعـه سـرایر او و مطالعـه 
  . حقایق او
  . گفتم چه بود آنکه ننگری از چپ و راست عالمت این چه: و گفت

من راضیم بدانکه از سماع سر بسر خالص یابم گفتند چگویی در کسـی کـه از سـماع : و پرسیدند از سماع گفت
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آری رسـیده : مالهی چیزی بشنود گوید مرا حاللست که به درجۀ رسیدم که خالف احوال در مـن اثـر نکنـد گفـت
  . است ولیکن به دوزخ

اند الحاسـد جاحدالنـه الیرضـی بقضـاء  ام جواب نتوانم داد و اما گفته من درینمقام نبوده: ز حسد گفتپرسیدند ا
  . الواحد
آفت از سه بیماری زاید اول بیماری طبیعت دوم بیماری مالزمت عادت سیم بیماری فساد صحبت گفتند : و گفت

به حرام نگریسنت و غیبـت : چیستگفتحرام خوردن گفتند مالزمت عادت : ای شیخ بیماری طبیعت چیست گفت
  . بهرچه پدید آید در نفس متابعت آن کنی: شنیدن گفتند فساد صحبت چیست گفت

بنده خاىل نیست از چهار نفس یا نعمتی که آن موجب شکر بود یا منتی که موجب ذکر بود یا محنتـی کـه : وگفت
  . موجب صرب بود یا ذلتی که موجب استغفار بود

  . ترین گنج مؤمن حیاست از حق را واعظیست و واعظ دل حیاست و فاضلهر چیز : و گفت
  . مکاشفت اسرار است به مشاهدۀ محبوب: پرسیدند ازوجد در سماع گفت

طریقت میان صفت وموصوف است هر که نظر کند به صفت محجوب بود و هر کـه نظـر کنـد بـه موصـوف : و گفت
  . ظفر یابد
  . و بسط اول اسبابست بقا راقبض اول اسباب است فنا را : و گفت
مرید آن بود که هیچ نخواهد خود را جز آنکه حق تعاىل او راخواسته باشد و مرد آن بود که هیچ نخواهـد : و گفت

  . از کونني بجز از حق تعاىل
ننگرتین زندانها همنشینی با نااهلست و چون وقت وفاتش رسید خواهرش گویـد سـر بـر کنـار مـن داشـت : و گفت

کنند که یا باعلی ما ترا بجائی  ها گشاده است و بهشت آراسته و بر ما جلوه می درهای آسمان: کرد و گفت چشم باز
گویـد  نماینـد و ایـن دل مـا می کننـد و اشـتیاق می رسانیدیم که هرگز در خاطر تو نگذشته است و حوران نثارها می

  . ن نیست که بازگردیم بر شوتی والسالمبحقک الانظر لغريک عمری دراز در انتظار کاری بسر بردیم برگ آ
  

  ذکر شیخ ابوالحسن حصری رحمةالله علیه
آن عالم ربانی آن حاکم حکم روحانی آن قدوۀ قافلۀ عصمت آن نقطۀ دایرۀ حکمت آن محرم صاحب سری شیخ 

د و بـه ابوالحسن حصری رحمةالله علیه شیخ عراق بود و لسان وقت و حاىل تمام داشت و عبارتی رفیع بصری بو
بغداد نشستی و صحبت شبلی داشتی و معرب عظیم بودی و در بغداد با اصحاب خود سماع کردی در پیش خلیفه 

نشـینند  کنند و در سماع می کوبند و حالت می گویند و پای می اند و سرود می  او را غمز کردند که قومی بهم در شده
زد و  آن مرد که دست می: شدند کسی خلیفه را گفتمگر روزی خلیفه برنشسته بود در صحرا و حصری باصحاب 

چـه مـذهب داری گفـت مـذهب بوحنیفـه داشـتم بـه : کوبد اینست خلیفه عنان بازکشـید حصـری را گفـت پای می
: آنچیسـت گفـت: مذهب شافعی باز آمدم و اکنون خود بـه چیـزی مشـغولم کـه از هـیچ مـذهبم خـرب نیسـت گفـت

آنکـه دیگـر : از دوجهان بدون او به هیچ چیـز نیارآمـد و نیاسـاید گفـتآنکه : صوفی چه باشد گفت: صوفی گفت
دیگر حصـری : کند گفت آنکه کار خویش بدو بازگذارد که خداوند اوست تا خود به قضاء خویش توىل می: گفت
ایشـان را مجنبانیـد کـه : فما بعد الحق االالضالل چون حق را یافتند به چیـزی دیگـر ننگرنـد خلیفـه گفـت: گفت
  . اند که حق تعاىل را نیابت کار ایشان دارند ان قومی بزرگایش

نقلست که احمد نصر شصت موقف ایستاده بود بیشرت احرام از خراسـان بسـته بـود یکبـار در حـرم حـدیثی بکـرد 
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پريان حرم او را از حرم بريون کردند گفتنـد دویسـت وهشـتاد پـري درحـرم بودنـد تـو سـخن گـویی انـدر آن سـاعت 
آن جوان خراسانی که هر سال اینجا آمدی اگر این بار بیاید نگر تـا : خانه بريون آمد و دربان را گفتبوالحسن از 

فالن وقت شیخ بريون : راهش ندهی چون احمد به بغداد آمد بر حکم آن گستاخی بدرخانۀ شیخ شد دربان گفت
بودنـد احمـد نصـر بیفتـاد و  که او را مگذارید و راست همان وقـت بـود کـه از حـرمش بـريون کـرده: آمد و گفت

یـا احمـد : بود آخر روزی شیخ بوالحسن بريون آمد و رو بدو کرد و گفت بیهوش شد و چند روز هم آنجا افتاده می
آن ترک ادب را که بر تو رفته است باید که بر خیزی و بروم شوی و یک سال آنجـا خـوک بـانی کنـی وجایگـاهی 

کن و بـه  اند و ویران کرده پس آنجا برو و بروز خـوک بـانی مـی را گرفتهبوده است مسلمانان رادر طرسوس کفار آن
شب بدان جایگاه میشو و تا روز نماز میکن ونگر تا یک ساعت نخسبی تا بود که دلهاء عزیزان ترا قبول کنند مرد 

ک بـانی کـرد کار افتاده بود برخاست و بروم شد وجامۀ ناز برکشید و کمر نیاز بر میان جان بست و تا یکسال خـو
همـني زودتـر بـاش کـه : چنانکه فرموده بود پس بازگشت و به بغداد باز آمد چون به درخانقاه رسـید دربـان گفـت

قرار شیخ ابوالحسن چـون آواز بشـنید بـريون آمـد اور ا در  امروز شیخ هفت نوبت بريون آمده است به طلب تو بی
لبیک بـزد و روی در بادیـه نهـاد تـا حجـی دیگـر بکنـد یا احمد ولدی قرة عینی احمد از شادی : برگرفت و گفت

چون به حرم رسید پريان حرم پیش احمد بازآمدند و گفتنـد یـا والـده و قـرة عینـاً جـرمش همـه ایـن بـود کـه یـک 
  . گویند حدیث کرده بود و امروز همه بر دردکانها طامات می

راضی هستی که من از تو راضیم ندا آمـد کـه سحرگاهی نماز گزاردم و مناجات کردم وگفتم الهی : نقلست که گفت
  . ای کذاب که اگر تو از ما راضی بودی رضاء ما طلب نکردی

مردمان گویند حصری بقوافی نگرید مرادردهاست از حال جوانی باز که اگر از یک رکعـت دسـت بـدارم : و گفت
  . با من عتاب کنند

آمد در آخر نگاه کردم در عز هر صاحب عزی من بر  نظر کردم در دل هر صاحب دىل دلم بر جمله زیارت: و گفت
  . عز همه زیادت آمد پس این آیت بر خواند من کان یرید العزة فلله العزه جمیعا

اصول ما در توحید پنج چیز است رفع حدث و اثبات قدم و هجر وطن و مقارفـت اخـوان و نسـیان آنچـه : و گفت
  . نند ونداننددانی یعنی فراموش آنچه دا آموختۀ و آنچه نمی

بگذارید مرا به بالی من نه شما از فرزندان آدمید آنکـه بیافریـد حـق تعـاىل او را بـر تخصـیص خلقـت و : و گفت
واسطۀ غري او را زنده کرد و مالیکه بفرمود تا او را سجده کردند پس بـه فرمـانی کـه او را فرمـود در آن  بجانی بی

خواهـد بـود یعنـی چـون آدم را بخـود بازگذارنـد بـا همـه مخالف شد چـون اول خـم دردی بـود آخـرش چگونـه 
  . مخالفت باشند و چون عتاب حر در رسید همه محبت باشد

با تیغ انکار هرچه اسم و رسم بدان رسد سر بر نداری و سـاحت دل را از هـر چـه معلـول و معلـوم اسـت : و گفت
  . خاىل نگردانی و ینابیع حکمت از قعر دل تو به ظهور نیاید

  . هر گه دعوی کند اندر چیزی که ازحقیقت شواهد کشف براهني او را تکذیب کنند: و گفت
  . نشسنت باندیشه و تفکر در حال مشاهدۀ یک ساعت بهرت است از هزار حج مقبول: و گفت
  . چنني نشسنت بهرت از هزار سفر: و گفت
   .ترک آنچه درآنی بدانکه در آنی: بعضی را پرسیدم که زهد چیست گفت: وگفت

  . اگر در این روزگار پیغامربی بودی از ایشان بودی: ازو پرسیدند از مالمتی نعرۀ بزد وگفت
  . سماع را تشنگی دایم باید و شوق دایم که هرچند بیش خورد وی را تشنگی بیش بود: و گفت
ل باشد چکنم حکم سماعی را که چون قاری خاموش شود آن منقطع گردد و سماع باید که به سماع متص: و گفت
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  . پیوسته چنانکه هرگز نگردد
صوفی آنست که چون از آفـات فـانی گشـت دیگـر بسـر آن نشـود و چـون روء فراحـق آورد از حـق نیفتـد : و گفت

  . وحادثه را در اثر نباشد
  . صوفی آنست که او موجود نباشد بعد از عدم خویش ومعدوم نگردد بعد از وجود خویش: و گفت
  . او وجود اوست و صفات او حجاب او یعنی من عرف نفسه فقد عرف ربه صوفی آنست که وجد: و گفت
  . تصوف صفاء دل است ا زمخالفات: و گفت
تا مادام که کون موجود بود تفرقه موجود بود پس چون کون غالب گشت حـق ظـاهر شـد و ایـن حقیقـت : و گفت

  . جمع بود که جزء حق نبیند و جز ازو سخن نگوید رحمةالله علیه
  

  شیخ ابو اسحق شهریار کازرونیذکر 
اختیـار ابواسـحق  آن متقی مشهور آن منتهـی مـذکور آن شـیخ عـالم اخـالص آن محـرم حـرم خـاص آن مشـتاق بی

نهایـت و  شهریار رحمةالله علیه یگانۀ عهد بود ونفسی موثر داشت و سخنی جان گري و صدقی بغایت و سوزی بی
فراست بود و از کازرون بود و صحبت مشایخ بسـیار یافتـه بـود و  در ورع کماىل داشت و در طریقت دوربني و تیز

گویند از آنکه هرچه از حضـرت وی طلبنـد حـق تعـاىل بفضـل خـود آن مقصـود روا  تربت شیخ را تریاک اکرب می
  . گرداند

نقلست که آن شب که شیخ بوجود آمده بود از آن خانه نـوری دیدنـد چـون عمـودی کـه بـه آسـمان پیوسـته بـود و 
  . رفت و پدر و مادر شیخ مسلمان بودند اما جدش گرب بود خها داشت و بهر اطرافی شاخی از آن نور میشا

صنعتی آمـوخنت : گفت شد و می نقلست که در طفلی پدر شیخ را پیش معلم فرستاد تا قرآن آموزد وجدش مانع می
زد شیخ بـا پـدر و مـادر و جـد ماجراهـا خواست تا قرآن آمو او را اولیرت باشد که به غایت درویش بودند و شیخ می

شـد تـا بـر همـه  کرد تا راضی شدند و شیخ در تحصیل علم چنان حریص بود که پیش از همه کودکـان حاضـر می
  . سابق آمد
هر که در طفلی وجوانی مطیع حق باشد در پريی همچنان مطیع باطن او بنور معرفت منـور باشـد و ینـابیع : و گفت

ن او روان باشد و هر که در طفلی و جـوانی عصـیان کنـد و در پـريی توبـه کنـد او را مطیـع حکمت از دل او بر زبا
  . خوانند اما کمال شایستگی حکمت او را دیردست دهد و کمرت

کردم خواستم تا طریقت از شیخی بگريم و خدمت و طریق آن شیخ را مالزم باشم  در ابتدا که تحصیل می: و گفت
گـاه گـردان از سـه شـیخ یکـی عبداللـه خفیـف دو رکعتی استخاره کردم و  سر به سجده نهادم وگفـتم خـدایا مـرا آ

وحارث محاسبی و ابوعمروبن علی رحمهم الله که رجوع به کدام شیخ کنم و در خواب شدم چنان دیدم که شیخ 
ف اسـت و این کتابها از آن شیخ ابی عبدالله خفیـ: بیامد و اشرتی باوی بود وحمل آن خرواری کتاب و مرا گفت

تمام با این اشرت از بهر تو فرستاده است چون بیدار شدم دانستم که حواله به خدمت ویست بعد از آن شیخ حسني 
اکار رحمه الله بیامد و کتابهای شیخ ابی عبدالله پیش شیخ آورد یقني زیادت شد و طریقت او برگزیدم و متابعـت 

  . او اختیار کردم
نداری که هـر مسـافر کـه برسـد او رامهمـان کنـی مبـادا کـه در  و استطاعت آن تو درویشی: نقلست که پدرش گفت

تـا در مـاه رمضـان جمـاعتی مسـافران برسـیدند و هـیچ موجـود نبـود و شـام : اینکار عاجز شوی شیخ هیچ نگفت
ن ایـن را بـه درویشـان و مسـافرا: نزدیک ناگاه یکی درآمد و ده خروار نان پختـه و مـویز و انجـري بیـاورد و گفـت
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چنـدان کـه تـوانی خـدمت خالئـق : صرف کن چون پدر شیخ آن بدید ترک مالمـت کـرد و قـوی دل شـد و گفـت
  . تعاىل ترا ضایع نگذارد کن که حق می

نقلست که چون خواست که عمارات مسجد کند مصطفی را صلی الله علیه و سلم به خواب دید که آمد بود و بنیاد 
د بنیـاد کـرد مصـطفی را صـلی اللـه علیـه و سـلم در خـواب دیـد کـه بـا نهاد روز دیگر سه صف از مسج مسجد می

  . فرمود بعد از آن شیخ از آن فراخرت کرد صحابه آمده بود و مسجد را فراخرت از آن عمارت می
نقلست که چون شیخ عزم حج کرد در بصره جمعی از مشایخ حاضر شدند و سفره در میان آوردند گوشت پخته در 

چـون ایشـان چنـني : خورد بعد از آن شیخ گفـت نخورد ایشان گمان بردند که شیخ گوشت نمیآن بود شیخ گوشت 
خورم چون خـاىل شـوی  چون در میان جمع نمودی که گوشت نمی: گمان بردند گوشت نتوان خورد با نفس گفت

د و شـکر نیـز خـور به تنها خواهی خورد و عهد کرد که تا زنده بود گوشت نخورد و خرما نیـز نـذرکرده بـود و نمی
خورد وقتی شیخ رنجور بود طبیب شکر فرمود چندانکـه جهـد کردنـد نخـورد و هرگـز از جـوی  نذرکرده بود ونمی

  . خورشید مجوسی که حاکم کازرون بود آب نخورد
  . نقلست که شیخ وصیت کرده بود مریدان را که هرگز هیچ چیز تنها مخورید

پرسشی کند شیخ او را اجازت نداد پـس اتفـاق چنـان افتـاد کـه نقلست که مریدی اجازت خواست که خویشان را 
برفت وخویشان تباهه پخته بودند وی نیز بموافقت ایشان لقمۀ چند بخورد چون به خدمت شیخ آمـد اتفاقـا او را 
با درویشی مناظره افتاد و جرم به طرف وی شد و جامها که پوشیده بود به غرامت به درویشان داد و برهنه بمانـد 

  . تباهه بود که کار تو تباه بکرد: یخ چون او را بدید گفتش
های مبـاح بکشـتندی  نقلست که به جهت قوت شیخ قدری غله از قدس آورده بودند و آنرا تخم ساخته و در زمني

و بقدم حاجت قوت شیخ از آن بودی و در جامه نیز احتیاجی تمام کرده و تخـم آن از حـالل حاصـل کـرده و هـر 
  . دندی و جامه شیخ از آن بودی و گاه بودی که صوف پوشیدی و بغایت متورع و متقی بوده استسال زرع کر

خوردند چنانکه سبزی گیاه از زیر پوسـت ایشـان  نقلست که در ابتدا اصحاب شیخ از غایت فقر و اضطرار گیاه می
اختندی و وفات شـیخ در روز های کهنه برچیدندی و نمازی کردندی و از آن سرت عورت س پیدا بودی و جامه پاره

یکشنبه ثامن ذیقعده سنه ست و عشرین وار بعمائه بود عمر شیخ هفتاد ودو سـال بـود وگوینـد هفتـاد و سـه سـال 
  . قدس الله سره

نقلست که دانشمندی درمجلس شیخ حاضر بود چون شیخ ازمجلس پرداخت دانشـمند بیامـد و در دسـت و پـای 
گفتی در خاطرم آمـد کـه علـم مـن از او زیادتسـت و مـن  بوقتی که مجلس می: چه بودت گفت: شیخ افتاد و گفت

آورم و این شیخ با اینهمه جاه و قبول ومال بسیار که بر دسـت او گـذر  قوت بجهد میابم و بزحمت لقمه بدست می
ب کند آیا درین چه حکمتست چون این در خاطر من بگذشت در حال تو چشم در قندیل افکندی و گفتی که آ می

من از تو عزیزتر و فاضلرت و حیات تو و همه چیز بـه مـن : و روغن درین قندیل با یکدیگر مفاخرة کردند آب گفت
برای آنکه من رنجهاء بسیار دیدم از کشنت و درودن و کـوفنت و فرشـدن : است چرا تو بر سر من نشینی روغن گفت
دهم و تو بر مراد خود روی و اگر چیزی  روشنائی میسوزم و مردمان را  که تو ندیدۀ و با اینهمه در نفس خود می

  . ام در بر تو اندازند فریاد وآشوب کنی بدین سبب باالی تو استاده
  . پوشم پوشم برای خدا می آنچه من می: و گفت
روزی اندیشه کردم که چرا مشغولم بستدن صدقات و به درویشان مقیم و مسافر صرف کردم مرا باستدن و : و گفت
کار است مبادا که تقصريی رود و در قیامت به عتاب و حساب آن در مانم خواستم که درویشان را بگـویم  داد چه

که تا هرکس باز به وطن خود روند و به عبادت مشغول شـوند در خـواب شـدم مصـطفی صـلی اللـه علیـه و سـلم 
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  . که یا ابراهیم بستان و بده و مرتس: دیدم که مرا گفت
در میانـۀ . گفـت مت شیخ آمدند و هر یک را از دنیائی طمع بود و شیخ بر منرب وعظ مینقلست که دو کس به خد

سخن فرمود که هر که زیارت ابراهیم کند باید که حسبة لله را بود و هیچ طمع دنیاوی در میان نباشد و هر که بطمـع 
رمود که بحق آن خدای و غرض دنیائی پیش او رود هیچ ثوابی نخواهد بود پس جزوی از قرآن در دست داشت ف

ام قاضی طاهر در آن مجلس  که این کالم ویست که آنچه درین کتاب فرموده است از اوامر ونواهی به جای آورده
حاضر بود درخاطرش بگذشت که شیخ زن نخواسته است چگونه او همه اوامر و نواهی بجـای آورده باشـد شـیخ 

  . کرده است حق تعاىل این یکی از من عفو: روی بوی کرد و گفت
گـویم از رمـل و کلـوخ آن زمـني  کنم چـون در سـجده سـبحان ربـی االعلـی می وقتها در صحرا عبادت مـی: و گفت
  . کنند شنوم که به موافقت من تسبیح می می

داشت شـیخ هـر روز سـفره  نقلست که جهودی به مسافری شیخ آمده بود ودر پس ستون مسجد نشسته و پنهان می
کنـی جایـت خـوش نیسـت  ای جهـود چـرا سـفر می: از مدتی اجازت خواست که بـرود گفـتفرستاد بعد  بوی می

کردی شـیخ فرمـود کـه  دانستی که جهودم این اعزاز و اکرام چرا می ای شیخ چون می: جهود شرم زده شد و گفت
  . هیچ سری نیست که بدو نان نه ارزد

یـا شـیخ مـن نـدیم : ز خمر خوردن توبـه کـن گفـتنقلست که امري ابوالفضل دیلمی به زیارت شیخ آمد فرمود که ا
وزیرم فخر الملک مباداکه توبۀ من شکسته شود شیخ فرمود توبه کن اگر بعـد از آن در مجمـع ایشـان تـرا زحمـت 
دهند و فرمانی مرا یاد کن پس توبه کرد و برفت بعد از آن روزی در مجلس خمرخوارگـان حاضـر بـود پـیش وزیـر 

ای شیخ کجائی در حال گربۀ در میان دوید و آن آلـت خمـر بشکسـت و : ورد پس گفتکردند تا خمر خ الحال می
سبب گریـۀ تـو چیسـت : بریخت ومجلس ایشان بهم برآمد ابوالفضل چون کرامات بدید بسیار نگریست وزیر گفت

  . باش و دیگر او را زحمت نداد همچنان بر توبه می: وزیر او را گفت: حال خود باوزیر بگفت
پدری و پسری پیش شیخ آمدند تا توبه کنند شیخ فرمود که هر که پیش ما توبه کند و توبه بشکند وی را  نقلست که

در دنیا و آخرت عذاب و عقوبت باشد پس ایشان توجه کردند اتفاق چنان افتـاد کـه توبـه بشکسـتند روزی آتشـی 
  . افروختند آتش در ایشان افتاد و هر دو بسوختند می

ی بیامد و بر دست شیخ نشست شیخ فرمود که این مرغ چون از من ایمن است بر دست من نقلست که روزی مرغ
نشست و همچنني روزی آهوئی بیامد و از میان مردم بگذشت تا به خدمت شیخ رسید شیخ دست مبـارک بـر سـر 

  . قصد ما کرده است پس خادم را فرمود تا آهو به صحرا برد و رها کرد: آهوی بمالید و گفت
  . که از شیخ بوی خوش آمدی که نه بوی مشک و عود بود هرجا که بگذشتی بوی آن باقی بماندی نقلست

کنـد کـه در آن شـبهت  عجب دارم از آن کس کـه جامـه پـاک دارد و آنـرا بـه رنگـی می: گفت نقلست که روزی می
یلسـان از نیـل رنگ نیـل ایـن ط: فرمود طیلسانی برنگ نیل داشت پس گفت است یعنی رنگ نیل و چون این می

  . اند حالل است که از برای من از کرمان آورده
  . هر که حساب خود نکند درخوردن وآشامیدن و پوشیدن حال وی چون حال بهائم باشد: و گفت
  . ذکر حق تعاىل بدل فراگري و دنیا را بدست چنان مباش که ذکر را بر زبان گريی و دنیا را بدل: و گفت
: ور دل بود از آنکه آخرت غیب است و نور دل غیب و غیب را بغیب توان دیـد و گفـتبینائی مؤمن به ن: و گفت

  . کمرتین عقوبت عارف آنست که حالوت ذکر از وی بربایند
دنیاداران بندگان را بعیب جوارح رد کنند وبه ظاهر وی نگرند و حق تعاىل بندگان را بعیب دل رد کنـد و : و گفت

  . تعجبک اجسامهمبه باطن وی نگرد و اذارایتهم 
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ای قوم چه بوده است بازگردید از هر چه هست و روی با خداوند خود کنید که شـما را در دنیـا و آخـرت : و گفت
  . از وی گزیر نیست

تـوان شـمرد امـا زود باشـد کـه بیشـرت  انـد کنـد چنانکـه ایشـان را می  امروز در کازرون بیشرت گربند و مسلمان: وگفت
  . دک شوندمسلمان باشند و گرب ان

  . نقلست که بیست و چهار هزار گرب و جهود بر دست او مسلمان شدند
کرد آخر به شیخ کس  گفت تا چیزی از دنیا قبول کند او نمی نقلست که مالداری از لشکری بود و بارها شیخ را می

آزاد کردنسـت بلکـه آزاد مذهب ما نه بنده : فرستاد که چندین بنده بنام تو آزاد کردم و ثواب آن بتو دادم شیخ گفت
  . بنده کردنست برفق و مدارا

  . مرد آنست که بستاند و بدهد و نیم مرد آنست که بدهد و نستاند ونامرد آنست که ندهد و نستاند: وگفت
آمدنـد و بـدان معـراج بـه آسـمان  و گفت درخواب دیدم که ازین مسجد به آسمان معراجی پیوسته بودی مـردم می

  . شدند می
حق تعاىل این بقعه را کرامتی داده است که هر که قصد زیارت این بقعـه کنـد مقصـودی کـه دارد دینـی و : و گفت

  . دنیائی حق تعاىل او را کرامت کند
درین روزی چند در این دنیا اگر ترا برهنگی و گرسـنگی و ذل وفاقـه برسـد صـرب کـن کـه بـزودی بگـذرد و : گفت

  . بنعیم آخرت رسی
  . نیابند بخیالن و ملوالن وکاهالن سه گروه فالح: و گفت
جهـد : جهد کنید که چون از سابقان نتوانید بودن باری از دوستان ایشان باشید المرء مع من احـب و گفـت: و گفت

  . کن در دنیا تا از غفلت بیدار شوی که در آخرت پشیمانی سود ندارد
  . در پیش دارد در راه که روی برادران را از خود در پیش دار تا خدا ترا: وگفت
  . تر از آن نیست که کسی برادر مسلمان را حقري دارد هیچ گناه عظیم: و گفت
  . مومن تا لذات دنیا ترک نکند لذت ذکر حق تعاىل نیابد: و گفت
حق تعاىل هر بنده را عطائی داد و مرا حالوت مناجات داد و هر کسی را انس به چیـزی داد و مـرا انـس : و گفت

  . به خود داد
ان اللـه مـع الـذین اتقـوا : طلبند تو کرائـی و بـا کیسـتی پـس گفـت خوانند و می بار خدایا همه کس ترا می: گفت و

والذین هم محسنون حق تعاىل بآنکس است که در خال و مال از ذکروی غافل نشـود چـون فرمـان وی بشـنود در 
  . ادای آن بشتابد و چون نهی بیند از آن باز ایستد

که در میانۀ شب برخیزی و وضو سازی و چهار رکعت نماز کنی و اگر نفس مطاوعـت نکنـد  جهد آن کن: و گفت
  . دو رکعت بکن و اگر نتوانی چون بیدار شوی بگو الاله االالله محمد رسول الله

ای شـري تـا چـه گنـاه کـرده کـه : نقل است که روزی شريی بسته در پیش رباط می گذرانیدند شیخ چون بدید گفت
ای قوم برحال خود تکیه مکنید که شیطان را دامهاء بسیار اسـت کـه مـا : دام گرفتاری شدی پس گفت بدین بند و
  . اند اصحاب بگریستند شناسیم بسی شريان طریقت که در دام شیطان گرفتار شده آنرا نمی
ان مـرا بـه مـن خداوندا اگر در قیامت با من نیکوئی خواهی کرد مرا بر باالئی بدار و همه دوسـتان و یـار: و گفت

نمای تا خرم شوند و به فضل و رحمت تو همه با یکدیگر در بهشت شویم و اگر حال بگونۀ دیگرست مرا براهی 
  . فرست بدوزخ که کس مرا نبیند تا دشمنان من شادمانی نکنند

پـیش مـن  هر آنکس که هوای شهوت بر وی غالب است باید که زن کند تا در فتنه نیفتد و اگر دیوار و زن: و گفت
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  . یکسان نبودی زن کردمی
  . ترسم دارم و گاه از خوف هالک می ام در دریا که گاهگاه امید خالص می من همچو غرقه: و گفت
فرماید ای بنده من از همه عالم اعراض کن و روی به حضرت ما آور کـه تـرا از مـن در کـل  حق تعاىل می: و گفت

  . از من بگردانیحال ناگزیر است تا چند از من گریزی و روی 
بدبخت کسی باشد که ازدنیا برود و لذت انس و مناجات حق تعاىل نچشیده باشـد و هـر کـه ایـن چشـیده : و گفت

  . گوید پیوسته سلم سلم می
  . چگونه نرتسد بنده که او را نفس از یک جانب و شیطان از یک جانب و او در میانه عاجز: و گفت
  . نظام بود و هرگز هر دو حیوتش نیک نبود ظام باشد کار آخرتش بیهر که او را کار دنیا با ن: و گفت
هرکه بر سلطان دنیا دلريی کند مالش برود و هر که با صـالحان دلـري کنـد و مخالفـت ایشـان ورزد بنیـادش : و گفت

  . برود و ایمانش با خطر باشد
ت شما بوسه دهند که شما ندانید کـه در پرهیزید از آنکه فریفته شوید بدانکه مردم به شما تقرب کنند و دس: وگفت

  . آن چه آفتست
سخی را سر کیسه گشاده باشد و دستهای وی گشاده و درهای بهشـت گشـاده بـر وی و بخیـل را سـر کیسـه : و گفت

  . بسته باشد و دست وی از عطا دادن بسته و درهای بهشت بسته بروی
کنم و بـدل شـکر تـو  توفیق دادی تا به زبان ذکـر تـو مـی خداوندا نعمتهاء تو بر ما بیشمارست از جملۀ آن: و گفت
  . گویم و تو خداوند قادر کریم و ما بندگان عاجز مسکني سپاس ترا و شکر ترا و نعمتها همه از فضل تو است می

  . هر که دست دراز کندتا برادری مسلمان را بزند از من نیست: و گفت
  . و بیمار صوفی وسلطانپیش چهار کس دست تهی مروید پیش عیال : و گفت
چون دست خودبینی که به مخالفت مشغول است و زبان به کـذب و غیبـت و دیگـر جـوارح بـه موافقـت : و گفت

  . هوای نفس الهام و کشف غطا از کجا حاصل شود ترا
  . کند هنوز محبت باقی است حق تعاىل عقوبت کند عام را و عتاب کند خاص را و تامادام که عتاب می: و گفت

نقلست که چون کسی به خدمت شیخ آمدی تا طریق سلوک سرپد شیخ او را گفتی ای فرزندتصوف کـاری سـخت 
است گرسنگی باید کشید و برهنگی و خواری و با این همه روی تازه داری اگر سر اینهمه داری بطریقـت درآی و 

  . اگر نه بکار خود مشغول باش
  . گاری جاوید است ولیکن عزیز استپريی گفته است در اخالص یک ساعت رست: و گفت
برتسید و با هیچ کس بدمکنید که اگر کسی با کسی بدی کند حق تعاىل کسی بگمارد تا با وی مکافات آن : و گفت

  . کند در بدی کما قال الله تعاىل ان احسنتم احسنتم  النفسکم و ان أساتم فلها
را بدهـد و چـون از آن شـراب بیاشـامند از طعـام و حق تعاىل را شراب است در غیب کـه در سـحر اولیـا : و گفت

  . شراب مستغنی گردند
اللهـم : دوست خدا هرگز دوست دنیا نبود و دوست دنیا هرگز دوست خدا نبـود و شـیخ ایـن دعـا گفـت: و گفت

اجعل هذه البقعة عامرة بذکرک و اولیائک و اصفیائک اىل االبد و اجعل قوتنا یوم بیـوم مـن الحـال مـن 
تسب اللهم اجعلنا من المتحابني فیک و من المتباذ لني فیک و من المتزاورین فیک بحرمت حیث الیح

نبیک محمد المصطفی صلوات الله و سـالمه علیـه و انظـر اىل حوائجـه کمـا ینظـر االربـاب فـی حـوائج 
العبید و اىل ما یعمله من الذنوب، اللهم اغننا بحاللک عن حرامک و بفضلک عمـن سـواک و طاعتـک 

معصیتک یا من اذادعی اجاب و اذاسئل اعطی هب لنا من لدنک رحمة وهی لنـا مـن امرنـا رشـداً، عن 
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اللهم اغننا عن باب االطباء و عن باب االمراء و عن باب االغینا، اللهـم التجعلنـا بثنـاء النـاس مغـرورین 
ون الـدنیا والعن خدمتک مهجورین والعن بابک مطرودین و البنعمتک مستد رجني والمن الذین یـاکل

بالدین و ارحمنا یا ارحم الراحمني و صلی الله علیه خري خلقه محمد و آله اجمعني الطیبني الطـاهرین و 
  . سلم تسلیما دائما ابداً کثريا برحمتک یا ارحم الراحمني

ربنا انـی اسـکنت مـن ذریتـی بـواد غـري الهی ابراهیم خلیل تو علیه السالم ازحضرت تو درخواست که : و گفت
زرع عند بیتک المحـرم ربنـا لیقمـوا الصـلوه فاجعـل افئـدة مـن النـاس تهـوی الـیهم و ارزقهـم مـن  ذی

و دعای وی اجابت کردی و اگر من ابراهیم خلیل نیستم تو رب جلیـل هسـتی مـن نیـز  الثمرات لعلهم یشکرون
العامرابـذکرک و اللهـم ان تجعـل هـذا الـوادی الفقـر و المکـان الوعراهخواهیم  کنم و از تو در می دعا می

واگر این مکان مکان مکه نیست باری از وادی فقرا خاىل نیست از خرياتش  اولیائک من عبادک و اصفیائک
اللهـم اجعـل دعـائی خاىل مگردان و اهل این بقعه را ایمن گردان در دنیا و آخرت و از مکر شـیطان نگاهـدار 

وهممهـم واقفـه علیـه حتـی یتصـل فیـه  مرفوعاوندائی مسموعا واجعل وافئد فمـن النـاس تهـوی الـیهم
  . الخريات ویدوم اقامة الطاعات

من چگونه از حق تعاىل نرتسم و حبیب وخلیل و کلیم صلوات اللـه علـیهم اجمعـني ترسـیده بودنـد و روح : و گفت
  . علیه السالم ترسنده است

  . دارم می دارند و من ذکر خدای و قرآن خواندن دوست اهل دنیا مطاع دنیا دوست می: و گفت
از آنکه شیطان پلید است و خون پلیـد پلیـد : در معنی این حدیث که ان الشیطان یجری مجری الدم گفت: و گفت

  . در پلید گذرد اما ذکر حق تعاىل پاکست و روح پاک پاک در پاک گذرد
چیـزی رود کرامت هر کس آنست که حق تعاىل بر دست او براند از خريات و هر آنکس که بر دسـت وی : و گفت

  . از خريات که بر دست دیگری نرود آن کرامت ویست
دارد چونست که حق تعـاىل بنـدۀ مـؤمن را بـه گنـاه آلـوده  و پرسیدند که دوست نجاست و پلیدی از دوست باز می

این از جملۀ حکمت حق تعـاىل اسـت کـه بنـده گنـاه کنـد و توبـه کنـد تـا لطـف و : کند چه سرست درین گفت می
 آشکارا شود و قدر طاعت بشناسد و چون تشنه و گرسنه شود قدر طعام و شـراب بدانـد و چـون رحمت حق تعاىل

  . رنجور شود قدر صحت و عافیت بداند
  . عبارت حظ نفس است واشارت حظ روح عبارت از آن بدنست و اشارت از آن روح: و گفت

عز و شرف مـؤمن ظـاهر شـود کمـا تا : و پرسیدند که چون رزق مقسومت سؤال و طلب ازحق تعاىل چراست گفت
  . قال لواعطیتک من غري مسئلة لم یظهر کمال شرفک فامرتک بالدعاء لتدعونی فاجیبک

  . شود لباس تقوی مرقع است از آنکه از دیدن صاحب مرقع امنی وذوقی حاصل می: و گفت
تنـد یـا شـیخ کودکـان کردنـد گف کردند طفلکـان نیـز زیـارت می گذشت و مردم زیارت می نقلست که روزی شیخ می

از آنکه در شب این طفلکان درخواهند مـن بـه دعـای خـري و : کنند گفت شناسند زیارت می عقل ترا چگونه می بی
  . ام صالح ایشان استاده

نهایت مجاهد آنست که ببخشند هر جدی کـه دارنـد هـر آنکـس کـه هـیچ جـدی نـدارد یعنـی حـق تعـاىل : و گفت
  . وغایت آن بذل روح است

ایمان خاص است و اسالم عام است و پرسیدند اگر اصحاب سالطني و متعلقـان ایشـان چیـزی بـه شـیخ  :و گفت
انـد چـون در بنـد  نه از آنکه ایشان تـرک صـالح خـود کرده: آورند و گویند از وجه حالل است قبول فرمائی گفت

  . صالح نیند چگونه صالح دیگری نگاه دارند
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وی عزتی طلبد از دنیا نرود تا هم بـدان طلـب عـزت خـوار شـود و شـیخ  هرکه بغري از حق تعاىل وخدمت: وگفت
  این شعر بسیار خواندی

ـــــــب ـــــــع الغری ـــــــب م  مصـــــــاحبة الغری
  فــــــــذاب الــــــــثلج و انهــــــــدم البنــــــــاء

  

ـــــــوج  ـــــــی الثل ـــــــاء عل ـــــــی البن ـــــــن بن  کم
ــــــی الخــــــروج ــــــب عل ــــــزم الغری ــــــد ع  و ق

  

  . شت و پوست فربوتکازرونی دىل دو مهر نورزت دو دل فدىل نبوت خوش بود مهر آن فرما گشت گو
باید که اندر میان شب چون روی به حضرت کنی بگوئی ای توکت لوش چون من هست وی من کم کـس : و گفت

  . چون تو نیست وگفتی بهت بود ارتوئی من الست مکرم فبودا یکی ردین
از علـوم  باید که پیوسته به تحصیل علوم شرعی مشغول باشی که اهل طریقـت و حقیقـت را در همـه حـال: و گفت

گزیر نیست بعد از آن چون علم آموختی از ریا و سمعت پرهیز کن و هرچـه دانـی پنهـان مکـن و پیوسـته در طلـب 
روح زینهـار و صـد زینهـار تـا بـه  رضا، حق تعاىل باش و جهد کن تا آن علم بعمل آوری و اگر نه چون کالبدی بی

مل و علم ترا پیشه بود و بـدان جـذب کنـی و مصـطفی علم هیچ چیز از حطام دنیا طلب نکنی و برپهیز از آنکه ع
صلی الله علیه و سلم فرمود که هر که بعمل آخرت طلب دنیا کند آبرویش برود ونامش به نیکی نربند و نام وی در 
میان اهل دوزخ ثبت کنند و هرکه بکار دنیا طلب آخرت کند او را در آخرت هیچ نصـیب کـم نبـود و بعـد از علـم 

تر از طلب حالل کردن نیست در طعام و لباس که عمل حرام خوار قبـول نکننـد و دعـای  یز فاضلخواندن هیچ چ
وی اجابت نکنند و باید که پیوسته در طلب مسکنت باشی و ترک زینت و تجمل کنی و بدان کـه عـز تـو در طلـب 

و سـلم فرمـود کـه  طاعت وبندگی حق تعاىل است و باید که پیوسته قناعت پیش گريی و مصطفی صـلی اللـه علیـه
بدترین امت من آن گروهند که تنها ایشان در نعمت رسته باشد و در بند پرورش اعضا باشند و جهد کن که پیوسـته 
صحبت با صالحان و درویشان داری که مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمود که حق تعاىل پیوسـته نگاهـدار ایـن 

نیکان به زیارت بدان نشده باشـند و بهـرتان مربـدتران را بـزرگ امت است تا مادام که سه کار نکرده باشند یکی 
نداشته باشند واز اقاربان اهل طریقت و اهل متابعت سنت با امريان و ظالمان میل نکرده باشند و اگر این افعالها 
کنند حق تعاىل خواری و درویشی و رسـوائی بدیشـان گمـارد و جبـاری بدیشـان مسـلط کنـد تـا پیوسـته ایشـان را 

رنجاند و زینهار تا به زنان نامحرم و امردان نظر نکنی که آن تريیست از تريهای شیطان و قطعا با اهـل بـدعت  می
کن و جهد کـن کـه بامـداد و شـبانگاه بـه  صحبت مکن و پیوسته امر به معروف فرو مگذار و نصیحت اصحاب می

و جهد کن که بر نمـاز شـب مواظبـت نمـائی بارد  قرآن خواند مشغول باشی و رحمت برخواننده قرآن و مستمع می
که فضیلت و اثری عظیم دارد بر تو باد که پیوسته ازمردمان عزلـت گـريی و در عزلـت جهـد کـن تـا شـیطان تـرا در 

  . بیداریها و رسوائیها نیفکند و اگر نتوانی میان دربند چون مردان و به خدمت خلق خدای مشغول باش
ید اصحاب جمع شدند در خدمت شیخ و شـیخ فرمـود کـه بـزودی از دنیـا نقلست که چون وفات شیخ نزدیک رس

کنیم آنرا قبول کنید و به جای آورید که اول هر آنکس که به خالفت  رحلت خواهم کرد اکنون چهارچیز وصیت می
ر به جای من بنشیند او را با وقـار و تمکـني داریـد و فرمـان او بریـد و در بامـداد مـداومت درس قـرآن کنیـد و اگـ

غریبی و مسافری برسد جهد کنید تا وی را باعزاز و تمکني فرود آرید و رها مکنید که به گوشۀ دیگرنشـیند و دل بـا 
  . یکدیگر راست کنید

نقلست که جریده داشت که نام تو به کاران و مریدان و دوستان بر آن نوشـته بـود وصـیت کـرد تـا بـا شـیخ در قـرب 
  . نهادند

اول کرامتی که با من کردآن : خ را در خواب دیدند گفتند حق تعاىل با تو چه کرد گفتنقلست که بعد از وفات شی
بود آن کسانی که نامهای ایشان را در آن تـذکره نوشـته بـودم جملـه را بـه مـن بخشـید و شـیخ گفتـی خداونـدا هـر 
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ی رحمـت کـن آنکس که به حاجتی نزدیک من آید و زیارت من دریابد مقصود و مطلوب وی روان گردان و بـرو
  . قدس الله روح العزیز

  

  ذکر ابوالعباس سیاری رحمة الله علیه
آن قبله امامت آن کعبه کرامت آن مجتهد طریقت آن منفرد حقیقت آن آفتاب متواری شیخ عالم ابوالعباس سیاری 

ه بـود وادب رحمةالله علیه از ائمه وقت بود و عالم بعلوم شرایع و عارف به حقایق و معارف و بسی شیخ را دیـد
او بود و فقیه و محدث و مرید ابوبکر واسطی : یافته واظرف قوم بود واول کسی که در مرو سخن از حقایق گفت

بود و ابتداء حال او چنان بود که از خاندان علم و ریاست بود و در مرو هیچکس را درجاه و قبول بـر اهـل بیـت 
در راه خدا صرف کرد و دوتای موی پیغامرب علیه السالم داشـت  او تقدم نبود و از پدر مرياث بسیار یافته جمله را

آنرا بازگرفت حق تعاىل به برکات آن او را بوته داد و با ابوبکر واسطی افتاد و به درجه رسید که امـام صـنفی شـد 
ئی را پـا: کرد شیخ گفت از متصوفه که ایشان را سیاریان گویند و ریاضت او تا حدی بود که کسی او را مغمزی می

  . ماىل که هرگز بمعصیت گامی فرا نرفته است می
جـوز بهـرتین گـزین : نقلست که روزی به دکان بقال شد تا جوز خرد بداد سیم بداد صاحب دکان شاگرد را گفـت

من فضل علـم خـویش : گویم گفت لیکن از بهر علم تو می: هر کرا فروشی همني وصیت کنی یانه گفت: شیخ گفت
  . ز بندهم و ترک جوز گرفتبتفاوت میان دو جو

نقلست که وقتی او را بجرب منسوب کردند از آن جهت رنج بسیار کشید تا عاقبت حق تعاىل آن برو سهل گردانید و 
چگونه راه توان برد به ترک گناه و آن بر لوح محفوظ برنبشته است و چگونه خالص توان : سخن اوست که گفت

  . بودیافت از چیزی که به قضا برتو نبشته 
از نزدیـک آنکـه تنـگ گردانـد معـاش بـر آنکـه : بعضی از حکما را گفتند که معاش تـو از کجاسـت گفـت: و گفت

  . علتی علتی و فراخ گرداند روزی بر آنکه خواهد بی خواهد بی
  . تاریکی طمع مانع نور مشاهده است: و گفت
هـر کـه نگاهـدارد : نکه صرب کند بر عز و گفـتایمان بنده هرگز راست بنه ایستد تا صرب نکند بر ذل همچنا: و گفت

  . دل خویش را با خداء تعاىل بصدق خداء تعاىل حکمت را روان گرداند بر زبان او
  . خطر انبیا راست و وسوسه اولیا را و فکر عوام را و عزم فساق را: و گفت
ر مکروهـی کـه هسـت و چـون چون حق تعاىل بر نیکوئی نظر کند بر بندۀ غایبش گرداند در هر حـال از هـ: و گفت

  . نظر بخشم کند درو حالتی پدید آید از وحشت که هرکه بود ازو بگریزد
  . از حق مگر کسی که محجوب بود ازو: سخن نگفت: و گفت

  . بريون آمدن از معارف: و ازو پرسیدند که معرفت چیست گفت
غلبه بود که هر چـه بخـاطر میآیـد بـه توحید آنست که بر دلت جز ذوق حق نگذرد یعنی چندان توحید را : و گفت

آید چنانکه در ابتدا همه ازتوحید برخاست و برنگ عدد شد اینجـا همـه  شود و برنگ توحید برمی توحید فرو می
  . گردد که کنت له سمعا و بصر الحدیث به توحید باز فرو شود و برنگ احد می

است که اندر وی لذت نیست و ازو پرسیدند که تـو عاقل را در مشاهده لذت نباشد زیرا که مشاهدۀ حق فن: و گفت
هر چه دهد که گدا را هر چه دهی جاء گري آید و ازو پرسیدند که مرید بچه ریاضت : از حق تعاىل چه خواهی گفت

  . به صرب کردن بر امرهای شرع و از مناهی بازایستادن و صحبت با صالحان کردن: کند گفت
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  . و استدراج هرچه برتر بدارد کرامت بود و هرچه از تو زائل شود استدراج عطا بر دو گونه است کرامت: و گفت
  قرآن بدین روا بودی اگر نماز روا بودی بی: و گفت

ــــــــاال ــــــــان مج ــــــــی الزم ــــــــی عل   اتمن

  

ـــــــة حـــــــر  ـــــــوة طلع ـــــــی الحی ـــــــری ف  ان ی
  

رسـید  معنی آنست که از زمانه مجاىل همی خواستم که در همه عمر خویش آزاد مردی بینم چون وفـاتش نزدیـک
وصیت کرد که آن دو تار موی پیغامرب را علیه السالم که بازگرفته بودم در دهان من نهید تـا بعـد ازوفـات او چنـان 

رونـد و مهمـات ایشـان از آنجـا حاصـل شـود و  کردند و خاک او بمروسـت و خلـق بحاجـات خواسـنت آنجـا می
  . مجربست رحمةالله علیه

  

  یهذکر شیخ ابوعثمان مغربی رحمةالله عل
آن ادب خوردۀ ریاضت آن پروردۀ عنایت آن بیننده انوار طرایق آن دانندۀ اسرار حقایق آن به حقیقت وارث نبـی 
شیخ وقت عثمان مغربی رحمةالله علیه از اکابر ارباب طریقت بود و ازجملۀ اصحاب ریاضـت و در مقـام ذکـر و 

بـود و بسـی مشـایخ کبـار رادیـده بـود را  فکر آیتی بود و در انواع علم خطر داشت و در تصوف صاحب تصنیف
نهرجوری و ابوالحسن الصایغ صحبت داشته و امام بود در حرم مدتی و در علو حال کس مثل او نشان نداد و در 

نگاه کردم در چنـني : نظري بود و صد و سی سال عمر یافت گفت صحت حکم فراست و قوت هیبت و سیاست بی
  . ه همچنان بر جاء بود که وقت جوانی مگر املعمری در من هیچ چیز نمانده بود ک

نقلست که در اول بیست سال عزلـت گرفـت در بیابانهـا چنانکـه دریـن مـدت حـس آدمـی نشـیند تـا ا زمشـقت و 
ریاضت بنیت او بگداخت و چشمهایش به مقدار سوراخ جوال دوزی باز آمد و از صورت آدمی بگشت و از بعد 

ابتدای صحبت با اهل خدا و مجاوران خانـه : ا خلق صحبت کن با خود گفتبیست سال فرمان یافت از حق که ب
وی بود مبارکرت بود قصد مکه کرد مشایخ را از آمـدن او بـدل آگـاهی بـود باسـتقبال او بـريون شـدند او را یافتنـد 
 بصورت مبدل شده و به حاىل گشته که جز رمق خلق چیزی نمانده گفتنـد یـا اباعثمـان بیسـت سـال بـدین صـفت
زیستی که آدم و آدمیان در پیش کار تو عاجز شدند ما را بگوی تا خود چرا رفتی و چه دیدی و چـه یـافتی و چـرا 

بسکر رفتم و آفت سکر دیدم و نومیدی یافتم بعجز بازآمدم رفته بودم تا اصل برم آخـر دسـت مـن : بازآمدی گفت
بـاش کـه اصـل بریـدن نـه کـار تسـت و  ل مسـتی میگرد و درحا جز بفرع نرسید ندا آمد که یا باعثمان گرد فرع می

صحو حقیقی دروست اکنون بازآمدم جمله مشایخ گفتند یا باعثمـان حرامسـت از پـس تـو بـه معـربان کـه عبـارت 
  . صحو و سکر کنند که تو انصاف جمله بدادی

ا انداختنـدی مـن مرا در ابتداء مجاهده حال چنان بودی که وقت بودی که مرا از آسـمان بـه دنیـ: نقلست که گفت
دوسرت داشتمی از آنکه طعام بایستی خورد یا از بهر نماز فریضه طهارت بایستی کرد زیرا که ذکر من غایب شـدی 

رفت کـه نزدیـک  تر بودی و در حالت ذکر بر من چیزها می و آن غیبت ذکر بر من دشوارتر از همه رنجها و سخت
  . ه آمدی وخواستمی که هرگز خواب نیاید تا از ذکر باز نمانمتر از کبري دیگران کرامت بود ولکن آن بر من سخت

یکبار با ابوالفارس بودم و آن شب عید بود وی نخفت مرا به خاطر آمد که اگر روغن گاو بودی : نقلست که گفت
که بیند از ایـن : گفت از برای این دوستان خدای عز و جل طعامی بساختمی ابوالفارس را دیدم که در خواب می

گفتی  بیدار کردم او را گفتم این چه بود کـه تـومی: گفت وغن گاو را از دست و همچنني بر طریق تاکید سه بار میر
در خواب چنان دیدمی که ما به جائی بودیمی بلند و چنانستی که گوئیا خواستم خدای عز و جـل دیـدن و : گفت

و بـودی تـرا گفتمـی کـه بینـد از ایـن روغـن گـاو دلها پر از هیبت گشته تو در میان ما بودی اما در دست روغن گـا
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  . ازوست یعنی حجاب تست
از غایت حالوت ذکر نخواستمی که شب بـه خـواب روم حیلتـی سـاختمی بـر سـنگ لغـزان بـه : نقلست که گفت

مقدار یک قدم در زیر آن وادی و اگر فرو افتادمی پاره پاره شدمی پس بر چنني سنگی نشستمی تا خوابم نربد از 
فرو افتادن وقت بودی که مرا خواب بردی خود را خفته یافتمی ستان بر چنني سنگی خرد و معلق در هـوا کـه بیم 

  . به بیداری بر آن دشوارتر توان خفت
نزدیک ابوعثمان شدم و با خویش گفتم که مگر ابوعثمان چیـزی آرزو خواهـد : نقلست که یک روزی کسی گفت

  . نیز آرزو خواهم و سوال کنم پسندیده نیست آنکه فراستانم که: گفت
عمری در خدمت شیخ ابوعثمان بودم و چنان بودم در خدمت کـه یـک لحظـه : نقلست که ابوعمرو زجاجی گفت

ای فالن چند با بوعثمـان از مـا بازمـانی و چنـد بـا : بی او نتوانستم بودن شبی در خواب دیدم که کسی مرا گفت
ردی و یک روز بیامدم و با مریدان شیخ بگفـتم کـه دوش خـواب بوعثمان مشغول گردی و پشت به حضرت ما آو

ایم اما نخست تـو بگـوی تـا چـه دیـدۀ ابـوعمرو  ام اصحا ب گفتند هر یکی که نیز امشب خوابی دیده عجب دیده
ایم پـس  ایم و همني آواز از غیـب شـنیده همه سوگند خوردند که ما نیز بعینه همني خواب دیده: خواب خود بگفت

ندیشه بودند که چون شیخ از خانه بريون آید این سخن با او چگونه گوییم ناگاه در خانه باز شـد شـیخ از همه در ا
خانه بتعجیل بريون آمد از غایت عجلت که داشت پای برهنه بود و فرصت نعلني در پای کردن نداشت پـس روی 

نید و حق را باشید و مرا بیش تفرقه چون شنیدید آنچه گفتند اکنون روی از ابوعثمان بگردا: باصحاب کرد وگفت
  . مدهید

اعتقاد من جهت بود در حق تعاىل تا : نقلست که امام ابوبکر فورک نقل کرد که از شیخ ابوعثمان شنیدم که گفت
آن وقت در بغداد آمدم و اعتقاد درست کردم که او منزه است از جهت پس مکتوبی نوشتم به مشایخ مکه که مـن 

  . مسلمان شدم در بغداد به تازگی
گـویم در : اگر کسی ترا گوید معبود تو بر چه حالتست چگوئی گفـت: نقلست که یک روز ابوعثمان خادم را گفت

  . گویم بدانجای که اکنون هست: اگر گوید در ازل کجا بود چگوئی گفت: آن حالت که در ازل بود گفت
آمد  کشید آواز از چرخ می کسی از چاه آب میبه نزدیک شیخ ابوعثمان بودم : نقلست که عبدالرحمن سلمی گفت

  . الله الله: گوید گفت گوید گفتم چه می دانی که این چرخ چه می یا عبدالرحمن می: گفت می
هرکه دعوی سماع کند و او را از آواز مرغان و آواز ددها و از باد او را سماع نبود در دعوی سماع دروغ : گفت

رود بهرجـائی بـه حکـم خداونـد و در  قام ذکر چون دریا شود ازوجویها مـیزن است و سخن اوست که بنده در م
وی حکم نبود جز خدای تعاىل و همه کون را بیند بدانکه او را بود چنانکه هیچ چیز در کـون از آسـمان و زمـني و 

شـود و از بینـد و حقیقـت توحیـد آنجـا تمـام  ملکوت برو پوشیده نماند تا موری که در همه کون بجنبد بدانـد و به
  . ذکر چندان حالوت بود که خواهد که نیست شود و مرگ به آرزو جوید که طاقت چشیدن آن حالوت ندارد

ابوعثمان چنني بود که طاقـت لـذت ذکـر نداشـت خویشـنت را از خلـوت : نقلست که استاد ابوالقاسم قشريی گفت
ر با علم خـود بیـامیزد هرچـه در دلـش آیـد از کلمۀ الاله االالله باید که ذاک: برون انداخت و بگریخت یکبار گفت

نیک و بد او بقوة و سلطنت این کلمه آنهمه را دور کند و بدین صمصام غريت سر آن خیـال بـرگريد و رای اینهمـه 
هر آنکس که انس وی به معرفت وذکر خدای تعاىل بود مـرگ آن انـس وی را : است حق تعاىل و تقدس و گفت
  . و راحت زیاده شود از انکه اسباب شوریده از میان برخیزد و محبت صرف بماند ویران نکند بلکه چندان انس

به جناب اعظم رفیع دلیل دو چیز است نبوت و حدیث پس نبوت مرتفـع شـد خـتم انبیـا بگذشـت اکنـون : گفت
حدیث بمانده است و راهش مجاهده و ذکر است پس این عمر اندک بها را در عوض چنـني وصـال عزیـز داننـد 
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ت مختصرست و سخت ارزان پس ای بیچاره چه آورده است ترا بدانکه این اندک بهار اندر بهای فراق دایم سخ
  . کردن آخر از چه افتادست این جوانمردی بدین جایگاهی

هرکه خلوت بر صحبت اختیار کند باید که از یاد کردن همه چیزها خاىل بود مگر از یاد کردن خدای تعـاىل : و گفت
رادتها خاىل بود مگر از رضای خدای تعاىل و ازمطالبت نفس خاىل بود به جمله اسبا ب که اگر بدین و از همه ا

  . صفت نباشد خلوت او را هالک و بال بود
  . عاصی به از مدعی زیرا که عاصی توبه کند و مدعی در حال دعوی خویش گرفتار آمده بود: و گفت
  . بت توانگران اختیار کند او را به مرگ و کوری مبتال کنندهر که صحبت درویش از دست بدارد و صح: و گفت
هر که دست به طعام توانگران دراز کند بشره و شهوت هرگز فالح نیابد و درین عـذر نیسـت مگـر کسـی را : و گفت

  . هرکه باحوال خلق مشغول شد حال خویش ضایع کرد: که مضطر بود و گفت
باید که از هوا و شهوت و مراد خویش کند که سفر غربت است  چنان میسفر او : کند گفت گفتند که فالنی سفر می

  . و غربت مذلت و مؤمن را روا نیست که خود را ذلیل گرداند
رود و دلهـای خالیـق را دوروی آفریـده شـده  قالبها است که احکام قـدرت بـر ایشـان مـی: پرسیدند از خلق گفت

دة و آن معـارفی کـه خطـوط از اوج قلوبسـت بـر آن روی است یکی جانب عالم ملکوت و دیگر جانب عالم شها
است که مقابل ملکوتست و آنگاه عکس آن معارف مقدسه از آن روی بدین روی دیگر زند وآن روی بدین دیگر 
باز زند تا او را از هژده هزار عالم خرب دهد و عکس آن حقایق را که ضیاء نور است چون فـروغ بـدین روی زنـد 

  . آنرا نام معرفت شودکه عالم شهادتست 
  . از آنکه در نوافل و سنن و فرایض خلل آوردند: سوال کردند از منقطعان راه که بچه چیز منقطع شدند گفت

داری و در  نیکوئی صحبت آن باشد که فراخ داری بر برادر مسلمان آنچه برخود می: سؤال کردند از صحبت گفت
و انصاف او بدهی و از وی انصاف طلب نکنی ومطیع او باشـی و آنچه او را بود طمع نکنی و قبول کنی جفای ا

او را تابع خود ندانی و هرچه از وی بر تو رسد تو آن را از وی بزرگ و بسـیار شـماری و هرچـه از تـو بـدو رسـد 
  . احقر و اندک دانی

و  فاضــلرتین چیــزی کــه مردمــان آن را مالزمــت کننــد دریــن طریــق محاســبت خــویش اســت و مراقبــت: و گفــت
  . نگاهداشنت کارها بعلم

  . اعتکاف حفظ جوارح است درتحت اوامر: وگفت
هیچکس چیزی نداند تا که ضد آن نداند و از برای این است که درست نگردد مخلص را اخـالص مگـر : و گفت

  . بعد از آنکه ریا را دانسته باشد و مفارقت از ریا دانسته بود
نومید شود و هرکه بر مرکب رجا نشیند کاهل شود و لـیکن گـاه بـر آن و هر که بر مرکب خوف نشیند یکبار : و گفت

  . گاه بر این و گاه میان این و آن
  . عبودیت اتباع امر است بر مشاهده امر: و گفت
  . شکر شناخنت عجز خود است از کمال شکر نعمت: و گفت
  . تصوف قطع عالیق است و رفض خالیق و اتصال به خالیق: و گفت
  . مت شوق دوست داشنت مرگست در حال راحتعال: و گفت
  . غريت از صفات مریدان باشد و اهل حقایق را نبود: و گفت
  . عارف ا زانوار علم روشن گردد تا بدان عجایب غیب بیند: و گفت
  . مرد ربانی طعام به چهل روز خورد و مرد صمدانی طعام بهشتاد روز خورد: و گفت
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ردن دل چنان است که کسی را فرمایند که این درخت بر کن هرچند اندیشه کند مثل مجاهدۀ مرد در پاک ک: و گفت
تر  تر گـردد و او ضـعیف که سوگند نتواند گوید که صرب کنیم تا قوت یابیم آنگاه هر چند دیرتر رهـا کنـد درخـت قـوی

  . شود به کندن دشوارتر می
  . هرکه را ایمان بود با اولیا از اولیاست: و گفت
  . مشهور بود اما مفتون نبود اولیا: و گفت

مثل اولیاء من مثل برادران یوسف است کـه پـرورش : نقلست که چون شیخ ابوعثمان بیمار شد طبیب آوردند گفت
  . کردند یعنی تدبري خلق نیز از تقدیر قدرت است دهنده قدرت بود و برادران تدبري در کار او می

: ر جنازه من امام ابوبکر فورک بر من نماز کند این بگفتنقلست که بوقت وفات سماع خواست وصیت کرد که ب
  . و وفات کرد علیه الرحمة

  

  ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة الله
آن دانای عشق و معرفت آن دریای شوق ومکرمت آن پختۀ سوخته آن افسردۀ افروخته آن بندۀ عالم آزادی قطـب 

در علو حال و مرتبه بلند داشت و سخت شـریف بـود بـه وقت محمد نصر آبادی علیه الرحمه سخت بزرگوار بود 
نزدیک جمله اصحاب و یگانۀ جهان بود و در عهد خـود مشـارالیه بـود درانـواع علـوم خاصـه در روایـات عـاىل 
وعلم احادیث که در آن منصف بود و در طریقت نظری عظیم داشت سوزی و شوقی بغایت و اسـتاد جمیـع اهـل 

او خود مرید شبلی بود و رودباری و مرتعش را یافته بود و بسی مشـایخ کبـار را دیـده خراسان بود بعد از شبلی و 
بود هیچکس از متأخران آن وقت در تحقیق عبادت آن مرتبه که او را بود و در ورع و مجاهده و تقوی و مشاهده 

حبت و حريت برو غالب همتا بود و درمکه مجاور بود او را از مکه بريون کردند از سبب آنکه چندان شوق و م بی
: کرد گفتند آخر این چه حالتست گفـت شده بود که یک روز زناری در میان بسته بود ودر آتشگاه گربان طواف می

جویم باشد که بوئی یابم کـه چنـان  ام که بسیاری به کعبه بجستم نیافتم اکنون بدیرش می در کار خویش کالیوه گشته
  . دانم چکنم ام که نمی فرو مانده

ای خواجه نیم دانگ سیم بده تا از این دکان فقـاعی بخـورم : قلست که یک روز به نزدیک جهودی شد و گفتن
رانـد و یـک ذره تغیـري در بشـرۀ او  جست و جهود به درشتی و زشـتی او را می القصه چهل بار میامد ونیم درم می

جهود از آن همه صرب بر خشـونت و درشـتی بود و آن  تر و خوش وقترت می آمد شکفته شد و هر بار که می ظاهر نمی
ای درویش تو چه کسی که از بـرای نـیم درم ایـن همـه بـر جفـا و خشـونت تحمـل : و زشتی او عجب آمد و گفت

درویشان را چه جای از جـای شـدن اسـت کـه گـاه باشـد کـه چیزهـا : کردی که ذرۀ از جا نشدی نصر آبادی گفت
  . نتواند کشیدن چون جهود آن بدید در حال مسلمان شدبرایشان برآید که آن بار ایشان را کوه 

گفتند برفـت  نقلست که یک روز در طواف خلقی را دید که بکارهای دنیوی مشغول بودند و با یکدیگر سخن می
خـواهم کـه کعبـه را بسـوزم تـا خلـق از  می: پارۀ آتش و هیزم بیاورد از وی سئوال کردند که چه خواهی کردن گفت

  . د و به خدای پردازندکعبه فارغ آین
جست و شیخ در برابر کعبه نشسته بود که جمله استار کعبـه از آن بـاد در رقـص  نقلست که یک روز در حرم باد می

ای رعنا عروس سرافراز کـه در میـان نشسـتۀ و : آمده بود شیخ را از آن حال وجد پیدا شد از جای برجست و گفت
هزار خلق در زیر خار مغیالن به تشنگی و گرسنگی در اشتیاق جمال دهی و چندین  خود را چون عروس جلوه می

  . مرا هفتاد بار عبدی گفت: تو جان داده این جلوه چیست که اگر ترا یک بار بیتی گفت
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نقلست که شیخ چهل بار حج بجا آورده بر توکل مگر روزی که در مکه سگی دید گرسنه و تشنه و ضعیف گشـته و 
خـرد چهـل حـج بیکتانـان یکـی بیامـد و آن چهـل حـج را بخریـد  کـه می: دهد گفـت شیخ چیزی نداشت که بوی

بیکتانان و گواه برگرفت و شیخ آن نان به سگ داد صاحب واقعه کار دیده آن بدید از گوشه برآمد و شیخ را مشتی 
ندم بفروخت ای احمق پنداشتی که کار کردی که چهل حج بیکتا نان بدادی و پدرم را بهشت را بدو گ: بزدو گفت

  . که درین یک نان از آن هزار دانه بیش است شیخ چون این بشنید از خجلت گوشۀ گرفت و سر درکشید
نقلست که یک بار بر جبل الرحمة تب گرفت گرمای سخت بود چنانکه گرمای حجاز بود دوسـتی از دوسـتان کـه 

: گرما گرفتار آمده و تبی سـخت گرفتـه گفـت در عجم او را خدمت کرده بود بر بالني شیخ آمده و از راه دید در آن
باید مرد این سخن بشنود حريان بماند دانست کـه در گرمـای  شربت آب سردم می: شیخا هیچ حاجت داری گفت

حجاز این یافت نخواهد شد از آنجا بازگشت و دراندیشه بـود انـایی در دسـت داشـت و چـون بـراه برفـت میغـی 
شـد و مـردر در  رد دانست که کرامت شیخ است آن ژاله در پـیش مـرد جمـع میبرآمد در حال ژاله باریدن گرفت م

شـیخ از آن : از کجـا آوردی در چنـني گرمـائی مـرد واقعـه برگفـت: کرد تا پر شد به نزدیک شیخ آمـد گفـت اناه می
ای نفـس چنانکـه هسـتی هسـتی آب سـردت : سخن در نفس خویش تفاوتی یافـت کـه ایـن کرامـت اسـت گفـت

که مقصـود تـو حاصـل شـد بـر گـردو و آب را بـرب کـه مـن از آن آب : آتش گرم نسازی پس مرد را گفتباید با  می
  . نخواهم خورد مرد آن آب را بربد

وقتی در بادیه شدم ضعیف گشتم و از خود ناامید شدم روز بود ناگاه چشمم برماه افتـاد بـر مـاه : نقلست که گفت
  . تر گشتم علیم از آن قوی دلنوشته دیدم فسیکفیکهم الله و هو السمیع ال

زنی  وقتی در خلوت بودم بسرم ندا کردند که ترا این دلريی که داده است که الفهای شگرفت می: نقلست که گفت
کنی درکوی ما چندان بال بر تو گماریم که رسوای جهـان شـوی جـواب دادم کـه خداونـد  از حضرت ما دعوی می

واهی کرد ما باری از این الف زنـی و دعـوی کـردن پـای بـاز نخـواهم اگر بکرم در این دعوی با ما مسامحت نخ
  . کشید از حضرت ندا آمد که این سخن از تو شنیدم و پسندیدم

  . شنودم که ارنی ارنی که یکبار بزیارت موسی صلوات الله علیه شدم از یک یک ذره خاک او می: و گفت
طپید خواستم کـه الحمـدی برخـوانم و  ر زمني افتاده و میرفتم مردی را دیدم ب و گفت یک روز در مکه بودم و می

بروی دمم تا باشد که از آن زحمت نجات یابد ناگاه از شکم او آوازی صریح بگوش من برآمد بگـذار ایـن سـگ 
را که او دشمن یابد ناگاه از شکم او آوازی صریح به گوش من برآمـد بگـذار ایـن سـگ را کـه او دشـمن ابـوبکر 

  . نهاست رضی الله ع
جوانی به مجلس او درآمد و بنشست زمانی بود از کمان شیخ تريی بجسـت : گفت نقلست که روزی در مجلس می

و آن جوان نشانه شد چون جوان زخمی کاری بخورد و آواز داد که تمام شد از آنجـا برخاسـت و بـه جانـب خانـه 
ید پرسید که مگر ترا رنجی رسـیده روان شد چون نزدیک والدۀ خود شد رنگ رویش زرد شد مادرش چون آن بد

خاموش که کار از آن گذشته است که تو نپنداری باش تا درین خانه شوم ساعتی حماىل دو سه ببـاور : است گفت
تا مرا بگريند و به گورستان برند و پرياهنم را بغساىل بده و قبایم بگور کن و زخمـه ربـابم بچشـم فـرو بـرو بگـوی 

  . و بخانه درآمد و جان بداد: این بگفت چنانکه زیستی همچنان بمردی
خورد و بامداد به مجلس تو درآید شیخ دانست که چنان است  نقلست که شیخ را گفتند علی قوال شب شراب می

رفت اتفاق در راه علی قوال را دید  گویند اما گوش به سخن ایشان نکرد تا یک روز شیخ بجائی می که ایشان می
اینکـه : شیخ از دور چون آن را بدید خود را نادیده آورد تا یکی از آن قوم به شیخ گفتکه از غایت مستی افتاده 

  . او رابر دوش خود برگريد و بخانۀ خود برب چنان کرد: علی قوال شیخ همان کس را گفت
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عـم  تو در میان دو نسبتی یکی نسبتی به آدم علیه السـالم و نسـبتی بـه حـق چـون بـه آدم: آرند که گفت و از او می
قیمت بود و چون نسبت به حق کردی در  نسبت کردی در میان شهوتها و مواضع آفتها افتادی که نسبت طبیعت بی

مقامات کشف و برهان و عصمت والیت افتادی آن یک نسبت به آفـت شـریعت بـود وایـن یـک نسـبت بـه حـق 
دان رو نباشد چون بنـده خـود را عبودیت نسبت به آدم در قیامت منقطع شود و نسبت عبودیت همیشه قایم تغري ب

محقق نسبت کند محلش این بود که مالیکه گویند اتجعل فیها و ماللرتاب و رب االرباب و چون بنده را بخـودی 
  . خود نسبت کند محلش این بود که گویند یا عبادی الخوف علیکم الیوم و انتم تحزنون

  . توانند کشیدنبارهای گران حق تعاىل بجز بارگريان حق تعاىل ن: و گفت
  . هرکه نسبت خویش با حق تعاىل درست گردانید نیز هرگز اثر نکند در وی منازعت طبع و وسوسه شیطان: وگفت
هر که مکنت آن دارد که حق تعاىل را یاد کند مضطر نیست که مضطر آن بـود کـه او را هـیچ آلـت نبـود کـه : و گفت

  . بدان خدای تعاىل یاد کند
ند درین طریق بعلم مریدان را فاسد گردانید اما هر که داللت کند ایشـان را بسـرو حیـات راه هر که داللت ک: وگفت

  . نمایدشان بزندگانی
  . گمراه نشد درین راه هیچ کس مگر به سبب فساد ابتدا که ابتداء فساد باشد که بانتها سرایت کند: و گفت
و دوزخ بازننگری و چون از ایـن حـال بـازگردی  چون ترا چیزی پدید آید از حق تعاىل نگر زنهار بهشت: و گفت

  . تعظیم آنچه حق تعاىل تعظیم کرده است بجای آوری
  . هر که در عطا  راغب بود او را هیچ مقداری نبود آنکه در معطی راغب بود عزیز است: و گفت
  . بودعبادت بطلب صفح و عفو از تقصريات نزدیکرت است از آنکه برای طلب عوض و جزای آن : و گفت
موافقت امر نیکو است و موافقت حق نیکوتر و هر کرا موافقت حق یک لحظه یا یک خطره دست دهـد : و گفت

  . بهیچ حال بعد از آن مخالفت بروی نتواند رفت
به صفت آدم علیه السالم خرب دادند گفتند وعصی آدم و چون بفضل خویش خرب دادنـد گفتنـد ثـم اجتبـاه : و گفت

  . ربه فتاب علیه
اصحاب الکهف را خداوند تعاىل در کالم خود بـه جـوانمردی ذکـر فرمـود کـه ایشـان ایمـان آوردنـد بـه : گفت و

  . واسطه خدای عزوجل بی
  . حق تعاىل غیور است و از غريت اوست که باو راه نیست مگر بدو: و گفت
  . کنند که برو هیچ دلیل نیست جز او کنند ازو می اشیا که داللت می: گفت
  . به متابعت سنت معرفت توان یافت و بادای فرایض قربت حق تعاىل و به مواظبت بر نوافل محبت: و گفت
هر کرا ادب نفس نباشد او بادب دل نتواند رسید و هرکرا ادب دل نبود چگونه بادب روح تواند رسـید و : و گفت

ممکن بود که بساط حق جـل  هر کرا ادب روح نبود چگونه بمحل قرب حق تعاىل تواند رسیدن بلکه اورا چگونه
  . و عال را تواند سرپدن مگر کسی که او ادب یافته بود به فنون آداب و امني بود در سر او و عالینه او را

تا این تن بر جای بـودامر : گویند ما معصومیم از دیدار ایشان گفت نشینند و می گفتند که بعضی مردمان بازنان می
حالل و حرام را حساب و دلريی نکند بـر سـنتها اال آنکـه از حرمـت او اعـراض  و نهی بروی بود وازو برنخیزد و

  . کرده باشد
کار ایستادن است بر کتاب و سنت و دست بداشنت هوا و بـدعت و حرمـت پـريان نگـاه داشـنت و خلـق را : و گفت

  . معذور داشنت و بروزهامداومت کردن و رخصت ناجسنت و تاویل ناکردن
  . ابوالقاسم را نیست اما در بازماندگی از آن هست و حسرت نایافت: ا بود ترا هست گفتگفتند آنکه پريان ر
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آنکه مرا از نصرآباد به نیشـابور شـوریده کردنـد وبـر شـبلی انداختنـد تـا : و سوال کردند که کرامت تو چیست گفت
  . هرسال دو سه هزار آدمی از سبب من و من در میان نه بخدای تعاىل رسیدند

  . بینم آنکه من از منرب فروآیم و این سخن نگویم که خود را سزای این سخن نمی: رمت توچیست گفتگفتند ح
: آنکه بنده پرهیزد از ماسوی الله سئوال کردنـد از معنـی لـئن شـکرتم الزیـدنکم گفـت: گفتند تقوی چیست گفت

  . معرفتش افزون گرداندهرکه شکر نعمت حق تعاىل کند نعمتش زیادت شود و هرکه شکر منعم کند محبتش و 
  . سوزم گوئید ولکن در آن می راست می: و سؤال کردند که ترا از محبت چیزی هست گفت

  . محبت بريون نیامدن است از درویشی بر حاىل که باشی: و گفت
  . محبتی بود که موجب او از خون رهانیدن بود و محبتی بود که موجب او خون ریخنت بود: و گفت
اند با حق تعاىل بر قدمی که اگر گامی پیش نهند غرق شوند و اگر قـدمی بـاز پـس نهنـد  ت قایماهل محب: و گفت

  . محجوب گردند
  . قرب بر حقیقت الله است زیرا که جملۀ کفایت ازوست: و گفت
  . راحت بنده ظرفی است پر از عتاب: و گفت
  . هر چیزی را قوتیست و قوت روح سماع است: و گفت
  . د برکات آن ظاهر شود بر بدن و هرچه روح یابد برکات آن پدید آید بر دلهرچه دل یاب: وگفت

  . رو و گفت زندان توتنست چون ازو بريون آمدی در راحت افتادی هر کجا خواهی می
  . بسیار گرد جهان بگشتم و این حدیث در هیچ دفرتی ندیدم اال در دل نفس: و گفت
  . وط تمیزاول تذکر با تمیز بود و آخرش با سق: وگفت
  . همه خلق رامقام شوقست و هیچ کس را مقام اشتیاق نیست: و گفت
  . هرکه درحال ایشان بود به حالتی رسد که نه اثر ماند و نه قرار: و گفت
هرکه خواهد که به محل رضا رسد بگود آنچه رضای خدای عزو جـل درآنسـت کـه بـر دسـت گـريد و آنـرا : و گفت

  . مالزمت کند
  . رعونات طبع است که بسر قادر نبود بر آنکه آنرا پنهان دارد باشارت ظاهر شود اشارت از: وگفت
  . مروت شاخی است از فتوت و آن برگشنت است از دو عالم و هرچه درو است: و گفت
  . تصوف نوریست از حق داللت کننده بر حق و خاطریست از او که اشارت کند بدو: و گفت
  . ف از معصیت دور کند و مراقبت بطریق حق راه نمایدکه رجا به طاعت کشد و خو: و گفت
  . خون زاهدان را نگه داشتند وخون عارفان بریختند: و گفت

از پیغامربان صلی الله علیه و سلم مرویست که بعضی از گورستانها چنان است که در روز قیامت فرشتگان برگرينـد 
یع از آن جمله اسـت مگـر بـه حکـم ایـن حـدیث شـیخ حساب رسول علیه السالم فرمود بق و در بهشت افشانند بی

ابوعثمان مغربی رحمةالله علیه که ذکر ایشان پیش گذشته است در بقیع از برای خود گور کنـده و طیـار سـاخته تـا 
چون او را وقت به آخر رسید درینجا بماندند و مدتی همچنان بود تا روزی ابوالقاسم نصر آبادی آنجا رسید و آن 

اند گفتند ابوعثمان مغربـی بـرای خـود کنـده اسـت اتفاقـاً در همـان  سید که این خاک از برای که کندهگور بدید پر
داشـت شـیخ  شب شیخ ابوالقاسم در بقیع گوری فرود برده بود برای خود تا او را آنجا دفن کنند و آنـرا گـوش می

و برده بود شبی در خـواب دیـد کـه مگر کسی خود را هم اینجا گوری فر: ابوالقاسم نصرآبادی یک روز بدید گفت
آوردند پرسید که چیست گفتند هر که اهل این گورستان نیست که او را اینجا آرنـد او  بردند و می ها درهوا می جنازه

را از اینجا برگريند و بجای دیگر برند و هرکه را جـای دیگـر دفـن کننـد کـه اهـل ایـن گورسـتان بـود او را بـدینجا 
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ابوعثمان این گور که تو فرو برده که مرا اینجـا دفـن : آرند آنست پس گفت برند و می ها که می بازآرند و این جنازه
خواهند کرد خاک تو در نیشابور خواهد بود ابوعثمان را از آن سخن اندک غباری بنشست پـس چنـان افتادکـه او 

سببی افتـاد کـه بـه نیشـابور آمـد و در  را از خانه بدر کردند به بغداد آمد پس سبب افتاد که از بغداد بری آمد و باز
کنند ممکن اسـت  نیشابور وفات کرد و برسری حريه در خاک کردند و اما آن خواب که از شیخ ابوالقاسم نقل می

  . که آن کسی دیگر است که دیده است نه نصرآبادی و روایت مختلف است
زاهـد خراسـان بـود وشـیخ ابوالقاسـم  نقلست که استاد اسحق زاهدی مردی بود که سـخن مـرگ بسـیارگفتی و او

نصرآبادی با او داوری کردی وگفتی که با استاد چند از حـدیث مـرگ کنـی و از کجـا بـدینجا افتـادۀ چـرا حـدیث 
چون شیخ ابوالقاسم را وفات نزدیک رسید د رآن وقـت بـه . گفت شوق و محبت نگوئی و استاد اسحق همان می

که چون نیشابور بازرسـی اسـتاد اسـحق را بگـوی : بالني او بود او را گفتشهر مدینه بود یکی از نیشابور برسری 
اندیش  گوید هرچه گفتی از حدیث مرگ همچنان که مرگ صعب کاریست و پیوسته از مرگ می که نصر آبادی می

  . کن و یاد می
  . ا دفن کردندنقلست که چون ابوالقاسم وفات کرد او رادر ان گور که شیخ ابوعثمان مغربی کنده بود در آنج

بـا : نقلست که بعد از وفات او یکی از مشایخ او را به خواب دید گفتند ای شیخ خدای تعاىل با توچه کـرد گفـت
من عتابی نکرد چنانکه جباران کند و بزرگواران اما نداکرد که یـا ابوالقاسـم پـس از وصـال انفصـال گفـتم نـه یـا 

  . م رحمةالله علیهذوالجالل الجرم مرا در لحد نهادند با حد رسید
  

  ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةالله علیه
آن محتشم روزگار آن محرتم اخیار آن کعبۀ مروت آن قبلۀ فتـوت آن اسـاس خردمنـدی شـیخ ابوالعبـاس نهاونـدی 
رحمةالله علیه یگانۀ عهد و معترب اصحاب بود و در تمکني قدمی راسخ داشت و در ورع و معرفـت شـأنی عظـیم 

  . داشت
که در ابتدا که مرا ذوق این کار بود و درد این طلب جـان مـن گرفـت مـرا بـه مراقبـت : ت که شیخ خودگفتنقلس

  . اشارت شد
در ابتدا که مرا درد این حدیث بگرفت دوازده سال علی الدوام سر به گریبان فرو برده بودم : و ازو میارند که گفت

ت که عالم همه در آرزو آیند که حق یک ساعت ایشـان را بـود رف تاگوشه دلم به من نمودند تا وقتی بر زبان او می
و من در آرزوی آنم که یک ساعت مرا با من باز دهد و مرا با من باز گذارد تا مـن خـود چـه چیـزم و از کجـا ام و 

  . آید این آرزو هرگز برنمی
  . با خداوند تعاىل بسیار نشینید و با خلق اندک: وسخن اوست که گفت

  . رویشی اول تصوف استآخر د: و گفت
  . تصوف پنهان داشنت حالست و جاه را بذل کردن بر برادران: و گفت

خداونـد تعـاىل وقـت خوشـت : شـیخا مـرا دعـاا کـن گفـت: نقلست که یک روز درویشی نزدیک او آمـد و گفـت
  . بدهاد
یـک درم و یـادو  که شیخ کالهدوزی دانستنی و گاه گاه بدان مشغول بودی و هـرکاله کـه دوختـی بـیش از: گفت

درم نفر وحتی و آنکس که کاله او بفروختی یک درم باو دادی تـا هـر کـه او را پـیش آمـدی بـدادی آن بنخسـتني 
کسی و یک درم به نان دادی تا بر سری زاویه آمدی و با درویشان بخوردی و بعد از آن به کار کـاله پیشـني بـاقی 
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  . بودی کاله دیگر بدوختی
ایهاالشـیخ زکـوة : بایست دادن یک روز پیش شیخ آمـد و گفـت ی بود مالدارو زکوتش مینقلست که شیخ را مرید

با هرکسی که دلت قرار گريد آن مرد برفت و در سری راه درویش دید نابینا که نشسته بود و سئوال : بکه دهم گفت
آن زکـوة و چیـزی که چشم ندارد و استحقاق عظیم دارد : کرد و اضطراب ظاهر دشات دلش بر وی قرا رگفت می

بوی بدهم درستی زر در کیسه داشت بريون آورد بوی داد نابینا دست زده وزن کرد گران نمود دانست که زر است 
گویـد  شادمان شد مرد برفت و بامداد بدینجا گذر کرد که راه گذارش بروی بود دید که آن نابینا با نابینای دیگر می

ی زر به من بداد برفتم به فـالن خرابـات و شـب تـا روز بـا فـالن مطربـه که دیروز خواجۀ بدینجا گذر کرد و درست
دمی عشرت کردم مرید شیخ چون آن شنید مضطرب شد و پیش شیخ آمد و ازحال نابینا خواست که بگویـد شـیخ 

برو هر که ترا نخست کس پیش آمـد بـاو : کالهی فروخته بود و بر همان عادت که داشت یک درم باوی داد گفت
ید آن درم بستاند و برفت در راه نخست کسی کـه او را پـیش آمـد علـوی بـود زود آن درم شـیخ را بـاو داد بده مر

کنـد پـس  باش تا در عقب او بروم و بنگرم تا او این درم بچه صرف می: وعلوی آن درم بستاند و برفت مرد گفت
جامه بکشید و بر آنجا بینـداخت و بـريون در پی او برفت تا علوی به خرابه رسید به آنجا درآمد کبک مردۀ از زیر 

ای جوانمرد به خداوند بر تو که راست گوی تا این چه حالست و این چه کبک مرده کـه بـدینجا : آمد و مرید گفت
بدانکه آنچه بر ما رسیده است اگر بگویم از حق تعاىل شکایت کرده باشم اما چون سوگند عظیم : انداختی گفت

نت مردی درویش و عیال دارم و امروز هفت روز است کـه مـن و اهـل و فرزنـدان طعـام دادی به ضرورت بباید گف
ایم گفتم اگر مرا و اهل مرا صرب باشد طفالن مرا نباشد و این برای ایشـان مبـاح شـده اسـت بـربم تـا ایشـان  نیافته

گفتم  مـیبخورند و مرا ذل سـؤال سـخت میامـد کـه بـرای نفـس دسـت پـیش غـري آورم ازوی چیـزی طلـب کـنم و 
دانی ازحال من و فرزندان من باخربی که اضـطراب بـه کمـال رسـیده اسـت و مـرا از خلـق چیـزی  خداوندا تو می

آید من درین گفتار بودم که تو این درم بمن دادی چون وجه حالل یـافتم بـرفتم و آن مـرغ  طلب کردن خوش نمی
عجـب حـاىل پـیش : آن مرد تعجـب کـرد و گفـت بیانداختم و اکنون بردم و این در مرا در وجه قوتی صرف کنم و

ای مرد این روشن است که تو با عوان معامله کنی و بـا ظالمـان : شیخ آمد و پیش از آنکه با شیخ گوید شیخ گفت
خرید و فروخت الجرم ماىل که گرد آید از حرام بود و زکوة آن به چنني مرد رود که با شراب دهد که اصـل کـار در 

بدخل و خرج داشنت که هرچه بدهی به جایگاه افتد چنانکـه ایـن درم کـه مـن از کسـب خـود معامله است و گوش 
  . ام تا الجرم سزاوار علوی شد و حق به مستحق رسید پیدا کرده

نقلست که ترسائی در روم شنیده بود که بمیـان مسـلمانان اهـل فراسـت بسـیار اسـت از بـرای امتحـان از آنجـا بـه 
آمـد تـا بـه  رقع درپوشـید و خـود را بـر شـبیه صـوفیان بـراه آورد و عصـا در دسـت میجانب دارالسالم روان شد م

خانقاه شیخ ابوالعباس قصاب درآمد چون پای به خانقاه درآورد شیخ مـردی تنـد بـود چـون نظـرش بـروی افتـاد 
رو بـه  یکـی معلـوم شـد از آنجـا بـريون آمـد و: این بیگانه کیست در کار آشنایان چـه کـار دارد ترسـا گفـت: گفت

و او را التفـات بسـیار : خانقاه شیخ ابوالعباس نهاوندی نهاد و آنجا نزول کـرد معلـوم شـیخ کردنـد و هـیچ نگفـت
سـاخت و نمـاز  نمود چنانکه ترسا را از آن حسن خلق او خوش آمد و چهار ماه آنجا بماند که بـا ایشـان وضـو می

کـه جـوانمردی نباشـد کـه : رود شیخ آهسته درگوش او گفتگذارد و بعد از چهار ماه پای افزار در پای کرد تا ب می
بیائی بادرویشان نان و نمک خوری و بایشان صحبت داری و به آخر همچنانکه آمدۀ بـروی یعنـی بیگانـه آئـی و 
بیگانه روی آن ترسا در حال مسلمان شد و آنجامقام کرد و به کار مردانه برآمد تا در آن کار بحدی رسید کـه چـون 

  . کرد اصحاب اتفاق کردند و برجای شیخ بنشاندند رحمةالله علیه شیخ وفات
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  ذکر شیخ ابوسعید ابوالخري
آن فانی مطلق آن باقی برحق آن محبوب الهی آن معشوق نامتناهی آن نازنني مملکت آن بستان معرفت آن عـرش 

ر و ماشـیخ و از هـیچکس فلک سري قطب عالم ابوسعید ابوالخري قدس الله سره پادشـاه عهـد بـود بـر جملـه اکـاب
چندان کرامت و ریاضت نقل نیست که ازو و هیچ شیخ را چندان اشراف نبود کـه او را در انـواع علـوم بـه کمـال 
بود و چنني گویند که در ابتدا سی هزار بیت عربی خوانده بود و در علـم تفسـري و احادیـث و فقـه و علـم طریقـت 

ف هوا کردن با قصی الغایه بـود و در فقـر و فنـا و دل و تحمـل حظی وافر داشت و در عیوب نفس دیدن و مخال
انـد هـر جاکـه سـخن  شأنی عظیم داشت و در لطف و سازگاری آیتی بود خاصه در فقر از این جهت بود کـه گفته

ابوسعید رود همه دلها را وقت خوش شود زیرا که از ابوسعید با وجود ابوسعید هیچ نمانده است و او هرگز من و 
گویم تا سـخن فهـم افتـد و پـدر او ابـوالخري نـام داشـت  من و ما من به جای ایشان می: همه اشیا گفت: فتما نگ

  . وعطار بود
نقلست که پدرش دوستدار سلطان محمـود غزنـوی بـود چنانکـه سـرائی سـاخته بـود و جملـه دیـوار آنـرا صـورت 

برای من خانه بازگري ابوسـعید همـه آن خانـه  یا بابا از: محمود و لشکریان و فیالن او نگاشته شیخ طفل بود گفت
نویسـی و مـن نـام سـلطان خـویش  تـو نـام سـلطان خـویش می: این چرا نویسی گفت: را الله بنوشت پدرش گفت

  . پدرش را وقت خوش شد و از آنچه کرده بود پشیمان شد و آن نقشها را محو کرد و دل بر کار شیخ نهاد
آموختم پدر مرا بـه نمـاز آدینـه بـرد در راه شـیخ ابوالقاسـم گرگـانی کـه  می آن وقت که قرآن: نقلست که شیخ گفت

دیـدیم و درویشـان  توانستیم رفت که والیت خـاىل می که ما از دنیا نمی: ازمشایخ کبار بود پیش آمد پدرم را گفت
چـون : س گفتماندند اکنون این فرزند را دیدم ایمن گشتم که عالم را ازین کودک نصیب خواهد بود پ ضایع می

از نماز بريون آئی این فرزند را پیش من آور بعد از نماز پدر مرا به نزدیک شیخ برد بنشسـتم طـاقی در صـومعۀ او 
ابوسعید را بر کتف گري تا قرص را فرود آرد که بر آن طاقست پدر مـرا درگرفـت پـس : بود نیک بلند پدر مرا گفت

رص جوین بود گرم چنانکه دست مرا از گرمی آن خرب بـود شـیخ دست بر آن طاق کردم و آن قرص را فرودآوردم ق
بخور نیمۀ او بخورد پدر مرا هیچ نداد ابوالقاسم چـون آن قـرص بسـتد چشـم پـر : دو نیم کرد نیمۀ به من داد گفت

سـی سـال : چونست که از آن مرا هیچ نصیب نکردی تا مرا نیز تربکی بودی ابوالقاسـم گفـت: آب کرد پدرم گفت
این قرص بر آن طاقست و با ما وعدی کرده بودند که این قرص در دست هر کس که گرم خواهد شـد ایـن است تا 

این دو سـه کلمـۀ : حدیث بروی ظاهر خواهد بودن اکنون ترا بشارت باد که این کس پسر تو خواهد بود پس گفت
گـر یـک طرفـةالعني همـت بـا ما یاددار لئن ترد همتک مع الله طرفة عني خريلک مما طلعت علیه الشمس یعنـی ا
که ای پسر خواهی کـه سـخن : حق داری ترا بهرت از آنکه روی زمني مملکت تو باشد و یکبار دیگر شیخ مرا گفت

  :گوی شعر در خلوت این می: خداگوئی گفتم خواهم گفت
ــــن بی  تــــو دمــــی قــــرار نتــــوانم کــــرد م

ـــر تـــن مـــن زبـــان شـــود هـــر مـــوئی   گـــر ب

  

ـــــــرد  ـــــــوانم ک ـــــــمار نت ـــــــرا ش ـــــــان ت  احس
ـــــک ـــــوانم کـــــرد ی ـــــزار نت ـــــو از ه  شـــــکر ت

  

  . گفتم تا به برکت این بیت در کودکی راه حق برمن گشاده شد همه روز این بیت می
خـوانی گفـتم فـالن  چه کتـاب می: آمدم نابینائی بود ما را پیش خود خواند گفت یک روز از دبريستان می: و گفت

دانستم حقیقت معنـی چیسـت و کشـف  ایر من نمیاند حقیقت العلم ما کشف علی السر مشایخ گفته: کتاب  گفت
چه بود تا بعد از شش سال درمرو پیش عبدالله حصريی تحصیل کردم چون وفات کرد پنج سال دیگر پـیش امـام 
قفال تحصیل کردم چنانکه همه شب در کار بودمی و همه روز درتکرار تا یکبار بدرس آمـدم چشـمها سـرخ کـرده 
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ن شبانه در چه کار است وگمان بدبردی پس نشسته گوش داشـتم خـود را نگونسـار بنگرید تا این جوا: قفال گفت
: گفتم و از چشم من خون میافتاد تا یک روز استاد از آن معنی با من کلمـه بگفـت کرده بودم و در چاهی ذکر می

یـک : تاز مرو بسرخس رفتم و با بوعلی زاهد تعلق ساختم و سـی روز روزه داشـتمی و در عبـادت بـودمی و گفـ
دوخت وچوبی از ابریشم چنـد  روز رفتم شیخ لقمان سرخسی را دیدم بر تل خاکسرت نشسته و پارۀ پوستني کهنه می

برو بسته که این ربابست و گرداگرد او نجاست انداخت و او از عقالی مجانني بود چون چشم او بر من افتاد پارۀ 
و آنرا بخوشی قبول کردم گفتم که پـارۀ ربـاب زن پـس  نجاست بشوریده و بر من انداخت من سینه پیش او داشتم

اینجـات دوخـتم پـس برخاسـتم و : ای پسر برین پوستینت دوزم گفتم حکم تراست بخیۀ چنـد بـزد و گفـت: گفت
یـا ابوسـعید راه تونـه : برد در راه پريابوالفضل حسن که یگانۀ عهد بـود پـیش آمـد و گفـت دست من بگرفت و می

بگري که او از شما اسـت پـس : خویش رو پس شیخ لقمان دست من بدست او داد و گفت روی براه اینست که می
ای فرزند صد و بیست و چهار هزار پیغمرب که آمدند مقصود همـه یـک سـخن : بدو تعلق کردم پري ابوالفضل گفت

گفتند تـا  این کلمه میبود گفتند با خلق بگوئید که الله یکیست او را شناسید او را باشید کسانی که این معنی دادند 
این کلمه گشتند و این کلمه بر ایشان پدید آمد و از آن گفنت مستغنی شـدند و در ایـن کلمـه مسـتغرق گشـتند و ایـن 

قـل اللـه : گفـت سخن مرا صید کرد و آنشب در خواب نگذاشت دیگر روز بدرس رفتم ابوعلی تفسري این آیـت می
دار و آن ساعت دری در سینه ما گشادند و مرا از من بستدند و امـام ثم ذرهم بگو که خداوند باقی همه را دست ب

اکنون برخیز که حرام شدترا از آن : دوش کجا بودۀ گفتم که نزدیک پري ابوالفضل گفت: ابوعلی آن تغري بدید گفت
سـتک م: معنی بدین سخن آمدن پس به نزدیک پري شدم واله و متحري همه این کلمه گشته چون پري مـرا دیـد گفـت

نشني این کلمـه بـاش کـه ایـن کلمـه بـا تـو  درآی و هم: شدۀ همی ندانی پس و پیش گفتم یا شیخ چه فرمائی گفت
اکنون لشکرها بر سینه تـو تـاخنت آورد و تـرا بردنـد برخیـز و خلـوت : کارها دارد مدتی در این کلمه بودم پريگفت

گفتم اللـه اللـه هرگـاه کـه خـواب یـا  نهـادم و مـیطلب کن و بمهنه آمدم و سی سال در کنجی بنشستم پنبه برگوش 
غفلتی درآمدی سیاهی یا حربۀ آتشني از پیش محراب پدید آمدی با هیبتی بانگ بر من زدی گفتی قل الله تا همه 

  . های من بانگ در گرفت که الله الله ذره
مـن شـده بـود وصـایم  نقلست که درین مدت یکی پرياهن داشت هر وقت که بدریدی پاره بروی دوختی تا بیست

الدهر بودی هر شب بیک نان روزه گشادی و درین مدت شب و روز نخفت و بهر نماز غسلی کردی رو به حصار 
  . نهادی گریختی و رو به صحرا می خوردی پدرش او را طلبیدی و به خانه آوردی و او باز می نهادی و گیاه می

داشـتمی تـا ابوسـعید سـرباز نهـادی  م کردمی و گـوش میکه من در سرای بزنجري محک: نقلست که پدر شیخ گفت
گفتمی که در خواب شد من نیز بخفتمی شبی در نیم شب از خواب درآمدم ابوسعید را ندیـدم برخاسـتم و طلـب 

کردم درخانه نبود و زنجري همچنان بسته بود پس چند شب گوش داشتم وقت صـبح درآمـدی آهسـته بـه جامـه  می
رفتم تـا  رفـت مـن بـر اثـر آن مـی کـردم آخـر شـبی او را گـوش داشـتم چندانکـه می نمیخواب رفتی و بروی ظاهر 

کردم در گوشـۀ آن مسـجد در  برباطی رسیدم و درمسجد شد و در فراز کرد چوبی در پس در نهاد از بريون نگاه می
یشـنت را نماز ایستاد چون از نماز فارغ شد چاهی بود رسنی بـر پـای خـود بسـت و چـوب بـر سـر چـاه نهـاد وخو

بیاویخت و قرآن را ابتدا کرد تا سحر ختم تمام کرده بود آنگاه برآمد و در ربـاط بوضـو کـردن مشـغول شـد مـن بـه 
خانه بازآمدم و برقرار خود بخفتم تـا او درآمـد چنانکـه هـر شـب سـرباز نهـاد پـس مـن برخاسـتم و خـود را از او 

ماعـت رفـتم بعـد از آنچنـد شـب گـوش داشـتم همچنـان دورداشتم و چندانکه معهودبود او را بیدار کـردم و بـه ج
کرد چندانکه توانستی و خدمت درویشان قیام نمـودی و در یـوزه کـردی از جهـت ایشـان و بـا ایشـان صـحبت  می

  . داشتی
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نقلست که اگر او را مشکل افتادی در حال بسرخس رفتی معلق در هـوا میـان آسـمان و زمـني و آن مشـکل از پـري 
ابوسـعید در میـان آسـمان و زمـني میایـد پـري : تا روزی مریدی از آن پري ابوالفضل پـري را گفـتابوالفضل پرسیدی 

  . تا نابینا نشوی نمريی و در آخر عمر نابینا شد: دیدم گفت: تو آن بدیدی گفت: گفت
نقلســت کــه پــري ابوالفضــل ابوســعید را پــیش عبــدالرحمن ســلمی فرســتاد تــا از دســت او خرقــه پوشــید و نزدیــک 

  . اکنون حال تمام شد با میهنه باید شد تا خلق را بخدای خوانی: الفضل باز آمد پري گفتابو
بـود و دریـن مـدت چنـان  خـورد و باسـباع می نقلست که ابوسعید هفت سال دیگر در بیابان گشـت و کـل کـن می

م بـود کـه شـیخ را کرد تـا روزی بـادی و دمـۀ عظـیم برخاسـت چنانکـه بـی خود بود که گرما و سرما درو اثر نمی بی
این سری خاىل نیست روی به آبادانی کرد تا به گوشۀ دهی رسید خانۀ دید پريزنی و پريمردی : ضرری رساند گفت

خواهید گفتنـد خـواهیم شـیخ در رفـت و گـرم  مهمان می: آتشی کرده و طعامی ساخته بودند شیخ سالم کرد و گفت
فـالن : گفـت خود در خواب شد آواز شخصی شنید کـه می و بیشد چیزی بخورد و بیاسود پشت به دیوار باز نهاد 

نیازیم به میـان خلـق  خورد وهرگزهیچکس چنني نیاسود پس گفتند برو که ما بی کس چندین سالست تا کل کن می
رو تا از تو آرایشی بدىل رسد چون شیخ بمهنه بازآمد خلق بسیار توبه کردند و همسایگان شیخ همه خمر بریختنـد 

خریدنـد و یکبـار سـتور مـا آب  پوست خربزه کـه ازمـا بیفتـادی بـه بیسـت دینـار می: ه جایی رسید که گفتتا کار ب
  . بریخت بر سر خویش مالیدند

ما جمله کتابها درخاک کردیم و بر سر آن دکانی ساختیم که اگـر بخشـیدمی یـا بفروختمـی دیـد آن منـت : و گفت
اندند که آن نه مابودیم آوازی آمد از گوشه مسـجد کـه اولـم یکـف بودی بامکان رجوع به مسئله پس از آن ما را بم

بربک نوری در سینۀ ما پدید آمد و حجابها برخاست تا هرکه ما را قبول کرده بود دیگرباره بانکار پدید آمد تا کار 
ی این دریـن بدانجا رسید که به قاضی رفتند و بکافری بر ما گواهی دادند و بهر زمني که مادر شدمانی گفتند بشوم

زمني گیاه نروید تا روزی در مسجد نشسته بودم زنان بربام آمدند و خاکسرت بر سـر مـن کردنـد آوازی آمـد کـه اولـم 
یکف بربک تا جماعتیان از جماعت باز ایستادند و گفتند این مرد دیوانه شده است تاچنان شد که هرکـه در همـه 

  . آنجا رسیدیم بر سر ما ریختی شهر بود یک کف خاک رو به داشتی صرب کردی تا ما
ما را عزیمت شیخ ابوالعباس قصاب پدید آمـد کـه نقیـب مشـایخ بـود پـري ابوالفضـل وفـات کـرده بـود در : و گفت

اگـر : کرد نام او ابوالحسن خرقانی بود چون مـرا بدیـد گفـت رفتیم در راه پريی دیدیم که کشت می قبضی تمام می
گاه مرغی بیافریدی و سوز این حـدیث در سـینۀ وی نهـادی و گفتـی ایـن مـرغ حق تعاىل عالم پر ارزن کردی و آن

عالم ازیـن ارزن پـاک نکنـد تـو بـه مقصـود نخـواهی رسـید و دریـن سـوز و درد خـواهی بـود ای ابوسـعید هنـوز 
  . روزگاری نبود ازین سخن قبض ما برخاست و واقعه حل شد
بـود ابوالعبـاس او را در برابـر خـود خانـه داد و شـیخ  نقلست که به آمل شد پیش ابوالعباس قصاب مـدتی اینجـا

داشـتی و مراقبـت شـیخ  پیوسته در آن خانـه بـودی و بـه مجاهـده وذکـر مشـغول بـودی و چشـم بـر شـکاف درمی
اش آلوده شده از خانـه بـريون آمـد او  کردی یک شب ابوالعباس قصد کرده بود رگش گشاده و جامه ابوالعباس می

جامۀ او بستد و جامه خود پیش داشت تا درپوشید و جامۀ ابوالعباس نمازی کرد وهـم در دوید و رگ او ببست و 
ترا درباید پوشیدن پس جامه به دست خود داد ابوسـعید : شب خشک کرد و پیش ابوالعباس برد ابوالعباس گفت

ابوالعبـاس  پوشیده بامداد اصحاب جامۀ شیخ در ابوالعبـاس دیدنـد و جامـۀ ابوسـعید در بـر شـیخ تعجـب کردنـد
بـازگرد : دوش بشارتها رفته است جمله نصیب این جوانمرد مهنگی آمد مبارکش باد پس ابوسعید را گفت: گفت

  . و به مهنه رو تا روزی چند این علم بر در سرای تو برند شیخ با صدهزار فتوح به حکم اشارت بازگشت
و فرزندان پدید آمده هم در کار بود تـا بـه  نقلست که ریاضت شیخ سخت بود چنانکه آن وقت که نکاح کرده بود
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شد شبی بـا  بایست که حجاب به کلی مرتفع گردد و بت به کلی برخیزد حاصل نمی آنچه ما را می: حدی که گفت
جماعت خانه شدم و مادر ابوطاهر را گفتم تا پای من برشتۀ محکم باز بست و مرا نگون کـرد وخـون برفـت و در 

دم و گفتم ختم کنم همچنان نگونسار آخر خون بروی من افتاد و بیم بود چشم مرا آفتـی خوان ببست و من قرآن می
باید خواه چشم باش خواه مباش و خون  رسد گفتم سود نخواهد داشت همچنني خواهم بود ما را ازین حدیث می

مقصـود حاصـل  از چشم بر زمني چکید و از قرآن به فسیکفیکهم الله رسیده بودم در حـال ایـن حـدیث فروآمـد و
  . شد

اش برفتـی بـدانجا رفـتم و بـا نفـس  کوهی بود و در زیر آن کوه غاری بود که هر که در آن نگریسـتی زهـره: و گفت
گفتم از آنجا فرو افتی بمريی تا نخسبی و جمله قرآن ختم کنی ناگاه به سجود رفتم خواب غلبـه کـرد فـرو افتـادم 

  . تم حق تعاىل مرا بر سر کوه آوردبیدار شدم خود را در هوا دیدم زنهار خواس
مالیـد و قـدحی شـربت بـر  نقلست که یک روز زیر درختی بید فرود آمده بود و خیمه زده و کنیزکی ترک پایش می

شد و عرق  بالینش نهاده و مریدی پوستینی پوشیده بود و در آفتاب گرم استاده و از گرما استخوان مرید شکسته می
برسید بر خاطرش بگذشت که خـدایا او بنـدۀ و چنـني در عـز و نـاز و مـن بنـدۀ چنـني ریخت تا طاقتش  از وی می

بینـی هشـتاد خـتم قـرآن  ای جوانمرد این درخت که تو می: مضطر و بیچاره و عاجز شیخ در حال بدانست و گفت
  . کرد کردم سرنگونسار ازین درخت در آویخته و مریدان را چنني تربیت می

ه مجلس او گذر افتاد سخن وی شنید درد ایـن حـدیث دامـنش گرفـت توبـه کـرد و زر و نقلست که رئیس بچۀ را ب
سیم و اسباب مبلغ هرچه داشت همه در راه شیخ نهاد تا شیخ هم در آن روز همه را صـرف درویشـان کـرد وهرگـز 

ک سـال شیخ از برای فردا هیچ ننهـادی پـس آن جـوان را روزه بـر دوام و ذکـر بـر دوام و نمـاز شـب فرمـود و یـ
خدمت مربز پاک کردن فرمود و کلوخ راست کردن و یک سال دیگر حمام تافنت و خـدمت درویشـان ویـک سـال 

کردند از آنکه معتقد فیه بود بعد از آن بر چشـم مردمـان  دیگر دریوزه فرمود و مردمان برغبتی تمام زنبیل او پر می
راندند و  کردند و او را می ه بود تا التفات بدو نمیدادند و شیخ نیز اصحاب را گفت خوار شد و هیچ چیز بوی نمی

رنجید اما شـیخ بـا او نیـک بـود بعـد از آن  کردند و او همه روز از ایشان می کردند و با وی آمیزش نمی جفاها می
بـود اتفـاق  و زجر کـرد و برانـد او همچنـان می: شیخ نیز او را رنجانیدن گرفت و بر سر جمع سخن سرد با او گفت

افتاد که سه روز متواتر بود بدریوزه رفـت و مـویزی بـدو نـداد و او دریـن سـه روز هـیچ نخـورده بـود و روزه  چنان
نگشاده بود که شیخ گفته بود که در خانقاه هیچش ندهند شب چهـارم در خانقـاه سـماع بـودو طعامهـای لطیـف 

بیایـد راهـش ندهیـد پـس آن چـون : که هـیچش ندهنـد و درویشـان را گفـت: ساخته بودند و شیخ خادم را گفت
جوان از دریوزه رسید با زنبیل تهی و خجل و سه شبانه روز گرسنه بود وضعیف گشـته خـود را در مطـبخ انـداخت 

بود و شیخ و اصحاب دروی ننگریستند  راهش ندادند چون سفره بنهادند بر سر سفره جایش ندادند او بر پای می
ای ملعون مطرود بدبخت چرا از پی کاری نروی جوان را در : د گفتچون طعام بخوردند شیخ را چشم بر وی افتا

آن ضعف و گرسنگی بزدند و بريون کردند و در خانقاه بستند جوان امید به کلی از خلق منقطع کرده و مال و جـاه 
اک رفته و قبول نمانده و دین بدست نیامده و دنیا رفته به هزار نیستی و عجز در مسجدی خراب شد و روی بر خ

پذیرد و هـیچ دردی دیگـر نـدارم  بینی چگونه رانده شدم و هیچ کسم نمی دانی و می خداوندا تو می: نهاد و گفت
کـرد و زمـني مسـجد را بـه خـون چشـم آغشـته گردانیـده  اال درد تو و هیچ پناهی ندارم اال تو ازین جنس زاری می

مست و مسـتغرق شـد شـیخ در خانقـاه اصـحاب را طلبید روی نمود  ناگاه آن حال بدو فرو آمد و آن دولت که می
رفتند تا بدان مسـجد جـوان را دیـد روی بـر خـاک نهـاده و  آواز داد که شمعی برگريید تا برویم و شیخ و یاران می
ای شیخ این چه تشویش است که بر سر من آوردی و مـرا : اشک باریدن گرفت چون شیخ و اصحاب را دید گفت
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ای شـیخ : بایدت که بخوری هرچه یافتی ما بدان شریکیم جوان گفت تنها می: گفتاز حال خود شورانیدی شیخ 
ای فرزند تو از همه خلق امیـد نربیـدی حجـاب میـان تـو و خـدا : آید که مرا آنهمه جفا کنی شیخ گفت از دلت می

و نفس تو چنني ابوسعید بود و درتو خرب از این یک بت نمانده بود آن حجاب چنني از برابر تو بر توانست گرفت 
  . تو است شکست اکنون برخیز که مبارکت باد

در نشابور بودم به بازرگانی چون آوازۀ شیخ بشنیدم : نقلست که از حسن مؤدب که خادم خاص شیخ بود که گفت
بیا که با سر زلـف تـو کارهـا دارم و مـن منکـر صـوفیان بـودم : به مجلس او رفتم چون چشم شیخ بر من افتاد گفت

خر مجلس از جهت درویشی جامۀ خواست و مرا در دل افتاد که دستار خود بدهم پس گفتم مـرا از آمـل پس در آ
اند و ده دینار قیمت اینست تن زدم شیخ دیگر بار آواز داد هم در دلم افتاد باز پشیمان شدم همچنـني  بهدیه آورده

از بهـر دسـتاری طـربی : ید شیخ گفـتشیخا خدای با بندۀ سخن گو: سوم بار کسی در پهلوی من نشسته بود گفت
گوید ندهم کـه قیمـت آنـده دینـار  و او می: خدای تعاىل سه بار باین مرد که در پهلوی تو نشسته است سخن گفت

اند چون این سخن بشنیدم لرزه بر من افتاد پیش شیخ رفتم و جامه بريون کـردم و توبـه  است و از آمل بهدیه آورده
  . نبود هر مال که داشتم همه در راه شیخ نهادم و به خادمی او کمر بستم کردم و هیچ انکاری در دلم

در جوانی به تجارت رفتم در راه مرو چنانکه عادت کاروانی باشد از پیش برفتم و خواب : نقلست که پريی گفت
آمد از جـای بر من غلبه کرد و از راه بیک سو رفتم و بخفتم و کاروان بگذشت و من در خواب بماندم تا آفتاب بر

برفتم اثر کاروان ندیدم که همه راه ریگ بود پارۀ بدویدم و راه گم کردم ومدهوش شدم چون به خود بازآمدم یک 
طرف اختیار کردم تا آفتاب گرم شد و تشنگی و گرسنگی بر من اثر کرد و دیگر قوت رفنت نماند صرب کـردم تـا شـب 

خاک و خاشاک و گرسنگی و تشنگی بـه غایـت رسـید و شد همه شب رفتم چون شب شد به صحرائی رسیدم پر 
گرمائی سخت شد شکسته دل شدم و دل بر مرگ نهادم پس جهد کردم تا خود را بـر بلنـدی افکـنم و گـرد صـحرا 
نگریستم از دور سبزی دیدم دلم قوی شد روی بدان جانب نهـادم چشـمه آب بـود آب خـوردم و وضـو سـاختم و 

ی پدید آمد روی بدین آب آورده مردی دیدم بلند باالی و سفیدپوست محاسـن نماز کردم چون وقت زوال شد یک
کشیده و مرقعی پوشیده به کنار آب آمد و طهارت کرد ونماز بگذارد و برفت من با خود گفتم کـه چـرا بـاو سـخن 

کـه از نکردی پس صرب کردم تا نماز دیگر باز آمـد مـن پـیش او رفـتم و گفـتم ای شـیخ از بهـر خـدا مـرا فریـادرس 
نشابورم و ازکاروان جدا افتاده و بدین احوال شده دست من بگرفت شـري را دیـدم کـه از آن بیابـان برآمـد و او را 

چشـم بـرهم نـه کـه شـري : پس مرا بر شري نشـاند وگفـت: خدمت کرد شیخ دهان به گوش شري نهاد و چیزی بگفت
پاره برفت و باسـتاد و مـن ازوی فـرود آمـدم چشـم  باستد تو از وی فرود آی چشم بر هم نهادم شري در رفنت آمد و

گذشـتم خلقـی بسـیار دیـدم  بازکردم شري برفت قدمی چند برفتم خود را به بخـارا دیـدم یـک روز بـدر خانقـاه می
پرسیدم که چه بوده است گفتند شیخ ابوسعید آمده است من نیز رفتم نگاه کردم آنمرد بود که مـرا بـر شـري نشـانده 

ام به هیچ کس مگو که هرچه در ویرانی بیننـد در آبـادانی نگوینـد  که سر مرا تا من زنده: د و گفتبود روی بمن کر
  . نعره از من برآمد و بیهوش شدم: چون این سخن بگفت

آمد آن شب سی تن از اصحاب ابوالقاسم قشريی به خواب دیدند کـه آفتـاب  نقلست که اول که شیخ به نشابور می
رسـد اسـتاد مریـدان را حجـت  خواب دید روز دیگر آواز در شهر افتاد که شیخ ابوسعید می فرو آمدی استاد نیز آن

گرفت که به مجلس او مروید چون شیخ ابوسعید درآمد مریدان که خـواب دیـده بودنـد همـه بـه مجلـس او رفتنـد 
ان مـن و ابوسـعید کـه فـرق میـ: استاد را از آن غباری پدید آمد به زیارت شیخ نیامد و یک روز بر سـر منـرب گفـت

دارد پس ابوسعید درۀ بـود و مـا  دارد و خدایتعاىل ابوالقاسم را دوست می آنست که ابوسعید خدای را دوست می
ما هیچ نیستم آن کوه و آن ذره همه اوسـت باسـتاد رسـانیدند کـه شـیخ : کوهی این سخن با شیخ گفتند شیخ گفت
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هـر کـه بـه مجلـس ابوسـعید رود : کاری پدید آمد بر سر منرب گفتچنني از بهر تو گفته است استاد را از آن سخن ان
رفـت اسـتاد پرسـید کـه یـا رسـول اللـه کجـا  مهجوری یا مطرودی بود همان شب مصطفی را درخـواب دیـد کـه می

روم هرکه به مجلس او نرود مهجوری بود یا مطرودی استاد چون از خـواب  به مجلس ابوسعید می: روی گفت می
م مجلس شیخ کرد برخاست تا وضو کند در متوضـا وجـود را از بـريون جامـه بدسـت گرفتـه بـود و درآمد متحري عز

برخیـز لگـام و : کرد و وجود را از بريون جامه بدست گرفنت سنت نیست پس فراز شد وکنیـزک را گفـت استربا می
دریدنـد  را می آمـد کـه یکـدیگر طرف زین بمال پس بامداد برنشست و عزم مجلس شیخ کـرد و مشـغلۀ سـگان می

انـد و دروی میافتنـد  از چه بوده است گفتند سگی غریب آمـده اسـت سـگان محلـه روی دروی آورده: استاد گفت
نوازی باید کرد اینک رفـتم بـه خـدمت شـیخ ار  سگی نباید کرد و درغریب نباید افتاد و غریب: استاد با خود گفت

دیــد در خــاطرش  رد آن ســلطنت و عظمــت شــیخ میکــ در مســجد درآمــده خلــق متعجــب بماندنــد اســتاد نگــاه می
بگذشت که این مرد به فضل و علم از من بیشرت نیست به معامله برابر باشیم این اعزاز از کجا یافته اسـت شـیخ بـه 

ای استاد این حال آن وقت جویند که خواجه نه بسنت وجود را گرفته بود و : فراست بدانست روی بدو کرد وگفت
یزک را گوید برخیز و طرف زین بمال استاد به یکبارگی از دسـت برفـت و وقـتش خـوش گشـت استربا کند پس کن

شیخ چون از منرب فرود آمد به نزدیک استاد شـد یکـدیگر را درکنـار گرفتنـد اسـتاد از آن انکـار برخاسـت و میـان 
د نرود مهجور و مطرود بـود که هر که به مجلس ابوسعی: ایشان کارها بازدید آمد تا استاد بار دیگر بر سر منرب گفت
  . گویم که اگر آنچه اول گفتم به خالف این بود اکنون چنني می

گذشت و در خانقاه سـماعی بـود بـر  نقلست که استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نبود یک روز بدرخانقاه شیخ می
یشـان باطـل بـود وگـواهی خاطر استاد بگذشت که قوم چنني فاش سر و پای برهنه کرده برگردند در شرع عدالت ا

ایشان نشنوند شیخ در حال کسی از پس استاد فرستاد که بگو ما را در صف گواهان کی دیـدی گـواهی نشـنوند یـا 
  . نه

نقلست که زن استاد ابوالقاسم دخرت شیخ علی دقاق بود از استاد دستوری خواست تا به مجلس شـیخ رود اسـتاد 
ن نبود که تو کیستی آخر بیامد و بـر بـام در میـان زنـان نشسـت شـیخ در چادری کهنه بر سر کن تا کسی را ظ: گفت

این از ابوعلی دقاق شنیدم و اینک جزوی از اجزای او کدبانو که این بشنید بیهوش شـد و از بـام : سخن بود گفت
  . ندخدایا بدین بام باز برب همانجا که بود معلق در هوا بماند تا زنان بر بامش کشید: در افتاد شیخ گفت

کـرد و  نقلست که در نشابور امامی بود او را ابوالحسن تونی گفتندی و شیخ را سخت منکر بود چنانکه لعنـت می
اسـب را زیـن کنیـد تـا بـه زیـارت : تا شیخ را در نشابور بود بسوی خانقـاه یکبـار نگذشـته بـود روزی شـیخ گفـت

کنـد شـیخ بـا  رود کـه بـرو لعنـت می ت کسـی مـیکردند که شیخ به زیـار ابوالحسن تونی رویم جمعی بدل انکار می
آرام : کـرد جماعـت قصـد زخـم او کردنـد شـیخ گفـت جماعتی برفتند در راه منکری بريون آمد و شیخ را لعنت می

او پنـدارد کـه مـا بـر بـاطلیم لعنـت بـر آن باطـل : گريید که خدای برین لعنت بوی رحمت کند گفتند چگونـه گفـت
دیدیـد کـه : چون این سخن بشنید در دست و پای اسب شیخ افتاد و توبه کرد و گفت کند از برای خدا آن منکر می

لعنت که برای خدای کنند چه اثر دارد پس شیخ باز راه کسی را بفرستاد تا ابوالحسن را خرب کند که شیخ بـه سـالم 
دارد او را بـه کلیسـا او نـزد مـن چـه کـار : تو میاید درویش برفت اورا خرب کرد ابوالحسن تونی نفـرین کـرد وگفـت

بسـم اللـه : شیخ عنـان اسـب بگردانیـد و گفـت: باید رفت که جای او آنجاست درویش بازآمد و حال بازگفت می
چنان باید کرد که پري فرموده است روی به کلیسا نهاد ترسایان بکار خویش بودنـد چـون شـیخ را دیدنـد همـه گـرد 

ها  سی و مـریم قبلـه گـاه خـود کـرده بودنـد شـیخ بـدان صـورتوی درآمدند که تا بچه کار آمده است و صورت عی
گوئی مرا و مادر مرا به خدا گريیـد  انت قلت للناس اتخذونی و امی الهني من دون الله تو می: بازنگریست و گفت
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اگردین محمد بر حقست همني لحظه هـر دو سـجده کننـد خـدای را درحـال آن هـر دو صـورت بـر زمـني افتادنـد 
شان سوی کعبه بود فریاد از ترسایان برآمد و چهل تن زنار بربیدند و ایمان آوردند شیخ رو به جمـع چنانکه رویهای
هر که بر اشارت پريان رود چنني باشد از برکات آن پرياین خرببه ابوالحسن تونی رسـید حـالتی عظـیم : کرد وگفت

زد  ا در محفه پیش شیخ بردنـد نعـره مـیآن چوب پاره بیارید یعنی محفه مرا پیش شیخ بربید او ر: بدودرآمد گفت
  . ودر دست و پای شیخ افتاد و توبه کرد و مرید شیخ شد

نقلست قاضی ساعد که قاضی نشابور بود و منکر شیخ بود و شنیده بود که شیخ گفتـه اگـر همـه عـالم خـون طلـق 
یکـی ازوجـه حـالل و گريد ما جز حالل و یکی نخوریم قاضـی یـک روز امتحـان را دو بـره فربـه هـر دو یکسـان 

ازحرام بریان کرد و پیش شیخ فرستاد و خود پیش رفت قضا را چند ترک مست بدان غالمـان رسـیدند طبقـی کـه 
بره حرام در آنجا بود از ایشان بزور گرفتند و بخوردند کسان قاضی از در خانقاه درآمدند و یک بریـان پـیش شـیخ 

ای قاضی فارغ باش که مـردار بـه سـگان رسـید و : د شیخ گفتآم نگریست بهم بر می نهادند قاضی در ایشان می
  . حالل به حالل خواران قاضی شرم زده شد و از انکار برآمد

ای شیخ برو که دسـتگريی کـار تـو نیسـت : دست به من ده گفت: نقلست که روزی شیخ مستی را دید افتاده گفت
  . دستگري بیچارگان خداست شیخ را وقت خوش شد

با مریدی به صحرا بريون شد در آن صحرا گرگ مردم خوار بود ناگاه گرگ آهنگ شیخ کرد مرید نقلست که شیخ 
  . کنی از بهرجانی با جانوری مضایقه نتوان کرد چه می: سنگ برداشت و در گرگ انداخت شیخ گفت

  . اگر هشت بهشت درمقابله یک ذره نستی ابوسعید افتد همه محو و ناچیز گردد: و گفت
د هر ذره راهیست به حق اماهیچ راه بهرت و نزدیکرت از آن نیست دو راحتی بدل سلطانی رسد ما بدین بعد: و گفت

  . راه یافتیم
کجاش جستی که نیافتی اگر یک قـدم بـه صـدق در راه طلـب : او را کجا جوئیم گفت: نقلست که درویشی گفت

  . کنی در هرچه نگری او را بینی
بینند ما تـرا از  آیند ترا می ما را آگاه کردند که این مردمان که اینجا می: گفتنقلست که شیخ را وفات نزدیک آمد 
  . میان برداریم تا اینجا آیند ما را بینند

  . و گوی: ما رفتیم و سه چیز به شما مرياث گذاشتیم رفت و روی و شست و شوی و گفت: وگفت
قـومی باشـند کـه سـر : گفتند ایشان که باشند گفتطاعت خداوند ایشان را بیاموزد  فردا صد هزار باشند بی: وگفت

  . در سخن ما جنبانیده باشند
نگریسـتند پـس بـر  شد وهمه جمـع می گفت و سر در پیش افکند ابروی او فرو می نقلست که سخنی چند دیگر می

  . اسب نشست و به جمله موضعها که شبها و روزها خلوتی کرده بود رسید وداع کرد
اهر پسر شیخ به مکتب رفنت سخت دشمن داشتی و از دبريستان رمیدی یـک روز بـر لفـظ نقلست که خواجه ابوط

رسـند هـر آرزو کـه خواهـد بـدهم ابوطـاهر بشـنید بـر بـام  شیخ رفت که هر که ما را خرب آورد که درویشان مسـافر می
ه دبريسـتان نـروم آنکـه بـ: خواهی گفت چه می: آیند شیخ را خرب داد گفت خانقاه رفت دید که جمعی درویشان می

مرو اما انافتحنا از بریاد گري ابوطاهر خـوش شـد : هرگز بروم شیخ سر در پیش افکند آنگاه گفت: مرو گفت: گفت
و انافتحنا از بر کرد چون شیخ وفات کرد و چند سال برآمـد خواجـه ابوطـاهر وام بسـیار داشـت باصـفهان شـد کـه 

چنان اعـراز کـرد کـه در وصـف نیایـد و در آن وقـت علـوی بـود خواجه نظام الملک آنجا حاکم بود خواجه او را 
دانند و از  دهی که ایشان وضو نمی عظیم منکر صوفیان بود نظام الملک را مالمت کرد که مال خود به جمعی می

چه گوئی که ایشـان از همـه چیـز : اند مشتی جاهل دست آموز شیطان شده نظام الملک گفت بهره علوم شرعی بی
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اتفاقسـت کـه امـروز : دانـد گفـت ند و پیوسته بکار دین مشغولند علوی شنیده بود که ابوطاهر قرآن نمیخربدار باش
او را بطلبیم کو تو سـورتی از قرآناختیـار کنـی تـا : داند نظام الملک گفت بهرت صوفیان ابوطاهرست و او قرآن نمی

کـدام سـوره : م الملـک علـوی را گفـتبرخواند پس ابوطاهر را با جمعی از بزرگان وصـوفیان حاضـر کردنـد نظـا
زد و  خواند و نعره مـی سوره انافتحنا پس ابوطاهر انافتحنا آغاز کرد و می: خواهی تاخواجه ابوطاهر برخواند گفت

گریست چون تمام کرد آن علوی خجل شد ونظام الملک شاد گشت پس پرسید که سـبب گریـه و نعـره زدن چـه  می
کسی که بیش از هفتاد سال بینـد کـه بعـد : ا از اول تا آخر با نظام الملک گفتبود خواجه ابوطاهر حکایت پدر ر

کار فرزندان او خواهد کرد و آن رخنه را استوار کنـد بـني کـه درجـۀ او چگونـه باشـد پـس  وفات او متعرضی در از
  . اعتقاد او از آنچه گفته بود زیادت شد
واب دیدم بر تختی نشسته گفتم یا شیخ ما فعل الله شیخ که شیخ را به خ: نقلست از شیخ ابوعلی بخاری که گفت

زد از این سو بدان سـو  گوئی در میان افکند و خصم را چوگان شکست و می: بخندید و سه بار سر بجنبانید گفت
  . بر مراد خویش والسالم و االکرام

  

  ذکر شیخ ابوالفضل حسن
خلل آن سوخته حـب الـوطن شـیخ ابوالفضـل حسـن  یزلل آن خطري ب آن حامل امانت آن عامل دیانت آن عزیز بی

رحمةالله علیه یگانۀ زمان بود و لطیف جهان و در تقوی و محبت و معنی و فتوت درجۀ بلند داشت و در کرامـت 
و فراست از اندازه بريون بود و درمعارف و حقایق انگشت نما بود و سرخسی بود و پري شیخ ابوسعید ابوالخري او 

  . بود
هر وقت که شیخ ابوسعید را قبضی بودی گفتی اسب زین کنید تا به حج رویم به مزار اوآمدی و طواف نقلست که 

کردی تا آن قبض برخاستی و نیـز هـر مریـد شـیخ ابوسـعید کـه اندیشـه حـج تطـوع کـردی او را بسـر خـاک شـیخ 
  . حاصل شودبوالفضل فرستادی گفتی آن خاک را زیارت کن و هفت بار گرد آن طواف کن تا مقصود تو 
بـر کنـار جـوی آب : نقلست که کسی را شیخ ابوسعید قدس الله سره پرسید که این همه دولـت از کجـا یـافتی گفـت

  . رفت چشمش بر ما افتاد این همه دولت از آنجاست رفتم پري شیخ ابوالفضل از آن جانب دیگر می می
زدم شـیخ ابوالفضـل  و شـاخ آن مـیکـودک بـودم بـر درختـی تـوت شـدم بـرگ : نقلست از امام خرامی که گفت

بـار : گذشت و مرا ندید دانستم که از خود غایب است وبدل با حق حاضر به حکم انبساط سر بر آورد وگفـت می
خدایا یک سال بیش است تا تو مرادنگی ندادی تا موی سر باز کنم بادوستان چنني کنند در حـال همـه اغصـان و 

  همه تعریض ما با اعراض است گشایش دلرا با تو سخنی نتوان گفت عجب کاری: اوراق درختان زر دیدم گفت
  بیت

ــــتی ــــر مس ــــتم از س ــــخنی بگف ــــرمن س   گ

  

ــــــا چــــــرا بربســــــتی  ــــــه قطــــــار م  اشــــــرت ب
  

آب کجاسـت دسـتش : کنـی گفـت کرد گفتند چرا نماز نمی نقلست که در سرخس جوانی بود واله گشته ونماز نمی
او را : سیزده شبانه روز دست در وی زده بود شـیخ ابوالفضـل گفـتبگرفتند و بر سر چاه بردند و دلو بدونمودند 

  . در خانه باید کرد که دور کردۀ شرع است
دریـن جـزو چـه : نقلست که یک روز شیخ لقمان سرخسی نزدیک ابوالفضل آمد او را دید جزوی در دست گفت

بینی که  خالف تو می: فتپس این خالف چراست گ: جوئی گفت همان چیز که تو درترک این می: میجوئی گفت
جوئی از مستی هشیار شو و از هشیاری بیزار گرد تا خالف برخیزد تا بدانی کـه مـن و  از من همی پرسی که چه می
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  . طلبیم تو چه می
: ترا دوش به خواب دیدم مرده و برجنازۀ نهـاده پـري گفـت: نقلست که کسی به نزدیک شیخ ابوالفضل آمد و گفت

  . د را دیدی که ایشان هرگز نمريند اال من عاش بالله الیموت ابداخاموش که آن خواب خو
به سرخس شدم پري ابوالفضل را گفتم که مر آرزوی آنست کـه تفسـري : نقلست که از شیخ ابوسعید ابوالخري که گفت

 تـو: تا شب درآید که شب پرده سـر بـود چـون شـب درآمـد گفـت: یحبهم و یحبونه را از لفظ تو استماع کنم گفت
من یحبوهم و یحبونه برخواندم هفتصد تفسري کرد که مکرر نبـود و یکـی یکـی : قاری باش تا من مذکر باشم گفت
شب برفت و ما هنوز از اندوه و شادی ناگفته و حدیث ما به پایان نرسید گفـتم : مشابه نشد تا صبح برآمد او گفت

  . هم توئی: توئی گفتم سرسر چیست گفت: سر چیست گفت
بارد دعا کن تا باران بارد آن شب برفـی بـزرگ باریـد روزی دیگـر گفتنـد چـه  شیخ را گفتند باران نمی نقلست که
  . گردد خنک شد ترینه وا خوردم یعنی که من قطبم چون من خنک شدم همه جهان که بر من می: کردی گفت

رود سـاعتی اندیشـه کـرد آنگـاه  نقلست که او را گفتند دعائی کن از برای این سلطان تا مگر به شود که ستمها مـی
کنید وقت  کنید و مستقبل را یاد می بیند و از ماضی یاد می بس خوردم میاید این گفتار یعنی او در میان می: گفت

  . را باشید
حقیقت دوچیز است حسن افتقار به خدای و این از اصـول عبودیـت اسـت و حسـن اقتـدا کـردن برسـول : و گفت

  . ا درو هیچ نصیب و راحت نیستخدای و این آنست که نفس ر
نقلست که چون وفاتش نزدیک رسید گفتند ترا فالن جای درخاک کنیم کـه آنجـا خـاک مشـایخ و بزرگـان اسـت 

زنهار من کیستم که مرا در جوار چنان قوم درخاک کنید بر باالی آن تل خواهم آنجـا خراباتیـان و دوالـک : گفت
خاک کنید که ایشان برحمت او نزدیکرت باشند که بیشرت آب تشنگان را دهند بازان در خاکند در برابر ایشان مرا در 

  . رحمةالله علیه
  

  ذکر امام محمد باقر علیه الرحمه
آن حجت اهل معاملت آن برهان ارباب مشاهدت آن امام اوالد نبـی آن گزیـده احفـاد علـی آن صـاحب بـاطن و 

ابتداء این طایفه از جعفر صـادق کـرده شـد کـه از فرزنـدان ظاهر ابوجعفر محمد باقر رضی الله عنه به حکم آنکه 
آید گویند که کنیت او ابوعبدالله بـود و او  مصطفی است علیه الصلوة و السالم ختم این طایفه هم برایشان کرده می

را باقر خواندندی مخصوص بود به دقایق علوم و لطایف اشارت و او را کرامات مشـهور اسـت بـه آیـات بـاهر و 
آرند در تفسري این آیت که فمن یکفر بالطاغوت ویـؤمن باللـه فرمـوده اسـت کـه بازدارنـدۀ تـو از  ني زاهر و میبراه

مطالعه حق طاغوت است بنگر تا چه محجوبی بـدان حجـاب ازوی بازمانـدۀ بـه تـرک آن حجـاب بگـوی کـه بـه 
  . کشف ابدی برسی و محجوب ممنوع باشد و ممنوعی نباید که دعوی قربت کند

چـون از شـب لختـی بـرود او از اوراد : گذراند گفـت ست که از یکی از خواص او پرسیدند که او شب چون مینقل
فارغ شود به آواز بلند گوید الهی و سیدی شب درآمد و والیت تصـرف ملـوک بسـر آمـد و سـتارگان ظـاهر شـدند 

خــود بنهفتنــد و بنــوم درهــا  وخالیــق بخفتنــد و صــوت مردمــان بیارامیــد و مــردم از در خلــق رمیدنــد و بایســتهای
فروبستند و پاسبانان برگماشتند و آنها که بدیشان حاجتی داشتند فرو گذاشتند بار خدایا تو زندۀ و پاینـدۀ و بیننـدۀ 
غنودن بر تو روانیست و آنکه ترا بدین صفت نداند هیچ نعمت را مقر نیست تو آن خداوندی کـه رد سـائل بـر تـو 

مومنان بردرگاهست سایل را باز نداری بار خدایا چون مرگ و گور و حساب را یاد کنم  روا نباشد آنکه دعا کند از
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خـوانم راحتـی درحـال مـرگ  چگونه از دنیا بهرۀ پس از تو خواهم از آنکه ترا دانم و از تو جـویم از آنکـه تـرا می
یـا سـیدی چنـد : گریسـتی تـا شـبی او را کسـی گفـت گفتی و می عفاب این می برگ و عیشی درحال حساب بی بی

ای دوست یعقوب را یک یوسف گم شده چنان بگریست علیه السالم که چشمهایش سفید شـد مـن : گوئی گفت
ها سفید کـنم  ام کم از آن کی در فراق ایشان دیده ده کس از اجداد خود یعنی حسني و قبیله او را در کربال گم کرده

ویل کرده معانی آنرا به پارسی آوردیم تا مکرر نشـود و بـه و این مناجات به عربی بود و بغایت فصیح اما ترک تط
وجان به حق تسلیم کرد رضی الله عنه و عن اسالفه و حشـرنا : جهت تربک ختم کتاب را ذکر او کردیم این بگفت

الله مع اجداده و معه آمني یا رب العالمني و صلی الله علی خري خلقه محمـد و آلـه اجمعـني و نجنـا برحمتـک یـا 
  . الراحمني ارحم

 
 


