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  ۹۸  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یزیز بن عقوبیابو -۱۴۶

  ۹۹  ..................................................................................  تعاىل لّهال رحمه ،یمَذْکور عقوبیابو -۱۴۷

  ۹۹  .....................................................................................تعاىل اللّه رحمه ،یدانیم عقوبیابو -۱۴۸

  ۱۰۰  .................................................................................  اللّه رحمه ،یعَسْقالن خرّاط عقوبیابو - ۱۴۹

  ۱۰۰  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یکُورت عقوبیابو -۱۵۰

  ۱۰۰  .........................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس نَساج، ریْخَ -۱۵۱

  ۱۰۱  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه محمُود، بن محفوظ -۱۵۲

  ۱۰۱  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه محمد، بن محفوظ -۱۵۳

  ۱۰۱  ...............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدس الخّواص، میابراه -۱۵۴

  ۱۰۲  ...............................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدس ،یسیع بن میابراه -۱۵۵

  ۱۰۳  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ثابت، بن میابراه - ۱۵۶

  ۱۰۳  .............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ري،یجُر ابومحمد -۱۵۷

  ۱۰۴  .........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه سعد، بن غانم -۱۵۸

  ۱۰۴  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمرقندالّس النیْغَ -۱۵۹

  ۱۰۴  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه المُوَسْوس، النیْغَ -۱۶۰

  ۱۰۴  ..............................................................................  سره تعاىل اللّه قدس عطا، بن ابوالعبّاس - ۱۶۱

  ۱۰۵  ..............................................................................................  اللّه رحمه ن،یِّالمز ابوصالح -۱۶۲

  ۱۰۵  ................................................................................... تعاىل اللّه رحمه ،یزیارز ابوالعباس -۱۶۳



 

۷  

  ۱۰۶  ............................................................................  روحه تعاىل اللّه قّدس ،ینورید ابوالعبّاس -۱۶۴

  ۱۰۶  ......................................................................  اللّه رحمه ،یازريالشّ ییحی احمدبن ابوالعباس - ۱۶۵

  ۱۰۶  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یباوَرد اسابوالعبّ -۱۶۶

  ۱۰۶  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یبَرْدَع ابوالعبّاس -۱۶۷

  ۱۰۷  .............................................................................  سره تعاىل اللّه قدس ،یاریالسّ ابوالعبّاس -۱۶۸

  ۱۰۷  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاریّ السّ یعل بن عبدالواحد -۱۶۹

  ۱۰۷  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالسُّهْرَورد ابوالعبّاس -۱۷۰

  ۱۰۷  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینهاوند ابوالعبّاس -۱۷۱

  ۱۰۸  ....................................................................................تعاىل اللّه رحمه ،یزنجان فَرَج یاخ -۱۷۲

  ۱۰۹  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینِسائ ابوالعباس -۱۷۳

  ۱۰۹  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ج،یسُرَ ابوالعباس -۱۷۴

  ۱۰۹  ................................................................................  سرّه سقّد محمّد، بن حمزة ابوالعباس -۱۷۵

  ۱۱۰  ......................................................................  سرّه قدّس ،یضاویالب الحلّاج منصور بن نيحس -۱۷۶

  ۱۱۰  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه اِسکاف، عبدالملک -۱۷۷

  ۱۱۱ .........................................................تعاىل اللّه رحمه فاِتک، احمدبن لیق و فاتِک بن میابراه -۱۷۸

  ۱۱۲  .................................................................................  اللّه رحمه ،یالبغداد یسیع بن فارِس - ۱۷۹

  ۱۱۳  ........................................................................  اللّه رحمه الحالج، منصور بن نيحس احمدبن -۱۸۰

  ۱۱۳  ...........................................................................................  اللّه رحمه کاوکاله، ابومنصور -۱۸۱

  ۱۱۳  ..............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یدمشق ابوعَمرو -۱۸۲

  ۱۱۴  ............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالتّرمذ حامد محمدبن -۱۸۳

  ۱۱۴  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه الخرّاز، محمد بن عبداللّه -۱۸۴

  ۱۱۴  ......................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدس حّمال، بن محمّد بن بُنان -۱۸۵

  ۱۱۶  ................................................................................  اللّه رحمه الجمّال، میابراه بن اسحاق -۱۸۶

  ۱۱۶  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه عبداللّه، بن بُنان -۱۸۷

  ۱۱۶  ........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یعل بن بانیْشَ -۱۸۸

  ۱۱۶  ........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ن،یِّالمُز محمد بن بوالحسنا - ۱۸۹

  ۱۱۷  ...................................................................  سره تعاىل اللّه قدّس ،ینوریالدّ غیالصّا ابوالحسن - ۱۹۰

  ۱۱۷  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یحیْالصُّبَ ابوالحسن -۱۹۱

  ۱۱۸  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یوطیُسُ ابوالحسن -۱۹۲

  ۱۱۸  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه شَعْرة، بن ابوالحسن - ۱۹۳

  ۱۱۸  ..............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یبالزَّنج المعروف االَٔسْوَد، ابوحامد - ۱۹۴

  ۱۱۸  .....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالرِّق القَّصار داود بن میابراه -۱۹۵

  ۱۱۹  ...................................................................................  سره تعاىل اللّه قدس حَفّار، ابوجعفر -۱۹۶

  ۱۲۰  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسومان ابوجعفر - ۱۹۷

  ۱۲۰  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدالنیْصَ ابوجعفر - ۱۹۸



 

۸  

  ۱۲۰  .....................................................  تعاىل اللّه رحمه سنان، بن یعل بن حَمدان احمدبن ابوجعفر -۱۹۹

  ۱۲۱  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالفَرْغان ابوجعفر -۲۰۰

  ۱۲۱  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسامان ابوجعفر -۲۰۱

  ۱۲۱  .........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه حدّاد، ابوجعفر -۲۰۲

  ۱۲۲  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمصر مُعاذ ابوجعفر -۲۰۳

  ۱۲۲  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالبَرق ابوعبداللّه -۲۰۴

  ۱۲۲  .............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدَّس المَجْذوم، ابوجعفر -۲۰۵

  ۱۲۴  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدامغان ابوجعفر - ۲۰۶

  ۱۲۴  ...............................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدس لوَرّاق،ا نيابوالحس -۲۰۷

  ۱۲۴  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه الدَّرّاج، نيابوالحس -۲۰۸

  ۱۲۴  ...........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه الدَّرّاج، ريبُکَ -۲۰۹

  ۱۲۵  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسالم نيابوالحس -۲۱۰

  ۱۲۵  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمالک نيابوالحس - ۲۱۱

  ۱۲۵  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یهاشم نيابوالحس -۲۱۲

  ۱۲۵  ................................................................................  سره تعاىل اللّه قدس ،یالواسط ابوبکر -۲۱۳

  ۱۲۶  ...............................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدس ،ريکب زَقّاق ابوبکر -۲۱۴

  ۱۲۶  ............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدس ،ريصغ زَقّاق ابوبکر -۲۱۵

  ۱۲۶  ..................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالکّتان ابوبکر -۲۱۶

  ۱۲۷..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یجُحْف عطا ابوبکر -۲۱۷

  ۱۲۷..........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه شَقّاق، ابوبکر -۲۱۸

  ۱۲۸...................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالشّبل ابوبکر -۲۱۹

  ۱۳۰  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاُرْمَو اریزدانی ابوبکر -۲۲۰

  ۱۳۰  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدَالنیْالصَّ بکرابو -۲۲۱

  ۱۳۱  .............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالبغداد الخبّاز ابوبکر -۲۲۲

  ۱۳۱  ........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمُطَوِّع یسیع بن ابوبکر - ۲۲۳

  ۱۳۱  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالبهر طاهر بن ابوبکر - ۲۲۴

  ۱۳۱  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه سَعْدان، یاب بن ابوبکر -۲۲۵

  ۱۳۲ ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یعَطُوف ابوبکر -۲۲۶

  ۱۳۲ ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه سَکّاک، ابوبکر -۲۲۷

  ۱۳۳  ...........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه سقّا، ابوبکر -۲۲۸

  ۱۳۳  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمصر ابوبکر -۲۲۹

  ۱۳۳  ...................................................................................  هسرّ تعاىل اللّه قدّس ،یالدُّّق ابوبکر -۲۳۰

  ۱۳۴  ...............................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یطَمَسْتان ابوبکر -۲۳۱

  ۱۳۴  .....................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس فَرّاء، ابوبکر - ۲۳۲

  ۱۳۵  .................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالشَّبَه ابوبکر -۲۳۳



 

۹  

  ۱۳۵  ..............................................................................  سرّه قُدِّس ،یالحَرَم یالطّرسوس ابوبکر -۲۳۴

  ۱۳۶  .......................................................................................  سرّه اللّه قدّس ،یالسُّوس ابوبکر -۲۳۵

  ۱۳۷  .........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ريشُکَ ابوبکر - ۲۳۶

  ۱۳۸  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یجَوْزَق ابوبکر -۲۳۷

  ۱۳۸  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالرّاز ابوبکر -۲۳۸

  ۱۳۸  ..........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه د،یمُف ابوبکر -۲۳۹

  ۱۳۹  ........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یقَصْر ابوبکر -۲۴۰

  ۱۳۹  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینیمَواز ابوبکر -۲۴۱

  ۱۳۹  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاُشْنان ابوبکر - ۲۴۲

  ۱۳۹  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،مَغازىل ابوبکر -۲۴۳

  ۱۳۹  ...............................................................................................  اللّه رحمه ،یعیقط ابوبکر -۲۴۴

  ۱۴۰  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یهمدان ابوبکر -۲۴۵

  ۱۴۰  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یريکَفْش ابوبکر - ۲۴۶

  ۱۴۰  ..........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینَوریالد داود بن کرابوب -۲۴۷

  ۱۴۰  .....................................................................................  سرّه اللّه قدّس ،یالرّودبار یابوعل -۲۴۸

  ۱۴۲  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالثّقف یابوعل -۲۴۹

  ۱۴۲  ......................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالمصر الکاتب یابوعل -۲۵۰

  ۱۴۳  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،مَشْتُوىل یابوعل -۲۵۱

  ۱۴۳  ........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یراز یابوعل -۲۵۲

  ۱۴۳  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ان،ريخَ یابوعل -۲۵۳

  ۱۴۴  .....................................................................................  هیعل اللّه رحمة ،یجانريس یابوعل -۲۵۴

  ۱۴۴  ...........................................................سرّه اللّه قدّس بالمرتعش، المعروف محمد، بن عبداللّه -۲۵۵

  ۱۴۵  .................................................................  سرّه تعاىل للّها قدّس مَنازل، بن محمّد بن عبداللّه -۲۵۶

  ۱۴۵  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یراز حَدّاد عبداللّه -۲۵۷

  ۱۴۵  .............................................................................  سرّه قدّس ،یالمَقْدِس عِصام بن عبداللّه -۲۵۸

  ۱۴۶  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینَباذان عبداللّه -۲۵۹

  ۱۴۶  ......................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس األقطع، یناتیْالتَّ ريابوالخ - ۲۶۰

  ۱۴۹  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یحبش ريابوالخ -۲۶۱

  ۱۴۹  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه یعَسْقالن ريابوالخ -۲۶۲

  ۱۴۹  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یحِمْص ريابوالخ - ۲۶۳

  ۱۴۹  ............................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالکرمانشاه بانیْشَ بن میابراه - ۲۶۴

  ۱۵۰  ............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یخراسان یمَرْغَز دیابوز -۲۶۵

  ۱۵۰  .....................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالرَّّق یالصّوف المولّد بن احمد بن میابراه -۲۶۶

  ۱۵۱  .......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یلیالج میابراه - ۲۶۷

  ۱۵۱  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدهستان میابراه - ۲۶۸



 

۱۰  

  ۱۵۱  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینانیمَرْغ میابراه -۲۶۹

  ۱۵۱  .........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ه،ینازُو میابراه -۲۷۰

  ۱۵۱  .............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یکرمانشاه مظفّر -۲۷۱

  ۱۵۲  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه بُنان، بن نيحسابوال -۲۷۲

  ۱۵۲  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالفارس هند بن نيابوالحس -۲۷۳

  ۱۵۲  .............................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ان،یابواألد -۲۷۴

  ۱۵۳  ..................................  تعاىل اللّه رحمه ان،ّیعل بمحمد المعروف ،یالنّسو یعل بن محمد ابوجعفر -۲۷۵

  ۱۵۳  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالعراب دیابوسع - ۲۷۶

  ۱۵۴  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالزُّجاج ابوعمرو -۲۷۷

  ۱۵۴  .........................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالزُّجاج محمد بن وسفی بن میابراه -۲۷۸

  ۱۵۵  ...............................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس الخواص، یالخُلد رينُصَ بن محمد جعفربن -۲۷۹

  ۱۵۶  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالفُوشَنْج یالصّوف ابوالحسن -۲۸۰

  ۱۵۶  .............................................  تعاىل اللّه رحمه ،یازريالش المُهَلّب بن محمد بن نيالحس بن بُندار -۲۸۱

  ۱۵۷  ....................................................................سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالسُّلم دینُجَ بن ابوعمرو -۲۸۲

  ۱۵۷  .........................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالشَعران یالّراز عبدالرحمان بن محمّد بن عبداللّه -۲۸۳

  ۱۵۸  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یوانريالسّ نيابوالحس -۲۸۴

  ۱۵۸  .................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالقَراف نيابوالحس -۲۸۵

  ۱۵۸  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یلین مانیابوسل - ۲۸۶

  ۱۵۸  .........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمغرب خواص مانیسلابو -۲۸۷

  ۱۵۹  ..........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،ینصرآباد ابوالقاسم -۲۸۸

  ۱۵۹  ..................................................................................  ىلتعا اللّه رحمه ،یبجل یراز ابوبکر -۲۸۹

  ۱۵۹  ........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه زبان،یفال ابوبکر -۲۹۰

  ۱۶۰  .................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالحُصْر نيابوالحس -۲۹۱

  ۱۶۰  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه سَمْعون، بن نيابوالحس -۲۹۲

  ۱۶۱  ................................................  تعاىل اللّه رحمهما آژَن، سوهان ابوالحسن و خبّاز ابونصر -۲۹۴ و ۲۹۳

  ۱۶۱  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یحَرّان احمد خیش -۲۹۵

  ۱۶۲  ..............................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یرَّق جَهْم -۲۹۶

  ۱۶۲  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالُرْمَو ابوالحسن -۲۹۷

  ۱۶۲  ..............................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یازريالّش فیخف بن ابوعبداللّه -۲۹۸

  ۱۶۳  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمالک ريابوالخ - ۲۹۹

  ۱۶۳  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالشَّعران ابوبکر -۳۰۰

  ۱۶۴  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدیِالعَتا ابومحمد -۳۰۱

  ۱۶۴  ...................................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس الحَذّا، جعفر -۳۰۲

  ۱۶۵  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه عَبْدان، بن هِشام -۳۰۳
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  ۱۷۲..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالقصر ابوالقاسم -۳۱۸
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  ۱۷۳  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمیحک ابوالحسن -۳۲۰
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  ۱۷۴  .............................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یکازرون اریشهر بن میابراه ابواسحاق خیش - ۳۲۲
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  ۱۷۶  ............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ه،یَکَرْدُو ابوالحسن خیش -۳۲۴

  ۱۷۶  ...........................................................................  سره تعاىل اللّه قدّس ،یانیبَلْ عبداللّه خیش -۳۲۵
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  ۱۷۹  .................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالکرمان حسن بن یعل خواجه -۳۲۸

  ۱۸۰  ........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسابورین ۀرَیْمِ -۳۲۹

  ۱۸۰  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالتُّروغْبَد ابوعبداللّه -۳۳۰
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  ۱۸۱  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه مانک، ابوعبداللّه -۳۳۲

  ۱۸۱  .....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدون ابوعبداللّه - ۳۳۳
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  ۱۸۴  ............................................................................  سرُّه قُدِّس ،ريالصّغ ینواريالسّ نيابوالحس -۳۳۹
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  ۱۸۶  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یساخَر محمد خیش - ۳۴۳

  ۱۸۷  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه جوالگر، احمد خیش - ۳۴۴

  ۱۸۷  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یهرو حدّاد نيابوالحس -۳۴۵

  ۱۸۷  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یترمذ المظفّرابو -۳۴۶

  ۱۸۸  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه فروش، سفال ۀچريام - ۳۴۷

  ۱۸۸  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یلیعق ۀحمز فیشر - ۳۴۸

  ۱۸۹  ..........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ار،ّیع عارف -۳۴۹

  ۱۸۹  .....................................................................  تعاىل اللّه رحمه م،یابراه بن بِهْ سالْ نيابوالحس -۳۵۰
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  ۱۹۰  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه دوستان، مدابوحا -۳۵۳
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  ۱۹۲  ...................................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس سَرّاج، ابونصر -۳۵۶
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  ۱۹۵  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه نصر، احمد خیش -۳۶۰
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ـّاق، یابوعل - ۳۶۲   ۱۹۶  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه الدَّقّ
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  ۲۰۱  .........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالدّاستان ابوعبداللّه خیش -۳۶۸
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  ۲۴۸  .......................................................................................  اللّه رحمه ،یتنیرام یعل خواجه -۴۴۱

  ۲۴۸  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ییسَماس یبابا محمد خواجه -۴۴۲

  ۲۴۹  ......................................................................................  تعاىل اللّه رحمه کُالل، ريام دّیس - ۴۴۳

  ۲۴۹  .............................................................................................  تعاىل اللّه رحمه خ،یش قُثَم -۴۴۴

  ۲۵۰  ...............................................................................................  تعاىل اللّه رحمه آتا، لیخل -۴۴۵

  ۲۵۰  ...........................................................................  روحه اللّه قدّس نقشبند، نیبهاءالدّ خواجه -۴۴۶

  ۲۵۳  ..................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس عطّار، نیالدّ عالء خواجه - ۴۴۷



 

۱۵  

  ۲۵۵  ..........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس پارسا، محمّد خواجه - ۴۴۸

  ۲۵۷  ...............................................................................تعاىل اللّه رحمه پارسا، ابونصر خواجه -۴۴۹

  ۲۵۷  .................................................................................  تعاىل اللّه رحمه عطّار، حسن خواجه -۴۵۰

  ۲۵۸  ..............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یچَرْخ قوبعی موالنا -۴۵۱

  ۲۵۹  .....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یغُجْدَوان نیعالءالدّ خواجه -۴۵۲

  ۲۵۹  .......................................................................  تعاىل هاللّ رحمه خاموش، نیالدّ نظام موالنا -۴۵۳

  ۲۶۱  ..................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاصفهان یامام عبداللّه خواجه -۴۵۴

  ۲۶۱  .........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یکاشغر نیسعدالدّ موالنا -۴۵۵

  ۲۶۲ ...................................................  نيالطّالب مفارق یعل وجوده برکات اللّه ادام داللّه،یعب خواجه -۴۵۶

  ۲۶۷  ..............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یبُست ابوالحسن خیش -۴۵۷

  ۲۶۷  ......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسمنان سَکّاک حسن خیش -۴۵۸

  ۲۶۷  ........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینیالجو ةیحَمُّو بن محمد - ۴۵۹

  ۲۶۷  ........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یهمدان القضات نيع -۴۶۰

  ۲۶۸  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یهمدان ۀبَرَک خیش -۴۶۱

  ۲۶۸  ............................................................................................  تعاىل اللّه هرحم فتحه، خیش - ۴۶۲

  ۲۶۹  .............................................  سرّه اللّه قدّس ،یالسّهرورد عبدالقاهر بیابوالنّج نیاءالدّیض خیش -۴۶۳

  ۲۶۹  ..............................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس اسِر،ی عمّار خیش -۴۶۴

  ۲۶۹  ...................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یمصر ريکب روزبهان خیش -۴۶۵

  ۲۷۰  .........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یقصر لیاسماع خیش -۴۶۶

  ۲۷۰  ....................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالکرب نیالدّ نجم خیش -۴۶۷

  ۲۷۳  ...................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یبغداد نیمجدالّد خیش -۴۶۸

  ۲۷۵  ...................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،ییحُمُّو نیالدّ سعد خیش -۴۶۹

  ۲۷۶  .................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یباخَرْز نیالدّ فیس خیش -۴۷۰

  ۲۷۷  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یلیگ نیالدّ جمال الزّمان نيع -۴۷۱

  ۲۷۸  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یجَند کمال بابا -۴۷۲

  ۲۷۸  .........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یخوارزم وفاابوال خواجه - ۴۷۳

  ۲۷۹  ......................................................  تعاىل اللّه رحمه ه،یدا به المعروف ،یراز نیالدّ نجم خیش - ۴۷۴

  ۲۷۹  .....................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالغزنو الالء یعل نیالدّ یرض خیش -۴۷۵

  ۲۸۰  ................................................................تعاىل اللّه رحمه ،یجُورْفان احمد نیالدّ جمال خیش -۴۷۶

  ۲۸۱.................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یکَسِرْق ینیااسفر عبدالرّحمان نینورالدّ خیش -۴۷۷

  ۲۸۱........................  سرّه تعاىل اللّه قّدس ،یابانکیالب محمد احمدبن الدّوله عالء نیالدّ رکن ابوالمکارم -۴۷۸

  ۲۸۴  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمصر یعل یاخ -۴۷۹

  ۲۸۴  ...................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالدکان محمّد بن محمّد نیالدّ نجم خیش -۴۸۰

  ۲۸۵  ..............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یدهستان محمّد یاخ -۴۸۱

  ۲۸۶  ...............................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالسّمنان یالدّوست یعل نیالدّ یتق ابوالربکات -۴۸۲



 

۱۶  

  ۲۸۶  ...........................................  سرّه تعاىل اللّه قّدس ،یالهمدان دمحّم بن شهاب بن یعل دیِّس ريام - ۴۸۳

  ۲۸۶  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یغَرجِسْتان عبداللّه خیش - ۴۸۴

  ۲۸۷  .................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یطوس محمود بابا -۴۸۵

  ۲۸۷  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه شاه، قُتْلُق یعل یاخ -۴۸۶

  ۲۸۷  .............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاَبَرْده عمر نیبهاءالدّ حافظ خیش -۴۸۷

  ۲۸۹  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یلُورِستان نیفخرالدّ موالنا -۴۸۸

  ۲۹۰  ..................................................................................... تعاىل اللّه رحمه ،یفراه یعل شاه -۴۸۹

  ۲۹۰  ..............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یفراه شاه محمّد خیش -۴۹۰

  ۲۹۱  ..........................................................................  روحه تعاىل اللّه قّدس عمر، نیبهاءالد خیش - ۴۹۱

  ۲۹۲  ...................................................................  تعاىل اللّه رحمه اسد، محمّد نیالدّ سشم موالنا -۴۹۲

  ۲۹۲  .................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ولد، نیبهاءالد خیش -۴۹۳

  ۲۹۳  ...........................................................................  عاىلت اللّه رحمه محقّق، نیالدّ برهان دّیس -۴۹۴

  ۲۹۳  ................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالرّوم یالبلخ محمد نیالد جالل موالنا - ۴۹۵

  ۲۹۶  ..............................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یزیترب داد ملک بن یعل بن محمّد نیالدّ شمس موالنا -۴۹۶

  ۲۹۸  ...................................  تعاىل اللّه رحمه بزرکوب، المعروف ،ّیویالقون دونیفر نیالدّ صالح خیش -۴۹۷

  ۲۹۹ ...............................  تعاىل اللّه رحمه ترک، یأخ بن الحسن بن محمّد بن حسن نیالدّ حُسام خیش -۴۹۸

  ۲۹۹ ...................................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ولد، سلطان -۴۹۹

  ۳۰۱  ................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یردسُهْرَوَ  نیالدّ شهاب خیش - ۵۰۰

  ۳۰۱  ............................................. روحه تعاىل اللّه قدّس ،یازريالشّ  بُزْغُش بن یعل نیالدّ بینج خیش -۵۰۱

  ۳۰۲  .....................................................  تعاىل اللّه رحمه بُزْغُش، بن یعل بن حمانعبدالرّ نیالدّ ريظه -۵۰۲

  ۳۰۲  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمنی محمّد خیش -۵۰۳

  ۳۰۴  ..............................................................................  تعاىل اللّه رحمه مجذوب، میابراه خیش -۵۰۴

  ۳۰۵  .............................................................................. تعاىل اللّه رحمه لُور، نیالدّ جمال خیش -۵۰۵

  ۳۰۵  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ّیصَف نیالدّ شمس خیش -۵۰۶

  ۳۰۵  ................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ینطنز عبدالّصمد نینورالّد خیش - ۵۰۷

  ۳۰۶  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالکاش محمود نیعزّالّد خیش - ۵۰۸

  ۳۰۶  ............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالکاش عبدالرّزاق نیالدّ کمال خیش -۵۰۹

  ۳۱۲ .............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمصر عبدالرّحمان نینورالّد خیش -۵۱۰

  ۳۱۲ ..........................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالخواف ابوبکر نیالدّ نیز خیش -۵۱۱

  ۳۱۴  ...........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسنجان نیالدّ قوام ريام -۵۱۲

  ۳۱۵  ........................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالجام یالکُوسُوئ محمّد نیالدّ شمس خواجه -۵۱۳

  ۳۱۶  .........................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یبادیتا ابوبکر نیالدّ نیز موالنا -۵۱۴

  ۳۱۷  .......................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمرغاب زاهد محمود نیالدّ جالل موالنا -۵۱۵

  ۳۱۸  ..............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یپوران دیزیابو نیالدّ جالل موالنا - ۵۱۶

  ۳۱۹  ..........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یخلوت نیالدّريظه موالنا -۵۱۷



 

۱۷  

  ۳۱۹  ...............................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یمولتان اّیزکر نیبهاءالدّ خیش -۵۱۸

  ۳۲۰  .....................................  سرّه قدّس ا،یاول نیالدّ  نظام خیبش عرفیُ ،یدهلو یخالد میالدّ امنظ خیش -۵۱۹

  ۳۲۱ ..................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالصّومع ابوعبداللّه خیش -۵۲۰

  ۳۲۱ .......................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یلیالج عبدالقادر نیالدّ ییمح خیش -۵۲۱

  ۳۲۳  ...................................................................................  تعاىل اللّه رحمه دَبّاس، حَمّاد خیش -۵۲۲

  ۳۲۴  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یبغداد صَدَقه خیش -۵۲۳

  ۳۲۴  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه عبدالوهّاب، نیالدّ فیس خیش -۵۲۴

  ۳۲۵  .......................................................  تعاىل للّها رحمه ،یالطَّفْسُونَج عبدالرّحمان ابومحمّد خیش -۵۲۵

  ۳۲۶  ...................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،ینیفیالصَّر ابوعمرو خیش -۵۲۶

  ۳۳۱  ....................................................................................  تعاىل اللّه رحمه بَطُّو، بن بَقا خیش -۵۲۷

  ۳۳۱  .........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یموصل البان بیقَض -۵۲۸

  ۳۳۲  ........................................  روحه تعاىل اللّه قدّس است، معروف القائد ابن به که ،یاألوان محمّد -۵۲۹

  ۳۳۲  ................................................................................  تعاىل اللّه رحمه الشِّبْل، بن ابوالسُّعود -۵۳۰

  ۳۳۳  .......................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالمغرب نیَأَبُومَدْ خیش -۵۳۱

  ۳۳۵  ..................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالندلس یالصَّنْهاج فیالعَر بن ابوالعبّاس -۵۳۲

  ۳۳۵  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمالَق فیالکَف عیابوالرَّب -۵۳۳

  ۳۳۶  ..........................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالهَکّار ثُّم ،یالشّام مُسافر بن ّیعَد -۵۳۴

  ۳۳۶  ...................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالرِّفاع الحسن یاب احمدبن یدیْسَ -۵۳۵

  ۳۳۷  ....................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالحَّران سیق بن اتیح -۵۳۶

  ۳۳۸  .................................................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،ريجاک خیش -۵۳۷

  ۳۳۸  ................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،ّیالهاشم ّیالقُرش میابراه بن محمد ابوعبداللّه خیش -۵۳۸

  ۳۳۹  ...............................  تعاىل اللّه رحمه الصّباغ، بابن المعروف ،یدیالصَّع دیحُمَ بن یعل ابوالحسن - ۵۳۹

  ۳۳۹  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ف،یطَر بن ابواسحاق -۵۴۰

  ۳۴۰  .............................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،ّیالمصر ّیالحَمَو الفارض ابن -۵۴۱

  ۳۴۳  ......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،ّیالجَعْبَر مِعْصار بن میابراه -۵۴۲

  ۳۴۳  ........................................... سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یالعرب بن یعل بن محمد نیالدّ ییمح خیش -۵۴۳

  ۳۴۹  ...........................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،ّیویالقُون اسحاق محمدبن نیالد صدر خیش -۵۴۴

  ۳۵۰  .........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالجَند نیالدّ دّیمؤ خیش -۵۴۵

  ۳۵۱  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالفَرغان نیالدّ دیسع خیش -۵۴۶

  ۳۵۲  ...............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسَدْران یموس خیش -۵۴۷

  ۳۵۴  .............................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمنی هَتّار یسیع خیش -۵۴۸

  ۳۵۴  ........................................................................  سرّه اللّه قدّس ،یمنیال لیجم ثیْابوالغَ خیش - ۵۴۹

  ۳۵۵  .................................................................  عاىلت اللّه رحمه ،الشّاذِىل یالمغرب ابوالحسن خیش -۵۵۰

  ۳۵۷  ............................................................  تعاىل اللّه رحمه األسْوَد، الحَجّام یالمغرب نياسی خیش -۵۵۱

  ۳۵۷  ....................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالتِّلِمْسان نیالدّ فیعَف خیش -۵۵۲



 

۱۸  

  ۳۵۸  ..........................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمُرْس ابوالعباس خیش -۵۵۳

  ۳۵۹  ............................................  تعاىل اللّه رحمهما جوهر، خیش یو دیمر و حدّاد سعد خیش - ۵۵۵ و ۵۵۴

  ۳۵۹  ...................  تعاىل اللّه رحمهما است، یسیابوع یو تیکن که د،یسع خیش و الجَعْد احمدبن -۵۵۷ و ۵۵۶

  ۳۶۰  ...............................................  تعاىل اللّه مهرح ،یاالصفهان محمّد بن عبداللّه نیالدّ نجم خیش -۵۵۸

  ۳۶۱  ....................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یسابورین یجام ییحی نیالدّ قطب خواجه -۵۵۹

  ۳۶۲  ............................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالمغرب یالمرجان عبداللّه محمّد ابو -۵۶۰

  ۳۶۲  .................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یاالندلس المُطَرِّف بابن المعروف ابوعبداللّه، - ۵۶۱

  ۳۶۲  ........................................................................  تعاىل اللّه رحمه مُوَلَّه، یترکمان مانیسل خیش -۵۶۲

  ۳۶۳  ..................................................................................  تعاىل اللّه رحمه -یکُرد یعل خیش -۵۶۳

  ۳۶۴  ...........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه مُفرِّج، خیش -۵۶۴

  ۳۶۴  .......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالدَّمَنْهُور ابوالعبّاس خیش -۵۶۵

  ۳۶۵  ..........................................................................................  تعاىل اللّه رحمه حان،یر خیش -۵۶۶

  ۳۶۵  ......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یالخوارزم نیعَالءالدّ خیش -۵۶۷

  ۳۶۶  ......................................................................  تعاىل اللّه رحمه ،یمنیال یافِعیال عبداللّه امام -۵۶۸

  ۳۶۷ .......................................................  تعاىل اللّه رحمه المقتول، یالسُّهْرَوَرْد نیالدّ شهاب خیش -۵۶۹

  ۳۶۸ .......................................................  روحه تعاىل اللّه قدّس ،یالکرمان حامد نیالدّ اوحد خیش - ۵۷۰

  ۳۷۰  ........................................................................  سرّه تعاىل اللّه قدّس ،یزیترب مقاس دّیس ريام -۵۷۱
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  مِ اللّه الرَّحْمن الرَّحیمِبِسْ
اَوْلیائه مَجايل جَمالِ وَجْهِهِ اَلْکَریمِ، وأَالحَ مِنْهـا عَلـی صَـفائِحِ وُجُـوهِهِمْ لَـوائِحَ  أَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذي جَعَلَ مَرائي قُلُوبِ

لوةُ عَلی أَفْضَلِ مَـنِ ارْتَفَـعَ حُجُـبَ الْکَـوْنِ عَـن بَصَـر بصـائرِهِمْ وَالصَّ. نُورِهِ القَدیمِ، فَضارُوا بِحَیثُ إذا رَأوا ذُکِرَ اللّه
اهُ، وَعَلـی آلِـهِ  اري يف الْکُـلِّ علـی سَـرائرِهِمْ، فَمـارَأَوا يف الْوُجُـودِ إلّـا إیـّ الطَّیِّبـنيَ وَانْکَشَفَ سِرُّ سَـرَیانِ وُجُـودِهِ السـّ

  .وتَبَع تابِعیهِمْ أَجْمَعنيَ إىل یَوْمِ الدّینِ وَأَصْحابِهِ الطّاهِرینَ وَعَلی مَنْ تَبِعُهمْ
دقِ و ـّگوید پای شکستۀ زاویۀ خمول و گمنامی عبدالاما بعد، می رحمان بن احمدالجامی ثبته اللّه علی مَنْهَج الصـّ

لَمی رحمان محمـد بـن حسـني السـُّـّشـیخ امـام، عـالم عـارف، ابوعبدالـ: که السّدادِ، فِی العملِ و القول و األعتقاد
که کربای دیـن و  قدّس اللّه تعاىل ارواحَهم در بیان سري و احوال مشایخ طریقت قَدَّس اللّه تعاىل روحه النّیسابوری

وفیه اند و جامععظمای اهل یقني اند میان علوم ظاهر و علوم باطن، کتابی جمـع کـرده اسـت و آن را طبقـات الصـّ
قه را عبارت از جماعتی داشته کـه در زمـان واحـد یـا در ازمنـۀ متقاربـه نام نهاده و آن را پنج طبقه گردانیده، و طب

و در هـر طبقـه . انوار والیت و آثار هدایت از ایشان نموده و سـفر و رحلـت مریـدان و مسـتفیدان بـه ایشـان بـوده
و  بیست تن از مشایخ و ایمه و علمای این طایفه ذکـر کـرده و بـه حسـب اقتضـای وقـت و مقـام از کلمـات قدسـیّه

  .کند بر طریقت و علم و حال و سريت ایشان، در بیان آوردهشمایل مرضیّۀ ایشان، آنچه داللت می
 و حضرت شیخ األسالم، کهف األنام، ناصر السّنّه، قامع البدعه، ابواسماعیل عبداللّه بن محمّد االنصاری الهروی

انـد، و سـخنان دیگـر فرمـودهظت امـال مـیس صحبت و مجامع تذکري و موعلآن را در مجا قدّس اللّه تعاىل روحه
افـزوده، و یکـی از بعضی از مشایخی که در آن کتاب مـذکور نشـده و بعضـی از اذواق و مواجیـد خـود بـر آن مـی

ای اسـت و الحق آن کتابی است لطیف و مجموعه. آوردهکرده و در قید کتابت میمحبان و مریدان آن را جمع می
صوفیه و دقایق لطایف این طایفۀ علیّه، اما چون به زبـان هـروی قـدیم کـه در آن شریف مشتمل بر حقایق معارف 

عهد معهود بوده وقوع یافته و به تصحیف و تحریف نویسندگان به جـایی رسـیده کـه در بسـیاری از مواضـع فهـم 
ز ذکـر دهد، و ایضاً مقتصر است بر ذکر بعض متقدّمان، و از ذکـر بعضـی دیگـر و امقصود به سهولت دست نمی

گشت که بـه قـدر حضرت شیخ االسالم و معاصران وی و متأخران ازوی خاىل است، بارها در خاطر این فقري می
  .وسع و طاقت در تحریر و تقریر آن کوشش نماید

آنچه معلوم شود به عبارتی که متعارف روزگار است در بیان آرد، و آن را که مفهوم نشود در حجاب سرت و کتمـان 
ز کتب معتربۀدیگر سخنان چیده و معارف سنجیده اضافۀ آن کرده بر لوح تبیان نگارد، و شـرح احـوال بگذارد، و ا

. و کرامات و تاریخ والدت و وفات جماعتی که در آن کتاب مذکور نشده با آن منضمّ گردانـد و مقامات و معارف
مائه محّب ه خ سنۀ احدی و ثمانني و ثمانشد، تا آن که در تاریامّا به واسطۀ وفور عالیق و هجوم عوایق میسّر نمی

أَعـزَّه اللّـهُ تعـاىل  د معتقَد ایشان، آن از همه شغل سري و بر فقـر دلـري، امـري نظـام الـدین علـی شـريدرویشان و معتقِ
که به طوع و اختیار از اعلی مراتب جاه و اعتبار اعراض نمـوده، و بـه قـدم  بعزّقبوله و وَفَّقَهُ لِسلوکِ طریق وصوله

تسلیم و رضا بر سلوک جادّۀ فقر و فنا اقبال فرموده، از این فقري مثل آن صورتی که بر دل گذشـته بـود و در خـاطر 
متمکّن گشته، استدعا کرد، داعیۀ قـدیم صـورت تجدیـد یافـت و دغدغـۀ سـابق سـمت تقویـت و تأکیـد پـذیرفت، 

  .منیّت شروع افتادالجرم به صدق همت و خلوص طویّت در امضای آن نیّت و استقصای آن اُ
و مراسم اشفاق مطالعه کنندگان آن که چـون ایشـان را از یمـن انفـاس طیّبـۀ اولیـاء اللّـه و  مأمول از مکارم اخالق

کـه بـه جهـت اشـتمال بـر  فیض ارواح مقدّسۀ ایشان وقت خوش گردد، متصـدّی و باعـث ایـن جمـع و تـألیف را
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ه، و بر مشامّ جان مشتاقان محاضـر انـس وزیـده، مسـمّی مـینفحات انفاس طیّبۀ مشایخ که از حظایر قدس رسید
و الـتِّکالنُ . از گوشۀ خاطر فرو نگذارند و به دعـای خـري یـاد آرنـد نفحات االنس من حضرات القدسگردد به 

  .يف جمیعِ االَٔحْوالِ عَلَی المُهَیْمِنِ المُتَعالِ

  تمهید فی القول فی الوالیة و الوّىل
والیـت عامّـه . والیـت عامّـه ووالیـت خاصّـه: یْ کـه قـرب اسـت و آن بـر دو قسـم اسـتوالیت مشتق است از وَلْ

 ».ورِی النـُّلَـاِ جُهُم مِـنَ الظُلُمـاتِءَامَنـوا یُخْـرِ نَذیِالـَّ یُّولِـ اللّـهُ«: مشرتک است میان همۀ مؤمنـان، قـال اللّـه تعـاىل
و هِیَ عِبارَةٌ عَنْ فَناءِ العَبْدِ فی الحقِّ و و والیت خاصّه مخصوص است به واصالن از ارباب سلوک، ) بقره/۲۵۷(

بقائه به، فَالوىلُّ هُو الفانی فیِهِ وَ الباقی به، و فنا عبارت است از نهایت سري اىل اللّه، و بقا عبارت است از بدایت 
و سـري فـی اللّـه چه سري اىل اللّه وقتی منتهی شود که بادیۀ وجود را به قدم صدق یکبارگی قطع کند، . سري فی اللّه

آنگاه متحقق شود که بنده را بعد از فنای مطلق، وجودی و ذاتی مطهّر از لوث حـدثان ارزانـی دارد، تـا بـدان در 
  .کندعالم اتّصاف به اوصاف الهی و تخلق به اخالق ربانی ترقی می

هَدَةِ الحـقِّ، لـم یکـنْ لَـهُ عَـنْ نَفْسِـه ی فِـی مُشـاقالوىلُّ هُوَ الفانی مِن حالِهِ البا» :رحمه اللّه ابوعلی جوزجانی گوید
وىلّ آن بود که فانی بود از حال خود و باقی بود به مشاهدۀ حق، ممکن نباشد مر او را . إخبارٌ والمع غَريِ اللّه قَرارٌ

  ».که از خود خرب دهد و با جز خداوند بیارامد
ی «: مـردی را گفـت رحمه اللّـه تعـاىل ابراهیم ادهم بلـی «: گفـت» باشـی از اولیـاء اللّـه تعـاىل؟خـواهی کـه ولیـّ

بـه دنیـا و . الترغبْ فی شیءٍ من الدّنیا و األخرة، وَافرغْ نَفسَک لِلّه تعاىل وَاقبلْ بوجهک علیه«: گفت. »خواهم
و فارغ کن مر خود را از برای دوسـتی خداونـد،  سبحانه ی رغبت مکن، که رغبت به اینها اعراض بود از حقبعق

  ».و چون این اوصاف در تو موجود شد، وىلّ باشی! ی را در دل راه مده و روی دل به حق آرو دنیا و عقب
: احدهما فَعیل بمعنی مفعول، و هـو مـن یتـولَّی اللّـه امـرَه، قـال تعـاىل: انّ الولّی له معنّیانِ: و فی الرّسالة القشريیّة

و الثـانی فَعیـل . رعایتـه سـبحانه فسه لحظةً، بل یتولَی الحقفالیکله اىل ن) اعراف/۱۹۶(» .نيَحِالِلَّی الصّوَتَوَهُوَ یَ«
ري ان یتخللّهـا غـمبالغة من الفاعل، و هو الذی یتوىل عبادة اللّه و طاعاتـه، فعبادتـه تجـری علیـه علـی التـواىل مـن 

ءِ ودوام اللّه علـی األستقصـاءِ و االسـتیفا یجب قیامه بحقوقو کال الوصفني واجب حتی یکون الوىلّ ولیاً . عصیان
. و من شرط الوىلّ ان یکون محفوظاً کما ان من شرط النّبیّ ان یکون معصـوماً. حفظ اللّه ایّاه فی السّرّاءِ و الضّرّاءِ

  .عدَفکلّ من کانَ للشّرعِ علیه اعرتاض، فهو مغرور مخا
. ه قعـد ینتظـرُ خَروجَـهبعضَ من وصف بالوالیة، فلمّا وافـی مسـجدَ قدّس اللّه تعاىل روحه قصد ابویزید البسطامیّ

هذا رجلٌ غري مـأمون علـی ادب «: و قال. فَخَرجَ الرّجُل ورمی بِبُزاقه تجاهَ القِبلة، فانصرفَ ابویزید و لم یسلم علیه
  »من اداب الشریعة، فکیف یکونُ امیناً عَلی اسرار الحق؟

او را . پای چپ اندر مسجد نهاددرآمد ونخست  قدّس اللّه تعاىل روحه شخصی به نزدیک شیخ ابوسعید ابوالخري
  ».بازگرد، که هرکه در خانۀ دوست ادب آمدن نداند ما را نشاید که با وی صحبت داریم«: گفت

  القول فی المعرفة و العارف و المتعرف و الجاهل
معرفـت عبـارت اسـت از بازشـناخنت معلـوم مجمـل در : ترجمة العوارف و فی الفصل االول من الباب الثالث من

اینچنـني دانسـنت . تفاصیل، چنانکه در علم نحو مثالً بداند که هریک از عوامل لفظی و معنوی چه عمل کنـدصور 
ت، بـی . بر سبیل اجمال علم نحو باشد و بازشناخنت هر عاملی از آن علی التفصـیل در وقـت خوانـدن سـواد عربیـّ
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و غافـل . فکـر و رویـت، تعـرف نحـو و بازشـناخنت بـه. توقفی و رویتی، و استعمال آن در محل خود معرفت نحـو
ربوبیـت عبـارت بـود از بازشـناخنت ذات و صـفات الهـی در پـس معرفـت . بودن از آن با وجود علم، سهو و خطا

صور تفاصیل احوال و حوادث و نوازل، بعد از آن که بر سبیل اجمال معلوم شده باشد که موجود حقیقی و فاعـل 
مجمل علمی مفصل عینی نگردد، چنانکه صاحب علم توحید در صور و تا صورت توحید . مطلق اوست، سبحانه

تفاصیل وقایع و احوال مجددّۀ متضادّه از ضر و نفع، و عطا و منع، و قبض و بسط، ضارّ و نافع، و معطی و مانع، 
از  و اگـر بـه اول وَهلـه. بیند و شناسد، بی توقفی و رویتی، او را عارف نخواننـد سبحانه و قابض و باسط حق را

در صـور وسـایط و روابـط بازشناسـد، او را  جـلَّ ذکـرُه آن غافل بود و عـن قریـب حاضـر گـردد و فاعـل مطلـق را
الهی و و اگر به کلی غافل بود و تأثريات افعال را حواله به وسایط کند، او را ساهی و . متعرف خوانند نه عارف

نماید، و دیگـری آن و خود را مستغرق بحر توحید میکند مثالً اگر معنی توحید را تقریر می. مشرک خفی خوانند
در حال » .این سخن نه از سر حال است، بل نتیجۀ فکر و رویت است«: را بر سبیل انکار به او بازگرداند و گوید

برنجد و بر وی خشم گريد و نداند که این رنجش عني مصداق قـول منکـر اسـت، واال فاعـل مطلـق را در صـورت 
  .و بروی خشم نگرفتی انکار بازشناختی

دوم، . داند، چنانکه گفته شد جلَّ ذکره اول، آن که هر اثری که یابد از فاعل مطلق: و معرفت الهی را مراتب است
سیم، آن کـه . به یقني داند که نتیجۀ کدام صفت است از صفات او جلَّ ذکره آن که هر اثری که یابد از فاعل مطلق

چهـارم، آن کـه صـفت علـم الهـی را در صـورت معرفـت خـود . صـفتی بشناسـد در تجلی هر عزّوعال مراد حق را
معرفت «: پرسیدند که قُدّس سرّه چنانکه از جنید. بازشناسد و خود را از دایرۀ علم ومعرفت، بل وجود اخراج کند

رفُ و هُـو العـا«: فرمـود» !زِدْنـا ایضـاحاً«: گفتنـد» .المعرفة وجودُ جهلِـک عنـدَ قیـامِ علمـه«: گفت» چیست؟
و چندان که مراتب قرب زیادت شود و آثار عظمت الهی ظاهرتر گـردد، علـم بـه جهـل بیشـرت حاصـل » .المعروفُ

از نهـاد عـارف » !ربِّ زِدنـی تحـرياً فیـک«شود و معرفت نکرت زیادت گردد، حريت بر حريت بیفزاید و فریـاد 
ت، چه معرفت امری وجدانی است و تقریـر از افتد هم علم معرفت است نه معرفو این معنی که تقریر می. برخیزد

  .د و علم بی معرفت وبالشپس معرفت بی علم محال با. آن قاصر، اما علم مقدّمه آن است

  القول فی معرفة الصّوفی و المتصوّف و المالمتی و الفقري و الفرق بینهم
بر  علی اختالف درجاتهم مردم بدان که مراتب طبقات: وفی الفصل العاشر من الباب الثالث من ترجمة العوارف

و قسم دوم مرتبۀ سالکان طریق کمال، و آن . قسم اول، مرتبۀ واصالن و کامالن، و آن طبقۀ علیاست: سه قسم است
انـد، و واصـالن مقربـان و سـابقان. و قسم سیم مقیمان وَهْدۀ نقصان، و آن طبقۀ سـفلی اسـت. طبقۀ وسطی است

  .مان اشرار و اصحاب شمالسالکان ابرار و اصحاب یمني و مقی
  :انددو طایفه صلوات الرّحمن علیهم و اهل وصول بعد از انبیا

و بعـد از آن در  انـدیافتـهمرتبـۀ وصـول  صلّی اللّه علیه و سلّم اول مشایخ صوفیه که به واسطۀ کمال متابعت رسول
انـد کـه فضـل و امالن مکمـلانـد، و ایـن طایفـه کـن و مـأمور شـدهورجوع برای دعوت خلق به طریق متابعت مأذ

عنایت ازىل ایشان را بعد از استغراق در عني جمع و لجۀ توحید، از شکم ماهی فنا به سـاحل تفرقـه و میـدان بقـا 
  .خالصی و مناصی ارزانی فرمود تا خلق را به نجات و درجات داللت کنند

میل و رجـوع خلـق بـه ایشـان نرفـت، و اند که بعد از وصول به درجۀ کمال، حوالۀ تکو اما طایفۀ دوم آن جماعت
غرقۀ بحر جمع گشتند و در شکم ماهی فنا چنـان نـاچیز و مسـتهلک شـدند کـه از ایشـان هرگـز خـربی و اثـری بـه 
ساحل تفرقه و ناحیت بقا نرسید، و در سلک زمرۀ سکان قباب غريت و قطان دیار حريت انخراط یافتند و بعد از 
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  .ایشان مفوض نگشت کمال وصول والیت تکمیل دیگران به
و ) کهف/۲۸انعام و /۵۲(»یُریدونَ وَجَههُ«طالبان مقصد اعلی و مریدان وجه الله : اندو اهل سلوک نیز بر دو قسم

  ).آل عمران/۱۵۲(»ومنکم مَنْ یُریدُ األخرة«طالبان بهشت و مریدان آخرت 
  .متصوفه و مالمتیّه: اندو اما طالبان حق دوطایفه

انـد و بـه بعضـی از احـوال و اوصـاف صـوفیان ند که از بعض صـفات نفـوس خـالص یافتـهامتصوفه آن جماعت
موصوف گشته و متطلع نهایات احوال ایشان شده، ولکن هنوز به اذیال بقایای صفات نفوس متشبّث مانده باشند 

  .و بدان سبب از وصول غایات و نهایات اهل قرب و صوفیّه متخلف گشته
اشند که در رعایت معنی اخالص و محافظت قاعدۀ صدق، غایت جهد مبذول دارنـد، در و اما مالمتیّه جماعتی ب

اخفای طاعات و کتم خريات از نظر خلق، مبالغت واجـب داننـد، بـا آن کـه هـیچ دقیقـه از صـوالح اعمـال مهمـل 
خـالص نگذارند و تمسک به جمیع فضایل و نوافل از لوازم شمرند و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنـی ا

بود و لذتشان در تفرد نظر حق به اعمال و احوال ایشان و همچنان که عاصی از ظهور معصیت برحذر بود، ایشان 
ذي «: اندبعضی گفته. حذر کنند تا قاعدۀ اخالص خلل نپذیرد که مظنّۀ ریا باشد از ظهور طاعت المالمتی هُـو الـّ

  ».الیُظْهِرُ خرياً وَال یُضْمِر شراً
رچنـد عزیـر الوجـود و شـریف الحـال باشـند، هنـوز حجـاب وجـود خلقیـت از نظـر ایشـان بـه کلـی و این طایفه ه

چه اخفای . منکشف نشده باشد، و بدان سبب از مشاهدۀ جمال توحید و معاینۀ عني تفرید محجوب مانده باشند
ع معنـی اعمال و سرت احوال خود از نظر خلـق مشـعر و مـؤذن اسـت بـه رؤیـت وجـود خلـق و نفـس خـود کـه مـان

و نفس نیز از جملۀ اغیار است تا هنوز بر حال خود نظر دارند اخراج اغیار از مطالعۀ اعمال و احـوال . توحیداند
اند و فرق میان ایشان و صوفیّه آن است که جذبۀ عنایت قدیمه صوفیه را بکلی از ایشان انتـزاع خود بکلی نکرده

رداشته، الجرم در اتیان طاعات و صدور خريات خود را و خلق کرده بود، و حجاب خلق و انانیت از نظر ایشان ب
اگر مصلحت وقـت . را در میان نبینند و از اطالع نظر خلق مأمون باشند و به اخفای اعمال و سرت احوال مقید نه

یه پـس مالمتیّـه مخلِصـانند بـه کسـر الم، و صـوف. در اظهار طاعت بینند اظهار کنند و اگر در اخفای آن بینند اخفا
  .وصف حال ایشان است) ص/۴۶(» .إنّا أخْلَصْناهُم بخالصةٍ«. ند به فتح المصانـخلَم

  .دام و عبّادــاد و فقرا و ّخـّـزه: اندو اما طالبان آخرت چهار طایفه
 ای باشند که به نور ایمان و ایقان جمال آخرت مشاهده کنند و دنیا را در صورت قبح معاینه بیننـد،اد طایفهـّاما زه

و از التفات به زینت مزخرف فانی او رغبت بگردانند و در جمال حقیقی باقی رغبت نمایند و تخلف این طایفـه 
فیهـا مـا «نفس است  نفس خود از حق محجوب بود، چه بهشت مقام حظّ از صوفیه به آن است که زاهد به حظّ

ر دو کون محجوب بود، همچنان کـه و صوفی به مشاهدۀ جمال ازىل و محبت ذات لم یزىل از ه» تشتهی األنفس
ای بـود ورای پـس صـوفی را در زهـد مرتبـه. از دنیا صرف رغبت کرده باشد از آخرت نیز رغبـتش مصـروف بـود

  .نفس از آن دور بود مرتبۀ زاهد که حظّ
رک اند که مالک هیچ چیز از اسباب و اموال دنیوی نباشند و در طلب فضل و رضـوان الهـی تـو اما فقرا آن طایفه

  :همه کرده باشند و باعث این طایفه بر ترک یکی از سه چیز باشد
  .رجای تخفیف حساب یا خوف عقاب، چه حالل را حساب الزم است و حرام را عقاب: اول
  .توقع فضل ثواب و مسابقت در دخول جنت، چه فقرا به پانصد سال پیش از اغنیا به بهشت درآیند: دوم
تخلف فقري از مالمتیـه و و . اندرون از برای اکثار طاعات و حضور دل در آنطلب جمعیت خاطر و فراغت : سیم

. نفس خود است، و ایشان طالب حق و خواهـان قـرب او متصوفه به آن است که او طالب بهشت و خواهان حظّ
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چـه صـوفی  .و ورای این مرتبه در فقر مقامی است فوق مقام مالمتیه و متصوفه، و آن وصف خاص صوفی است
چه مرتبۀ او ورای مرتبۀ فقري اسـت، ولـیکن خالصـۀ مقـام فقـري در مقـام او درج اسـت و سـبب آن اسـت کـه  اگر

صوفی را عبور بر مقام فقرا از جملۀ شرایط و لـوازم اسـت و هـر مقـام کـه از آن ترقـی کنـد صـفاوه و نقـاوۀ آن را 
ر زایـد بـود، و آن سـلب نسـبت پس فقر را در مقـام صـوفی وصـفی دیگـ. انتزاع نماید و رنگ مقام خودش دهد

جمیع اعمال و احوال و مقامات است از خود و عدم تملک آن، چنانکه هیچ عمـل و هـیچ حـال و هـیچ مقـام از 
پس او را نه وجود بود و نه ذات و نـه صـفت، محـو در . خود نبیند و به خود مخصوص نداند، بلکه خود را نبیند

انـد و آنچـه پـیش از ایـن در ست که مشـایخ در فضـیلت آن سـخن گفتـهو این حقیقت فقر ا. محو و فنا در فنا بود
  .معنی فقر یاد کرده شد رسم فقر است و صورت آن

و ایـن » .الفَقْـرُ عَـدْمُ االمـالکِ وَالخُـروجُ عَـنْ أحکـامِ الصّـفاتِ«: گفته اسـت قدّس سرّه شیخ ابوعبداللّه خفیف
  ».الفقريُ الّذي الیَملِک والیُملَک«: اندی گفتهو بعض. حدی جامع است مشتمل بر رسم فقر و حقیقت آن

ت مقام صوفی از مقام فقري به آن است که فقري به ارادت فقر و ارادت حظ نفس محجوب بود و صوفی را ـّوفوقی
هیچ ارادت مخصوص نبود و در صورت فقر و غنا ارادت او در ارادت حق محو بود، بلکه ارادت او عني ارادت 

راین اگر صورت فقر و رسم آن اختیار کند به ارادت و اختیار خود محجوب نشود، چـه ارادت او و بناب. حق باشد
  .ارادت حق باشد
الصّويفُّ مَنْ استصفاهُ الحق لنفسه تودّداً، والفقري من استصفی نفسه يف «: گفته است رحمه اللّه ابوعبداللّه خفیف

اً و » .ج عـن النعـوتِ و الرُّسـوم، والفقـري هـو الفاقـد لألشـیاءالصّـوفی هوالخـار«: انـدو بعضـی گفتـه» .فقره تقربـّ
  ».الفقرُ بدایةُ التّصوّف«: گوید رحمه اللّه ابوالعبّاس نهاوندی

و فرق میان فقر و زهد آن است که فقر بی وجود زهد ممکن بود، چنانکه کسی ترک دنیا کنـد بـه عزمـی ثابـت از 
نني زهـد بـی فقـر ممکـن اسـت، چنانکـه کسـی بـا وجـود اسـباب سر یقني و هنوز رغبت اندر آن باقی بود و همچ

  .رغبتش از آن مصروف بود
رســم او عــدم امــالک اســت، و حقیقــت او خــروج از احکــام صــفات و ســلب : فقــر را رســمی اســت و حقیقتــی

 و حـق. و رسم فقر صورت زهد است و امارت آن، و معنی زهـد صـرف رغبـت از دنیـا. اختصاص چیزی به خود
خواهد که بعضی از اولیای خود را در تحت قباب عزّت از نظر اغیار محجوب گرداند، ظـاهر ایشـان  چون سبحانه

را به لباس غنا که صورت رغبت است بپوشاند تا اهل ظاهر ایشان را از جملۀ راغبان دنیا پندارند، و جمـال حـال 
  .م حال صوفی استایشان از نظر نامحرمان پوشیده ماند،و این حقیقت فقر وزهد وصف خاص و الز

و اما رسم فقر، اختیار بعضی از مشایخ صوفیان است، و مراد ایشان در آن اقتدا به انبیا و تقلّل از دنیا و ترغیب و 
دعوت طالبان با صورت فقر به زبان حال، و اختیار ایشان در این معنی مستند به اختیار حـق، نـه بـه طلـب حظّـی 

  .اخروی
خطـاب کردنـد  علیـه السّـالم ه خدمت فقرا و طالبان حق اختیار کنند، چنانکه بـا داودو امّا خدام جماعتی باشند ک

و اوقات خود را بعد از ادای فرایض، در تفریغ و ترفیه خـاطر ایشـان از » !إذا رأیتَ ىل طالباً فکنْ لَهُ خادماً«: که
نوافـل عبـادات تقـدیم کننـد و در  اهتمام به امور معاش و اعانت بر استعداد امر معاد مصروف دارنـد، و آن را بـر

و بعضی بـه دریـوزه،  بعضی به کسب: باشد مداخلت نمایندطلب مایحتاج ایشان در هر طریق که در شرع مذموم ن
دانند و در  سبحانه و نظر ایشان در أخذ و اعطا بر حق بود و خلق را در اخذ رابطۀ اعطای حق. و بعضی به فتوح
ای حال خادم و شیخ مشتبه شده است، و خـادم را از شـیخ فرقـی ن مقام بر طایفهو از عزّت ای. اعطا واسطۀ قبول

اند، و فرق آن است که خادم در مقـام ابـرار اسـت و شـیخ در مقـام مقرّبـان، زیـرا کـه مـراد خـادم در اختیـار نهاده
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  .فس خودخدمت نیل ثواب آخرت بود والّا بدان مقّید نگردد و شیخ به مراد حق قایم بود نه به مراد ن
اند که پیوسته بر وظایف عبادات و فنون نوافل، مواظبت و مالزمت نمایند از برای نیـل ثـواب و اما عُبّاد آن طایفه

و این وصف در صوفی موجود بود ولیکن معرّا و مبّرا از شوایب علل و اغراض، چه ایشان حـق را بـرای . اخروی
و زهاد آن است که با وجود رغبت بـه دنیـا، صـورت عبـادت  حق پرستند نه برای ثواب اخروی، و فرق میان عباد

  .ممکن بود، و فرق میان عباد و فقرا آن که با وجود غنا شاید که شخص عابد بود
: اند، و سالکان شش طایفه، و هریک از این طوایف هشتگانه دو متشبه دارنـدپس معلوم شد که واصالن دوطایفه

  .یکی محق و دیگری مبطل
اند که به نهایات احوال صوفیان متطلّع و مشـتاق باشـند و بـه بقایـای تعلقـات متصوّفه: حقّ به صوفیاناما متشبّه م

جمـاعتی کـه خـود را در زّی صـوفیان : ناشو متشبه مبطل به ای. عوق و ممنوعصفات از بلوغ مقصد و مقصود، م
، و ربقۀ طاعت از گردن برداشته خلیع احوال ایشان عاطل و خاىل باشند اظهار کنند و از حلیت و عقاید و اعمال و

تقید به احکام شریعت وظیفۀ عوام است که نظر ایشان بر ظـواهر اشـیا «: چرند و گویندالعذار در مرتع اباحت می
و اهتمـام ایشـان . تر است که به رسوم ظاهر مقید شـوندمقصور بود، و اما حال خواص و اهل حقیقت از آن عاىل

  .و این طایفه را باطنیه و مباحیه خوانند» .ش نبودبه مراعات حضور باطن بی
ای باشند از اهل سلوک که سـري ایشـان هنـوز در قطـع منـازل صـفات طایفه: و اما متشبه محق به مجذوبان واصل

نفوس بود، و از تابش حرارت طلب وجودشان در قلق و اضـطراب و پـیش از ظهـور تباشـري صـبح کشـف ذات و 
ای از فنا، گاه گاه برقی از بوارق کشف بر نظر شهود ایشان الیـح و المـع گـردد، و نفحـهاستقرار و تمکن در مقام 

نفحات وصل از مهبّ فنا به مشام دل ایشان پیوندد، چنانکه ظلمات نفوس ایشان در لمعان نور آن برق منطوی و 
آرامـی بخشـد، دیگربـاره  متواری گردد و هبوب آن نفحه، باطن ایشان را از وَهَج آتش طلب و قلق شوق رَوْحـی و

چون آن برق منقطع گردد و آن نفحه ساکن شـود، ظهـور صـفات نفـوس و حـرارت طلـب و قلـق شـوق معـاودت 
نماید، و سالک خواهد که بکلی از مالبس صفات وجود منسلخ و منخلع گردد و غـرق بحـر فنـا شـود تـا از تعـب 

باشـد و گـاه گـاه بـدو نـازل گـردد و بـاطن او بکلـی وجود یکبارگی بیاساید، و چون آن حال هنوز مقام او نگشـته 
  .متطّلع و مشتاق این مقام، او را لقب متشبه محق به مجذوب واصل کرده شد

ای باشند که دعوی استغراق در بحر فنـا و اسـتهالک در عـني توحیـد طایفه: و اما متشبّه مبطل به مجذوبان واصل
حرکات ما همچون حرکات ابواب اسـت «: نکنند و گویند کنند و حرکات و سکنات خود را هیچ به خود اضافت

و این معنی هرچند صحیح است ولیکن نه حال آن جماعت بود، زیرا که مراد ایشـان » .محرّک ممکن نبودکه بی
از این سخن تمهید عذر معاصی و مناهی بود و حوالت آن به ارادت حق و دفع مالمت از خـود، و ایـن طایفـه را 

  .زنادقه خوانند
نسـبت فعـل مـن بـه ارادت حـق همچنـان اسـت کـه : گویـدشخصی می«: گفتند رحمه اللّه تعاىل سهل عبداللّه را

این قایل اگر کسی بود که مراعات اصول شریعت و محافظت حدود «: گفت» .نسبت حرکت ابواب با محرک آن
اک در مخالفـات احکـام شـرع احکام عبودیّت کند، از جملۀ صدّیقان باشد و اگر کسی بـود کـه از تـورّط و انهمـ

و اسقاط مالمت از نفس خود، بـه  سبحانه باک ندارد و این سخن را برای آن گوید تا وجه حوالت احوال با حق
  ».انخالع از دین و ملت ظاهر گرداند از جملۀ زندیقان بود

دت ننماینـد، و اکثـر سـعی ای باشند که به تعمريو تخریب نظر خلق مباالتی زیاطایفه: و اما متشبه محق به مالمتیه
ایشان در تخریب رسوم و عادات و اطالق از قیود آداب مخالطات بود، و سرمایۀ حال ایشـان جـز فـراغ خـاطر و 
طیبة القلب نباشد، و ترسّم به مراسم زهّاد و عبّاد از ایشان صورت نبندد و اکثار نوافل و طاعات از ایشـان نیایـد، 
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جز بر ادای فرایض مواظبت نکنندو جمع و استکثار اسباب دنیـوی بـه ایشـان  و تمسک به عزایم اعمال ننماید و
منسوب نباشد، و به طیبة القلب قانع باشند و طلب مزید احوال نکنند، ایشـان را قلندریـه خواننـد و ایـن طایفـه از 

فضایل تمسـک  و فرق میان ایشان آن است که مالمتی به جمع نوافل و. جهت عدم ریا با مالمتیه متشابهت دارند
جوید، ولیکن آن را از نظر خلق پنهان دارد، و اما قلندری از حد فرایض در نگذرد و به اظهار و اخفای اعمال از 

  .نظر خلق مقیّد نبود
انـد و از ایـن اوصـاف کـه اند، و ربقۀ اسالم از گـردن برداشـتهای که در این زمان به نام قلندری موسومو اما طایفه

  .ترند، این اسم بر ایشان عاریت است، و ار ایشان را حشویّه خوانند الیقاشمرده شد خاىل
ای باشـند هـم از زنادقـه کـه دعـوی اخـالص کننـد و بـر اظهـار فسـق و فجـور طایفه: و اما متشبّه مبطل به مالمتیّه

طاعـت خلـق  از سـبحانه و حق» .مراد ما از این، مالمت خلق و اسقاط نظر مردم است«: مبالغت نمایند و گویند
  .و معصیت را در آزار خلق منحصر دانند و طاعت را در احسان. نیاز است و از معصیت ایشان غريمتضرربی

ای باشند که هنوز رغبت ایشان بکلّی از دنیا مصروف نشده باشد، و خواهند که طایفه: و اما متشبّه محق به زاهدان
  .هّد خوانندبه یکبارگی از دنیا رغبت بگردانند و ایشان را متز

جماعتی باشند که از برای قبول خلـق تـرک زینـت دنیـا کننـد و خـاطر از جمـع اسـباب : و امّا متشبّه مبطل بدیشان
و ممکن بود که بر بعضی حال ایشان مشتبه شود و . دنیوی بازگريند، و بدان طلب تحصیل جاه کنند در میان مردم

و » !تَرَکُـوا الـدُّنیا للـدُّنیا«انـد ایشان خود به ترک مال جاه خریـده اند وپندارند که ایشان از دنیا اعراض کلی کرده
یمکن که بر ایشان نیز حال خودشان مشتبه شود و گمان برند که چون خاطر ایشان به طلب اسـباب دنیـوی مشـغول 

  .اند و این طایفه را مُراییّه خوانندنیست، علت آن است که اعراض کرده
آن است که ظاهرش به رسم فقر مرتسّم بود و باطنش خواهان حقیقت فقر، ولیکن هنوز  :و اما متشبه محق به فقرا

و بـر آن،  سـبحانه کند و فقري حقیقی فقر را نعمتی خاص داند از حـقمیل به غنا دارد و به تکلف بر فقر صرب می
  .رساندوظایف شکر همواره به تقدیم می

قر مرتسّم بود و باطن به حقیقت آن غريمتطلّع، و مـرادش مجـرد آن است که ظاهرش به رسوم ف: و اما متشبه مبطل
  .و این طایفه را هم مُراییه خوانند. اظهار دعوی بود و صیت و قبول خلق

خواهـد نماید و به باطن میقیام می سبحانه آن است که همواره به خدمت بندگان حق: و اما متشبه محق به خادم
مشوب نگرداند و نیّـت را از شـوایب میـل و هـوا و ریـا  ماىل یا جاهی یویکه خدمت ایشان را به شایبۀ غرض دن

پس وقتی به حکم غلبۀ نور ایمان و اختفای نفس بعضـی . تخلیص کند، ولکن هنوز به حقیقت زهد نرسیده باشد
 از خدمات او در محل استحقاق افتد، و وقتی به حکم غلبۀ نفس خدمت او به هوا و ریـا آمیختـه بـود، جمعـی را
که نه در محل استحقاق باشند به توقّع محمدت و ثنا خدمت بلیغ به تقدیم رساند و بعضی را که مستحق خدمت 

  را متخادم خوانند باشند محروم گذارد و این چنني کس
کسی بود که او را در خدمت نیّتی اخروی نباشد، بلکه خدمت خلق رادام منـافع دنیـوی کـرده : و اما متشبّه مبطل

کند و اگر آن را در تحصیل غرض و تیسري مـراد خـود آن سبب استجالب اقوات از اوقاف و اسباب می بود تا به
پس خدمت او مقصور بود بر طلب جاه و مال و کثرت اتباع و اشیاع تا در محافـل و مجـامع . مؤثّر نبیند ترک کند

ایـن چنـني کـس را مسـتخدم  و. بدان تقدم و مفاخرت جوید، و نظر او در خدمت همگی بر حظّ نفس خـود بـود
  خوانند

کسی بود که اوقات خود را مستغرق عبادات خواهد، ولیکن بـه سـبب بقایـای دواعـی : و اما متشبّه محق به عابد
طبیعت و عدم کمال تزکیۀ نفس، به هر وقت در اعمال و اوراد و طاعات او فرتات و تعویقـات افتـد، یـا کسـی کـه 
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  .نماید، و او را متعبّد خواننده تکلّف بدان قیام میهنوز لذّت عبادت نیافته باشد و ب
شخصی بود از جملۀ مراییّه که نظر او در عبادت بر قبول خلق بود، و در دل او ایمـان بـه : و اما متشبّه مبطل به او

و  مـن السُّـمعةِ سـبحانه ثواب آخرت نباشد و تا اطّالع غريی بر طاعـت خـود نبینـد بـدان قیـام ننمایـد، اعاذنااللّـه
  .الرّیاء، و باللّه العصمةُ و التوفیقُ

  القول يف التوحید و مراتبه و اربابها
اول توحید ایمـانی، دوم توحیـد : توحید را مراتب است: و يف الفصل الثاني من الباب االول من ترجمة العوارف

  .علمی، سیم توحید حاىل، چهارم توحید الهی
ت حـقآن است که بنده به تفرّ: اما توحید ایمانی بـر  سـبحانه و تعـاىل د وصف الهیّت، و توحّد اسـتحقاق معبودیـّ

و این توحید نتیجۀ تصدیق مخرب و اعتقاد . مقتضای اشارت آیات و اخبار، تصدیق کند به دل و اقرار دهد به زبان
صدق خرب باشد و مستفاد بود از ظاهر علم، و تمسّک به آن خـالص از شـرک جلـی و انخـراط در سـلک اسـالم 

اند و به دیگر مراتـب متفـرّد و متصوفه به حکم ضرورت ایمان، با عموم مؤمنان در این توحید مشارک. یده دهدفا
  .و مخصوص

و آن چنان بود کـه بنـده در بـدایت طریـق . مستفاد است از باطن علم که آن را علم یقني خوانند: اما توحید علمی
و جملـۀ ذوات و  جـّل جاللـه خداونـد عـالمطلـق نیسـت الّاود حقیقـی و مـؤثّر متصوّف از سر یقني بداند که موجـ

هر ذاتی را فروغی از نـور ذات مطلـق شناسـد، و هـر . صفات و افعال را در ذات و صفات و افعال او ناچیز داند
صفتی را پرتوی از نور صفت مطلق داند، چنانکه هر کجا علمی و قدرتی و ارادتی و سـمعی و بصـری یابـد آن را 

و ایـن . علم و قدرت و ارادت و سمع و بصر الهی داند و علی هذا القیاس جمیع الصّفات و االفعال اثری از آثار
  .مرتبه از اوایل مراتب توحید اهل خصوص ومتصوّفه است، و مقدمّۀ آن با ساقۀ توحید عامّ پیوسته

ید علمی بود، بلکـه توحیـدی ای است که کوته نظران آن را توحید علمی خوانند و نه توحو مشابه این مرتبه، مرتبه
باشد رسمی از درجۀ اعتبار ساقط و آن چنان باشد که شخصـی از سـر ذکـا و فطنـت بـه طریـق مطالعـه یـا سـماع 

کند از معنی توحید، و رسمی از صورت توحید در ضـمري او مرتسـم گـردد، و از آنجـا در اثنـای بحـث و تصور می
و توحید علمی اگرچـه فـرود مرتبـۀ . حال توحید هیچ اثر در او نباشدمغز گوید، چنانکه از مناظره گاه گاه سخن بی

ــاً یشــرَبُ بهــا «. توحیــد حــاىل اســت، ولــیکن از توحیــد حــاىل مزجــی بــا آن همــراه بــود ــنیمٍ عَیْن ــنْ تَسْ ــه مِ وَمِزاجُ
ر وصف شراب این توحید است، و از این جهت صاحب آن بیشرت در ذوق و سـرو) مطففني/ ۲۸و  ۲۷(»المقرَّبونَ

چه بنابر مزج حال، بعضی از ظلمت رسوم او مرتفع شود، چنانکه در بعض تصاریف بر مقتضـای علـم خـود . بود
در میان نبیند، اما در اکثـر احـوال بـه سـبب بقایـای ظلمـت  اندکه روابط افعال الهی وجود اسباب را و عمل کند

  .ی برخیزدتوحید بعضی از شرک خفوجود از مقتضای علم خود محجوب شود و بدین 
الّا انـدک  آن است که حال توحید وصف الزم ذات موحد گردد، و جملۀ ظلمات رسوم وجود: و اما توحید حاىل

در اشراق نور توحید متالشی و مضمحل شود، و نور توحید در نور حال او مسترت و مندرج گردد، بـر مثـال  ایبقیّه
  :اندراج نور کواکب در نور آفتاب
ــــــــتبانَ الّصــــــــ   بحُ أدرجَ ضــــــــوءُهفلّمــــــــا اسْ

  

  بأســــــــفاره أضــــــــواءَ نــــــــور الکَواکــــــــب 

  

وجود موحد در مشاهدۀ جمال وجود واحد، چنان مستغرق عني جمع گـردد کـه جـز ذات و صـفات و در این مقام 
واحد در نظر شهود او نیاید تا غایتی که این توحید را صفت واحد بیند نه صفت خود و این دیـدن را هـم صـفت 

و از . وار در تصـرف تالطــم امــواج بحـر توحیــد افتــد و غـرق جمــع گــردداو بـدین طریــق قطــره او بینـد، و هســتی



 

۲۸  

التّوحیدُ معنیً یَضمَحِلُّ فیله الرُّسومُ، و یندَرِجُ فیه العُلومُ، و یکون اللّـه « :قدس اللّه تعاىل سره اینجاست قول جنید
  ».کَما لم یَزَلْ

توحیـد علمـی نـور مراقبـه، و بـدین توحیـد اکثـری از رسـوم بشـریت و منشأ این توحید نور مشاهده است، و منشأ 
و سبب بعضی از بقایای رسوم در توحیـد حـاىل آن . منتفی شود و به توحید علمی اندکی از آن رسوم مرتفع گردد

 است که تا صدور ترتیب افعال و تهذیب اقـوال از موحـد ممکـن بـود، بـدین جهـت در حـال حیـات حـق توحیـد
التّوحیدُ غـریمٌ الیُقْضـی دَیْنُـه وَغَریـبٌ «: که قدّس سره از اینجاست قول ابوعلی دقّاق. زارده نشودگ چنانکه باید
و خواصّ موحدان را در حال حیات از حقیقت توحید صرف، که یکبارگی آثار و رسوم وجـود در » .الیُؤدّی حَقُّه

فـی الحـال منطفـی شـود، و بقایـای رسـوم  ای بر مثال برقی خاطف المـع گـردد واو متالشی گردد، گاه گاه لمحه
ورای ایـن مرتبـه در توحیـد آدمـی را . بکلی بقایای شرک خفی مرتفع گـردد لدیگرباره معاودت کند و در این حا

  .مرتبۀ دیگر ممکن نیست
در ازل آزال به نفـس خـود نـه بـه توحیـد دیگـری، همیشـه بـه وصـف  سبحانه آن است که حق: و اما توحید الهی

و اکنون همچنان بر نعت ازىل » .کان اللّه وَلم یکنْ مَعَه شَیءٌ«و نعت فردانیت موصوف بود و منعوت وحدانیّت 
» .کلُّ شیءٍ هالِک الّـا وَجْهَـه«و تا ابداآلباد هم بر این وصف خواهد بود » .و اآلن کما کان«واحد و فرد است 

د او امروز هالک است، و حوالۀ مشاهدۀ تا معلوم شود که وجود همۀ اشیا در وجو» یهلکُ«نگفت ) قصص/۸۸(
این حال به فردا در حق محجوبان است، و اال ارباب بصـایر و اصـحاب مشـاهدات کـه از مضـیق زمـان و مکـان 

و ایـن توحیـد الهـی اسـت کـه از وصـمت نقصـان بـری . اند، این وعده در حق ایشان عني نقد استخالص یافته
کتـاب منـازل  قـدّس اللّـه سـرَّه نـاقص، و حضـرت شـیخ االسـالم است، و توحید خالیق به سـبب نقصـان وجـود

  :السایرین را به این سه بیت ختم کرده است
ــــــــدٍ ــــــــنْ واح ــــــــدَ مِ ــــــــدَ الواح ــــــــا وّح  م
ــــــــه ــــــــنْ نَعْتِ ــــــــقُ ع ــــــــنْ یَنْطِ ــــــــدُ م  توحی
ــــــــــــــــدُه ــــــــــــــــاهُ توحی ــــــــــــــــدُهُ اّی   توحی

  

ـــــــــــد  ـــــــــــدَه جاحِ  إذْ کـــــــــــلُّ مـــــــــــنْ وَحَّ
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــا الواحِ  عاریــــــــــــــــةٌ أبطَلَهَ

 حِـــــــــــدونعـــــــــــتُ مَـــــــــــنْ یَنَعتُـــــــــــهُ ال
  

  القول يف اصناف ارباب الوالیة، قدس اللّه تعاىل اسرارهم
برهان نبوی را باقی گردانیده است و اولیا را سـبب اظهـار  سبحانه و تعاىل خداوند: و يف کتاب کشف المحجوب

ن باشـد و مـر ایشـان را والیـاظـاهر مـی صلّی اللّه علیـه و سـلّم آن کرده، تا پیوسته آیات حق و حجّت صدق محمد
از آسمان باران به برکات اقدام . اند و راه متابعت نفس را در نوشتهعالم گردانیده تا مجرّد مر حدیث وی را گشته

ایشان آید و از زمني نبات به صفای احوال ایشان رویـد، و بـر کـافران مسـلمانان نصـرت بـه همـت ایشـان یابنـد و 
اسند، و جمال حال خود ندانند و اندر کّل احوال از خود و اند و مر یکدیگر را نشنایشان چهارهزارند که مکتومان

ه و اخبار بدین وارد است و سخن اولیا بدین ناطق، و مرا خـود انـدر ایـن معنـی. خلق مستور باشند خـرب  بحمداللـّ
  . عیان گشته است

و چهل دیگـر از . اند سیصداند که مرایشان را اخیار خوانندو اما آنان که اهل حل و عقدند و سرهنگان درگاه حق
و چهار دیگراند که ایشـان را اوتـاد خواننـد، و سـۀ . ایشان را ابدال خوانند، و هفت دیگر از ایشان را ابرار خوانند

و ایـن جملـه مـر یکـدیگر را بشناسـند و . دیگراند که ایشان را نقبا خوانند، و یکی که وی را قطب و غوث خوانند
د، و بدین نیز اخبار مروی ناطق است و اهل حقیقت بر صحت این مجتمـعاندر امور به اذن یکدیگر محتاج باشن

  .اند
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در فصل سی و یکـم از بـاب صـد و نـود و هشـتم از آن کتـاب،  رضی اللّه تعاىل عنه صاحب کتاب فتوحات مکیّه
انیـده و زمـني را هفـت اقلـیم گرد سبحانه و تعاىل حق«: رجال هفتگانه را ابدال گفته است و در آنجا ذکر کرده که

هفت تن از بندگان خود برگزیده و ایشان را اَبدال نام نهاده، و وجود هر اقلیمی را به یکـی از آن هفـت تـن نگـاه 
من در حرم مکه با ایشان جمع شدم و بر ایشان سـالم گفـتم، و ایشـان بـر مـن سـالم «: و گفته است که» .داردمی

و فرمـوده اسـت » .احسن سمتاً منهم وال اکثر شغالً منهم باللّـه گفتند و با ایشان سخن گفتم، فما رایتُ فیما رأیتُ
  ».مثل ایشان نیز ندیدم مگر یک کس در قونیه«: که

باشـند کـه ایشـان  عزّوجلّ قومی از اولیاء اللّه«: اندگفته قدس اللّه تعاىل سره شیخ طریقت، شیخ فرید الدّین عطّار
و ایشـان را در ظـاهر بـه پـريی احتیـاج نبـود، زیـرا کـه ایشـان را  را مشایخ طریقت و کربای حقیقت، اویسیان نامند

واسطۀ غـريی، چنانکـه اویـس را دهند، بیدر حجر عنایت خود پرورش می صلی اللّه علیه و سلم حضرت رسالت
 تا که را اینجا رسانند و این دولت روی به که نماید؟ و این عظیم مقامی بود و بس عاىل رضی اللّه تعاىل عنه داد

  )مائده و در حدید و جمعه/۵۴(» .ذلک فَضْلُ اللّهِ یُؤتیهِ مَنْ یشاءُ
بعضـی از طالبـان را بـه حسـب  اند، صـلّی اللّـه علیـه و سـلّمکه متابعان آن حضرت و همچنني بعضی از اولیاء اللّه

ند، و بسـیاری از اند، بی آن که او را در ظاهر پريی باشد و ایـن جماعـت نیـز داخـل اویسـیانروحانیّت تربیت کرده
مشایخ طریقت را در اول سلوک توجه به این مقام بـوده اسـت، چنانکـه شـیخ بزرگـوار، شـیخ ابوالقاسـم کُرّگـانی 

پیوندد، و از طبقۀ شـیخ ابوسـعید که سلسلۀ مشایخ حضرت ابوالجنّاب نجم الدین الکربی به ایشان می طوسی، را
: در ابتـدا ذکـر ایـن بـوده کـه علـی الـدوام گفتـی ه تعاىل ارواحهماند، قدّس اللابوالخري و شیخ ابوالحسن خرقانی

  »!اویس! اویس«

  القول فی الفرق بني المعجزة و الکرامة و االستدراج
اذا ظَهَرَ فعلٌ خـارِقٌ لِلْعِـادَةِ عَلـی إنسـانٍ، «: وَفی التَّفسري الکبري لِإلمامِ النِّحریرِ، فخرِالدّین الرّازیِّ، رحمهُ اللّهُ تعاىل

ا أنْ یکـونَ . ذلک إمّا أنَ یکونَ مَقْرونـاً بالـدَّعوی اَوْ المَـعَ الـدَّعویف وَالقِسْـمُ األوَّلُ و هـو أَنْ یکـونَ بالـدَّعْوی، إمـّ
یاطنيِ حْرِ وطاعَـةِ الشـَّ القِسْـمُ : فهـذِهِ اربعـةُ أقسـامٍ. دَعْوَی اإللهیّةِ، أوْ دَعْوَی النُّبُوَّةِ، أَوْ دَعْوَی الوَالیَةِ، أوْ دَعْـوَی السـِّ

فِرْعـونَ کـانَ  األوَّلُ ادِّعاءُ اإللهیّةِ، و جوّزَ أَصْحابُنا ظُهُورَ خَوارقِ العاداتِ عَلی یَدِهِ مِنْ غَیْـر مُعارَضَـةٍ، کَمـا نُقِـلَ أَنَّ
و انّمـا : قالَ أَصحابُنا. الِفی حقِّ الدَّّج ایضاً یَدَّعِی اإللهیَّةَ و کانَ یَظْهَرُ عَلی یدِهِ خَوارِقُ العاداتِ، و کما نُقِلَ ذلکَ

انی . جازَ ذلک، لِأنَّ شَکْلَهُ وَخِلْقَتَهُ یَدُلُّ عَلی کِذْبِه، فَظُهُـورُ الخَـوارِقِ عَلـی یَـدِهِ الیُفضـي إىلَ التَّلْبـیسِ وَالقِسْـمُ الثـّ
 دَّعی صـادقاً او کاذبـاً، فـانْ کـانَ صـادقاً وَجَـبَادِّعاءُ النُّبُوَّةِ و هذَا القِسْمُ علی قِسْمَیْنِ، لِأنَّهُ إمّا أَنْ یکونَ ذلک المُـ

وَأمّا مَنْ کانَ کاذِباً لَـمْ یَجُـزْ ظُهُـورُ الخَـوارقِ  نْ أَقَرَّ بِصِحَّةِ النُّبُوَّةِو هذا مُتَّفَقٌ عَلَیْه بَیْنَ کُلِّ مَ ظُهورُ الْخَوارِقِ علی یَدِه
و أمّا القِسْمُ الثّالِثُ و هو ادِّعاءُ الوَالیَةِ، فَالقـائلونَ بِکَرامـاتِ . المعارَضَةِ علی یَدِه، و بِتَقْدیرِ اَنْ یَظْهَرَ وَجَبَ حُصُول

ابـعُ و هُـوَ ادِّعـاءُ األولیاءِ اخْتَلَفُوا فی أَنَّه هَلْ یَجُوزُ ادِّعاءُ الکَرامَةِ ثُمَّ إنّها یَحْصُلُ علی وَفْقِ دعْواهُ أم ال؟ ألقِسْـمُ الرّ
انی . یاطني، فَعِنْدَ أَصْحابِنا یجوزُ ظُهُورُ خوارقِ العاداتِ عَلی یَدِه، و عندَ المعتزِلةِ الیَجُوزُالسِّحْرِ وَطاعةِ الشَّ و امّا الثـّ

ا  أنْ یَکـونَ صـالحاً و هو أنْ یَظْهَرَ خوارِقُ العاداتِ علی یَدِ إنسانٍ مِنْ غري شيءٍ مِـنَ الـدَّعاوی، فـذلک اإلنسـانُ إمـّ
وَاألوَّلُ مِنَ الْقَوْلِ بکراماتِ األولیاءِ وَقَدِ اتَّفَقَ أصحابُنا علـی جَـوازِه و . و إمّا ان یکونَ خبیثاً مُذنِباًمَرضِیّاً عِندَ اللّه، 

انی و هـو أنْ ا القِسْـمُ الثـّ  یَظْهَـرَ أَنْکَرَها الْمعتَزِلةُ الْمعتَزِلةُ إلّا أبا الحسنيِ البصریَّ وَصاحِبَهُ محمودَ الخـوارزمیَّ، و امـّ
  ».رقُ العاداتِ علی بعضِ مَنْ کانَ مَرْدُوداً عن طاعَةِ اللّه، فهذا هو المُسَمّی بِالْإسْتِدراجِخوا
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  القول يف اثبات الکرامة لألولیاء
و اآلثـارِ  تعـاىل کرامـاتُ االولیـاءِ حـقٌ بکتـابِ اللّـه«: و فی کتـاب دالئـل النّبـوّة لِألمـام المسـتغفری، رحمـه اللّـه

ا  :تعاىل و اجماعُ اهلِ السّنّةِ و الجماعةِ علی ذلِکَ، فامّا الکتابُ فَقُولَهُ الصّحیحةِ المرویّةِ، کُلَّمـا دَخَـلَ عَلَیهـا زَکَرَیـَّ
کـانَ یـری عِنـدَها فاکهـةَ الصّـیفِ فـی : قالَ اهلُ التفسـري فـی ذلِـکَ). آل عمران/۳۷(الْمحرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً 
ةٌ علـی منکـرِ  رضی اللّه عنها و مریم. یفالشتاءِ وَفاکهةَ الشّتاءِ فی الصّ ة باالجمـاع، فهـذِهِ االیـة حجـّ لـم تکـن نبیـّ

  ».الکراماتِ لِلْأُولیاءِ
در نص کتاب ما را خرب داد از کرامت آصـف کـه چـون سـلیمان را  سبحانه خداوند: و فی کتاب کشف المحجوب

خواست تـا شـرف آصـف را بـه خلـق  ىلتعا که تخت بلقیس، پیش از آمدن وی، آنجا حاضر کند، و خدای بایست
گفـت از شـما  علیه السالم نماید و کرامت وی ظاهر کند و به اهل زمانه بازنماید که کرامت اولیا جایز بود، سلیمان

اَنَا اتیکَ بِه قبلَ أنْ تَقُومَ «: الجنِّ نَقالَ عِفریتٌ مِ» کیست که تخت بلقیس را پیش از آمدن وی اینجا حاضر کند؟
مـن بیـارم تخـت وی را پـیش از آن کـه تـو برخیـزی از جایگـاه «: عفریتی از جـن گفـت) نمل/۳۹(».مِکَمِن مَقا
» .اَنـا أتیـکَ بِـهِ قَبْـلَ اَنْ یَرْتَـدَّ اَلَیـکْ طَرْفُـکَ«: آصف گفت» .زودتر خواهم«: گفت علیه السّالم سلیمان» .خود

بدین گفتار، سلیمان بر وی متغري نشد و . ر کنممن پیش از آن که تو چشم برهم زنی آن تخت اینجا حاض) نمل/۴۰(
پـس المحالـه . انکار نکرد و وی را آن مستحیل نیامد، و این به هیچ حال معجز نبود، زیرا کـه آصـف پیغمـرب نبـود

  .باید که کرامت باشد
ر و نیز احوال اصحاب کهف، و سخن گفنت سگ با ایشان و خواب ایشان و تقلب ایشان در کهف بر یمـني و یسـا

این جمله ناقض عادت است ) کهف/۱۸(» .نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الیَمنيِ وَذاتَ الشِّمالِ، وَکَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَیْهِ بالْوَصیدِ«و 
  .و معلوم است که معجز نیست، پس باید که کرامت باشد

ی اللّـه تعـاىل رضـ و اما اثبات کرامت اولیا به سنت، آن است که در حدیث صـحیح وارد اسـت کـه روزی صـحابه
پیش از شما سه کس بـه جـایی «: گفت» !ما را از عجایب امم ماضیه چیزی بگوی! یا رسول اللّه«: گفتند عنهم
ای از شـب بگذشـت، سـنگی از کـوه چون پاره. چون شبانگاه شد، قصد غاری کردند و اندر آنجا شدند. رفتندمی

اینجا هیچ چیز، جز آن کـه کردارهـای نرهاند ما را از : ند کهایشان متحري شدند، گفت. درافتاد و در غار استوار گشت
مـرا مـادری و پـدری بـود، و از مـال دنیـا : یکـی گفـت. شفیع آوریم سبحانه خود را، آنچه بی ریاست، به خداوند

 ای هیزم بیاوردمی و بهایو من هر روز پشته. چیزی نداشتم که به ایشان دهم بجز بزکی که شري او به ایشان دادمی
تـا مـن آن بـزک را بدوشـیدم و طعـام ایشـان در شـري آغشـتم، . تر آمـدمشبی بیگاه. آن اندر وجه طعام خود کردمی

من بر پای ایستاده و چیزی نـاخورده، انتظـار بیـداری ایشـان مـی. آن قدح در دست من بماند. ایشان خفته بودند
اگـر مـن در ایـن راسـتگویم، ! بار خـدایا. بنشستم بردم تا صبح برآمد و ایشان بیدار شدند و طعام بخوردند، آنگاه

: دیگـر گفـت. آن سنگ جنبیدنی کرد، و شکافی پدیـد آمـد«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم پیغمرب» !مرا فریاد رس
تا وقتی . مرا دخرت عمّی بود با جمال، و دلم پیوسته مشغول وی بودی و هر چند وی را بخواندمی اجابت نکردی

چون به نزدیک مـن انـدر آمـد، ترسـی در . د دینار زر بدو فرستادم تا یک شب با من خلوتی کردبه حیل صد و ان
اگـر مـن در ایــن راسـتگویم، مـا را فــرج ! بـار خــدایا. دســت از وی بداشـتم. دلـم پدیـدار آمــد از خداونـد، تعـاىل

زیـادت شـد، امـا نـه  آن سـنگ جنبیـدنی دیگـر کـرد، و آن شـکاف«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم پیغمرب» !فرست
کـردم تمـام چون کاری که می. مرا گروهی مزدوران بودند«: آن کس سیمني گفت. چنان که از آن بريون توانند شد

یک سـال و دو سـال و . من آن مزد وی به گوسفندی بدادم. شد، همه مزد خود بستدند، یکی از ایشان ناپدید شد
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مـن : روزی آمـد و گفـت کـه. داشـتمنتایج آن گوسفند نگاه می دید نیامد و منپده سال و چهل سال گذشت، مرد 
بـرو و آن گوسـفندان جملـه حـق : او را گفـتم. ام، یاد داری، و اکنون مرا به آن مزد حاجت اسـتوقتی کار تو کرده

آن همـه فـرا وی . گـویمدارم و راست مـیافسوس نمی: داری؟ گفتمس میوبر من افس: آن مرد گفت! تست، بران
آن «: گفـت صلّی اللّـه علیـه و سـلّم پیغمرب» !اگر من در این راستگویم، ما را فرج فرست! بار خدایا. بربد دادم و

  .و این فعلی ناقض عادت بود» .سنگ به یکبار از آن در غار فراتر شد، تا هر سه بريون آمدند
صـلّی اللّـه علیـه و  یغمـربکـه پ رضی اللّه عنه و راوی آن حدیث ابوهریره است. و دیگر حدیث جریح راهب است

روزی بـه . در بنی اسرائیل راهبی بود جریح نـام، و مـردی مجتهـد بـود و مـادری داشـت مسـتوره«: گفت که سلّم
مـادرش گفـت از . روز دویم و سیم همچنان. آرزوی دیدار پسر بیامد، وی در نماز بود در صومعه نگشاد، بازگشت

من جریح را از : در آن زمانه زنی بود بدسريت، گفت! ه حق منش بگريیا رب پسر مرا رسوا گردان و ب: تنگدىل که
چون به شـهر . با شبانی در آن راه صحبت کرد و حامله شد. به صومعۀ وی شد، جریح به او التفات نکرد. راه بربم

 .چون بار بنهاد، مردم قصـد صـومعۀ جـریح کردنـد و وی را پـیش سـلطان آوردنـد. این از جریح است: آمد، گفت
  ».مادرم بر تو دروغ همی گوید، پدر من شبانی است: پدر تو کیست؟ گفت! ای غالم: جریح گفت

دّیقِو الحُجَّةُ علیهم «: ثُمَّ قالَ اإلمامُ المستغفِریُّ، رحمهُ اللّه رضـی  من طریق اآلثارِ کثريةٌ، مِنْها قولُ ابـی بکـرٍ الصـِّ
صـّلی  قَعَ بنيَ العَرَبِ یَوْماً اخْتِالفٌ فَأتِ الغارَ الّذی کنْتُ فیـه أنـا و رَسُـولُ اللّـهیا بُنَیَّ، إنْ وَ: إلبنِه عبدِ اللّهِ اللّه عنه

فانّه یأتیـکَ رِزْقُـکَ بُکْـرَةً و : و فی قولِه، رضی اللّه عنه. و کُنْ فیه، فانَّهُ یأتیکَ رِزْقُکَ بُکْرَةً وَعشیّاً اللّه علیه و سلّم
  ».یاءِعَشیّاً، إثباتٌ لِکراماتِ األول
و  عنه رضی اللّه امر ابوبکر«: قالَ رَضیَ اللّهُ عنه باسنادِه عَنْ جابر بن عبدِاللّه رحمه اللّه و رَوَی اإلمامُ المستغفریُّ

انْ فَادْفَعُوهُ، فـ صلی اللّه علیه و سلَّم فیه قربُ رسولِ اللّهإذ أنَامُتُّ فجیئوابی عَلَی الْبابِ، یعنی بابَ البَیْتِ الَّذی : قال
قـدِ  رضـی اللّـه عنـه اِنَّ هـذا أبـوبکر: فَانْطَلَقْنا، فـدَقَّقْنَا البـابَ و قُلنـا: قالَ جابرٌ، رضی اللّه عنه. فُتِحَ لکم فَادفِنُونی

 وَ ا ادْفِنُـوهُادْخُلُـو: فَفُتِحَ البابُ والنَدْری منْ فَـتَحَ لَنـا و قـالَ لنـا. اشْتَهی أنْ یُدْفَنَ عند النَّبیّ، صلَّی اللّه علیه و سلَّم
  ».کرامةً، و ال نَری شخصاً و النَری شیئاً

أَنَّ عمـر بـنَ «: وَرَوی اإلمامُ المستغفریُّ باسناده عنْ مالک بنِ انـسٍ عـن نـافع عـن ابـن عمـر، رضـی اللّـه عنهمـا
مَـنِ اسـرتعی الـذّئبَ فقـد ! الجبـلَ! الجبلً! یا ساریةَ بنَ زُنَیْمٍ: خَطَبَ النّاسَ بالمدینةِ فقالَ رضی اللّه عنه الخَطّابِ

ا سَـمِعْنا عمـر یـذکُرُ  رضی اللّه تعاىل عنه فقالِ النّاسُ لِعَلیٍّ. فأنکَرَ النّاسُ ذکرَ ساریةَ، و ساریةُ بالعراقُ: قالَ. ظَلَم انـّ
فلَم یَلْبَثْ أَنْ جاءَ . جَ منهفقلَّما دخَلَ فی شَیْءٍ الّا خَرَ! وَیْحَکُمْ دَعُوا عُمَر: ساریةَ و ساریةُ بالعراقٍ علی المنرب، فقالَ

نَ الغَنیمـةِ رسولٌ أنَّ ساریةَ لقی العَدُوَّ فهَزَمَهم، ثُمَّ جاءَ بالغَنیمةِ اىل سَفْحِ الجبلِ فأراد العَـدْوُّ أنْ یَحُولـوا بیـنَهم و بَـیْ
و : قـالَ. مَـنِ اسْـتَرْعَی الـذَّئبَ فَقَـدْ ظَلَـم! الجَبَـلَ! الجبلَ! یا ساریةَ بنَ زُنیمٍ: وَسَفْحِ الجَبلِ، فأتاهم نداءٌ مِنَ السَّماءِ

  ».هو الّذی سَمِعُوهُ رضی اللّه عنه کانوا یُرَوْنَ أَّن صوتَ عمر
رضـی اللّـه  أَنّه لمّا فُتِحَتْ مِصرُ أتی أهلُها إىل عمر و بنِ عاصٍ«: ایضاً، باسناده رَحِمَهُ اللّه ورَوَی اإلمامُ المستغریُّ

اذا کانَـتْ ثِنتـا عَشْـرَةَ لیلـةً : و مـا ذلـک؟ قـالوا: قالَ لهـم. جري إلّا بهایانَّ لِنیلِنا هذه سُنَّةً ال! االمريفَقالُوا ایّها  عنه
أفضـلُ  خَلَوْنَ منْ هذا الشّهر عَمَدْنا اىل جاریةٍ بِکْرٍ بنيَ أَبَوَیها فأرضَـیْنا أبویهـا، فجعَلْنـا علیهـا مِـنَ الْحُلـیِّ و الثِّیـابِ

إنَّ هذا األمرَ الیکونُ أبداً فی اإلسالمِ، و انّ اإلسـالمَ یَهْـدِمُ مـا کـانَ : فقالَ عمروٌ. ألْقَیْنا فی هذا النّیلمایکونُ، ثمَّ 
وا بـالجَالءِ ا رای ذلـک عمروکَتَـبَ إىل عمـر بـنِ . قَبْلَه، فاقامُوا ثلثَـةَ أشـهرٍ الیَجْـري قلـیالً و الکثـرياً حتّـی هَمـُّ فلَمـّ

ذی فَعَلْـتَ، و إنَّ اإلسـالم یَ: ذلک فَکَتَبَ عمرُ، رضی اللّه عنهب رضی اللّه عنه الخطّاب هْـدِمُ مـا إنّکَ قد أصَبْتَ الـّ
. طاقَةٍ فی داخلِ کتابی فألْقِها فی النّیـلـِبـإنّی قَدْ بَعَثْتُ الیکَ بِ: و کتَبَ الیه طاقَةٍ فی داخلِ کتابِهوبعثَ بِبِ. کانَ قبلَه
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مـنْ عبدِاللّـه، عمـرَ، أمـري المـؤمنني، اىل نیـلِ : مروبن العاصِ أخذَ البِطاقَةَ ففَتَحَها، فاذا فیهافَلَمّا قُدِّمَ الکِتابُ إىل ع
ارُ هوالّـذي یَجْریـکَ  سـبحانه مصرَ، امّا بعد، فانّک ان کنتَ تَجْري مِنْ قِبَلِکَ فالتَجْرِ، و إنْ کـانَ اللّـهُ الواحـدُ القهـَّ

فَألْقَی البِطاقَةَ فی النّیل، وقد تهیّأً أهلُ المصرِ للجالءِ و الخـروجٍ مِنهـا النّهـا . یَجْرِیَکَ فَنَسْأَلُ اللّهَ الواحدَ القّهارَ انْ
 تعـاىل ستَّةَ عَشَرَ ذِراعاً فی لیلةٍ واحدةَ و قطَعَ اللّـه تعاىل فأصْبَحوا و قد أَجراهُ اللّه. مَصْلَحَتُهم فیها الّا بالنّیلِالتقوُم 

  ».اهلِ مصرَ إىل الیومِ تلک السُّنّة السّوءَ عَنْ
رضـی  رای عثمـانُ«: قـال امـرضی اللّـه عنه ایضاً، باسناده عنْ نافعٍ ابن عمر رحِمَهُ اللّهُ غفِریُّالمستو رَوَی االمامُ 

رضـی  قُتِـلَف. إنّکَ تُفْطِـرُ عنـدنا! یا عثمانُ: و هو یقولُ صلی اللّه علیه و سلَّم رسولَ اللّهِ لیلةً قُتِلَ صَبیحَتَها اللّه عنه
  ».مِنْ یَوْمِهِ اللّه عنه

سأَلَ رجُـالً عَـنْ حـدیثٍ  رضی اللّه تعاىل عنه أَنَّ أمريَ المؤمنني علیّاً«: باسناده رحِمَهُ اللّه و رَوَی اإلمامُ المستْغفِریُّ
: قالَ. کَ إنْ کنْتَ کاذباً ان یَعْمی بصَرُکفأدْعُواللّهَ علَی: قالَ. ما کذَّبتُکَ: إنّما کذَّبْتَنی، قال: قالَ. فی الرَّحْبةِ فَکَذَّبَه

  ».فَعمِیَ بصرُه، فلم یخرُجْ منَ الرَّحْبَةِ الّا و هو أعْمی رضی اللّهُ تعاىل عنه فَدَعا عَلیه أمريُ المؤمننيَ علی. فَادْعُ اللّهَ
ان کرامـات و خـوارق و همچنني از سایر صحابه و تابعني و تبع تابعني و مشایخ طریقت، طبقة بعـد طبقـةٍ، نـه چنـد

  .عادات ظاهر شده است که در حیّز تحریر و تقریر گنجد
ــهُ اللّــه قــالَ اإلمــامُ القشــرييُّ األخبــارُ و  یعنــی باجنــاسِ الکرامــاتِ و لِکَثْــرةِ مــا تــواتَرَ باجناسِــها: فــی رســالتِه رَحِمَ

طَ هـذه الطّائفـةَ و الحکایاتُ صارَ العلمُ بکونِها و ظهورِها عَلَی األولیاءِ عِلماً قویّاً ا نْتَفی عنْـه الشّـکوکُ ومَـنْ تَوَسـَّ
  ».تواتَر علیه حکایاتُهم و اخبارُهم لم یَبْقِ له شبهةٌ يف ذلک

و مقصود از این همه مبالغه و تطویل در اثبات کرامت اولیا آن است که تا هر سلیم القلبی که مشاهدۀ احـوال ایـن 
ه سـخنان سسـت و حکایـات نادرسـت اصـحاب جهالـت و اربـاب طایفه و مطالعۀ اقـوال ایشـان نکـرده اسـت، بـ

نشود و دین  کنند، فریفتهاند و نفی کرامات اولیا، بلکه انکار معجزات انبیا میضاللت که در این زمان ظاهر شده
عث این طایفه بر نفی کرامات آن است کـه خـود را در اعلـی مراتـب والیـت مـیاو همانا که ب. خود بر باد ندهد

کننـد تـا پـیش عـوامّ فضـیحت نشـوند و از و از این امور و احوال ایشان را خربی و اثری نی، نفـی آن مـی نمایند
اندیشند، با آن که اگر صد هزار خارق عادت بـر ایشـان ظـاهر شـود، چـون نـه ظـاهر ایشـان فضیحت خواصّ نمی

و اسـتدراج خواهـد بـود نـه از موافق احکام شریعت است و نه باطن ایشان مطابق آداب طریقت آن از قبیل مکر 
  .مقولۀ والیت و کرامت

و فی کتابِ أعالمِ الهُدی و عقیدةِ أربابِ التُّقی تصنیفِ الشّیخِ اإلمام قطب األنامِ، شهاب الدّینِ ابی عبداللّه عمرِ 
ةَ محمّـدٍ، صـلّی اللّـه علیـه و یعنی أمّـ و نعتقدُ أنَّ لألولیاءِ من أمتِّه«: بنِ محمّدٍ السُّهرورديّ، قدَّسَ اللّهُ تعاىل روحَه

و . کراماتُ و إجاباتُ و هکَذا کانَ فی زَمَنِ کلِّ رسولٍ کانَ لهم أتباعٌ ظَهَرَتْ لَهم کراماتٌ و مُخرِقاٌت للعاداتِ سلّم
غَريِ اإللتزامِ باحکـامِ قاتِ و هُو علی هَرَلَه و علی یَدِه مِنَ المُخرِمَّةِ معجزاتِ األنبیاء، و مَنْ ظَکراماتُ األولیاءِ مِنْ تَتِ

  ».الشَّریعَةِ نَعْتَقِدُ أنَّ زندیقٌ و انّ الّذی ظَهَرَ لَهُ مکرٌ و إستدراجٌ

  القول فی انواع الکرامات و خوارق العادات
انواع خوارق عادات بسیار است، چون ایجاد معدوم و اعدام موجود و اظهار امری مسـتور و سـرت امـری ظـاهر و 

سافت بعیده در مدت اندک و اطالع بر امور غایبه از حـس و اخبـار از آن و حاضـر شـدن استجابت دعا و قطع م
در زمان واحد در امکنۀ مختلفـه و احیـای مـوتی و اماتـۀ اَحیـا و سـماع کـالم حیوانـات و نباتـات و جمـادات از 

ألعمالِ النّاقِضَـةِ تسبیح و غري، آن و احضار طعام و شراب در وقت حاجت بی سببی ظاهر، و غريُ ذلک من فنونِ ا
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یاحَةِ فـی الهَـواءِ و کَاألکْـلِ مِـنَ الکَـونِ و کَتَسْـخريِ الحیوانـاتِ الوَحشـیّةِ و کـالقُوْ ةِ للعادةِ، کَاْلمَشیِ عَلی الماءِ و السـّ
ماعِ و ضَـربَ الیَـدَ  عَلـی الحـائطِ الظّاهرةِ علی أبدانهم کالّذی اقْتَلَعَ شجرةً برِجْلِـه مِـنْ أصـلِها و هـو یَـدُورُ فـی السـَّ

  .الیه راسُ المشارِ فیَطريُباإلشارة فینشقَّ، و بعضُهم یُشريُ باصبعِه اىل شخصٍ لیقَعَ فیَقَعُ، او یَضْرِبُ عُنُقَ أحَدٍ 
یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کاملۀ خود گرداند، در هیـوالی  سبحانه و تعاىل و بالجمله چون حضرت حق

کـه در  سبحانه و تعاىل واند کرد، وبالحقیقه آن تأثري و تصرف حضرت حق استعالم هر نوع تصرفی که خواهد ت
  .شود و وی در میان نیوی ظاهر می

ا اسْـتَمرَّتْ عَلَیْهـا واالصلُ الّذی یَجْمَعُ لک هذا کُ«: قالَ بعضُ کُرباءِ العارفنيَ لَّه انّه مَـنْ خَـرَقَ عـادةً فـی نَفْسِـه مِمـَّ
ةُ  فاِّن اللّهَ یَخْرِقُ نفوسُ الْخَلْقِ او نَفْسُه ا الخاصـّ فالکرامـةُ لَه عادةً مِثلَها فی مقابَلِتها یُسَمّی کرامةً عِنـدَ العامّـةِ، و امـّ
و امّا هذه الّتی . ةُ الّتی وهبَتْهُمُ التّوفیقَ و القوّةَ حتّی خرقوا عَوائدُ أنْفُسِهم فتلک الکرامةُ عندَناعندَهم العنایةُ االلهی

لمشارکةِ المستَدْرجِ المَمْکوربِه فیها ولکونها معاوضةً فیخـافُوا  موم کرامةً فالرِّجالُ أَنِفُوا مِنْ مالحَظَتِهاتُسَمّی فی الع
ان یکونَ حظّ عملِهم النّ الحظوظَ محلَّها الدّارُ اآلخرةُ، فاذا عُجِّلَ منها بشیءٍ فزَعْنـا ان یکـون حـظّ عمَلِنـا، و قـد 

ی یصحُّ الخوفُ مع الکرامةِ فإذَنْ لیسـتْ بکرامـةٍ عنـدَنا و انّمـا هـی خَـرْقُ عـادةٍ، فـانِ وَرَدَت فی ذلک أخبارٌ، و أَّن
 اقْتَرَن مَعَها البُشْری بأنّها زیادةٌ التُنْقِصُ حظّاً والسیقَتْ لحجابٍ فَحینَئذٍ یُسَمّی کرامـةً فالبُشـری عَلـی الحقیقـةِ هِـیَ

  ».الکرامةُ
اعظَمُها التَّلذُّذُ بالطّاعاتِ فی الخَلـواتِ و الجَلـواتِ، و منهـا مراعـاةُ األنفـاسِ مَـعَ اجلُّ الکراماتِ و«: و قالَ، ایضاً

، و منها الرِّضا عنِ اللّهِ فی جمیـعُ الحـاالتِ، و منهـا ه فی تلقّی الوارداتِ فی االوقاَتِاللّه، و منها حفظُ األدبِ مَعَ
  ».ارِ اآلخرةِالبُشْری لَهم من اللّهِ بالسَّعادةِ اآلبدیَةِ فی الدّ

  القول فی انه متی سمیت الصوفیة صوفیة
لـم یتسِـمْ  صلّی اللّهُ علیه و سـلَّم أَنَّ المسلمنيَ بعدَ رسول اللّه رَحِمَکُم اللّه اِعْلَمُوا«: رَحِمَه اللّهقالَ اإلمامُ القشريیُّ، 

حابَةُ،  علیه و سلّم صلّی اللّه أفاضِلُهم فی عَصرهم بتَسمِیة عَلَمٍ سِوی صُحْبَةِ الرَّسُولِ اذالفَضیلَةَ فوقَها فقیلَ لهـم الصـَّ
العَصْر الثّانی سُمَّیَ مَنْ صَحِبَ الصَّحابةَ التّابعنيَ و رَأَوا ذلک أَشرفَ سِمَةٍ، ثمّ قیل لِمَـنْ بعـدَهم و لّما أدْرَکَهم أهلُ 

خَواصِّ النّاسِ مِمّن لَهُمْ شدَّةُ عِنایةٍ بأمرِ الـدّین الزُّهـادُ و ثمّ اخْتَلَفَ النّاسُ و تبایَنَتِ المراتبُ، فقیلَ لِ. أتباعُ التّابعني
نَّةِ  صُّواخَـد رَفَنْاَ، فَاداًّهزُفیهم  عوا انَّادَّ فریقٍ ق، فکلُرَفِال داعی بنيَالتّ و حصلَ ةُعَالبدْ تِرَهَظَ ثمُّالعُبَّادُ،  أهـلِ السـُّ

تُهِرَ هذَا الْإسْمُ لهُؤالءِ األکابرِ قیـل لَةِ باسمُ التَّصوُّف وْلْغَفْأَنَفاسَهُم معَ اللّهِ الحافِظُونَ قُلوبَهم عَنْ طَوارقِ ا المُراعُونَ
  ».المأتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ

پس آنچه مذکور خواهد شد در این کتاب، اسامی بسیاری از مشایخ طایفه صوفیه خواهـد بـود و تـاریخ والدت و 
اشـد کـه مطالعـه کننـدگان را از مطالعـه و وفات ایشان و ذکر سري و احوال و معارف و کرامات و مقامات ایشـان، ب

مالحظۀ آن یقینی نسبت به این طایفه حاصل شود، و هذیانات جماعتی که نفی کرامات و مقامات این طایفه می
اعاذنا اللّه و جمیعَ المسلمني من شُـرورِ . کنند در ایشان سرایت نکند و از غایلۀ غوایت آن جماعت محفوظ مانند

  .عمالنا و ورای این، فواید دیگر هست که بعضی از آن به تفصیل مذکور خواهد شدانفسِنا و سیّئات ا
 حکایاتُ المَشایخِ جُنْدٌ مِنْ جُنُودِ اللّـهِ« :قدّس اللّه تعاىل سرّه قال سید الطائفة ابوالقاسم جنید بن محمد الصّوفی

حضـرت «: جـواب داد کـه» کنـد مریـدان را؟این حکایات چه منفعت «: از وی پرسیدند» .یعنی لِلْقُلُوبِ عزَّوَجَلَّ
هـای یعنی قصـه) هود/۱۲(».وَکُلَّا نَقُصُّ عَلَیْکَ مِنْ أُنْباءِ الرُّسُلِ مانُثبِّتُ بِه فُؤادَکَ: فرمایدمی سبحانه و تعاىل حق

اشـد و قـوت کنیم تـا دل تـرا بـه آن ثبـات بخوانیم و از احوال ایشان ترا آگاه میپیغمربان و اخبار ایشان بر تو می
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افزاید و چون بار و رنج به تو رسد و بر تو زور آورد، از اخبار و احوال ایشان شـنوی و براندیشـی دانـی کـه چـون 
انـد، دل تـرا بـه آن اند و احتمال و توکل و ثقه پـیش آوردهکرده مثل این بارها و رنجها به ایشان رسیده، در آن صرب

سخن نیکان و حکایـات پـريان و احـوال ایشـان، دل مریـدان را تربیـت  همچنني شنیدن. ثبات و عزم و صرب افزاید
ثبـات یابـد و در بـال و امتحـان از او بـر درویشـی و  سـبحانه باشد و قوت و عزم افزایـد و در آن از حضـرت حـق

  .ناکامی قدم فشارد تا عزم مردان یابد و سريت ایشان گريد
شان آرد و دوستی ایشان ترا با ایشان نسبت افکنـد، چنانکـه دوستی ای تعاىل و ایضاً سخنان مشایخ و دوستان حق

  ».القرابةَ أقرَبُ مِنَ المَودَّةِ، وَال بُعْدَ أبَعَدُ مِن العَداوَةِ«: اندو گفته» .المَودَّةُ اِحدَی القرابتَنيِ«: اندگفته
  :وللّه دّر القائل

  ألقَــــــوَمُ إخــــــوانُ صــــــدقٍ بَیَــــــنَهم نســــــب

  

ــــــمْ  ــــــودّةِ لَ ــــــنَ الم ــــــدمِ ــــــبَبیع ــــــه سَ  لْ ب
  

. رسـددارد، اما به کـردار ایشـان نمـیپرسیدند از مردی که قومی را دوست می صلّی اللّه علیه و سلّم و مصطفی را
  » .داردمرد با آن کس است که دوست می. المرءُ مَعَ مَنْ أحَبَّ«: گفت

یـد مانـده باشـد از مفلسـی کـردار ای نومروز قیامـت بنـده«: کـه صلّی اللّه علیه و سلّم و در خرب است از مصطفی
شـناختی؟ فـالن عـارف را مـیفـالن دانشـمند را در فـالن محلـه مـی! بندۀ مـن: گوید سبحانه و تعاىل خود، حق

پیوندد و سبب پس وقتی که به شناخت نسبت می» !برو که ترا به وی بخشیدم: گوید. شناختممی: شناختی؟ گوید
  .فنت سريت ایشان و پی بردن به احسان با ایشان اولیرتگردد، به مهر دوستان وی و گرنجات می

اگر نتـوانی کـه دسـت در دوسـتی او زنـی، دسـت در دوسـتی دوسـتان او زن، کـه دوسـتی «: ابوالعباس عطا گوید
  ».دوستان او دوستی اوست

اللّـهُ و  :قلـت«: قـال» اتـدری اّی عـری االسـالم اوثـق؟! یا ابن مسعود«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم و مصطفی
  ».الوالیة فی اللّه والحب فیه و البغض فیه« :صلی اللّه علیه و سلّم قال» .رسولُه اعلم

اما زهدک فـی الـدنیا، فانمـا طلبـتَ ! یا ابن آدم«: فردا با بنده گوید تعاىل گوید که اللّه رحمه اللّه و فضیل عیاض
  »نفسک، ولکن هل عادیتَ ىل عدوّاً او والیتَ ىل ولیاً؟و اما انقطاعک اىلّ، فانما طلبتَ العزَّ ل. الرّاحةَ لنفسک

و کمرتین فایده در شنیدن حکایات این طایفه آن است که بدانـد کـه افعـال و احـوال و اقـوال وی نـه چـون ایشـان 
  .منی از کردار خود برگريد و تقصري خود در جنب کردار ایشان ببیند از عجب و ریا و استحسان برپهیزد. است

قدس اللّـه سـره، و هرجـا کـه در ایـن کتـاب شـیخ االسـالم  الم، ابواسماعیل، عبداللّه االنصاری الهرویشیخ األس
و اگر نتوانید نام ایشـان ! از هر پريی سخنی یاد گريید«: وصیت کرده است که مذکور شود مراد ایشان خواهند بود

ن در این کار آن است که سخنان مشایخ شـنوی، پیشني نشا«: و نیز فرموده است که» !یاد دارید که به آن بهره یابید
وهرگاه از دوستان خود یکی با تو نماید ترا قبول نیفتد و حقـري ! خوش آید و به دل به ایشان گرایی و انکار نیاری

نغـوذُ باللّـهِ مِـنَ . آید، برت باشد از هر گنـاه کـه آن بـرت باشـد کـه بکنـی، زیـرا کـه آن دلیـل محرومـی و حجـاب باشـد
و اگر در نظر غلط افتد و وی نه آن باشد که ترا به وی قبول افتاد، تـرا زیـان نـدارد، کـه قصـد تـو بـه آن . نِالخذال

  .واللّهُ المُسْتَعانُ وَعَلَیهِ التِّکْالنُ» .راست بوده باشد

  ابوهاشم الصّوفی، قدّس اللّه سرّه -۱
فیان ثَـوْری معاصـر بـوده و مـات سـفیان شیخ بوده به شام، و در اصل کوفی اسـت و بـا سـ. به کنیت مشهور است

  .بالبصرة سنة احدی وستني و مائه رحمه اللّه الثوری
من ندانستم که صوفی چه «: و هم وی گوید» .لوال ابوهاشم الصّوفی ما عَرَفْتُ دقیقَ الرّیاء«: و سفیان ثوری گوید
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ع و معاملت نیکـو، در طریـق توکـل و و پیش از وی بزرگان بودند در زهد و ور» .بود تا بوهاشم صوفی را ندیدم
طریق محبت، لیکن اول کسی کـه وی را صـوفی خواندنـد وی بـود، و پـیش از وی کسـی را بـه ایـن نـام نخوانـده 

  .بودند
و همچنني اول خانقاهی که برای صوفیان بنا کردند آن اسـت کـه بـه رملـۀ شـام کردنـد، و سـبب آن بـود کـه روزی 

  در راه دو تـن را دیـد از ایـن طایفـه کـه فـراهم رسـیدند دسـت در آغـوش یکـدیگرامريی ترسا به شکار رفته بود، 
امري ترسا را معاملـه و . آنگاه برفتند. کردند و هم آنجا بنشستند و آنچه داشتند از خوردنی پیش نهادند و بخوردند

: گفـت» .نـدانم«: گفـت» آن که بود؟«: یکی از ایشان را بخواند و پرسید که. الفت ایشان با یکدیگر خوش آمد
پـس ایـن الفـت چـه «: آن امري گفت» .ندانم«: گفت» از کجا بود؟«: گفت» .هیچ چیز«: گفت» ترا چه بود؟«

شما را جایی هسـت کـه « :گفت  »که این ما را طریقت است «  :درویش گفت» بود که شما را با یکدیگر بود؟
پـس آن » .زم تـا بـا یکـدیگر آنجـا فـراهم آییـدمن برای شما جـایی بسـا«: گفت» .نی«: گفت» آنجا فراهم آیید

  .خانقاه به رمله بساخت
  :قدّس سرّه لشیخ األسالم
ــــريُ دارٍ ــــاب الــــدّیار خ ــــريُ أرب ــــا خ ــــلَّ فیه   ح

  

ـــــــار  ـــــــهُ خیـــــــاراً لخی ـــــــقَ اللّ  و قـــــــدیماً وفَّ
  

  :قدس سرّه و ایضاً له
ــــــــدّارُ ــــــــالمُ و األطــــــــاللُ و ال ــــــــیَ المع   هِ

  

ـــــــــارُ  ـــــــــاب اث ـــــــــن األحب ـــــــــا م  دارٌ علیه
  

به سوزن کوه کندن آسانرت از بـريون کـردن . لَقَلْع الجبالِ باألبر أیسرُ مِنْ إخراجِ الکِبْرِ مِنَ القُلُوبِ«: ابوهاشم گفته و
  ».کرب و منی از دلها

اعـوذُ باللّـهِ مِـنْ عِلْـمٍ «: بگریسـت و گفـت. آمـدابوهاشم شُرَیک قاضی را دید که از خانـۀ یحیـی خالـد بـريون مـی
  ».الینفع
  ».أخذُ المرءِ نفسه بحسن االدب تأدیب اهله«: وی گفته و هم

یـابی؟ خـود را چـون مـی: وی را گفـتم. ابوهاشم صوفی بیمار بود، بیماری مـرگ«: منصور عمار دمشقی گوید که
یعنـی بـال بـزرگ اسـت، امـا در جنـب . بیش از بالست یعنی مهر و دوستی بینم، اما هویبالیی عظیم می: گفت

  ».مهر حقري است
  ».اگر به قدر هوی بال بودی هوی نبودی«: گفت قدس سره شیخ االسالم

  ذوالنّون مصری، قدس اللّه تعاىل سرّه - ۲
کنیت وی ابوالفیض و ذوالنّون لقب است، و غـري از ایـن نیـز . نام وی ثوبان بن ابراهیم است. از طبقۀ اوىل است

  .اند، اما اصحّ این استگفته
و  و پدر وی نوبی بوده از مواىل قـریش. نجا که قرب شافعی است، رضی اللّه تعاىل عنهو وی به إِخْمیم مصر بوده آ

و وی را بـرادران بـوده، یکـی از ایشـان ذوالکفـل اسـت، روی عَنـه  نوبه بالدی است میـان صـعید مصـر و حبشـه
  .حکایات فی المعامالت و غريها، و قیل اسمه میمون و ذوالکفل لقبٌ له

انس بوده و مذهب وی داشته، و موطّا از وی سماع داشت، و فقه خوانده بود و پـري وی  و ذوالنون شاگرد مالک
  .اسرافیل بوده به مغرب
ذوالنّون از آن است که وی را بنیارایند بـه کرامـات و بنسـتایند بـه مقامـات، مقـام و حـال و «: شیخ االسالم گفت

  .وقت در دست وی سخره بود و درمانده
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و پـیش از وی مشـایخ . ار و سر این طایفـه اسـت و همـه را نسـبت و اضـافت بـه او اسـتامام وقت و یگانۀ روزگ
و چـون جنیـد پدیـد آمـد . بودند، ولیکن وی پیشني کسی بود که اشارت با عبارت آورد و از این طریق سخن گفت

ا بـا سـر منـرب در طبقۀ دیگر، این علم را ترتیب نهاد و بسط کرد و کتب ساخت و چون شبلی پدید آمد، ایـن علـم ر
  ».برد و آشکارا کرد

گفتیم پنهان، شبلی آمـد و آن را بـا سـر منـرب بـرد و بـر خلـق ها میها و خانهما این علم را در سردابه«: جنید گفت
  ».آشکارا کرد

در سفر اول علمی آوردم که خاص پذیرفت و عـام پـذیرفت، و در : سه سفر کردم و سه علم آوردم«: ذوالنون گفت
لمی آوردم که خاص پذیرفت و عام نپذیرفت، و در سفر سیم علمی آوردم که نـه خـاصّ پـذیرفت و نـه سفر دوم ع

  ».عامّ، فبقیتُ شریداً طریداً وحیداً
اول علـم توبـه بـود کـه آن را خـاص و عـام قبـول کننـد و دوم علـم توکـل و «: کـه قـدّس سـرّه شیخ االسالم گفت

. امّ، و سیم علم حقیقت بود که نه به طاقـت علـم و عقـل خلـق بـودمعاملت و محبّت بود که خاصّ قبول کند نه ع
درنیافتند، وی را مهجور کردند و بروی به انکار برخاستند تا آنگـاه کـه از دنیـا برفـت، در سـنۀ خمـس و اربعـني و 

  ».مأتني
ایۀ خـود بردند، گروهی مرغان بر سر جنـازۀ وی پـر درهـم بافتنـد، چنانکـه همـۀ خلـق را بـه سـچون جنازۀ وی می

و هیچ کس از آن مرغان یکی ندیده بود، مگر پس از وی بر سر جنازۀ مُزَنی، شاگرد شافعی، رضی اللّه . بپوشیدند
چنانکـه بـه خـط آدمیـان  دیگر روز بر سر قرب وی نوشته یافتنـد. پس از آن ذوالنون را قبول پدید آمد. تعاىل عنهما

هرگـاه کـه آن نبشـته را برتاشـیدندی بـاز آن را نبشـته » .شّوقِ قتیل اللّـهذوالنون حبیبُ اللّه، مِنَ ال«: که مانستنمی
  .یافتندی

  ».آن سفر پسني نه به پای بوده، که به او نه به قدم روند که به همم روند«: شیخ االسالم گفت که
  ».ما أعزَّ اللّهُ عبداً بعزٍّ اَعَزَّلَهُ مِنْ أن یَدُلّه عَلی ذُلِّ نَفْسِه«: ذوالنون گفته
  ».أخْفَی الحِجابِ وَاَشَدُّهُ رؤیةُ النَّفْسِ و تَدْبريُها«: و هم وی گفته
  ».التّفکرُ فی ذاتِ اللّه جهلٌ، و االشارةُ اِلَیهِ شِرکٌ، وَحقیقةُ المعرفِة حريةٌ«: و هم وی گفته

عیـان حريت عام و آن حريت الحاد و ضـاللت اسـت، و حـريت دیگـر در : حريت دو است«: شیخ االسالم گفت
  ».است و آن حريت یافت است

  ».اول گسسنت و پیوسنت، آخر نه گسسنت و نه پیوسنت«: و هم وی گفته
  :قدّس سرّه لشیخ االسالم

ــــــــــیْن ــــــــــلُ اثنَ ــــــــــی وَص ــــــــــفَ یُحک  کی
ـــــــــــنْ  ــــــــــمَ الواحـــــــــــدَ جهـــــــــــالًمَ   قسـَّ

  

ـــــــــــــــا يف األصـــــــــــــــلِ واحـــــــــــــــد   هُم
ــــــــــــــــد ــــــــــــــــدِ جاحِ ــــــــــــــــو بالواح  فَه

  

  ».المریدُ یَطلُبُ و المرادُ یَهربُ«: گفت »مرید کیست و مراد کیست؟«: ذوالنون را گفتند که
  ».گریزد و با او صد هزار نازطلبد و با او صد هزار نیاز، و مراد میمرید می«: شیخ االسالم گفت که

پیشني کسی که موی سفید در پای من مالید، احمد چشتی بود که وقتی به سر بازار بیلگران فرامن رسـید «: و گفت
ایشـان بـا یکـدیگر در منـاظره . به نزدیک تربت شیخ ابواسحاق شهریار در گور است به پـارس با ابوسعید معلِّم که

المریـدَ والمـرادَ، و الخـربَ و : مـن گفـتم. اینک حـاکم آمـد: چون فرا من رسیدند، گفتند. بودند که مرید به یا مراد
از سـر برکشـید و بینـداخت و بـانگی چنـد بوسعید مرقّعی داشـت . الإستخبارَ، و الحدَّ والرسمَ، و هو الکلُّ بالکلِّ

  ».مالیدبکرد و برفت، و چشتی در پای من افتاد و موی سفید در پای من می
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ع دار بـا مـا در «: و هم ذوالنون گفته که  وقتی با جماعتی در کشتی نشستم تـا از مصـر بـه جـدّه روم، جـوانی مرقـّ
نگذاشت به سخن گفنت بـا وی، کـه سـخت ی مرا میبود، اما هیبت وکشتی بود، و مرا از وی التماس صحبت می
ای زر و جواهر از آنِ مردی غایب شد، و خداونـد صـرّه تا روزی صرّه. عزیز روزگار بود و هیچ از عبادت خاىل نه

با وی از این گونـه سـخن مگوییـد تـا مـن از وی : خواستند که با وی جفا کنند، من گفتم. مر آن جوان را متهم کرد
این مردمان را صورتی چنني دست داده است، و : بگفتم که، به نزدیک وی آمدم و با وی به تلطّف بخوبی برپسم

اکنـون چـه بایـد کـرد؟ او روی بـه آسـمان کـرد و . اند و من ایشان را از درشتی و جفا باز داشتمبه تو بدگمان شده
یک جوهر بستد و بدین مرد داد و . ماهیان دریا بر روی آب آمدند، هر یک جوهری در دهان گرفته. چیزی بگفت

پس آن که صرّه بـرده بـود صـرّه را بیفکنـد، و بیافتنـد و اهـل کشـتی نـدامت بسـیار . قدم بر روی آب نهاد و برفت
   ».خوردند

از کجـایی ای غریـب؟ : گفـتم. رفـتم جـوانی دیـدم، شـوری بـود در ویوقتی مـی«: گویدذوالنون سیاح بوده، می
: چون به هوش آمـدم، گفـت. او مؤانست دارد؟ بانگ از من برآمد و بیفتادم بیهوش غریب بود کسی که با: گفت

  ».دارو با درد موافق افتاد: چه شد؟ گفتم
هرجا که . کسی که او را دیده بود جان در تن او شیدا بود. خستۀ او پیدا بود«: که قدس سرّه: شیخ االسالم گفت

وقتـی کـه کسـی . است و مایۀ مفلسان است، و همراه یگانگان استآرام یابد دشمن آرام شود، که او وطن غریبان 
  »!یابی که بضاعت تو به دست او بود، و درد تو با داروی او موافق بود، دامن او را استوار دار

بهر چـه «: عُزیزی گفت. ایبه جهت مسأله که از متقدّمان مشایخ است ذوالنون مصری به مغرب شد پیش عُزیزی
ای که او این همه خالق داند و اگر آمده. ای که علم اوّلني و آخرین بیاموزی، این را روی نیستدهای؟ اگر آمآمده

  ».را جویی، آنجا که اول گام برگرفتی، او خود آنجا بود
  ».تازانداو با جویندۀ خود همراه است، دست جویندۀ خود گرفته در طلب خود می«: شیخ االسالم گفت که

  لّهاسرافیل، رحمه ال -۳
  .از قدیمان است

از مغرب بوده، و به مصـر سـیّد بـوده، وی را سـخنان . وی از پريان ذوالنون مصری است«: شیخ االسالم گفت که
  ».است بسیار در زهد و توکل و معامالت نیکو

چـون فرصـت یافـت، . فتح شخرف به مصر شد، ششصد فرسخ به یک سؤال به اسرافیل«: شیخ االسالم گفت که
ار : روز چهـارم گفـت مـرا جـواب دادنـد! مرا صرب ده سه روز: گفت: هَلْ تُعذَّبُ األشرارُ قَبْلَ الزَّلَل: یپرسید از و

پـس از آن . ای بـزد و در شـوریداین بگفـت و زعقـه. روا بود ثواب پیش از عمل، هم روا بود عذاب پیش از زَلَل
  ».سه روز بزیست و برفت

اگر در وقت جـواب دادیـد . جواب، آن سه روز درنگ خواسنت بود آن سه روز درنگ پس«: شیخ االسالم گفت
  ».در وقت برفتید

و قسـمتها بکـرده پـیش از کـرد خلـق، و خلـق زیـر حکـم و . ربوبیّت هم عني عبودیّت اسـت«: شیخ االسالم گفت
ل و وی راسـت حکـم، و در آن عـاد. عاقبت آن کند که خود خواهـد. خواست وی اسري، تا هر یکی را رقم چیست

تـا سـزای هـر کـس چیسـت و . کند و کـردکس را چون و چرانیاید و نسزد، که وی کار بر علم و حکمت می. است
   ».عنایت وی به کیست
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  ابواالسود مکی، رحمه اللّه -۴
: عزیـزی برجسـت و گفـت» .مـن دوسـت تـوام ابواالسـود! ایها الشـیخ«: سالم کرد، گفت. به زیارت عُزیزی رفت

بدانست که عُزیزی از دسـت . همان حال بود تا سه بار. و در حال از خود غایب گشت» علیک السالم، چونی؟«
  .آب و خاک و رسوم انسانیّت بريون شده است، دیدار وی غنیمت گرفت و بازگشت

   ابواألسود راعی -۵
  .نیز از مشایخ بوده رحمه اللّه ابواالسود راعی

خواهر او مطهـرۀ او از شـري پـر کـرد و بـه وی داد و » !رفتم بدرود باش که من«: وقتی در بادیه اهل خود را گفت
: از راه بازگشت و گفت. چون به طهارت احتیاج شد، خواست که طهارت کند از مطهره شري بريون آمد. وی برفت

مطهـره را از شـري تهـی کـرد و از آب پـر، و رفـت، هرگـه » .تـر از شـريآب ندارم که طهارت کنم، مـرا آب واجـب«
  .ی آب فرو آمدی، و چون تشنه و گرسنه شدی شريطهارت کرد

   ابو یعقوب هاشمی -۶
  .از این طایفه بوده، رحمه اللّه تعاىلابویعقوب هاشمی 

. آمدم، مردمان از عید بازگشته بودند شادی کنـانهرگز مرا فراموش نشود که روز عید با ذوالنّون می«: وی گفته که
 انـد یـا نـهاند، خود نداننـد کـه از ایشـان پذیرفتـهد که امانت خود بگزاردهکنناین مردمان شادی می: ذوالنّون گفت

  »!بیا تا به یک سوی باز شویم و بر ایشان بگرییم یعنی طاعت رمضان
آن که قیمت ندانسـتی بسـفتی و آن کـه . این حکایت، همان حکایت جوهر و جوهری است«: شیخ االسالم گفت

آنـان کـه نـه اهـل آن . د بازنگرددو به جای خود نرود، اهل آن غافل بودنـدو عی. دانستی از سفنت آن ترسان بودی
  ».بودند بیدار بودند، آن وعید در ایشان آویخت
دسـت و روی : کـه یخداونـدا مـرا گفتـ :علیـه السـالم داود گفت«: شیخ االسالم گفت که سباع موصلی گفت که

الهموم و االحزان، تیمـار : ید صحبت را؟ گفتخوانی دل مرا چه چیز بشوبشوی خدمت را، اکنون به صحبت می
  ».و اندوه

  ».در این طریق از این چاره نیست«: شیخ االسالم گفت که

  ولید بن عبداللّه السّقّا، رحمه اللّه تعاىل -۷
  .از اصحاب ذوالنون بود. کنیت وی ابواسحاق است

: ذوالنـون گویـد» .اللّـه گفتـی سـپید شـدیدر بادیه زنگیی دیدم سـیاه، هـر گـه کـه «: وی گوید که ذوالنون گفت که
  ».هرکه اللّه یاد کند در حقیقت صفت وی جدا گردد«
اسم : سر برآورد و گفت. خواستم که در فقر از وی سؤاىل کنمپیش ولید سقّا رفتم، و می«: ابوعبداللّه رازی گفت 

تـوانم ز عهدۀ ایـن سـخن بـريون مـیفقر آن را مسلّم است که هرگز جز حق در خاطر او نیامده است، و به قیامت ا
   ».آمد

  .توفّی ولید السّقّا سنة عشرین و ثلثمائه، و قیل سنة ست و عشرین و ثلثمائه



 

۳۹  

  فضیل بن عیاض، قدّس اللّه تعاىل روحه -۸
انـد بـه اصـل از خراسـان بـود از ناحیـت کنیت او ابوعلی است، به اصل از کوفه است، و گفته. از طبقۀ اوىل است

اند که بخاری االصـل ونیز گفته. اند که وی به سمرقند زاده و با باورد بزرگ شده، و کوفی االصل استتهو گف. مرو
  .واللّه تعاىل اعلم. است

  .وفات وی در محرم سنۀ سبع و ثمانني و مائه بوده
  ».رپستمبر دوستی پرستم، که نشکیبم که ن سبحانه و تعاىل من حق را«: که قدس اللّه روحه: فضیل عیاض گوید
  :لمحمودِ الورّاق

ـــــــ ـــــــتَ تُظْه ـــــــهَ وَأن ـــــــیِ األل ـــــــهتَعْص  رُ حُبَّ
ــــــک صـــــــادِقاً ألطَعْتَـــــــه   لـــــــو کـــــــانَ حُبـُّ

  

ـــــــــدیع  ـــــــــاسِ بَ ـــــــــی يف القی ـــــــــذا وَرَّب  ه
ـــــــــع ـــــــــبُّ مُطی ـــــــــنْ یُح ـــــــــبَّ لِمَ  اِّن المُحِ

  

جنبـد، نـه پرستد و به طمع نجات خود میپرستد خود را میهرکه او را بر بیم می« :قدّس سرّه شیخ االسالم گفت
پرستد، و به توقع تنعم و راحـت پرستد او نیز خود را میو هرکه او را به امید می. به جهت محبت و اطاعت فرمان

پرستم چون مزدوران، و نه بر دعوی محبت من او را نه بر بیم و امید می. جنبد، نه برای محبت و اطاعتخود می
: ن دارد عـاجز مـانم، بلکـه او را بـر فرمـان او پرسـتم، کـه گفـتاو که از پرستشی که سـزای او باشـد و اسـتحقاق آ

  ».و به تقصري خود معرتفم صلّی اللّه علیه و سلّم پرستم، و بر دوستی سنّت رسول اومی! پرست
بـر بـیم و امیـد  سـبحانه آن کـه حـق را«: گفت» سفله کیست؟«: پرسیدند که رحمه اللّه محمدبن سعید الزَّنجی را

  ».مهر و دوستی وی مرا بر خدمت و اطاعت دارد«: گفت» پس تو چون پرستی؟« :گفتند» .پرستد
روزی در . فضیل عیاض را پسری بود علی نـام، از پـدر مـه بـود در زهـد و عبـادت و تـرس«: شیخ االسالم گفت

  ...وَیَوْمَ القیمةِ تَرَی المجرمني: ای برخواندمسجد حرام نزدیک زمزم خواننده
  ».ای بزد و جان بدادعْقهوی بشنید، زَ. االیه

  ».از دوست نشان و از عارف جان«: شیخ االسالم گفت
ـــــــتْ هکـــــــذا ـــــــقاً فَلْیَمُ ـــــــاتَ عِش ـــــــنْ م   مَ

  

ــــــــوت  ــــــــال م ــــــــقٍ ب ــــــــی عش  الخــــــــريَ ف
  

   یوسف اسباط -۹
و خوف و فزع بر وی غلبه کرد، علم . از ایمۀ شرع است، و سید در زهد و ورع. یوسف اسباط از متقدمان است 

  .یدبر وی در شور
  .مات سنة ست و تسعني و مائة

   ».حالوت و مهابت و محبّت: انددوستان او را سه چیز بداده«: شیخ االسالم گفت که او گفته که

  معروف کرخی، قدس اللّه تعاىل سره - ۱۰
نـام پـدر وی . استاد سریّ سقطی و غري او، و کنیـت وی ابومحفـوظ اسـت. از طبقۀ اوىل است و از قدمای مشایخ

پدر وی موىل بوده، دربان امام علی . اند معروف ابن علی الکرخیاند فريوزان، و بعضی گفتهو بعضی گفته فريوز
روزی بـار داده بـود، ازدحـام . و گویند که بر دسـت وی مسـلمان شـده بـود رضی اللّه تعاىل عنهما بن موسی الرّضا

صـحبت داشـته و مـات داود  اللّـه روحـه قـدس و معروف با داود طایی. کردند، درپای آمد و در آن هالک گشت
  .الطائیّ سنة خمس و ستني و مائة، و معروف در سنۀ مأتني از دنیا رفته



 

۴۰  

مهمان که بـادب بـود منتظـر . تقاضای مهمان بر میزبان جفاست. صوفی اینجا مهمان است«: وی گفته است کهو 
  ».بود نه متقاضی

   ».مسکنيان ال یراک اللّه الّا فی زّي  إحذر«:گفت» !مرا وصیّتی کن«: شخصی معروف را گفت
اجت بود، به مـن سـوگند حاو چون ترا به « زاده خود گفتشیخ االسالم گفت که معروف کرخی روزی فرا خواهر

  »!بر او ده
ائلني عَلیـک، و بحـقِّ الـراغبنيَ «: گفتدر دعا می صلی اللّه علیه و سلّم و مصطفی اللّهـم انّـی اسـئلک بحـّق السـّ

  ».به حق این گامهای من بر تو بحّق ممشایَ الیک ، وإلیک
  ».مَواهبِ الحقّ و فَضلِه من المحبّةُ لیستْ من تعلیمِ الخَلْقِ، انّما هی«: و سُئل معروف عن المحبة، فقال

به دعا کردن و زیارت و تربّک به آنجا روند، و مجرب است که هرکه دعا کند مسـتجاب . و قرب وی در بغداد است
  .گردد

  ابوسلیمان دارانی، قدّس اللّه روحه -۱۱
انـد عبـدالرحمان بـن و بعضـی گفتـه. نام وی عبدالرحمان بن احمد بـن عطیّـة العَنْسـی اسـت. از طبقۀ اوىل است

و وی اسـتاد . از قدمای مشایخ بوده، از دارا که دهی است از دههای دمشـق، و قـرب وی در همـان ده اسـت. عطیّة
  .یحانة الشام، و در سنۀ خمس عشرة و مأتني برفته از دنیااحمدبن ابی الحواری است، ر

  ».آن است که مراد جز یکی نبود در دوجهان«: گفت» حقیقت معرفت چیست؟«: ابوسلیمان را پرسیدند که
ه : گفته است که سبحانه و تعاىل ام که حقدر کتابی خوانده«: و هم وی گفته که کذب مـن ادّعـی محبّتـی اذا جَنـَّ

  ».مَ عنّیاللّیلُ نا
  ».وقتی که به عراق بودم عابد بودم، و به شام عارفم«: و هم وی گفته که

اگـر آنجـا عابـدتر بـودی اینجـا . به شام از آن عارف بود که به عـراق عابـد بـود«: اند کهبعضی از این طایفه گفته
  ».تر بودیعارف

: هـا ان تـدخل قلبـی اال بشـاهدین، فـال آذنربّمـا ینکـتُ الحقیقـةُ فـی قلبـی اربعـني یومـاً«: و هم ابوسلیمان گفته
  ».الکتاب و السُّنّة
مشغول کند بر تو شوم است و هر چیزی که خوی تو از حق باز  سبحانه هرچیزی که ترا از حق«: و هم وی گفته که

تـو بـر  سـبحانه و هر نفسی که از تو برآید در غفلت نه در یاد حـق. ب کند، ترا دشمن استاکند و خوی تو با اسب
  ».داغ است

  ».اذا بَکَی القَلْبُ مِنَ الْفَقْدِ ضَحِکَ الرّوحُ مِنَ الوَجْدِ«: و هم وی گفته
: پرسـید کـه» .در خلـوت نمـاز گـزاردم، از آن لـذّت یـافتم«: احمدبن ابی الحواری گوید که ابوسلیمان را گفـتم کـه

ضـعیف حیـثُ خَطَـرَ بَقلْبِـکَ ذِکْـرُ انـک ل«: گفت» .آن که مرا هیچ کس ندید«: گفتم» سبب لذت تو چه بود؟«
  ».الْخَلقِ

  ».لِکُلِّ شَیْءٍ صَدأُ وَصَدَأٌ نورِالقلْبِ الشِّبَعُ«: وهم وی گفته
  ».مَنْ أَظْهَرَ األنْقِطاعَ اِلَی اللّه فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ خَلْعُ مَادُونِهِ مِنْ رقبته«: وهم وی گفته
  ».یْنَ اللّهِ وَبَیْنَ الْعَبْدِ المُحاسَبَةُأبْلَغُ األشیاءِ فیما بَ«: وهم وی گفته



 

۴۱  

  داود بن احمد دارانی، رحمه اللّه تعاىل -۱۲
وی برادر ابوسلیمان دارانی است، و صاحب ریاضت عظیم بود و با ابوسلیمان صحبت داشـته بـود و سـخنان وی 

  .در معاملت مثل سخنان برادر وی بود
آن : کنـد؟ گفـتچه گویی در دىل که آواز خوش در وی اثر می: م کهاز داود پرسید«: احمدبن ابی الحواری گوید

   .»دل ضعیف و بیمار بود، او را معالجه باید کردن

  الطّائیّ، قدس الله تعاىل سره! ابوسلیمان داود بن نصر -۱۳
از اقران  بود، و رضی اللّه عنه شاگرد ابوحنیفه. نظرياز کربای مشایخ و سادات اهل تصوف بودو در زمانۀ خود بی

و در جملۀ علـوم . از طبقۀ اوىل است، و در طریقت مرید حبیب راعی بود. فضیل و ابراهیم ادهم و غري ایشان بود
عزلـت اختیـار کـرد و از ریاسـت اعـراض کـرد و . حظّی وافر داشت و به درجۀ اعلی بود و در فقه فقیه الفقها بـود

  .بسیار است و مناقب مذکور وی را فضایل. طریق زهد و ورع و تقوی بر دست گرفت
رْ عَلَـی االخِـرَةِ ان أرَدْتَ السَّالمَةَ سَلَّمْ« :وی گفته مریدی را که اگـر ! ای پسـر. عَلَی الـدُّنْیا، وَانْ أردْتَ الْکَرامَـةَ کَبـِّ

  »!و اگر کرامت خواهی بر آخرت تکبري گوی! سالمت خواهی دنیا را وداع کن
هیچ کس را ندیدم که دنیا را در چشم وی قدر و خطـر کمـرت «: وایت کنند که گفتر قُدِّسَ سرُّه و از معروف کرخی

بود از داود طایی، که همۀ دنیا را و اهل آن را به نزدیک وی هیچ مقدار نبود و در فقرا به چشم کمـال نگریسـتی، 
   ».اگر چه پر آفت بودندی

  ابراهیم بن ادهم، قدس الله تعاىل روحه - ۱۴
از . کنیت او ابواسحاق است، و نسبت او ابـراهیم بـن ادهـم بـن سـلیمان ابـن منصـور البلخـی .از طبقۀ اوىل است
  .ابنای ملوک است
» .انـد تـرانه برای این کار آفریـده! ابراهیم«: وقتی به صید بريون رفته بود، هاتفی آواز داد که. در جوانی توبه کرد

آنجـا بـا سـفیان ثـوری و فضـیل عیـاض و  رفـت وبـه مکـه . دسـت در طریقـت نیکـو زد. وی را آگاهی پدید آمد
و وی را . کـردکرد در طلب حالل، ناظوربانی میو به شام رفت آنجا کسب می. ابویوسف غَسوىل صحبت داشت

و به شام از دنیـا رفتـه، در سـنۀ احـدی اواثنتـني و سـتني و مائـه، و . حدیث است و از اهل کرامات و والیت است
  .هذا اکثریقال فی سنة ست و ستني و 

شـاید کـه در «: شود، گفـت خواست که جداچون می. شخصی با ابراهیم ادهم همراه شد و همراهی وی دیر کشید
دوسـتی، . من ترا دوسـت بـودم«: ابراهیم گفت» .این صحبت از من رنجه شده باشی، که بی حرمتی فراوان کردم

  ».نی یا بدکمن از دوستی تو خود ندیدم که نیک می. عیب تو بر من بپوشید
ــــــدی ــــــلُ عن ــــــواک الفع ــــــن سِ ــــــبُحُ مِ   ویَقْ

  

ـــــــــا  ـــــــــکَ ذاک ـــــــــنُ من ـــــــــهُ فیَحْسُ  و تفعلُ
  

. گفتیمبه زمني حجر بودم با ابراهیم بن ادهم و محمد بن ثوبان و عَبّاد مُنقّری، سخن می«: عثمان عماره گفت که
بـه شـب . گـردمگرد این کار میام، من مردی! ای جوانمردان: باارادت و نیاز تمام گفت. جوانی دورتر نشسته بود

چـون اسـت کـه . یک سال حج کنم و یک سال غزا: امنخسبم و به روز هیچ نخورم، و عمر خویش را بخش کرده
هـیچ کـس از مـا «: گفت» گویید؟دانم که شما چه مییابم، و نمیرسد و در دل خود هیچ چیز نمیمرا بویی نمی

: گفـت. مـرا دل بـر نیـاز وی بسـوخت: آخر یکی از یاران گفت که. جواب وی باز نداد و در سخن خویش برفتند



 

۴۲  

انـد، نـه در فراوانـی طاعـت و خـدمت مـیگردند و آن را خواهان و طالـباینان که گرد این کار می! ای جوانمرد
  ».کوشندکوشند، در نگریسنت و تیزبینی می

صـوفی بـی. بایـدا آن چیـز دیگـر مـیاین نه آن است که خدمت و طاعت نباید کرد، یعنی بـ«: شیخ االسالم گفت
ق زیـادت آرنـد، امـا آنچـه لـصوفیان خدمت بنگذارند، بلکـه از همـۀ خ. خدمت نبود، اما تصوف نه خدمت است

کنند بر او نشمارند، یعنی عوض و مزد و مکافات به آن طلب نکنند و مایۀ ایشان چیز دیگر است در باطن نـه در 
  ».باطن در جهان دیگر زیند ظاهر به تلبیس گذرانند، و به. ظاهر

 یک کشیدن کـه دل تـو بـا او نگـرد. جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الحَقِّ تُرْبی عَلی عَمَلِ الثّقَلَیْنِ«: ابوالقاسم نصر آبادی گفته
  ».ترا به از کردار آدمی و پری یعنی به محبت و معرفت و صحبت

با یکدیگر بیعـت کردنـد کـه هـیچ . ران یکدیگر بودندابراهیم ادهم و علی بکار و حُذیفۀ مرعشی و سِلم خواص یا
شـبهه، بـا انـدک خـوردن آمدنـد، چون درماندند از یـافنت حـالل بـی. چیز نخوریم، مگر که دانیم که از حالل است

  ».چندان خوریم که از آن چاره نبود، باری شبهه اندکرت بود«: گفتند

  ابراهیم بن سعد العلوی الحسنی، قدس الله سره - ۱۵
از قدیمان مشایخ است از اهل بغداد، از آنجا به شام رفت و آنجا . شریف است حسنی. یت او ابواسحاق استکن

  .صاحب کرامات ظاهر بود، نظري ابراهیم ادهم. متوطّن شد
یکـی ابـراهیم بـن : انـدهزار و دویست و اند شیخ شناسم از ایـن طایفـه، دو علـوی بـوده«: شیخ االسالم گفت که

  ».زۀ علوی صاحب کراماتسعد، دیگر حم
ابوالحارث اوالسی در ابتدای ارادت به خانۀ خود خایگینه خـورده . ابراهیم سعد استاد ابوالحارث اوالسی است

» !دسـت بیـار«: پیش ابراهیم سعد رفت، و وی در راه بود، پای بر آب نهاد و ابوالحارث را گفت. بود، بی یاران
به ایـن سـخن وی » !پای تو در خایگینه آویخته است«: ابراهیم گفت .دست به وی داد، پای وی در آب فرو شد

تو نـه جوینـدۀ ایـن کـاری، بـرو و از خلـق عزلـت گـري و فراغـت دل «: پس گفت. را مطالبه و عتاب کرد بر آن کار
  »!جوی و گرد کردار گرد

  ابوالحارث األوالسی، رحمه الله تعاىل -۱۶
  .م سعد علوی استشاگرد ابراهی. نام وی فیض بن الخضر است

ابتدای دیدن من ابراهیم سعد را آن بود کـه در غـري ایـام موسـم از اوالس بـه عزیمـت مکـه بـريون «: وی گفته که
دو تن از ایشان جـدا شـدند، مـن مانـدم و یـک . منهم با شما همراهم: گفتم که. آمدم، در راه به سه تن بازخوردم
من به کوه لکـام : گفت. به شام: روی؟ گفتمکجا می: گفت. نیشریف بود حس. تن، و آن ابراهیم سعد علوی بود

  ».آمدروم، بعد از آن جدا شدیم، اما همیشه کتابت وی به من میمی
آمدم، لشکریی درازگوش زنی را گرفتـه بـود، آن زن بـه روزی با ابراهیم علوی از کوه لکام می«: و هم وی گفته که

بعـد از . دعا کرد، آن لشکری و زن هـر دو بیفتادنـد. خن گفت، قبول نکردابراهیم با آن لشکری س. غاثه کردتما اس
ترسم که ای، میکنم، که تو مستجاب الدعوهدیگر با تو مصاحبت نمی: من گفتم. آن زن برخاست، و لشکری بمرد

وانی به تا بت: پس وصیت کرد و گفت. نی: ایمن نیستی؟ گفتم: گفت. ادبیی ظاهر شود و بر من دعا کنیاز من بی
  »!کمرت چیزی از دنیا قناعت کن

بـريون آمـدم دیـدم . روزی در اوالس نشسته بودم، دل من به جهت بريون رفنت در حرکت آمد«: و هم وی گفته که
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نمـاز . چون نیک نظر کردم، ابراهیم سعد بود. مرا هیبت او فرو گرفت. گزاردکه شخصی در میان درختان نماز می
بـه . کشـیده روی بـه وی نهادنـد ماهیـان بسـیار صـف. و لـب بجنبانیـد د و به کنار بحر آمدرا کوتاه کرد و سالم دا

بـر تـو . ایتو مرد این کـار نـه! ای ابوالحارث: پس گفت. همه متفرّق شدند. خاطر من گذشت که صیادان کجااند
غایب شد، و دیگر ندیدم او  و. باد که در این ریگها از خلق پنهان باشی، وبه قلیلی از دنیا بسازی تا اجل تو برسد

  ».را
چـون بـه مصـر . ای چند عزیمت زیارت وی کردمبه جهت مسأله. آوازۀ ذوالنون شنیدم«: وهم ابوالحارث گفته که

مـرا خـواب در ربـود، . به سر قرب وی رفتم و بر وی نماز گـزاردم و بنشسـتم. وی دیروز از دنیا برفت: رسیدم، گفتند
  ».مشکل داشتم از وی سئوال کردم، همه را جواب گفتآنچه . وی را به خواب دیدم

  ابراهیم سِتَنبۀ هروی، قدس اللّه روحه - ۱۷
وی در اصل از کرمان بوده و در هرات . صحب ابراهیم ادهم و کان من اقران ابی یزید. کنیت وی ابواسحاق است

  .یُتربّک به یُزار و. اقامت کرده بوده، از آن وی را هروی گویند و قرب وی در قزوین است
اول مرا داللـت بـه تجریـد کـرد از دنیـا، بعـد از آن مـرا داللـت بـه . به صحبت ابراهیم ادهم رسیدم«: وی گفته که
کسب را بگذار و توکل خود را بر خدای درسـت کـن تـا تـرا . کردمکردم و بر فقرا انفقه میکسب می. کسب کرد

بـه بادیـه ! بـه بادیـه درآی بـر قـدم تجریـد: ز آن فرمـود کـهبعد ا. آنچه گفت فرمان بردم! صدق و یقني حاصل آید
  ».میسّر شد تعاىل درآمدم، مرا صدق توکل و اعتماد بر خدای

أللّهـم : گفـتکـرد و مـیچند حج بکرد بر توکل، و در همه دعا می. وی را جاهی عظیم بود در هرات«: گویند که
  »!مْ يفَّاقطعْ رِزْقی عَنْ أمْوالِ اَهْلِ هِراةَ، وَزِهِّدْهُ

این کسی است که : گفتندگذشتم، مردم با هم میماندم و چون به بازار میبعد از آن، روزها گرسنه می«: وی گفته
  ».کندهر شب چندین و چندین درم نفقه می

نفس من با من حدیث «: وقتی به حج رفت بر قدم تجرید و چند روز در بادیه هیچ نخورد و هیچ نیاشامید، گفت
قدری و منزلتی هست، ناگاه شخصی از جانب دست راست با من در سخن آمد  تعاىل ترا نزدیک خدای :کرد که
می: پس گفت. گوییبود آنچه می قد کان ذلک: ه وی نگریستم و گفتمتُرائی اللّهَ يف سِرِّک؟ ب! یا ابراهیم: و گفت

ام؟ کـه بـر جـای مانـده و بـر زمـني افتـادهدانی که چندگاه است که من اینجایم هیچ نخورده و هیچ نخواسته، باآن 
کـه خـاطری کـه تـرا  تعاىل دارم از خدایهشتاد روز است، و من شرم می: گفت. داناتر است تعاىل خدای: گفتم

هر آینـه زر گردانـد، . سوگند دهم که این درخت را زر گرداند تعاىل واقع شده است مرا واقع شود، و اگر بر خدای
  ».ا آگاهی حاصل شدو به برکت دیدار وی مر

مـی تعـاىل برخیزیـد کـه بـه اسـتقبال دوسـتی از دوسـتان خـدای«: روزی بایزید با اصحاب خود نشسته بود، گفت
در خـاطر مـن آمـد کـه بـه «: بایزیـد او را گفـت. آمدچون به دروازه رسیدند، ابراهیم ستنبه را دیدند که می» !رویم

اگر در همه خلق مرا شفاعت «: ابراهیم گفت» .در حق خویش تعاىل استقبال تو آیم و ترا شفیع گردانم به خدای
  .شیخ در جواب او متحري شد، که سخت زیبا گفت» .ای گل بخشیده باشددهد، پاره

بایزیـد . فالن کس علم از فالن گرفته اسـت: گفتندمردمان می. روزی به مجلس بایزید حاضر گشتم«: وی گفته که
  ».ای گرفتیم که هرگز نمريدگان گرفتند و ما علم از زندهمسکینان علم خود از مرد: گفت

الفقـرَ علـی الغِنـی، و الجـوعَ علـی : مَنْ أرادَأنْ یبلغَ الشّرفَ کلَّ الشرفِ، فَلْیَخَتَرْ سـبعاً عَلـی سـبعٍ«: و هم وی گفته
ز، و التواضـعَ علـی الکـربِ، و الحـزن  علـی الفـرحِ، و المـوتَ علـی الشبع، و الدّونَ علی المرتفـعِ، و الـذّلَّ علـی العـِّ
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  ».الحیوةِ

  ابراهیم رباطی، رحمه اللّه تعاىل -۱۸
  .وی مرید ابراهیم ستنبه است و طریق توکل از وی گرفته است، و قرب وی بر در رباط زنگی زاده است در هرات

بـا تـو هـیچ معلـومی «: رفتند، ابراهیم ستنبه با رباطی گفـت کـهچون در راه می. وقتی با ابراهیم ستنبه در سفر بود
با تـو هـیچ ! رباطی«: ای دیگر برفت، باز گفتپاره» .نه«: رباطی گفت» ای؟هست، و با خود هیچ زادی برگرفته

که پـای مـن گـران شـد، ! راست بگوی«: ای دیگر برفت، پس بنشست، گفتپاره» .نه«: گفت» معلومی هست؟
اکنـون «: گفـت» .ت کـه چـون بگسـلد در آن کشـمبا من چند شراک نعلني اسـ«: رباطی گفت» .توانم رفتنمی

رباطی آن را بینداخت » .توانم رفتاز آن نمی. پس بینداز که معلوم است«: گفت» .نه«: گفتم» بگسسته است؟
دسـت فـرا کـرد کـه . قضا را یکـی بگسسـت. خواست که زودتر دوال بگسلد تا وی را سرزنش کنددر خشم، و می

  ».کذا مَنْ عاملَ اللّه علی الصِّدقِ«: آخر وی را گفت. همه راه همچنني بودبريون کشد دیگری دید افتاده، 

  ابراهیم اُطْروش، رحمه اللّه سبحانه -۱۹
  ».وی از متأخّران است«: شیخ االسالم گفت که

رِکوۀ صوفی کف اوسـت، و بـالش او دسـت اوسـت، و خزینـۀ او اوسـت، یعنـی حـق، سـبحانه و «: و وی گفته که
  .»تعاىل
صوفیی بـا دنیـا «: و گفت» .هرکه بر این بیفزاید، کاری فرا دست خود دهد که به آن درماند«: السالم گفتشیخ ا
: چون فرا دست آمد، گفـتم. سوزنی باید: رفتم، گفتمبه سفر می. سبب سوزنی: سبب چه بود؟ گفت: گفتند. افتاد

. ای بـه دسـت آوردمرکـوه. ت نتـوان گرفـتکنف در دس: گفتم. کِنْفی به دست آوردم. چیزی باید که در آنجا نهم
آن همـه از آن سـوزن . اسباب فـراهم پیوسـت تـا بـه اینجـا رسـید. رفیقی به دست آوردم. حماىل نتوانم کرد: گفتم
  ».شد

  :البراهیم الخوّاص
ـــــــاً ـــــــکَ حق ـــــــقُ إلی ـــــــحَ الطّری ـــــــد وضَ  لَقَ
ـــــــــفٌ ـــــــــتَ که ـــــــــتاءُ، فَأن ـــــــــأِنْ وَرَدَ الشّ   فَ

  

 فمـــــــــــا احـــــــــــدٌ بَغَیْـــــــــــرکَ یَسْـــــــــــتَدلُّ 
ـــــــــــتَ ظـــــــــــلُّ ـــــــــــیفُ، فأن  وَاِنْ وَرَدَ الْمَص

  

  ابراهیم الصیّاد البغدادی، رحمه اللّه تعاىل -۲۰
الزم گري فقـر را و «: معروف وی را گفته بود که. با معروف کرخی صحبت داشته بود. کنیت وی ابواسحاق است

  »!مرتس از آن
. ای حصـري ازار خـود سـاختهقَطی آمد، پـارهروزی پیش سریّ سَ«: جنید گوید که. مذهب وی تجرید و انقطاع بود

این را ! ای ابواسحاق: گفت. ای از بازار بخریدچون سریّ آن را دید، یکی از اصحاب را فرمود تا برای وی جبه
نشـینی و ده درم ذخـريه بـا فقـرا مـی: ابراهیم گفت. امبپوش که با من ده درم بود به آن برای تو این جبه را خریده

  ».ن را نپوشیدو آ! کنیمی

  ابراهیم آجُری صغري، رحمه اللّه تعاىل -۲۱
  .کنیت او نیز ابواسحاق است
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یهودیی پیش ابراهیم آجری آمد بـه تقاضـای چیـزی کـه پـیش وی «: ابومحمد جریری و ابواحمد مغازىل گویند که
و فضـل آن را بـر  مرا چیزی بنمای که بـه آن شـرف اسـالم: بعد از آن که با هم سخن گفتند، یهودی گفت. داشت

ردای ! ردای خود را به مـن ده: ابراهیم گفت. آری: گویی؟ گفتراست می: گفت. دین خود بدانم، تا ایمان آرم
وی را بستد و در میان ردای خـود پیچیـد، و در آتـش داشْـخانه انـداخت و در عقـب آن درآمـد و آن را برگرفـت، 

  ».یهودی ایمان آورد. ن سوخته، وردای وی بر بريون سالمتردای یهودی در آن میا. وردای خود را از آن بگشاد

  ابراهیم آجُری کبري، رحمه اللّه تعاىل -۲۲
کَ سـاعةً خـريٌ  عـزَّو جـلَّ إلنْ تَـرَّد اِىل اللّـه«: جنید گوید که از عَبدون زَجّاج شنیدم که ابراهیم آجری مرا گفت همـَّ

  ».لَکَ مِمّا طَلَعتْ عَلَیه الشَّمْسُ

  خالد اآلجری، رحمه اللّه تعاىل محمدبن - ۲۳
  .کنداز مشایخ بزرگ است، جعفر خُلدی از وی بسیار حکایت می

ناگـاه . رفـتموقتی که به عمل آجر مشغول بودم، در میان خشتهایی که زده بودنـد مـی«: از وی آورند که گفته است
مـزدوران را منـع کـردم از آن ! آیـمسالم بر تو باد که امشب به آتش درمی: شنیدم که خشتی مرخشت دیگر را گفت

  ».که خشتها را به آتش درآرند، و همه را به آن حال بگذاشتم، و بعد از آن دیگر خشت نپختم

  ابراهیم بن شَمّاس السّمرقندی، قدس سرّه -۲۴
ريون وقتی لشکری از کفار به در سمرقند آمد شبی برخاست و بـ. مدّتها به بغداد مقام داشت، و به سمرقند باز آمد

  .جمله درهم افتادند و یکدیگر را بسیار بکشتند، و بامداد هزیمت کردند. رفت، و بانگی بر آن لشکر زد
و وفـات او » .ادب آن است که خود را بشناسـی: گویمگوید که ادب چیست، من میهرکس می«: وی گفته است
   .به سمرقند بود

  فتح بن علی الموصلی، قدس اللّه تعاىل روحه -۲۵
در سنۀ عشرین و مأتني برفته از دنیا، پیش . بشر حافی از نظريان اوست. زرگان و متقدمان مشایخ موصل استاز ب

  .از بشر حافی به هفت سال
دانی که چیزی نـدارم کـه بـرای ! الهی«: گفت. کردندگذشت، آن قربانها دید که میروز عید اضحی در کویها می

  .بنگریستند برفته بود، و خطی سبز بر گلوی وی. ت بر گلو نهاد و بیفتادو پس انگش» .من این دارم. تو قربان کنم
لختـی بخـورد و بـاقی در . طعـام آوردنـد» !اگر چیزی خوردنی داری بیـار«: روزی به خانۀ بشر حافی آمد، گفت

» !بـربد آنک طعام برداشـت و. گویند که فتح امام متوکّالن استمی«: دخرتکی آن را بدید گفت. گلیم نهاد و بربد
  ».آزمود، که چون توکل درست شود هیچ زیان ندارداو شما را می«: بشر گفت

و چون تجریـد درسـت نشـده باشـد، . چون تجرید درست شود، ملک سلیمان معلوم نبود«: شیخ االسالم گفت که
  ».آستني افزونی از سر دست معلوم بود

  فتح بن شَخْرَف المروزی، قدس اللّه تعاىل روحه -۲۶
ه بـن احمـد حنبـل . با قبا رفتی بـر رسـم لشـکریان. از قدمای مشایخ خراسان است. او ابونصر است کنیت عبداللـّ
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از انطاکّیه وی را . از بغداد قوت نخورد. سیزده سال در بغداد بود» .از خاک خراسان چون فتح نیامد«: گوید که
  .خوردآوردند و میسویق می

لْ قُـدُومی ! إلهی«: گفتبا او داشتند می گوش. گفتدر حالت نزع با خود چیزی می إشتدَّ شَـوْقی إلَیـک، فَعَجـِّ
هِ«: شستند، بر ساق وی دیدند نبشته به رگ سبز برخاسته از پوست کـهچون وی را می» !عَلیک شـیخ » .أَلْفَـتحُ لِلـّ

و سـه بـار بـر وی سی «: گویند که» .من حاضر بودم، دیدم آن نبشته را«: االسالم گفت که ابراهیم حربی گفت که
  ».نماز کردند قریب سی هزار مردم

  .مات للنّصف من شعبان ثالث و سبعني و مأتني

  بشر بن الحارث بن عبدالرّحمان الحافی، قُدسِّ سرُّه -۲۷
مقیم بغداد گشته و آنجـا . و گویند اصل وی از بعض دههای مرو است. کنیت او ابونصر است. از طبقۀ اوىل است

و . وز چهارشنبه، ده روز از محرم گذشته، سنۀ سبع و عشرین و مأتني، پیش از احمد حنبل بـه سـالهابرفته از دنیا، ر
داشتند از احمد حنبل، تا آنگاه که فتنۀ مخلوق گفنت قرآن افتـاد، وی در خانـه بنشسـت، و احمـد وی را بزرگ می

رت دیـن را و تقویـت اهـل سـنت چرا بـريون نیـایی و سـخن نگـویی نصـ! یا بانصر«: پای پیش نهاد وی را گفتند
احمـد حنبـل در مقـام پیغمـربان ایسـتاده اسـت، کـه چـون وی توانـد کـرد؟ مـرا طاقـت آن ! هیهـات«: گفت» را؟

  ».نیست
  ».ما أَعْظَمَ مُصیبَةَ مَنْ فاتَهُ اللّهُ، عَزَّوَجَلَّ«: و وی گفته است

  بشر طربانی، قُدّس سرّه -۲۸
  .بزرگ بود، و صاحب کرامت بود تاز متقدمان مشایخ طربیّه بود، و سخ
. چون ایـن سـخن بشـنید» .تا بشر در طربیّه بود ما را از روم ایمنی است«: اند کهوی را خرب آوردند که مشایخ گفته

: گفـت» !مـا را درویـش کـردی«: پسرش گفـت. غالمان داشت که قیمت هر یک هزار دینار بود، همه را آزاد کرد
   ».از من چنني چیزی در دل دوستان خود افکند تعاىل حقشکر آن را کردم که ! ای پسر«

  قاسم حَرْبی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۹
  .کان فی حاله مسدداً، و من اسباب الدّنیا مجرداً

بشر حافی به عیادت وی آمد، دید که خشتی زیـر سـر نهـاده و . رفت، روزی بیمار شدبشر حافی به زیارت وی می
سـی سـال اسـت کـه همسـایۀ «: بريون آمد، همسایگان وی گفتندچون . پهلو انداختهیک پاره بوریای کهنه در زیر 

  ».ماست، هرگز از ما حاجتی نخواست

  شقیق بن ابراهیم البلخی، قدس الله تعاىل سره -۳۰
. و وی در اول صاحب رای بود، صاحب حدیث گشت و سنی پـاکیزه. کنیت او ابوعلی است. از طبقۀ اوىل است
و با ابراهیم ادهم صحبت داشـته و از نظـريان وی . ازقدمای مشایخ بلخ است، استاد حاتم اصمّ. شاگرد زُفَر است

  .بر طریق توکل رفتی. است، و بر وی زیادت کرده در زهد و فتوّت
کنـیم، و یـابیم شـکر مـیما چـون مـی«: گفت» کنید؟شما در معاش چگونه می«: وقتی با ابراهیم ادهم گفت که

پـس شـما چـون «: ابراهیم گفت» .کنندسگان خراسان همچنني می«: شقیق گفت» .کنیم مییابیم صربچون نمی
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: ابراهیم ادهم بوسه بر سر وی داد و گفـت» .ما چون یابیم ایثار کنیم، و چون نیابیم شکر کنیم«: گفت» کنید؟می
نسـبت بـه ابـراهیم ادهـم  آنچـه اینجـا. و در کتاب سري السّلف این حکایت را به عکس ایـن آورده» .استاد تویی«

 تعـاىل کرده، آنجا نسبت به شقیق کرده و آنچه اینجا نسبت به شقیق کـرده، آنجـا نسـبت بـه ابـراهیم ادهـم، و اللـه
  .اعلم

مدتی میـان مـا مفارقـت . شدمحاضر می رضی اللّه عنهم با ابویوسف قاضی در مجلس ابوحنیفه«: شقیق گفته که
بـه مـن نگـاه . یوسف را دیدم در مجلس قضا، مردمان گرد بر گرد وی جمع گشـتهچون به بغداد درآمدم، ابو. افتاد

آنچه تو طلب کردی یافتی و آنچه مـن طلـب : ای؟ گفتمچه بوده است که تغیري لباس کرده! ایّها الشّیخ: کرد، گفت
  ».ابویوسف گریان شد. امالجرم ماتمزده و سوگوار و کبود پوش گشته. کردم نیافتم
ام، اما ندانم کـه چـه ترسم که ازگناه کرده، یعنی دانم که چه کردهمن از گناه ناکرده بیش از آن می«: هو وی گفته ک
  ».خواهم کرد

  ».وعده فرموده است تعاىل توکل آن است که دل تو آرام گريد به آنچه خدای«: و وی گفته که
  »!تها، وَأَحْذَر ان تحرقکَإِصحبِ النّاسَ کَما تَصحبُ النّارَ، خُذْ مَنْفَعَ«: و هم وی گفته

کردنـد، و  و در بعض تواریخ بلخ مذکور است که شقیق را در سنۀ اربع و سبعني و مائـة، در والیـت خـتالن شـهید
   .قرب وی آنجاست

  داود البلخی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۳۱
  .از قدمای مشایخ خراسان است

ی مصاحب شدم، چون فریضۀ نماز شـام گـزارد، بعـد از آن دو در میان کوفه و مکّه با مرد«: ابراهیم ادهم گوید که
خود . ای ثرید و کوزۀ آبی پیدا آمداز جانب دست راست وی کاسه. گزارد و در زیر لب سخنی گفترکعت سبک 

وی ! ای فرزنـد: گفت. این قصّه را با یکی از مشایخ که صاحب آیات و کرامات بود، بگفتم. بخورد و مرا نیز داد
وی از : پـس گفـت. داود است و وصف حال وی چندان بگفت که هر کـه در آن مجلـس بـود بگریسـت برادر من

پس آن شیخ از مـن پرسـید . دیهی از دیههای بلخ است که آن دیه بر سایر بقاع افتخار دارد، که داود از وی است
گرت اسـت کـه بـر زبـان آن در دل مـن از آن بـزر: کدام است؟ گفتم: گفت. اسم اعظم: ترا چه آموخت؟ گفتم: که

  ».بگذرانم

  حارث بن االسد المُحاسبی، قدّس اللّه روحه - ۳۲
جامع علوم ظـاهر و علـوم . از علمای مشایخ است و قدمای ایشان. کنیت او ابوعبداللّه است. از طبقۀ اوىل است

ت، اما در بغداد به اصل از بصره اس. استاد بغدادیان است. و وی را تصانیف بوده. اصول و معامالت و اشارات
  .برفته از دنیا، در سنۀ ثالث و اربعني و مأتني، پس از احمد حنبل به دو سال

  ».مَنْ صَحَّحَ باطنَهُ بِالمُراقَبَةِ وَالْاخالصِ، زیّنَ اللّهُ ظاهِرَه بِالمجاهَدَة وَاتِّباعِ السُّنَّةِ«: حارث گفته
  ».اضاتِ، الیُفتَحُ لَهُ السَّبیلُ إىل سنَنِ المَقاماتمَنْ لَمْ یُهذِّبْ نَفْسَهُ بالرّی«: و هم وی گفته

حـارث المحاسـبی، و الجنیـد، و : إقْتَدُوا بخمسةٍ مِنْ شُیُوخِنا، وَالبـاقُونَ سـلموا أَحـوالهم«: ابوعبداللّه خفیف گوید
  ».مِ و الحَقایقِالنّهم جمُعوا بنيَ العِلْ قدّس اللّه تعاىل اسرارهم رویم، و ابن العطا، و عمربن عثمان المکّی

صِــفَةُ العُبودیِّــةِ ان التَــری لِنَفْسِــکَ ملکــاً، و تعلــم انــک التَمْلِــکُ لِنَفْسِــکَ ضَــرّاً «: و هــم حــارث محاســبی گفتــه
  ».وَالنَفْعاً
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چهل سال به روز و به شب پشت به دیوار باز ننهاد و جز بـه دو زانـو ننشسـت،  رحمه الله گویند حارث محاسبی 
   »وار ننشینمشرم دارم که در حضرت مشاهده بنده«: گفت» داری؟چرا خود را به تعب می«: هاز او پرسیدند ک

  ابوتراب نخشبی، قدس الله تعاىل سرّه -۳۳
ۀ مشـایخ . اند که عسکربن محمـد بـن الحصـنيو گفته. نام وی عسکر بن الحصني است. از طبقۀ اوىل است از اجلـّ

اسـتاد . و با ابوحاتم عطّار بصری و حاتم اصم بلخی صحبت داشـته خراسان است به علم و فتوت و زهد و توکل
ــه جلّــاء و ابوعبیــد بســری اســت : دار در بادیــه شــد، دو تــن بــا وی بماندنــدابــوتراب بــا سیصــد رکــوه. ابوعبداللّ

  .ابوعبداللّه جالء و ابوعبید بسری،و دیگر همه بازگشتند
  ».ه نکند، و همه چیز به او روشن شودعارف آن است که هیچ چیز او را تري«: و وی گفته که

  ».تر از اصالح خواطر دلهانیست از عبادات چیزی با منفعت«: وهم وی گفته که
  ».من شَغَلَ مشغوالً باللّه عَنِ اللّهِ اَدْرَکَهُ المقتُ يف الوَقْتِ«: وهم وی گفته

  ».فْسِه فَقَد سَلَکَ غَیْرَ طَریقُ الصالحنيَإذا تواترتْ عَلی أحدِکُمُ النِّعَمُ فْلیَبْکِ عَلی نَ«:و هم وی گفته 
   ».بَیْنی وَبَیْنَ اللّهِ عَهْدٌ ان الأمدّ یَدَیَّ إىل حَرامٍ إلّا قصرتْ یدیَّ عَنْهُ«: یقول ایضاً وَکان هُوَ

رد و  ای را همـراه شـود، زبـان او در اولیـای حـق بـه طعـن وبنـده سـبحانه چون اعراض حق«: و هم وی گفته که
  ».دراز شود انکار

در سـنۀ خمـس و اربعـني و . و ابوتراب در بادیه در نماز بود، باد سَموم وی را بسوخت، یک سال بـر پـای بمانـد
  .مأتني، در آن سال که ذوالنّون برفت ازدنیا

  ابوتراب الرملی، رحمه اللّه تعاىل -۳۴
جاده بروید که من بـر راه تبـوک مـیشما بر راه «: وی بود که با اصحاب خود از مکه بريون رفت، ایشان را گفت

چاره نیست، لیکن چون به رمله درآیید، در خانۀ فالن دوست مـا «: گفت» .گرمای سخت است«: گفتند» .روم
. بـرای ایشـان چهـار قطعـه گوشـت بریـان کـرده آورد. چون به رمله رسیدند، در خانۀ وی فرود آمدند» !فرود آیید

. و بـاقی را بخوردنـد» .آن روزی ما نبـود«: ایشان گفتند. یک قطعه را بربودناگاه موشگريی از هوا فرود آمد، و 
نی، مگر فالن روز کـه «: گفت» در راه هیچ چیزی یافتی؟«: از وی پرسیدند که. چون بعد از دو روز ابوتراب آمد

ز پیش ما ربوده ایم، که آن را اپس ما با هم طعام خورده«: گفتند» .موشگريی یک پاره بریان گرم به من انداخت
  ».صدق چنني باشد«: ابوتراب گفت» .بود

  ابوحاتم عطّار، قدس اللّه تعاىل روحه -۳۵
  .از اقران ابوتراب بوده، و استاد ابوسعید خراز و جنید

ار و باطنـه بـاطن األبـرار«: اندگفته اول کسـی کـه از علـوم «: انـدو گفتـه» .کان ابوحاتم العطّار ظاهره ظاهر التّجـّ
  ».سخن گفت، وی بوداشارات 

قد نَشرْتُم اعالمَکم و ضربتم طبولَکم، فیالیتَ شِعْری فـی ! یا ساداتی«: چون صوفیی دیدی با مرقع و فوطه، گفتی
  »!اللّقاءِ ایُّ رجالٍ تَکُونُونَ

» .اللّـه: گویـددرویشی است کـه مـی«: گفت» کیست؟«: گفت. در بزد. شخصی به در سرای ابوحاتم عطار شد
: گویدکسی مانده که می«: ر باز کرد و بريون افتاد و روی بر خاک نهاد و بوسه بر پای وی داد و گفتابوحاتم د
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  »اللّه؟
: گـوییاگر نه آن بودی کـه تـو مـی«: شبلی را به خواب گفتند. رفتوقتی بغداد را آراسته بودند و فسق بسیار می

: گوییـدشـما مـی«: گفـت» .گوئیم که اللّهما نیز می«: گفتند. شبلی آن را باز گفت» .اللّه، ما همه بغداد بسوختی
  )انعام/۹۱(قُلِ اللّه، ثم ذَرْهُم» .اللّه حقاً بحّق: گویماللّه نفساً بنفسٍ، و من می

ـــــــ ـــــــیْسَ یَعْرحَقیقَ ـــــــیْءٌ لَ ـــــــقِّ شَ ـــــــهةُ الْحَ   ِفُ

  

ــــــــا المجــــــــرّدُ فیــــــــه حــــــــقَّ تجریــــــــد   إلّ
  

یکی، و از نشان : گویندآویزند، و این قوم میاز هزار درمییکی، و : گویندهمۀ خلق می«: شیخ االسالم گفت که
  ».گریزندخود می

ــــــه باطــــــلٌ   إال کُــــــلُّ شَــــــیْءٍ مــــــا خَــــــال اللّ

  

 وَکُــــــــــلُّ نعــــــــــیم المَحالَــــــــــة زائــــــــــلُ 
  

  ».السّیاحَةُ بالقُلُوبِ«: و ابوحاتم گفته

  سَرّی بن المُغلَس السَّقَطیّ، قدس اللّه تعاىل سرّه -۳۶
از اقران حارث محاسبی و بشر . استاد جنید و سایر بغدادیان است. کنیت او ابوالحسني است .از طبقۀ اوىل است

بامداد سـه شـنبه، . اند اکثر نسبت به وی درست کنندحافی است، و شاگرد معروف کرخی و آنان که از طبقۀ ثانیه
  .سیم رمضان، سنۀ ثالث و خمسني و مأتني برفته از دنیا

  ».أعْبدَ مِنَ السّريِّ، أتَتْ علیه سَبعُون سنة مارای مضطجعاً الّا فی عِلَّةِ الموت ما رَأَیتُ«: جنید گفته
خوانـد و مـیرُفـت نشسـته و ایـن بیـت مـیخانـۀ خـود را مـی. روزی به خانۀ سری درآمـدم«: و هم جنید گفته که

  :گریست
ـــــی اللّیـــــلِ ىل فـــــرجٌ ـــــیِ النّهـــــار وَال ف   ال ف

  

ـــــــلُ أ  ـــــــال أبـــــــاىل أطـــــــالَ اللَّیْ ـــــــرافَ  مْ قَصِ
  

  »!ایّاکَ وَصُحْبَةَ االَٔشْرارِ، وَال تقطعْ عنِ اللّهِ بصحبةِ األخیار«: سری در وقتی که محتضر بود جنید را گفت
. وقتی پیش سری سقطی بودم نشسته، قومی بر در سرای وی بودند نشسـته«: شیخ االسالم گفت که جنید گفته که

وی را : گفـت. جویـدنه درویشـی اسـت، همـني کـار مـی: ؟ گفتمکیست بر در، هیچ بیگانه نیست: سری مرا گفت
تنگـدل . دیر بماند، و سخن چنان باریک شد کـه مـن هـیچ در نیـافتم. سری با وی در سخن آمد. خواندم! بخوان
به هرات مرا استادی است که فـرایض نمـاز مـرا بـه وی مـی: ای؟ گفتشاگردی که کرده: آخر سری گفت. گشتم

. تا این علم در خراسان بجای بُوَد، همه جـای بُـوَد: سری گفت. کندعلم توحید او مرا تلقني میباید آموخت، اما 
  ».چون آنجا برسد، هیچ جا نیابی

معرفت از باال فرود آید چون مرغ پروازکنـان، تـا دىل بینـد کـه در او شـرم بـود و حیـا آنجـا فـرود «: سری گفته که
  ».آید

  ».جْرِیدُ النَّفْسِ لِلتّفْریدِ لِلْحَقِّبدایةُ المعرفةِ تَ«:و هم وی گفته
  ».مَنْ تزیّنَ لِلنّاس بما لیس فیه، سَقَطَ مِنْ عَیْنِ اللّهِ، عزّوجلّ«: وهم وی گفته

جمعی از گرانجانان قُرّایان به عیادت من آمدند و چندان بنشستند که . در طرسوس بیمار شدم«: و هم وی گفته که
أَللّهُمَّ علِّمنـا کَیْـفَ نَعُـودُ : دست برداشتم و گفتم. عد از آن از من استدعای دعا کردندب. من آزار یافتم و ملول شدم

  ».المَرْضی
ای کاغذ پاره. زود آن را بساختم و پیش وی رفتم. مرا کاری فرمود. روزی بر سریّ سقطی درآمدم«: جنید گفته که

  :لبَادیةِ و یقولسَمِعْتُ حادیاً یَحْدوُ فی ا: به من داد، در وی نوشته که



 

۵۰  

ـــــــی ـــــــا یُبْکین ـــــــدْریکَ م ـــــــا یُ   أبکـــــــی وَم

  

 أبْکــــــــــــــی حِــــــــــــــذارَ أنْ تُفــــــــــــــارقیني 
  

  »وَتَقْطَعی حَبْلي وَتَهجُریني        

  علی بن الحمید الغضائری، رحمه الله تعاىل -۳۷
  .له االحوالُ البدیعةِ و األعمالُ الرّفیعةِ، و کانَ یُعَدُّ من األبدالِ. از متقدمان مشایخ است

از برکـت ! اللّهمَّ من شـغَلني عنـک، فَاشْـغَلْهُ بـکَ عنّـی: گفتشنیدم که می. در خانۀ سری بکوفتم«: ید کهوی گو
  ».مرا چهل حج پیاده از حلب روزی کرد سبحانه و تعاىل دعای وی حق

  ابوجعفر السّماک، رحمه الله تعاىل-۳۸
  .است منزوی و منقطع و متعبد بوده. وی بغدادی است، از مشایخ سری سقطی

. اندروزی ابوجعفر سماک بر من درآمد، دید که نزدیک من جمعی نشسته«: جنید گوید که از سری شنیدم که گفت
و بازگشت و اجتمـاع آن جماعـت ! صِرتَ مُناخَ البَطّالنيَ! یا سریّ: پس به من نگریست و گفت. بیستاد و ننشست

  ».را گرد من نپسندید

  للّه تعاىل سرهاحمدبن خضرویة البلخی، قدس ا -۳۹
بـا ابـوتراب نخشـبی و . از بلع بـود. از بزرگان مشایخ خراسان است. کنیت او ابوحامد است. از طبقۀ اوىل است

  . حاتم اصم صحبت داشته بود و ابراهیم ادهم را دیده بود
  ».التَّوْبَةُ هِیَ الرُّجُوعُ إلَی اللّه بصَفاءِ السِّرِّ«: وی گوید که ابراهیم ادهم گفت

. در سفر حج ابوحفص را زیارت کرد در نیسابور، و بایزید را در بسـطام. نظريان بایزید و ابوحفص حداد است از
از احمد خضرویه بزرگرت ندیـدم بـه همـت و «: گفت» را بزرگرت دیدی؟ه از این طایفه ک«: ابوحفص را گفتند که

  ».صدق احوال
  ».ی تحییهاأَمِتْ نفسَک حت«: گفت. شخصی از احمد طلب وصیّت کرد

  ».الطّریقُ واضحٌ، و الحقُ الئحٌ، و الداعِی قد أسَمَعَ، فما التّحیّرُ بعدَ هذا إلّا مِنَ العَمی«: و هم وی گفته
  .فی سنة اربعنيَ و مأتني، و قربه ببلخ یُزار و یُتّربک به رحمه اللّه تُوُفّی

  یحیی بن مُعاذ الرازی، روّح اللّه تعاىل روحه -۴۰
  .کنیت او ابوزکریاست، و لقب او واعظ. است از طبقۀ اوىل

ام بـه دیـدار علمـا و حکمـا و مشـایخ، هـیچ کـس به صد و بیست شـهر رسـیده«: یوسف بن الحسني الرازی گفت
  ».ندیدم قادرتر بر سخن از یحیی معاذ رازی

  ».إنکِسارُ العاصنيَ أحبُّ اىلّ مِنْ صَوْلَةِ المُطیعنيَ«: و وی گفته
وقت بـود کـه مـرد را در طاعـت افکنـد و از آنجـا بـد بـريون آرد، یعنـی در غـرور افکنـد و « :شیخ االسالم گفت
در آن غفلـت . و وقت بود که در شغلی افکند یا در معصیتی، و وی را از آن نیکو بريون آرد. معجب شود به خود

خواهـد توانـد، و وی را خداوند است، هر چه کند و . وی را به خود مشغول کند و نظارۀ خود به وی ارزانی دارد
بایـد کـه . و ایمن بودن بر هر دو غرور و مکر است، که حکم او در آن ندانی و عاقبـت خـود در آن نشناسـی. رسد

ایـن ! سَـیَغْفِرُلَنا: گوینـدرونـد و مـیکند از قومی که دلريوار در معصـیت وی مـیگله می تعاىل دلري نباشی، که اللّه



 

۵۱  

در حقارت آن منگـر، در آن نگـر کـه بـا کـه مـی. در گناه برت از حقري داشنت آن نیستهیچ چیز . خود ما را بیامرزند
  »!رود

رسـیده: بگو«: گفت» !ایم که ما را نماز نباید کردما به جایی رسیده«: گوینداند که مییحیی معاذ را گفتند قومی
  ».ایداید، اما به دوزخ رسیده

  ».بِطاعَةِ الْمَحبُوبِ صِدْقُ الْمَحبَّةِ الْعَمَلُ«: و وی گفته
  ».زاهدان غربای دنیااند و عارفان غربای آخرت«: و هم وی گفته که
کسـی کـه کسـی را . قومی را دوسـت داشـت، دل ایشـان در خـود بسـت سبحانه و تعاىل حق«: و هم وی گفته که

  ».دوست دارد، دل او را در خود بسته دوسرت دارد
  ».دید، وی دوست ندید هر که از دوست جز دوست«: و هم وی گوید

  ».اند در زمني، با انس مؤانست نکننداهل معرفت وحش اللّه«: و هم وی گفته که
  ».برّ نیفزاید و به جفا نکاهد هحقیقت محبت آن است که ب«: و هم وی گفته که
هـا سـنة ثمـان و خرج یحیی بن معاذ اىل بلخ و اقام بها مُـدّةً، ثـمّ رجـع اىل نیسـابور، و مـات ب«: قال اهل التّاریخ
  ».خمسني و مأتني

  خَلَف بن علی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۱
  .وی از بصره بود و با یحیی معاذ صحبت داشته بود

وی را چـه بـوده : دیگری از شیخ پرسید کـه. یکی را وجدی پدید آمد. وقتی در مجلس یحیی بودم«: وی گفته که
   ».د، صفت انسانّیت محو شدسخن خدای شنید، سرّوحدانیّت بر دلش کشف ش: است؟ گفت

  بایزید بسطامی، قدس اللّه تعاىل سرّه -۴۲
از اقـران . جّد او گربی بوده، مسلمان شده. نام وی طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان است. از طبقۀ اوىل است

و وفـات او در سـنۀ احـدی و سـتني . احمد خضرویه و ابوحفص و یحیی معاذ است، و شقیق بلخی را دیـده بـود
  .تر استاند و اول درستمأتني بوده، و در سنۀ اربع و ثالثني نیز گفته
  ».قرب من فروتر از استاد من نهید، حرمت استاد را«: و استاد وی کُردی بوده، وصیت کرده که

  .و وی از اصحاب رأی بوده، لکن وی را والیتی گشاد که مذهب در آن پدید نیامد
شـدم خیمـه زدم برابـر : یکـی آن اسـت کـه وی گفتـه. انـدفراوان دروغهـا بسـته بر بایزید«: شیخ االسالم گفت که

  »!عرش
کنـی بـه فرادیـد حقیقـت درسـت مـی. این سخن در شریعت کفـر اسـت و در حقیقـت بُعـد«: شیخ االسالم گفت

. برابر گفنت خود کفـر اسـت! حقیقت به نابود خود درست کن. آوردن خویش؟ حقیقت چیست؟ برسنت از خویش
  ».باید نه فرا رسیدنکنی؟ وابرسیدن مید به دوگانگی درست میتوحی

  ».اگر عرش بینم کافر باشم«: حُصری گفت
هـا وی را امر و نهی را بزرگ داشته و کـار از اصـل گرفتـه، الجـرم همـۀ فرقـه. او را بوح نبوده. جنید متمکن بوده

نی غایت همت من، و منتهای نظر من، و آرام یع. زیر عرش«: گفت» وطن تو کجاست؟«: او را گفتند. اندپذیرفته
  ».تو غریبی و من وطن تو: گفت موسی را که تعاىل جان من،و سرانجام کار من آن است، که اللّه

شـنیدندی، از هیبـت آمـدی، و مـیکردی، قَعْقَعَه از استخوان سینۀ وی بريون مـیگویند که چون بایزید نماز میمی



 

۵۲  

  .حق و تعظیم شریعت
هرگز یاد نکردم ترا مگر از سر . ماذَکَرْتُکَ إلّا عَنْ غَفْلَةٍ، وَما خَدَمْتُ إال عَنْ فَتْرَةٍ! إلهي«: در مرگ گفت بایزید به

  .این بگفت و برفت» .غفلت، و هرگز ترا نرپستیدم مگر از سرفرتت
از : چون اسـت؟ گفـت راه به تو: گفتم. را به خواب دیدم تعاىل اللّه«: که بایزید گفت شاگرد وی ابوموسی گوید

  ».خود گذشتی رسیدی
  ».آسان است، راه به یافت او عزیز است تعاىل راه به شناخت اللّه«: شیخ االسالم گفت

چـه ! ای پـري: مـرا گفتنـد«: گفـت» حـال تـو؟«: پس از مـرگ بـه خـواب دیدنـد، گفتنـد قدس اللّه سرَّه بایزید را
  ».ویند چه آوردی، گویند چه خواهیدرویشی به درگاه ملک شود وی را نگ: آوردی؟ گفتم

حال «: به خوابش دیدند، گفتند. از دنیا برفت. ای بود عراقیّه نام، از درها سؤال کردیو گویند در نیسابور عجوزه
و اکنـون ! خـدای دهـاد: کردند کههمه عمر مرا به این در حوالت می! آه: چه آوردی؟ گفتم: گفتند«:گفت» تو؟
  »!از او باز شوید. گویدراست می: تگف! گویند چه آوردیمی

  ابوعلی سِنْدی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۳
من از ابوعلی «: بایزید گوید که. طحیّات شیخ روزبهان بَقْلی آورده است که وی از استادان بایزید استشدر شرح 

  ».آموختم، و ابوعلی از من الحمد و قل هو اللّهعلم فنا در توحید می

  قدّس اللّه تعاىل سرّه -ادابوحفص حدّ  -۴۴
وپـري . یگانۀ جهان بود و شـیخ مالمـت. از دههای نیسابور است. نام وی عمروبن سلمه است. از طبقۀ اوىل است

  .بوعثمان حريی است و شاه شجاع کرمانی به وی نسبت درست کند
  ».ه مرا چنني باید بوداو را فرا نمود ک تعاىل حق. وی نمودۀ جهان بود در وقت خود«: شیخ االسالم گفت که

أُعطـیِ الجنیـدُ الحِکْمَـةَ، وَاُعْطِـی شـاهُ الکرمـانيُّ الوُجـودَ، وَأُعْطِـی « رحمـه اللّـه قال المؤمل الجصّاص الشريازی
  ».ابوحفص األخالقَ، وَاُعْطِیَ ابویزید البسطامی الهیمانَ

  .با وی صحبت داشته. است شاگرد عبدالله مهدی باوردی. و ابوحفص رفیق احمد خضرویه و بایزید است
مات ابوحفص فی سنة اربع و ستني و مأتني، و قیل فی سنة سبع و ستني، و االول اکثر، و يف تاریخ األمام عبدالله 

  .الیافعی انه مات سنة خمس و ستني و مأتني
لَـو « صـلی اللّـه و علیـه و سـلّم مصطفی گویـد» .حسن ادب ظاهر عنوان حسن ادب باطن است«: و وی گفته که

  ».خشع قلبه لخشع جوارحه
ابوحفص پري بـود، مریـدان بـر سـر وی بـه پـای ایسـتاده . جنید استقبال کرد. رفت، به بغداد رسیدوقتی به حج می

نگاهداشـنت «: گفـت» !ایاصحاب خـود را آداب ملـوک آموختـه«: جنید گفت. ورزیدندبودند و آداب نیکو می
  ».است حق را ادب ظاهر دوستان حق را، عنوان ادب باطن

  :وانشد شیخ االسالم لغريه
  وقَــــــــلَّ مَــــــــنْ ضَــــــــمِنَتْ شــــــــیئاً طویّتــــــــهُ

  

ــــــوانُ  ــــــنْ ذاک عُن ــــــهِ مِ ــــــی وَجْه ــــــا وف  الّ
  

هر که در هر وقتی افعال و اقوال و احوال خود را به میزان کتاب و سنت نسنجد، و خواطر خـود «: و هم وی گفته
  ».شمریمرا متهم ندارد وی را از جملۀ مردان نمی

  ».الفُتوّةُ أداءُ األنْصافِ وترکُ مُطالَبَةِ االنتصاف«: و هم وی گفته



 

۵۳  

  ابومحمد حداد، رحمه اللّه -۴۵
کـن و بـه آهنگـری مـی«: وی را گفـت کـه. از گویـان نشـابور پـیش ابـوحفص آمـد. یکی از مریدان ابوحفص بود

مردم زبـان بـه وی . کردند چنان مییک چ» !خورکن و میده و از آن مخور، و برای خود سؤال میدرویشان می
چون آخر به جـای آوردنـد کـه حـال وی چـون » !کندکند و سؤال هم میحرص نگرید که کار می«: دراز کردند که

چون حال تـرا بـه جـای آوردنـد، «: ابوحفص گفت. دست احسان بر وی بگشادند. است، وی را قبوىل پدید آمد
  »!دهخور و میکنی میاز آن کاری که می. دیگر سؤال مکن که سؤال بر تو حرام شد

امی بیـاموز تـا نـام «: اند که وقتی مریدی به وی آمد، وی را گفتو گفته اگر قصد این طریـق داری، اول بـرو حجـّ
  ».آنگاه اگر خواهی بکن، و اگر خواهی مکن. حجّامی بر تو نهند، نه از ابتدا ترا عارف خوانند

  اىلظالم بن محمد، رحمه اللّه تع - ۴۶
هرگـز از مـن بنـدگی نیامـد، «: گفتـی. نام او عبداللّه بود، لیکن خود را ظالم نام کرده بـود. از بزرگان مشایخ بود
  .و وی از اصحاب ابوجعفر حداد بود» .پس من ظالم باشم

و از آرام گـرفنت بـا ذکـر حـق، : هرکه خواهد که راه بر وی گشاده شود، این سه کار را مالزمت باید کرد«: وی گفته
   ».خلق گریخنت، و کم خوردن

  ابومُزاحم شريازی، رحمه الله تعاىل -۴۷
چـون سـخن گفتـی در معرفـت، مشـایخ از او . وی بزرگی بوده از مشایخ فارس، با جنید و شبلی مناقره کـرده بـود

شیخ ابوعبدالله خفیـف وی را در کتـاب اسـامی مشـایخ فـارس . صاحب حدیثی سخت بزرگوار بود. برتسیدندی
  .در سنۀ خمس و اربعني و ثلثمائه ازدنیا برفته. کر کردهذ

  .ابوحفص و اصحاب وی را چند درم فتوح رسیده بود. آمدوی به زیارت ابوحفص می
ا پاک باید کرد و آنچه فتوح اسـت رایم، هم ما این ما کرده«: ابوحفص گفت» .به این خالها پاک کنیم«: گفتند

خود را بشـوی و «: آن مشغول بودند که شخصی در رسید و ابوحفص را گفت که به» .درویشان را به کار باید برد
شناسـم، مـیاگر این آن بومزاحم اسـت کـه مـن مـی«: گفت» !جامه درپوش که شیخ ابومزاحم از فارس دررسید

افکنـد چون آن حال بدید، سالم کرد و جامه به سر بريون . فی الحال ابومزاحم در رسید» .شاید که مرا چنني ببیند
  .و در کار ایستاد

مَنْ ذَلَّ يف نَفْسِه رَفَعَ اللّهُ قَدْرَهُ، وَمَنْ عَزَّ يف نَفْسِه أَذَلَّهُ اللّهُ يف « :رحمه اللّه تعاىل ابوالحسن فوشنجی صوفی گوید
  ».اَعْیُنِ عِبادِه

  ».فته استها را به جان رُمزبله تعاىل این، کار کسی است که برای خدای«: ابوبکر ورّاق گوید که

  عبداللّه مهدی باوَردی، رحمه اللّه تعاىل -۴۸
ابوحفص به بـاورد نزدیـک وی شـد، و وی را . استاد ابوحفص حدّاد است .وی یکی از بزرگان این طایفه است

و این عبداللّه در ابتدا آهنگر بود، و سبب دست از کار بازداشنت وی آن بود کـه روزی آهنگـری . کردشاگردی می
المُلْـکُ یَوْمَئِـذٍ الْحـقُّ «: خواند کهنابینایی بر در دکان او بگذشت و این آیت می. آهن در آتش نهاده بود کرد،می

آن آهن که در دست داشت از دست وی بیفتـاد، بیخـود دسـت بـه آهـن . عبداللّه آن بشنید) فرقان/ ۲۶(».لِلرَّحْمنِ
بنگریست، آهن در » چه شدی؟«: شاگرد را گفت. گشت شاگرد او آن بدید بیفتاد و بیهوش. تافته برد و برداشت



 

۵۴  

  .برخاست و برفت و دکان را بگذاشت» .چون سرّ من فاش شد برستم«: گفت. دست خود دید

  حَمْدون قَصّار، قدس اللّه تعاىل سره -۴۹
نشـر  شیخ و امام اهل مالمت بود و در نیسابور طریق مالمت را وی. کنیت او ابوصالح است. از طبقۀ اوىل است

اگر «: اول مسأله که از وی و اصحاب وی به عراق بردند و احوال ایشان بگفتند، سهل تُستَری و جنید گفتند. کرد
  ».پیغمربی بودی، از ایشان بودی صلّی اللّه علیه و سلّم روا بودی که پس از احمد مرسل
للّـه مَنـازل اسـت و هـیچ کـس از اسـتاد عبدا. مـذهب ثَـوْری داشـت و طریقـت او. حمدون قصّار عالم بود و فقیه

و صحبت داشته بود با سلم بن الحسـن الباروسـی و ابـوتراب . شاگردان وی طریقت وی نگرفت چون ابن منازل
رفیق ابوحفص بود در سنۀ احدی و سبعني و مأتني برفته از دنیا در نیشابور و قـرب وی . النخشبی و علی نصرآبادی

  .در حريه است
  ».ویش را بر نفس فرعون فضل ننهم، اما دل خویش را بر دل فرعون فضل نهمنفس خ«: و وی گفته که
  ».مَنْ نَظَرَ يف سِیَرِ السَّلَفِ عَرَفَ تَقْصريَهُ وَتَخَلُّفَهُ عَنْ دَرَجاتِ الرّجالِ«: و هم وی گفته
  ».بُک مِنْ برکاتِهِمَنْ رَأَیْتَ فیهِ خِصْلَةً مِنَ الخَیْرِ فَال تُفارِقْهُ، فَأنّه یُصی«: و هم وی گفته

اهل بیـت میزبـان پـاره. ای کاغذ دربایست شدوی را پاره. میزبان بريون رفته بود. وقتی حمدون جایی مهمان بود
روا نبود این را بکار بردن، کـه وی غایـب اسـت، و مـن «: حمدون آن را رد کرد و گفت. ای کاغذ بريون انداختند

  ».ندانم که وی زنده هست یا نی
اکنون جماعتی اباحت و تهاون شرع، و زندقه . همه سريت و کار ایشان بر این قیاس بود«: سالم گفت کهشیخ اال

مالمت نه آن بود که کسی بـه بـی حرمتـی شـریعت کـاری . اند که مالمت استو بی ادبی و بی حرمتی پیش گرفته
  ».خلق باک ندارداز  سبحانه و تعاىل مالمت آن بود که در کار حق. کند تا او را مالمت کنند

  ابوالحسن الباروسی، قدس اللّه تعاىل روحه -۵۰
شـیخ ابوعبـدالرحمان سُـلَمی وی را درتـاریخ صـوفیه . نام او سلم بن الحسن الباروسی است، و کنیت او ابوعمران

از اسـتادان حمـدون قصّـار و مسـتجاب الـدعوه » .وی از قدمای مشایخ نشابور اسـت«: ذکر کرده است و گفته که
  .دبو

نَةِ وَمُجانَبَـةِ البِدْعَـةِ، وَکُـلُّ مَوْضِـعٍ تَـری فیـهِ «: وی گفته که الیَظْهَرُ علی أَحَدٍ شیءٌ مِنْ نُورِ األیمانِ إلّـا باتّبـاع السـُّ
  ».اجْتِهاداً ظاهراً بِال نُورٍ فَاعْلَمْ ان ثَمَّةَ بِدْعَةَ خفیّة

اگر رغبتی که در باطن ایشان است بـر ظـاهر «: گفت »چه گویی در اصحاب من؟«: ابوعبداللّه کرّام وی را گفت
بیـنم و روزۀ نمـاز بسـیار مـی. ایشان بودی و زهدی که بر ظاهر ایشان است در باطن ایشان بودی، مردان بودنـدی

  ».فراوان، اما از نور ایمان هیچ چیز نیست بر ایشان
  ».از تاریکی باطن است تاریکی ظاهر«: و گفت که

  قدس اللّه تعاىل سرهمنصور عَمّار،  - ۵۱
ری اسـت. از طبقۀ اوىل است انـد از اهـل انـد از اهـل بـاورد، و گفتـهاز اهـل مـرو بـوده و گفتـه. کنیـت وی ابوالسـّ

  .پوشنگ، و به بصره بوده و وی از حکمای مشایخ است و سخنان نیکو دارد در معامالت
ا بنواختنـد و در آسـمان هفـتم منـرب مـر«: گفـت» حـال تـو چیسـت؟«: پس از مرگ وی را به خواب دیدند گفتند



 

۵۵  

  »!گویگوی و با دوستان و فرشتگان من میگفتی، اینجا با من میآنجا از من می! بر رو: نهادند، و مرا گفت
هـیچ سـبب نـدانم جـز آن کـه «: وقتی برنایی بر دست وی توبه کـرده بـود و توبـه شکسـته و از راه برگشـته، گفـت

  ».وحشت یافتی و برگشتیهمراهان اندک دیدی، ملول شدی و 

  احمدبن عاصم األنطاکی، رحمه اللّه تعاىل -۵۲
از اقـران بشـر حـافی و سـریّ . اند ابوعبداللّه و این درسرت استکنیت او ابوعلی است، و گفته. از طبقۀ اوىل است

  .استاند که فضیل عیاض را دیده بود از استادان احمد ابی الحواری و گفته. سقطی و حارث محاسبی است
  ».امام هر عمل علم است، و امام هر علم عنایت«: وی گفته

وَنَحْـنُ نَسْـتَزیدُ مِـنَ ). تغـابن/۱۵انفال و /۲۸(إنَمّا أَمْوالُکُمْ وَاَوْالدُکُمْ فِتْنَةٌ: گویدمی تعاىل اللّه«: و هم وی گفته که
  ».خواهیمالْفِتْنَةِ، ما آن فتنه زیادت می

  ».لصّالحنيَ يف أَعمالِ الجَوارحِ، و خالَفْناهُم يف الْهِمَمِوافَقْنَا ا«: و هم وی گفته
  ».الصّربُ مِنْ اوّلِ الرّضا«: و هم وی گفته

وقتی که عمل صالح بکنی، و نخواهی که ترا به آن یاد کنند و از برای آن تـرا «: وی را از اخالص پرسیدند، گفت
  ».خالص استنطلبی آن ا سبحانه بزرگ دارند و ثواب آن را از غري حق

  ».إعْمَلْ عَلی ان لَیْسَ يف األرضِ أحَدٌ غريکَ وال يف السَّماءِ أحدٌ غريهُ«: و هم وی گفته

  محمد بن منصور الطّوسی، قدس اللّه سرّه -۵۳
استاد عثمان بـن سـعید الـدّارمی اسـت و اسـتاد ابوالعبـاس مسـروق و  .وی به بغداد بوده، صوفی است و محدّث

  .و ابوسعید خراز و جنید استابوجعفر حداد مهني 
ای : روزی محمـدبن منصـور گفـت. در ابتـدای ارادت بـه سـیاحت شـعف تمـام داشـتم«: ابوعسید خراز گفته کـه

  ».و برکت گشاده گردد هر خريرا الزم گري تا بر تو در آنجا درِ مقام ارادت خود ! فرزند
زارید و مـیکرد و میشخصی طواف می. در طواف بودم«: و هم وی گفته که محمدبن منصور الطوسی گفت که

زنـدگانی داشـتم بـا او بـس : آن گمشـدۀ تـو چیسـت؟ گفـت: گفـتم! آن گمشدۀ من به من باز ده! خداوندا: گفت
تابسـتان اسـت و بادیـه اکنـون آب از کجـا آرم؟ هـالک : گفـتموقتی در بادیه تشنه مانده بودم، بیگانگانـه . خوش
چـون بـا . ی عظیم درایستاد، چنانکه گفتم هم اکنون غرقه گردم و هـالک شـومدر ساعت میغ بر آمد و باران. شوم

  ».خود آمدم، آن نیکویی زندگانی منغّص شده بود
  ».او را عقوبت کرد که مرا چرا نشناختی، که در قدرت من تابستان و زمستان یکی بود«: شیخ االسالم گفت که

السّکونُ عندَ کلِّ عَدَمٍ، و البذل عندَ «: از حقیقت فقر، گفت و هم ابوسعید خراز گفته که از محمد منصور پرسیدند
  ».کلِّ وجودٍ

علـم یسوسـه، و ذکـر یونِسُـه، وَ وَرَع یحجـزهُ، و یقـني : یَحْتاجُ المُسافرُ يف سَفَرِهِ اِىل أربعـةِ اشـیاء«: و هم وی گفته
  ».یَحْمِلُه

هر که . تو همیشه در سفری و روی فرا منزل داری همه عمر از این چهارچیز به سر نشود، که«: شیخ االسالم گفت
علمی که رایض وی بود که وی را راست و نرم کند، و ذکری که مـونس : از این چهارچیز خاىل است ضایع است

وی بود تا در تنهایی وحشت نگريد و ورعی که بازدارندۀ وی بود تا به هر ناشایست ننگرد ویقینی کـه مرکـب وی 
  ».و در هرچه باشد در زندگانی باشد بی کراهیت بود تا بازپس نماند



 

۵۶  

 و همانا که سخن به ذکـر مالمـت و مالمتـی انجامیـده بـود گفت با جمعو هم این محمد منصور وقتی سخن می
الِحنيَ تنــزل «: وی جـواب داد کـه» ماکـۀ اینــیم؟. ســخن مالمتـی نـه ســخن ماسـت«: یکـی گفـت عِنْــدَ ذِکْـرِ الصـّ

  .دراستاد بی هیچ میغدر ساعت باران » .الرّحمة

  علی عکّیّ، رحمه اللّه تعاىل -۵۴
  .وی هم از این طایفه بوده است، در مکه مجاور

و مـن رضـی مـن . و من رضـی مـن العلـم بـالعلم، فهـو مفتـون. مَنْ رَضی مِنَ الدّنیا بالدّنیا، فهو ملعون«: وی گفته
  ».فهو طاغٍ کائناً ما کان قفهو محجوب، و من رضی من الحق بشیءٍ مادون الحء الزّهد بالثنا

هرچه به دل تو رسد کـه دل تـرا از او . تو دانی که دنیا کدام است؟ مادَنا من قَلبِکَ فألهاکَ«: شیخ االسالم گفت
باز پوشد دنیای تست، و هر چیز که ترا از او مشغول کند فتنۀ تسـت و آن کـه از علـم بـه علـم راضـی اسـت مفتـون 

  ».علم که ترا سريت ندهد و آگاهی که با آن کارکرد نبود، فتنۀ تست. کارکرد راعلم سريت راست و آگاه . است
و در دانش مبند کـه دانـش همـه درد . ما را بر آگاهی فرومگذار که آگاهی همه شغل است! الهی«: و يف مناجاته

سـت است و تابنده با خود است، جوب خشـک و آهـن سـرد اسـت و هـر کـه از زهـد بـه ثنـا و نیکنـامی راضـی ا
  ».محجوب است و نیم درم در کِنْف صوفی کَنْز است

  حاتم بن عنوان األصمّ، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۵
بـا شـقیق صـحبت . از قدمای مشایخ خراسـان اسـت، از اهـل بلـخ. از طبقۀ اوىل است، کنیت وی ابوعبدالرحمان
  .داشته است، و استاد احمد خضرویه است

  .سبع و ثالثني و مأتني ماتَ بواشجرد من نواحی بلخ، سنة
دفـع خجالـت . گفت، در اثنای سخن بادی از وی جدا شدای با وی سخن میضعیفه. اند که وی اصمّ نبودو گفته

آن ضـعیفه شـادمان . با وی چنان فرا نمود که گـوش وی کـر اسـت و آن را نشـنید» !آواز بلندتر کن«: وی را گفت
  .شد، و آن لقب بر وی بماند

مـوت ابـیض و آن گرسـنگی : باید که چهارموت را بر خود گريدآید، میهر که در این طریق درمی«: وی گفته است
است، و موت اسود و آن صرب کردن است بر اذای مردم، و موت احمر و آن مخالفت نفس است، و مـوت اخضـر 

  ».ها بر هم دوخنت است پوشش راو آن پاره
چـه خـواهی : گویـدو مـی. مـرگ: گـویمه خـواهی خـورد؟ مـیچـ: گویـدهر بامداد شیطان مـی«: و هم وی گفته
  ».درگور: گویمکجا خواهی بود؟ می: گوید کهو می. کفن: گویمپوشید؟ می

ایـن عافیـت «: آن شـخص گفـت» .عافیت روزی تـا شـب«: گفت» چه آرزو داری؟«: شخصی از وی پرسید که
  ».در وی عاصی نشوم خدای را، سبحانه عافیت روز من آن است که«: گفت» نیست که در همۀ روزها داری؟

  ».اذا أَرَدْتَ ان تعصیَ موالک، فأعْصه يف مَوْضِعٍ الیَراکَ«: گفت. شخصی از وی طلب موعظت کرد
در گـرفنت آن ذُّل خـود دیـدم و عـزّ «: گفـت» چرا قبول کـردی؟«: گفتند. بزرگی به وی چیزی فرستاد، قبول کرد

  .».عزّوی را بر عزّ خود اختیار کردم و ذلّ خود را بر ذلّ وی. و ذُّل ویوی، و در ناگرفنت آن عزّ خود دیدم 
» .وللّهِ خَزائنُ السَّـمواتِ و األرْضِ ولکـنَّ المُنـافقنيَ الیَفْقَهُـونَ«: گفت» خوری؟از کجا می«: از وی پرسیدند که

  )منافقون/۷(
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  احمدبن ابی الحواری، قدّس سرّه -۵۶
ه . از اهل دمشق است. والحسناز طبقۀ اوىل است، کنیت وی اب صحبت داشته بـا ابوسـلیمان دارانـی و ابوعبداللـّ
و وی را برادری بود محمدبن ابی الحواری که در زهـد و ورع بـا وی برابـری مـی. نباجی و غري ایشان از مشایخ

از  یمـون بـودکـه نـام وی م کرد و پسر وی عبداللّه بن احمدبن ابی الحواری از زهاد بود، و پدر وی ابوالحـواری
سنة ثالثني و مأتني، وَکانَ الجنیـدَ  رحمه الله مات. خاندان ایشان خاندان زهد و ورع بود. متورعان و عارفان بود

  ».احمدبن ابی الحواری ریحانة الشّام«: یقولُ
شـود، زیـرا کـه دنیا مزبله و مجمع سگان است، و کمرت از سـگ آن کـس اسـت کـه از وی دور نمـی«: وی گفته که

  ».شودرود و دوستدار وی ازوی به هیچ حاىل جدا نمیگريد و میگ حاجت خود از آن میس
روزی ابوسـلیمان در مجلـس . گویند که وی را با ابوسلیمان دارانی عهدی بود که هرگـز مخالفـت فرمـان او نکنـد

و سـه بـار مکـرر د. ابوسلیمان جـواب نـداد» فرمایی؟تنور تافته شد، چه می«: گفت، احمد آمد و گفتسخن می
ابوسلیمان ساعتی مشغول شد، بعـد از آن یـاد او » !برو در آنجا نشني«: کرد، ابوسلیمان را دل به تنگ آمد، گفت

چـون بـاز جسـتند، وی را در تنـور » !احمد را بجویید کـه در تنـور خواهـد بـود«: گفت. آمد که احمد را چه گفت
  .یافتند یک موی از وی ناسوخته

در راه مـردی . قارورۀ وی را گرفتیم که به طبیبـی بـریم نصـرانی. محمدبن السماک بیمار بود« :و هم وی گفته که
به فالن طبیب تـا قـارورۀ ابـن سـماک بـه : روید؟ گفتیمکجا می: خوبروی خوشبوی پاکیزه جامه پیش آمد، گفت

؟ این قاروره را بر زمني جوییددر معالجۀ دوست خدا به دشمن خدا استعانت می! سبحان اللّه: گفت. وی بنماییم
بــالحق انزلنــاه و بــالحق نــزل : زنیــد و ابــن ســماک را بگوییــد کــه دســت خــود را بــر موضــع وَجَــع نهــد و بگویــد

. پس به سوی ابن سـماک بازگشـتیم و قصـه بـا وی بگفتـیم. پس غایب شد، چنانکه وی را ندیدیم). اسراء/۱۰۵(
آن مرد خضر بود، علیه : در حال نیک شد و گفت. بود بگفت دست خود بر موضع وَجَع نهاد و آنچه آن مرد گفته

  ».السالم

  عبدالله بن خُبَیق بن سابق األنطاکی، رحمه الله تعاىل -۵۷
وفیّه، و االکِلـیَنَ مـن الحـالل، وَ الـوَرِعنيَ يف جمـعِ . کنیت وی ابومحمـد. از طبقۀ اوىل است اد الصـّ وَهَـو مـنْ زُهـّ

اما مقیم انطاکیه شده بود و طریقت وی در تصـوف طریقـت سـفیان ثَـوْری بـود، اصل وی از کوفه بود، . االحوال
  .زیرا که با اصحاب سفیان صحبت داشته بود

چهار چیـز اسـت کـه غـري از ! ای خراسانی: اول بار که عبداللّه بن خبیق را دیدم، گفت«: فتح بن شَخْرَف گوید که
و زبان خود را . نپسندد ننگرد تعاىل دار که به آنچه خدایچشم خود را نگاه. چشم و زبان و دل و هوا: آن نیست

از دل تو خالف آن داند و دل خـود را نگاهـدار کـه در وی غـل و حقـد  تعاىل نگاهدار که چیزی نگوید که خدای
وقتی که این خصلتها در تو نباشد، . هیچ مسلمانی نباشد و هوای خود را نگاهدار که به هیچ ناشایستی مایل نشود

  ».رت بر سر خود کن که بدبخت شدیخاکس
! یا رَبِّ کَمْ أعصیکَ وَال تُعاقِبْني: گفتحربی از احبار بنی اسراییل می«: وی گفته که چنني به ما رسیده است که

  »ناجاتي؟کَمْ أعاقبک وَأنتَ ال تَدْري، أَلم اسلبکَ حالوةَ مُ: قُلْ لَهُ: فَأوحی اللّهُ اِىلَ نَبِیٍّ مِنْ انبیاءِ بنی اسرائیل

  سَهل بن عبداللّه التُستَری، قدس الله تعاىل سره -۵۸
از کربای این قوم و علمای این طایفه است، امام ربـانی کـه اقتـدا را . کنیت او ابومحمد است. از طبقۀ ثانیه است
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ون مصـری اسـت و صـحبت داشـته بـا خـال . در احوال قوی بوده، اما در سخن ضعیف است. شاید شاگرد ذوالنـّ
از اقران جنید است و پیش از جنید برفته، در محرم سنة ثالث و ثمانني و مأتني و کـان عمـره . محمدبن سوّار خود

  .ثمانني سنة
مـرا . نگریسـتمداشتم و در نماز کردن خال خود، محمدبن سـوّار، مـیسه ساله بودم که شب زنده می«: سهل گوید

  .دارییبرو و خواب کن که دل مرا مشغول م! ای سهل: گفتمی
هـر شـب در جامـۀ خـواب : چگونه یـاد کـنم؟ گفـت: کنی آفریدگار خود را؟ گفتمهیچ یاد نمی: و روزی مرا گفت

چنـد شـب آن را . اللّهُ معی، اللّهُ ناظری، اللّـهُ شـاهِدي: خود سه بار بگوی در دل خود بی آن که زبان تو بجنبد که
گـاه ! ار بگویهر شب هفت ب: گفت. گفتم، و وی را آگاه کردم از آن گـردانیم از چند شب آن را گفتم و وی را آ

چـون سـاىل بـر آن . چند گاه آن را گفـتم و در دل خـود از آن حالوتـی یـافتم! هر شب یازده بار بگوی: گفت. آن
یاددار آنچه ترا آموختم و بر آن مداومت نمای تا به قرب درآیی، که آن ترا سود خواهـد داشـت در : بگذشت، گفت

  ».مَنْ کانَ اللّهُ مَعَهُ، وَهُوَ ناظِرهُ وَ شاهِدُه یعصیه؟ ایّاک وَالمعصیةَ: بعد از چندگاه دیگر مرا گفت. خرتدنیا و آ
آن است که تـرا علـم دهـد و توفیـق عمـل ندهـد و عمـل «: گفت» نشان بدبختی چیست؟«: از سهل پرسیدند که

  ».با نیکان و ترا قبول ندهد دهد و اخالص ندهد که عمل کنی بیکار کنی و دیدار و صحبت دهد
نشـان نیکبختـی آن اسـت کـه تـرا «: گفت» نشان نیکبختی و نشان بدبختی چیست؟«: از عتبۀ غسّال پرسیدند که

  ».فرا خدمت کند و ترا حاضر کند ونشان بدبختی آن است که فرا خدمت کند و حاضر نکند
و نیکبختـی بـه . اخت، نـه بـه دوزخ رسـیدنبدبختی به دوست نرسـیدن اسـت بـه شـن«: و هم عتبۀ غسال گفته که

  ».دوست پیوسنت به شناخت، نه به بهشت رسیدن
هـر کـه نـه در زیـادتی اسـت در نقصـان . هیچ نشان نیست بـدبختی را روشـنرت از روز بـرتی«: شیخ االسالم گفت

  ».است
  ».اوّلُ هذا األمرِ عِلمٌ الیُدرَکُ، و آخِرُهُ عِلمٌ الیُنفَدُ«: سهل گفته است

  ».ما دُمتَ تَخافُ الفَقْرَ، فأنتَ مُنافِقٌ«: هم وی گفتهو 
  ».درویشی که از دل وی شريینی چیزی از دست مردمان فراستدن نیفتد، از وی هرگز فالح نیاید«: و هم وی گفته
 عنـکَ ینطِـقُ لسـاناً: یعنـی« )اسـراء ۸۰(وَاجْعَلْ يل مِنْ لَدُنْکَ سُلْطاناً نَصرياً: فی تفسري قوله تعاىل و هم وی گفته

  ».الینطِقُ عَنْ غريِک
عـدل آن بـود کـه انصـاف رفیـق « :)نحل/۹۰(إنَّ اللّهَ یامُرَ بالعدلِ وَاألحسانِ: در تفسري این آیت که و هم وی گفته

  ».تر دانیاندر لقمه بدهی و احسان آن که او را به لقمه از خود اوىل
  »!که چه خورد، دست از وی بشویهرکه بامداد کند و همت وی آن باشد «: و هم وی گفته

  ».شیطان از خفتۀ گرسنه بگریزد«: و هم وی گفته که
اگر دوستان وی را یافت، نور یافت و اگـر در طلـب ! جویدطوبی کسی را که دوستان وی را می«: و هم وی گفته
  ».مُرد شفیع یافت

  » .ی صربممتحن ب«: گفت» از مسلمانان که به کافری نزدیکرت؟«: از وی پرسیدند که
  .شدندوی سالها بواسري داشت، و بیماران به دعای وی نیک می

. دانی چرا چنـني بـود؟ زیـرا کـه او خلـق را شـفیع بـود، و از بـرای خـود بـا خصـومت نبـود«: شیخ االسالم گفت
 سـهل والیـت: آن بواسري سهل از چه بود که وی را چندان والیت بود؟ من گفتم که: ابونصر ترشیزی مرا گفت که

  »ود، از آن دعا نکرد تا از وی بشوداز آن علت یافته ب
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دسـت فـروگري تـا «: گفـت. گویند که در میان مریدان وی جوانی بود أمرد، از شیخ سهل درخواست محاسن کـرد
  .جوان دست فروگرفت، محاسنی نیکو به دستش درآمد» !خواهیچند می

  عبّاس بن حمزة النّیسابوری، قدس اللّه روحه -۵۹
در مـاه . با ذوالنون و بایزید و غريهمـا صـحبت داشـته. بزرگ است، از متقدمانمردی . او ابوالفضل استکنیت 

  .جّد ابوبکر حفید است. ربیع االول سنۀ ثمان و ثمانني و مأتني برفته از دنیا، پیش از جنید
  » .لیهم ما بَذَلُوالَوْ عَلِمُوا ما طَلَبُوا هانَ ع«: ابوبکر حفید گوید که وی گفته که ذوالنون گفته

و » کیف ال أبتهِجُ بِکَ سُرُوراً، و قد کُنتُ أخطرُ بِبالِکَ حنيَ رَزَقْتَنـی األسـالمَ؟«: و هم وی گفته که ذوالنون گفت
گذشـتم آن وقـت کـه من چون شاد نباشم به تو که بر علم تو مـی. حني جعلتَني مِنَ أهلِ التّوحیدِ«: در روایت دیگر

  »کردی؟مرا از اهل توحید 

  عباس بن یوسف الشَکْلی، رحمه الله تعاىل - ۶۰
  .از مشایخ قدیم بغداد است. کنیت او نیز ابوالفضل است

  ».مشغول است، از ایمان وی نباید پرسید سبحانه و تعاىل هرکه به حضرت حق«: وی گفته
غول باشـد، یعنـی فـردا از او مشـ. یعنـی بـه خـود و خلـق هرکـه امـروز از او مشـغول اسـت«: شیخ االسـالم گفـت

اند از اند که مشغولاند به او و در او از همۀ خلق، و قومیاند که مشغولقومی. محجوب باشد از دولت مشاهدۀ او
  ».او به غري او

 أشـــــــغلتُ قلبـــــــي عَـــــــنِ الـــــــدّنیا وَلـــــــذّتِها
ـــــــنَةٍ ـــــــنْ سِ ـــــــانُ عَ ـــــــتِ الْأَجف ـــــــا تَتابَعَ   وَم

  

ــــــ  ــــــرتقِفأن ــــــريُ مف ــــــیءٌ غ ــــــبُ ش  تَ و القل
ـــــــدَقِ وَجـــــــدْتُکَإلّا ـــــــنِ و الحَ ـــــــیْنَ الجَفْ  بَ

  

  عباس بن احمد الشاعر الَأزْدی، رحمه اللّه تعاىل -۶۱
شـاگرد . زبـان نیکـو داشـت و فتـوت ظـاهر. یگانۀ مشـایخ شـام بـود در وقـت خـود. کنیت او نیز ابوالفضل است
  .ابوالمظفر کرمانشاهی است

  ».بوالقاسم بوسلمۀ باوردیام که وی را دیده، شیخ امن یک تن دیده«: شیخ االسالم گفت که
بـر بـالني شـیخ عبـاس بـودم، و او محتضـر «: شیخ ابوسعید حافظ مالینی گوید که. و خانۀ عباس به رملۀ شام بوده

مرتددم ندانم که چـون کـنم، اگـر اختیـار کـنم کـه بـروم، ترسـم کـه : چونی و حال تو چون است؟ گفت: گفتم. بود
ر اینجا بودن اختیار کنم، ترسم که در آرزو مقصر باشم و کراهیت دیدار دلريی باشد و گستاخی و دعوی داری و اگ

  ».بريون آمدم، وی در وقت برفت«: شیخ ابوسعید گوید که» .منتظرم تا خود چه گوید و چه کند. بود
ـــــــتٌّ ـــــــتَ يل مَ ـــــــوْ قُلْ ـــــــةًوَلَ ـــــــمْعاً وَطاعَ   سَ

  

ـــــداعیِ المـــــوت   ـــــتُ لِ ـــــاو قل  اهـــــالً و مرحب
  

و  خـواهمدانی که زندگانی نه برای جوی کندن مـی! الهی: گفت. ک دینار محتضر بودمال«: شیخ االسالم گفت
و در . اگر بگذاری برای تو زیـم، و اگـر بـربی بـه تـوآیم: پس گفت کندندآن، آن وقت بود که در بصره جویها می

  ).نعاما/۱۶۲(».ربِّ الْعالَمنيَ هِـّلـمَماتي لِإنَّ صَلوتی ونُسُکی و مَحْیایَ و . وقت برفت
همـۀ . برای او زیند و با او زیند و بـرای او مرينـد و بـا او خیزنـد یعنی دوستان وی این قوم«: شیخ االسالم گفت

و دوستان وی بـرای آن خورنـد تـا زینـد، و بـرای او زینـد و بـه او . خلق برای آن زیند تا خورند و برای خود زیند
  ».زیند



 

۶۰  

  هابوحمزۀ خراسانی، قدس الله تعاىل روح -۶۲
اند اصل وی از نشابور بوده، با مشایخ عراق صحبت داشـته و از اقـران جنیـد بـوده و بـا گفته. از طبقۀ ثالثه است

در . ابوتراب نخشبی صحبت داشته و سفر کرده، و با ابوسعید خرّاز رفیق بـوده و وی از جـوانمردان مشـایخ اسـت
  .از خرّاز و ابوحمزۀ بغدادی سنۀ تسعني و مأتني برفته ازدنیا، پیش از جنید ونوری و پس

آن را فـرو دریـد و بـر پـای . کسی دبیقی بـه وی انـداخت بـه قیمـت فـراوان. وقتی در مسجد ری پایتابه خواست
ال أخُـون «: جـواب داد کـه» .این چه بود که کردی؟ به این چندین پایتابـه توانسـتی خریـد«: وی را گفتند. پیچید

  ».نکنممن در مذهب خیانت «: گفت» .المذهَبَ
من دیدم درویشی را از متأخران که سلطان وی را سیصد مثقال زر فرستاد «: و صاحب کشف المحجوب گفته که 
   ».وی به گرمابه شد و آن جمله به گرمابه بان داد و برفت! این به گرمابه صرف کن: که

ا دریغ داشنت و آن را قیمت دنی. التصوّفُ و التصرفُ الیکون، تصوّف و تصّرف به هم نبود«: شیخ االسالم گفت
اگـر . صوفیان دنیا را قیمت ننهند و انـدوه بـر آن نخورنـد. نهادن مرد را از تصوف بريون برد، چون موی از خمري

 سـبحانه اسراف آن باشـد کـه نـه بـه رضـای حـق. ای سازی و در دهان درویشی نهی، اسراف نباشدهمۀ دنیا لقمه
الـدُّنیا مَـدَرَةٌ . ترک دنیا نخواهد که از دل تو ترک دوستی دنیا خواسـتاز دست تو چندان  تعاىل حق. صرف کنی

  ».لک منها غَبَرَةٌ، دنیا همه کلوخی است و نصیب تو از آن کلوخْ گردی
اگر دنیا را پـیش . کسی که در دنیا زاهد شد باز نمود حضرت حق را که آن به من قیمت داشت«: گویدشبلی می

  ».دشمنان خود ندادی حضرت حق هیچ قیمت بودی، به
وقتـی در خانـۀ . گویند که چون آواز باد بشـنیدی، وجـدش رسـیدی. ابوحمزه در وجد و صحت حال مثل نداشت

این چـه حـال «: حارث گفت» .عزّ الله، جّل جالله«: حارث محاسبی آواز گوسپندی شنید و وجدش رسید، گفت
برو و خاکسرت و نخاله با هم بیامیز و ! ای بیچاره«: گفت» .شماست؟ اگر بیان کنی فَبِها وَنِعْمَتْ، و اگر نه ترا بک

  ».خور چندین سال تا ترا این مسأله روشن شودمی

  ابوحمزۀ بغدادی، قدس اللّه تعاىل روحه -۶۳
سـقطی از اقران سریّ ِ . عیسی بن ابان بوده نام وی محمدبن ابراهیم است و گویند از فرزندان. از طبقۀ ثالثه است

ابوبکر کتّـانی و خـري نسّـاج و . ، و در سفر رفیق ابوتراب نخشبی بودهشتهوی و با بشر حافی صحبت دااست و با 
در سنۀ تسع و ثمانني و مأتني برفته از دنیا، پیش از جنید و ابوحمزۀ خراسـانی، . غريهما از وی حدیث روایت کنند

  .و پس از ابوسعید خرّاز
  ».لصِّدِّیقونَ مِنْ رَوْحِ ذِکْرِ اللّهِا لَـماتَ لَوْلَا الغَفْلَةُ«: وی گفته

  ».از یاد تو براندیشم، از علم خود بگریزم، بر زَهرۀ خود برتسم در غفلت آویزم«: شیخ االسالم گفت که
وقت بود که کسی مرا در هـزل و غفلـت یـک سـاعت مشـغول دارد از بـاری کـه بـر مـن بـود تـا انـدکی «: و گفت

  ».مها آزادی یابدبرآسایم، طمع دارم که از همه جر
تا از آن بار «: گفت» رود؟چرا عبدالرحیم اصطخری با سگبانان به دشت می«: شیخ ابوعبدالله خفیف را گفتند

  ».وجود که بر اوست دم زند
دریافت صدمت اسـت کـه تـرا فـرو . در یافت خوشی نیست. لذت و خوشی در طلب است«: شیخ االسالم گفت

  ».شکندمی



 

۶۱  

  :لشیخ االسالم
  نُکم فـــــــــــــــوقَ الســـــــــــــــروروجـــــــــــــــدا

  

ــــــــــــــــدکُم فــــــــــــــــوقَ الحــــــــــــــــزنِ   وَفَقْ
  

تر جـاهالن اسـت، و نفس جاهل). اعراف/۱۹۹(وَاعْرِضْ عنِ الْجاهِلنيَ : گوید کهمی تعاىل اللّه«: ابوحمزه گوید که
  ».سزاوارتر است به آن که از وی اعراض کنی

چون . غایب گشت، همچنان در رفنت ایستاد از خود. اندیشیدچیزی می تعاىل وقتی ابوحمزه در بغداد از قرب اللّه
  .با خویشنت آمد، خود را در میان بادیه دید در زیر میلی

اندیشـید چیزی مـی این زیادت است از آن که شیخ علی سقّا در بادیه از قرب اللّه تعاىل«: شیخ االسالم گفت که
از چه بجـای آوردی کـه چنـدین روز : دوی را گفتن. چون با خود آمد، سیزده روز گذشته بود. از خود غایب گشت

چـون بـا . پیش از آن کـه غایـب گشـتم از مـاه سـیزده روز مانـده بـود: بگذشت، که کسی نبود که ترا بگوید؟ گفت
  ».خویش آمدم، ماه نو دیدم دانستم که چندان گذشته است

  ».حُبُّ الْفُقَراءِ شدیدٌ والیَصْبِرُ عَلَیْهِ إلّا صّدیق«: و ابوحمزه گفته است
ناگـاه ازوی در حـال . وی را آنجا قبوىل عظیم پیـدا شـد، و مردمـان روی بـه وی آوردنـد. وقتی به طرسوس رفت

بر وی به حلول و زندقه گواهی دادند و از طرسوس بـريون کردنـد . سُکر سخنی صادر شد که مردم فهم آن نکردند
چـون از طرسـوس بـريون » .پایان زندیق اسـتاین چهار«: کردند کهو چهار پایان وی را غارت کردند و فریاد می

  :رفت، این بیت را بخواند
ــــــــونُ ــــــــانُ المَصُ ــــــــي المَک ــــــــک يف قَلْب   لَ

  

ــــــــبٍ  ــــــــلُّ عَتْ ــــــــونُ کُ  عَلــــــــیَّ فیــــــــک یَهُ
  

  حمزة بن عبداللّه العلوی الحسینی، قدس سرّه - ۶۴
یَضَعْ جنبه عَلَـی األرضِ سـنني يف الحضـرِ،  لَمْ: سافَرَ يف البادیةِ عَلَی التَّوَکُّلِ سِننيَ، یُقالُ. کنیت او ابوالقاسم است

  .وَکانَ الیَحْمِلُ مَعَه يف أسْفارهِ رکوةً والیَفْتِرُ يف الذّکر
  .حمزۀ علوی شاگرد ابوالخري تَیْناتی است
  ».شکم سري از معلوم است«: وی شکم گرسنه در بادیه بردی، گفتی

  ».در حضر، که صوفی در سفر در حضر استصوفی را در بادیه آن نگاه باید داشت که «: وی گفته که
کـه پـريی بـود از  پدر من مـرا مـدت پـنج سـال هـر روز پـیش ابوزیـد«: که یکی از علویان فرا شیخ االسالم گفت

ع یعنی از تجّب تا از این علوی گری خویش: فرستاد، از وی یک فایده دارم که روزی گفتمی صوفیان مرو ر و ترفـّ
  ».بویی نیابی یعنی تصوّف این کاربکل بريون نیایی، از  نسب

و اگرنـه ازنسـبت . آن که به او گویـد و بـه او بنـازد صـوفی او اسـت. چنان است که او گفت«: شیخ االسالم گفت
  ».چیزی نیاید
یکـی ابـراهیم سـعد علـوی . هزار و دویست امام شناسم از این طایفه، یکـی و نـیم علـوی شناسـم«: پس گفت که

  ».زۀ علویصاحب کرامات و دیگر حم

  ابوسعید خرّاز، قدس الله تعاىل سرّه -۶۵
کـرد و اند که وی روزی خَرْز مـوزه مـیو گفته. وی خرّاز بنام وی احمدبن عیسی است، و لق. از طبقۀ ثانیه است

  ».کنم، پیش از آن که مرا مشغول کندنفس خود را مشغول می«: گفت» این چیست؟«: گفتند. گشادباز می
ل است، و در محنت صوفیان به مصر شده و در مکه مجـاور بـوده از ایمـۀ قـوم و اجلـۀ مشـایخ وی بغدادی االص



 

۶۲  

شاگرد محمدبن منصـور طوسـی اسـت، و بـا ذوالنـون مصـری و ابوعبیـد بُسـری و سـری . است، یگانه و بی نظري
  .سخن گفت اند وی پیشني کسی است که در علم فنا و بقاگفته. سقطی و بشر حافی و غري ایشان صحبت داشته

از یـاران و » .نمـود، امـا بـار خـدای جنیـد بـودوی خویشنت را به شاگردی جنید فرا می«: شیخ االسالم گفت که
پیش از وی برفته، در سنۀ ست و ثمانني و مأتني، و قیل فـی الّتـی قبلهـا، و . اقران وی است، لیکن مه از وی است

  .ه الیافعی، رحمه اللّه تعاىلکذا يف تاریخ األمام عبداللّ. الّتی بعدها قیل يف
ایـة عـن کوَسُـئلَ عَـنْ راوِی هـذِهِ الح» .بِحَقیقَـةِ ماعَلَیـهِ اَبُوسَـعیدِ الخَـرّاز، لَهَلَکْنـا تعـاىل لَوْطالَبَنَا اللّهُ«: جنید گفته
  ».أَقامَ کذا و کذا سنة یخرز ما فاته الحق بَیْنَ الخرْزَتَنيِ«: قال» ایش کانَ حاله؟«: الجنید
از . رفـتمکردم روزی به بیابانی درآمـدم و مـیو وقت خود می در اوایل حال ارادت محافظت سرّ«: گوید که خراز

به سوی من می. دل خود را از التفات به آن، و چشم خود را ازنظر به آن نگاه داشتم. قفای من آواز چیزی برآمد
من به ایشان نظر نکردم نـه در وقـت . باال آمدنددیدم که دو سَبُع عظیم به دوشهای من . آمد تا به من نزدیک شد

  ».برآمدن و نه در وقت فرو آمدن
گویند که بایزید سید العارفني است، سید عـارفني حـق اسـت، سـبحانه و اگـر از آن که می«: شیخ االسالم گفته که

  ».ر از این طایفه ابوسعید خرّازگو ا صلی اللّه علیه و سلّم گویی احمد عربیآدمیان می
  ».اند بر خرّاز چون در چیزی از حقایق سخن گویدهمه خلق وبال«: مرتعش گوید

هم واسطی، و . اندهمه بر وی وبال. از مشایخ هیچ کس مه از وی نشناسم در علم توحید«: شیخ االسالم گفته که
  ».هم فارس عیسی بغدادی و غري ایشان

  ».آمدمیدنیا از خرّاز پر بود و نیز به سر «: و هم وی گفته که
  ».نزدیک است که خرّاز پیغمرب بودی از بزرگی خویش، امام این کار او است«: و هم وی گفته که
توانـد رفـت و در واسـطی بایست، کـه کسـی بـا او نمـیدر بوسعید خراز ریزگکی لنگی درمی«: و هم وی گفته که

  ».ی بودعلم وی بایست کهو در جنید ریزگکی تیزی درمی. بایستریزگکی رحمت درمی
  ».خراز غایتی است که فوق او کسی نیست«: و هم وی گفته که

  ».اول این کار قبول است که روی فرا مرد کند، و آخر یافت«: و هم وی گفته که خراز گوید
اهل : کسی گفت که. توحید و یافت آن است که او جای بگريد و دیگران را گسیل کند«: و هم شیخ األسالم گفته

  ».نیوشتشناخت و یافت نه آموختنی است ونه ن: د کهغیب با من گفتن
چـون بیـابی . یـابمجـویم او را مـییافتم، اکنون خود را مـیجستم خود را میروزگاری او را می«: تهفو هم وی گ

کدام . چون او پیدا شود تو نباشی، چون تو نباشی او پیدا شود. کدام بیش بود؟ او داند. برهی، چون برهی بیابی
  ».؟ او داندبیش بود

  ».به او نپیوستم تا از خود نگسستم، و از خود نگسستم تا به او نپیوستم، کدام بیش بود؟ او داند«: بایزید گوید
هر دو . تا نیابی نرهی: یندگوو عراقیان می. تا نرهی نیابی: گویندماوراء النّهریان می«: شیخ ابوعلی سیاه گوید که

  ».ه سنگ بر سبوی، لیکن من با عراقیانم که سَبْق از او نیکوتر استیکی است، خواه سبوی بر سنگ و خوا
  ».مَنْ ظَنَّ انَّهُ بِبَذْلِ الْمَجْهُودِ یَصِلْ، فَمُتَعِنٍّ، وَمَنْ ظَنَّ اَنَّهُ بِغَیْرِ بذْلِ المجهُودِ یَصِلْ، فَمُتَعَنٍّ«: ابوسعید خراز گوید

  ».ا طالب یابد و تا نیابدش طلب نکندوی را به طلب نیابند، ام«: شیخ االسالم گفت که
  ».ریاءُ العارفنيَ خريٌ مِنْ إخالصِ المُریدینَ«: و هم خراز گوید
  ».تدارک کردن وقت ماضی ضایع کردن وقت باقی است«: و هم وی گوید
  ».امهرگز به هیچ نعمت ازوی شاد نبوده«: و هم وی گوید



 

۶۳  

صـدق و عالمـت : خصی از آسمان فـرود آمـد، پرسـید کـهش. روزی در مسجد حرام نشسته بودم«: و هم وی گوید
  ».صَدَقْتَ، و رفت بر آسمان: گفت. وفاداری: دوستی چیست؟ گفتم

بـاز . مرا آرزو آمد که من هم دعایی کـنم«: گفت. زاریدندکردند و میحاجیان دعا می. وقتی خراز در عرفات بود
پـس از : هـاتفی آواز داد کـه.ه، باز قصد کردم که دعا کنمچه دعا کنم؟ یعنی هیچ چیز نمانده که با من نکرد: گفتم

  »کنی، یعنی پس از یافت ما از ما چیزی خواهی؟وجود حق دعا می
تا تو از اینجا برفتی، در میان صوفیان عداوت و نِقارپدیـد آمـد «: ای نوشت کهابوبکر کتانی به ابوسعید خراز نامه

  ».حق است بر ایشان تا با یکدیگر مؤانست نگريند از رشک«: وی جواب نوشت که» .و الفت برخاست
  ».روزی که در میان صوفیان نقار نبود، آن روز را به خري ندارند«: ابوالحسن مُزِّین گوید که

یعنـی بـه ! کـن و مکـن: نقار آن است که با یکدیگر گوینـد کـه. نقار نه جنگ گری را گویند«: شیخ االسالم گفت
د امر کنند و از هر چه موافق آن نباشـد نهـی کننـد تـا از عهـدۀ حـق صـحبت بـريون آنچه موافق طریقت ایشان باش

  ».آمده باشند
  :قدّس اللّه تعاىل سرّه وَمِنَ األشّعارِ الْمَنسوُبَةِ إىل الخّراز

 د راحَتُـــــهالوَجْـــــدُ یُطْـــــربُ مَـــــنْ يف الوَجْـــــ
ــــــأَذْهَلَنی ــــــدي فَ ــــــی وَجْ ــــــان یُطْرِبُن ــــــد ک   ق

  

ــــــود اْل  ــــــدَ وُجُ ــــــقِّوالوجــــــدُ عن ــــــودُ حَ  مفق
ــــودٌ ــــدِ مَقص ــــنْ بِالوج ــــدِ مَ ــــةِ الوج ــــنْ رُؤی  عَ

  

در کتابی که در بیان مبادی ارادت مشایخ و اوایل احوال ایشان جمع  رحمه اللّه تعاىل لَمیشیخ ابوعبدالرّحمان سُ
ری مرا درحداثت سن جماىل صـو«: گوید که ابوعبداللّه جلّا گفته است که ابوسعید خراز گفت کهکرده است، می

روزی دلتنـگ شـدم بـه بادیـه . گـریختمنمود، و من از وی مـیکرد و ابرام میشخصی دعوی محبت من می. بود
: چون به من نزدیک شد، گفت. آیدچون مقداری برفتم، بازنگریستم دیدم که آن شخص از عقب من می. درآمدم

خـود را در آن . و نزدیک به من چاهی بـود! هُأَللّهُم اکْفني شَرَّ: گمان بردی که به این از من برستی؟ با خود گفتم
: گفـتم. گریسـتآن شخص برکنـارۀ چـاه بنشسـت و مـی. مرا در میانۀ چاه نگاه داشت تعاىل خدای. چاه افکندم
دیدم که بادی در مـن پیچیـد . قادری بر آن که مرا از این چاه بريون آری و از شر آن شخص نگاه داری! خداوندا

مـرا قبـول : آن شخص پیش من آمد و دست و پای مرا ببوسید، و عذرخواهی کرد و گفـت. تو از چاه باال انداخ
آمـد از بـس صـدق و اخـالص کـه و در ارادت خود چنان شد که مرا بر وی حسد مـی! کن که در خدمت تو باشم

  ».بود تا از دنیا برفتدیدم، و همیشه مصاحب من میازوی می

  عاىلأَحْنَف الهمدانی، رحمه الله ت - ۶۶
دسـت . مانـده شـدم. ابتدای کار من آن بود که در بادیه بودم تنهـا«: وی گفته که. وی از کبار مشایخ همدان است

چون این گفتم، در دل من افتاد که . امضعیفم و بر جای مانده و به ضیافت تو آمده! خداوندا: نیاز برداشتم و گفتم
ناگـاه کسـی از . این مملکتی است که طفیلـی را گنجـایی دارد !یا رب: ترا که خوانده است؟ گفتم: گویندمرا می

روی؟ کجـا مـی! ای اعجمـی: گفـت. بازنگریستم، دیدم که اعرابیی اسـت بـر شـرت سـوار. پس پشت من آواز داد
وی نه در این راه استطاعت شـرط کـرده اسـت؟ : گفت. دانمنمی: ترا خوانده است؟ گفتم: گفت. به مکه: گفتم
تـوانی کـه ایـن شـرت را مـی: گفـت. نیکو طفیلیی تو، مملکت گشاده اسـت: گفت. اممن طفیلیآری،ولکن : گفتم

  »!برو به خانۀ خدای، تعاىل: از شرت فرود آمد و به من داد و گفت. آری: غمخوارگی کنی؟ گفتم



 

۶۴  

  ابوشعیب المقنع، رحمه اللّه تعاىل - ۶۷
در هـر . از بـوده، هفتـاد حـج گـزارده بـود پیـادهساکن مصر بوده، و در روزگار ابوسـعید خـر. نام وی صالح است

  .حجّی از صخرۀ بیت المقدس احرام بستی و به بادیۀ تبوک درآمدی بر توکل
کیست که : بانگ زد که. در آخرین حج سگی دید در بادیه که از تشنگی زبانش از دهان بريون آمده بود«: گویند

ایـن : آن را بـه آن سـگ داد و گفـت. وی دادهفتاد حج به یک شربت آب بخرد؟ شخصـی یـک شـربت آب بـه 
  ».يف کُلِّ ذات کَبَدٍ حرّی أجر: فرموده است که صلّی اللّه علیه و سلّم بهرت است مرا از حجهای من، زیرا که رسول

  ابوعَقال بن عِلوان المغربی، رحمه اللّه تعاىل - ۶۸
  .برفته است از دنیا، و قرب وی آنجاستاز مشایخ معروف است، و با ابوهارون اندلسی صحبت داشته و به مکه 

وی در مکـه چهارسـال هـیچ نخـورد و : بعضی از اصحاب ابوعقال مرا گفتند که«: ابوعثمان مغربی گفته است که
  ».اندهیچ نیاشامید تا بمرد، و بعضی بیش از این گفته

هفـده روز . و شـش تـن دیگـر همه بمردند جز من. دار بودند در مکه قحط افتادبا من هفتاد رکوه«: وی گفته که
در سر من افتاد که تا رکن خانه بـروم و آن را در بـرگريم و بـر آنجـا . گذشت، هیچ نیافتیم، از زندگانی نومید شدیم

ایـن . بر زمني بخزیدم و خود را به آنجا رسانیدم، و رکن خانـه را در بـر گـرفتم. خواستم که برخیزم نتوانستم. بمريم
  :شت و گفته شد، دیدم که جان به تن من بازگشت و آن ابیات این استچند بیت بر خاطر من گذ

ـــــــاتُ خـــــــواطری ـــــــکَ مُکَمِّن ـــــــدَتْ عَلَی  عَقَ
 اِنَّ الزّمـــــــــانَ عَـــــــــدا علـــــــــیَّ فزادنـــــــــی
ــــــــــاءَةٍ ــــــــــهِ مَس ــــــــــاً بوج ــــــــــالنی یوم  مان
ـــــــک عــــــــالمٌ بمصــــــــالحی   حَسْــــــــبی بانـّ

  

ـــــــــکَ حقوقـــــــــا  ـــــــــدَ الرّجـــــــــاءِ فالزَمَتْ  عَقْ
ـــــــــک صـــــــــاحبي تصـــــــــدیقا  علمـــــــــاً بانّ

ــــــــ ــــــــا عَمَ  دْتُ بــــــــه الیــــــــک طریقــــــــاالّ
ــــــــــفیقا ــــــــــیَّ شَ  اذ کنــــــــــتَ مأمونــــــــــاً عَلَ

  

ای بزرگ طعام همراه ای بریان و نان بسیار و کاسهناگاه غالمی سیاه آمد و برّه. بازگشتم و پشت به زمزم بازنهادم
مـن در خزان خزان بیامدند و . یاران را اشارت کردم. آن را پیش من بنهاد. آری: ابوعقال تویی؟ گفتم: او و گفت

  ».میان ایشان همچون یکی از ایشان بودم

  حَمّاد قُرَشی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۶۹
  .رفته استاز بزرگان مشایخ بوده، جنید به وی می. بغدادی است. کنیت او ابوعمرو است

اد قرشـی را ندیـدیم«: جعفر خُلدی گوید تـا  بـه در سـرای وی شـدیم، وی نبـود، بنشسـتیم. چند روز برآمد که حمـّ
وی چیزی خوردنی نداشته بود، مقنعه از سر اهل بازکرده بود و فروخته و به چیـزی داده، . در حجره شدیم. بیامد

آخـر سـوگند . پیچیـدداد و وی مـیشخصی درآمد و سی دینـار زر آورد، وی را مـی. درآورد و پیش اصحاب نهاد
ن فروخته است و چیزی خریده، بنگرید کـه چـه مـیامروز مقنعۀ م: اهل وی از خانه آواز داد که. خورد و نپذیرفت

علـم آن را بـا مـن : جنید او را بخوانـد، گفـت. پیش جنید رفتم و آن قصه را بازگفتم«: جعفر خلدی گوید» !کند
این را : آوازی شنیدم که گفتند. به بازار شدم و آن مقنعه دالل را دادم، گرد برآمد و آن را بفروخت: گفت! بگوی

أصِـبْتَ، : جنیـد او را گفـت. آن سـی دینـار جـواب آن بـود، از آن نپـذیرفتم. ی، جـواب آن بـه تـو آیـدبرای ما کرد
  ».صواب کردی که نگرفتی

  ».نگرید که به پاداش غرّه نگردید«: شیخ االسالم گفت



 

۶۵  

  ابوالحسني نوری، قدس اللّه تعاىل سره -۷۰
معـروف اسـت بـه . محمد و احمد در سـرت اسـتاز طبقۀ ثانیه است، و نام وی احمدبن محمد، و گویند محمدبن 

بـا سـری . مولـد وی بغـداد بـودهو منشـأ و  که شهری بوده میان هرات و مرو پدر وی از بَغْشور است. ابن البَغَوی
از اقران جنید بود، . محمدعلی قصّاب و احمد ابوالحواری صحبت داشته و ذوالنون مصری را دیده بود سقطی و

وی شوری داشت، وقتـی جنیـد را از صـرب و . جنید به علم مه بود و نوری به زندگانی. د بودتر از جنیاما تیز وقت
تـو وقـت محنـت صـوفیان بـه یـک «: نوری بانـگ بـر وی زد کـه. توکل چیزی پرسیدند، خواست که جواب گوید

سـنۀ  و وی پـیش از جنیـد برفتـه از دنیـا،» !سوی باز شدی و دست در دانشمندی زدی، سخن این طایفـه مگـوی
  .خمس و تسعني و مأتني، و فی تاریخ الیافعی انه توفّی سنة ست و ثمانني و مأتني

  ».ذَهَبَ نِصْفُ هذاَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ النُّورّي«: چون نوری برفت، جنید گفت
: نـدگفت» .ال، أَسـتَجلبُ الغَفْلـة«: گفـت» تَستَجلبُ الـذِّکرَ؟«: نوری همیشه تسبیح داشتی در دست، وی را گفتند

  ».جویمنی، بلکه به این تسبیح غفلت می«: گفت» در یاد تو بود؟ تعاىل خواهی که اللّهبه این تسبیح می«
  ».الیغُرَّنَّکَ صَفاءُ العُبُودِیّةِ، فَانَّ فیه نِسْیانُ الرّبوبیّة«: و هم وی گفته

: گفـت» پـس عقـل چیسـت؟«: گفتنـد» .بـه اللّـه«: گفـت» را بـه چـه شـناختی؟ تعاىل اللّه«: و وی را گفتند که
  ».عاجز است، راه ننماید مگر به عاجز«

إذا اسْتَرَ الحـقُّ . خود را از کسی بازپوشد، هیچ دلیل و خرب او را به او نرساند تعاىل هرگاه اللّه«: و هم وی گفته که
  ».عَنْ أحدٍ لم یهدِهِ اسْتِدْاللٌ والخربٌ

او چند سال : گفت. خواهم نوری را ببینممی: گفت. قصار آمدجوانی خراسانی به ابراهیم «: شیخ االسالم گفت
ای در ویرانـه لدو سا. گشت، با کس نیامیختیک سال گرد شهر می. نزدیک ما بود، هیچ از دهشت بريون نیامد

: آن جوان گفـت. و ساىل زبان بازگرفت با کس سخن نگفت. ای به کرا گرفت، هیچ بريون نیامد مگر به نمازخانه
ای؟ بـا کـه صـحبت داشـته: نوری گفـت. چون درآمد. وی را به نوری داللت کرد. خواهم که وی را ببینمه میالبتّ

: آری، گفـت: کند؟ گفـتدهد و اشارت میآن مرد که از قرب نشان می: گفت. با شیخ ابوحمزۀ خراسانی: گفت
  ».استاینجا که ماییم قربْ بُعدِ بُعد : چون به او رسی وی را سالم گوی و بگوی

  ».قرب نگویند تا مسافت نبود، و تا مسافت بود دوگانگی به جای بود، پس قرب بُعد بود«: ابن االعرابی گوید
  ».تر از تعبد متعبدان هزار هزار سالساعتی از عارف بر موىل، گرامی«: و هم نوری گفته که

  ».رتُ ذلِکَ النّورنظرتُ یوماً إلَی النّورِ، فلم اَزَلْ أنظر الیه حتی صِ«: و هم وی گفته

  سید الطائفه جنید البغدادی، قدس سرّه - ۷۱
قواریری و زجاج از آن . کنیت او ابوالقاسم است، و لقب وی قواریری و زجاج و خزاز است. از طبقۀ ثانیه است

  .گویند که پدر وی آبگینه فروختی
ه کـان یعمـل انّ الخزّاز بالخاء المعجمة و الزّاء المشدّدة «: و فی تاریخ الیافعی المکّررة، و انما قیل له الخـزّاز النـّ

  ».الخّز
انـد مذهب ابوثَوْر داشت مهینه شاگرد شـافعی، و گفتـه. گویند اصل وی از نهاوند است، و مولد و منشأ وی بغداد

با سری سـقطی و حـارث محاسـبی و محمـد قصـاب صـحبت داشـته بـود و شـاگرد . مذهب سفیان ثَوْری داشت
ز ایمۀ و سادات این قوم است، و همه نسبت به وی درست کننـد، چـون خـرّاز و رُوَیـم ونـوری و وی ا. ایشان بود



 

۶۶  

  .شبلی و غريهم
  ».إمامُنا يف هذا العِلْمِ وَمَرْجِعُنا المُقتَدی به الجنیدُ«: ابوالعباس عطا گوید

ام؟ ید صـحبت داشـتهمن بی ادب باشم و نیم روز با جن«: وی گفت» !ای بی ادب«: خلیفۀ بغداد رُویم را گفت
  »یعنی هر کس که با وی نیم روز صحبت داشته باشد، از وی بی ادبی نیاید، فکیف که بیشرت؟

  ».اگر عقل مردی بودی، بر صورت جنید بودی«: شیخ ابوجعفر حداد گوید
به شام و ابوعثمـان جنید به بغداد و ابوعبداللّه جال : اند که ایشان را چهارم نبودهاند از این طبقه سه تن بودهگفته

  .حريی به نشابور
انـه : کذا فی کتاب الطبقات و الرسالة القشـريیة، و فـی تـاریخ الیـافعی. در سنۀ سبع و تسعني و مأتني برفته از دنیا

  .اعلم تعاىل واللّه. مات سنة ثمان و تسعني و قیل فی سنة تسع و تسعني و مأتني
: گفـت» مـا تَقُـولُ يف الشُـکْرِ یـا غُـالم؟«: سری سقطی گفـت. دکرایام صغر با کودکان بازی می رروزی جنید د

جنیـد » .ترسم که بهرۀ تو همني از زبان تو باشدبسیار می«: سری گفت» .الشُکْرُ ان التَستَعني بنعمه علی معاصیه«
ه بودم تـا آن کـه روزی بـر وی درآمـدم و آنچـه محتـاج الیـه وی بـود، همـراهمیشه از آن سخن ترسان می«: گفت

ـّقدرخواسته بودم که این را بر دست مفلحـی یـا  سبحانه بشارت باد ترا که از حضرت حق: درآوردم، گفت ی موفـ
  ».به من رساند

داشـتم و و مـن نفـس خـود را مـتهم مـی» !مجلس نـه و مـردم را سـخن گـوی«: جنید گفت که سری مرا گفت که
در یکـی از شـبهای جمعـه بـه خـواب  ه علیه و سلّمصلّی اللّ تا آن که حضرت رسالت را. دانستماستحقاق آن نمی

مـرا «: گفت. بیدار شدم و پیش از صبح به در خانۀ سری رفتم و در بکوفتم» !تَکلَّمْ عَلَی النّاسِ«: دیدم که گفت
جنیـد سـخن : خرب منتشر شـد کـه. پس بامداد مجلس نهادم و آغاز سخن کردم» راستگوی نداشتی تا ترا نگفتند؟

 ما مَعْنی قَوْلِ رسـول اللّـه! ایّها الشّیخ«: نی ترسا، نه در لباس ترسایان، بر کنار مجلس بیستاد و گفتجوا. گویدمی
ساعتی سر در پـیش افکنـدم، پـس «: جنید گفت» إتّقُوا فِراسَةَ المُؤمِنِ، فانّه یَنظُرُ بِنُورِ اللّهِ؟ :صلی الله علیه و سلّم
  ».سالم تو رسیده استاسالم آور، که وقت ا: سر برآوردم و گفتم
گویم در این دو کرامـت پندارند که جنید را در این یک کرامت است، و من میمردم می«: گوید کهامام یافعی می

  ».یکی اطالع وی بر کفر آن جوان، و دیگر اطالع وی بر آن که وی در حال اسالم خواهد آورد. تاس
  ».اگر از کجا بودی برسیدی«: گفت» گویی؟این علم از کجا می«: جنید را گفتند
  ».تصوف آن است که ساعتی بنشینی بی تیمار«: و وی گفته

بی تیمار چه بـود؟ یافـت بـی جسـنت و دیـدار بـی نگریسـنت، کـه بیننـده در دیـدار علـت «: شیخ االسالم گفت که
  ».است

  ».الوَجْدِ إسْتِغْراقُ الوَجدِ يف الْعِلْمِ خريٌ مِن اسْتِغْراقِ العِلْمِ يف«: و هم وی گفته
  ».أشْرَفُ الْمَجالِسِ وَأعْالها الْجُلُوسُ مَعَ الفِکْرَةِ يف میدانِ التُّوحیدِ«: و هم وی گفته
ىل غَـري ا عَزَّوَجَـلَّ و إیّاک ان تنظُر بِالْعَیْنِ الّتي بهـا تشـاهِدُ اللّـهُ. أصرفْ هَمَّکَ إلَی اللّهِ، عَزَّوجلَّ«: و هم وی گفته

  ».فَتسقط عَنْ عَیْنِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اللّهِ
  ».موافقت با یاران بهرت از شفقت«: و هم وی گفته است که

  ».طاعت داری به از حرمت داری«: شیخ االسالم گفت
از وی پرسـیدم . من شاگرد محمدبن علی قصابم. اممردمان پندارند که من شاگرد سری سقطی«: و هم جنید گوید

  ».خُلُقٌ کریمٌ یُظْهِرُهُ الْکَریمُ يف زَمانٍ کریم، مِنْ رَجُلٍ کریمٍ بني قومٍ کِرامٍندانم، لکن : تصوف چیست؟ گفت: که



 

۶۷  

خلقی است کریم، ظاهر می: ندانم، پس گفت: سخنی ظریف و نیکو است که اول گفت«: شیخ االسالم گفت که
  ».که آن خلق چیستداند  تعاىل واللّه. کند آن را کریم، در زمان کریم، از مرد کریم، میان قوم کریمان

اذا صافی عبداً إرْتَضاهُ بخالصته وَعَدَّهُ من خاصّته، ألقی الیه کَلِمَةً کَریمَةً مِنْ لِسانٍ کَـریمٍ يف «: شیخ االسالم گفت
  ».وقتٍ کریم عَلی مَکانٍ کَریم، بَیْنَ قَوْمٍ کِرامٍ

عِ گوش آسوده بَـر دل تشـنه بگذرانیـده و سخنی تازه به دست بیخودی از حق فراستانیده و به قِمْ: الکلمة الکریمة
تشـنه را شـراب و خسـته را درمـان، شـنیدن . سخنی از دوستی و از دوسـت نشـان. به جان فرا ازل نگران رسانیده
  .اسان و از او باز رسنت نتوان

  مِـــــنْ بـــــاب الْهَـــــوی إنْ أَرَدْتَــــــهُ دُخُولُـــــکَ

  

 یَســــــــــريٌ، وَلکِــــــــــنَّ الخــــــــــروجَ عَســــــــــريُ 
  

سـخن . نه گوینده دانست و نه زبان. از زبانی و چه زبان؟ از حق ترجمان، و برنامۀ صحبت عنوان: من لسان کریم
  .همه به گوش شنوند و آن به جان

در چه زمان؟ در زمانی که جز از حق یاد نیست در آن، و گذشتۀ عمر خجل اسـت ازنیکـویی آن و : فی وقتٍ کریم
  .عمر جهانیان از آرزوی آن گریان

  . جایی که نه دل پراکنده، و نه زبان خواهنده و نه مستمع بازنگرنده: یمٍعلی مکانٍ کر
  .نزدیک محقق گویان و مستمع سوزان و ناظر پرسان: بنيَ قومٍ کرامٍ

ایـن جنـون : مرا نگویی کـه: وی را گفت. وقتی جنید، یا ذوالنّون، فرا فُلَیج مجنون رسید«: شیخ االسالم گفت که
  ».بِسْتُ يف الدُّنیا، نَجُنِنْت بِفراقِهحُ: تو از چیست؟ جواب داد

  ».البَالءُ هُوَ الغَفْلَةُ عَنِ المُبْلي«: گفت» بال چیست؟«: جنید راپرسیدند که
  ».العافِیةُ قَرارُ القَلْبِ مَعَ اللّهِ لَحْظَةً«: گفت» عافیت چیست؟«: و شبلی را پرسیدند که

یکـی حجـاب خلـق اسـت و دوم : افتم که حجاب سـه اسـتپريان خراسان را بر آن ی«: شخصی جنید را گفت که
رُؤیَـةُ : خـاص محجـوب بـه چیـز دیگـر اسـت. ایـن حجـاب دل عـامّ اسـت«: جـواب داد کـه» .دنیا و سیم نفـس

  ».األعْمالِ، وَمُطالَعَةِ الثَّوابِ علیها، وَرؤُیَةُ النِعْمةِ
سـت و آن کـه پـاداش جویـد بـر آن و آن کـه آن که کردار خود بیند، دل او از اللّـه محجـوب ا: شیخ االسالم گفت

  ».ازمنعم به نعمت نگرد، هم محجوب است
پاداش طاعـت فراچشـم آمـدن و طلـب کـردن . مُطالَعَةُ األعْواضِ عَلَی الطّاعاتِ مِنْ نِسْیانِ الفَضْلِ«: واسطی گفته

  ».را فراموش کردن است تعاىل ثواب، فضل و منت اللّه
  ».لذّاتِ الطّاعاتِ، فَانّها سُمُومٌ قاتِلَةٌایّاکم و «: و هم واسطی گفته

  ».حَالوةُ الطّاعاتِ وَالشِّرْکُ سوآءٌ«: فارس عیسی بغدادی گفته است
طاعت بگزار . تا از خود نپسندی خوشت نیاید و لذت نیابی و پسند از خود شرک است«: شیخ االسالم گفت که

  »!مپسند و به وی سپار، و پسند خود بر روی دیو زنچنانکه فرمان است به شرط علم و سنت و آن گاه از خود 
  إذا مَحاسِــــــــــــني اللّــــــــــــائي اسُــــــــــــرُّبها

  

 کَیـــــفَ أَعْتَـــــذرُ؟: هِـــــیَ الـــــذُّنوبُ، فَقُـــــلْ يل 
  

  ».کُّل العَمَلِ مِنْ عَطائه یَکونُ«: فقال» یَکُونُ عَطاءٌ مِنْ غريِ عَمَلٍ؟«: سئل الجنید

  عاىلرْنَبی، رحمه اللّه تابوجعفر بن الکُ -۷۲
  .از اقران جنید است و گفته اند از استادان وی، و از اجلّۀ مشایخ بغداد بود

. جنید در روز وفات ابن الکَرْنبی باالی سر وی نشسته بود، سر خـود بـه آسـمان برداشـت«: جعفر خُلدی گوید که



 

۶۸  

مَعْناهُ انَّ ! ت و دوریبُعد اس: ابوجعفر گفت. سر خود به سوی زمني فرو افکند! بُعد است و دوری: ابوجعفر گفت
  ».الحقَ أقْرَبُ إلَی الْعَبْدِ مِنْ اَنْ یُشارِ إلیه يف جَهَةٍ

  کَهْمَس بن الحسني الهمدانی، رحمه اللّه تعاىل -۷۳
شـبی در «: وی گفتـه اسـت کـه. با بسیاری از مشایخ صحبت داشـته بـود. از همدان بود. کنیت وی ابومحمد بود

سالم کرد و . چون دربگشادم، جنید بود. جنید باشد: با خود گفتم. دم، یکی در بزدهمدان در خانۀ خود نشسته بو
دیگـر روز در همـدان طلـب کـردمش . ام، معلوم شـد راسـتی خـاطر تـو و بازگشـتقاصد به زیارت تو آمده: گفت

مـان شـب ه. فالن وقت وی غایب بود؟ هیچ کس نشان نـداد: نیافتم و از جمعی که از بغداد رسیدند، پرسیدم که
   ».آمده بود و رفته

  عمروبن عثمان المکی الصّوفی، قدس سرّه -۷۴
کنـد و بـا  درسـت نسبت با جنید. استاد حسني منصور حالج است. کنیت او ابوعبدالله است. از طبقۀ ثانیه است

بْتُ أحَـداً کـان ماصَـحِ«: را دیده بود وَکانَ یَقُـولُ یو ابوعبدالله نباج. خراز صحبت داشته و از اقران ایشان است
  ».أنْفَعُ يل صُحْبَته وَرُؤیته مِنْ ابی عبداللّه النباجی

سخن او باریک شد وی را به کالم منسوب کردند و مهجور . اصل وی از یمن است. و عالم بوده به علوم حقایق
  .ساختند و از مکه بريون کردند به جده رفت، وی را قاضی کردند

سـبع و تسـعني و : انّه تُوُفّی ببغداد، سـنة سـت و تسـعني و مـأتني، و قیـل«: وزیو فی کتاب صفة الصفوه البن الج
  ».انّه تُوُفّی بمکة و األوّلُ اصحّ: احدی و تسعني، و یقال: قیل

  ».المُروُءَةُ التَّغافُلُ عَنْ زَلَلِ اإلخوان«: وی گفته
  ».لدّنیا، و تخصَّهم بالدّعاءِ يف العُقْبیالمُروُءَةُ أن تبذُلَ إلخْوانِکَ جاهَک و مالَک يف ا«: صو قال ابوحف

و  یعنـی عبـارت بـر کیفیـت. الیَقَعُ عَلی کیْفیّةِ الْوَجْدِ عبارةٌ، النه سِرُّ اللّهِ عِنْدَ المُـؤمِننيَ«: وهم عمروبن عثمان گفته
د کـرد آن انـدر آن تصـرف توانـ حق است به نزدیک مؤمنان و هرچه عبارت بنده جد دوستان نیفتد زیرا که آن سرّ

  ».حق نباشد از آن که تکلف بنده بالکلیه از اسرار ربانی منقطع بود سرّ
. بیمـار شـد، و مـدتی برآمـد. پدر وی مـانع آمـد. و گویند که عمرو به اصفهان آمد نوجوانی به صحبت وی پیوست

عمـرو . خوانـدال چیـزی بآن جوان التماس کرد که قّو. روزی عمرو برخاست و با جمعی فقرا به عیادت وی رفت
  :ال اشارت کرد، این بیت بخواندبه قّو

ـــــــ ـــــــدٌمـــــــايل مَرضْ ـــــــدْني عائ ـــــــمْ یَعُ   ُت فَلَ

  

 مِـــــــــنْکُم وَیَمـــــــــرَضُ عَبْـــــــــدُکم فـــــــــأعُودُ 
  

ال ایـن بیـت قـّو» !دیگـر بخـوان«: گفت. چون بیمار این بشنید، برخاست و بنشست و شدت بیماری او کمرت شد
  :دیگر بخواند

ــــــی ــــــي عَلَّ ــــــن مَرَض ــــــدُودُکُموَاشــــــدُّ مِ   صُ

  

ـــــــــدیدُ  ـــــــــیَّ شَ ـــــــــدکُم عَلَ ـــــــــدُودُ عَبْ  وَصُ
  

ای که در دلش گذشته بود توبه کرد و وی را بـه وپدر از اندیشه. بیماری از وی زایل شدو صحیح النفس برخاست
  .عمرو تسلیم کرد، و یکی از بزرگان طریقت شد

جودُ إفْرادِه مَعَ معْرِفَةِ اوصافه یافت یگانـه وُ«: گفت» ماقانُونُ الذِّکرَ يف الجملةِ؟«: روزی علی سهل وی را گفت
  ».داشنت او، پس شناخنت صفات او

خـورد و مـیآن که إفراد موىل یابد نه آدمـی اسـت، ایـن کـه مـی. آدمی إفراد موىل نیابد«: شیخ االسالم گفت که



 

۶۹  

  ».خسبد چیز دیگر است

  شاهِ شجاع کرمانی، قدس اللّه تعاىل روحه -۷۵
ه ذراع بصـری . از رفیقان ابوحفص است. از اوالد ملوک بود. از طبقۀ ثانیه است با ابوتراب نخشبی و ابوعبداللـّ

استاد ابوعثمان حريی است و وی با قبا رفتی و باب فرغانی و نوری و سـريوانی . و ابوعبید بُسری صحبت داشته
برفتـه از دنیـا مـات بعـدَ سـنة  و شـاه پـس از ابـوحفص. اق با گلیم در زی کُردانو حريی با طیلسان رفتندی، و دّق

  .قبل الثلثمائة: و مأتني و قیل سبعني
و وی را کتابی است رد بر یحیی مُعاذ رازی در فضل غنا بر فقر که یحیی کرده و وی آن را جواب بـاز داده و فقـر 

  .هست(!) را بر غنا فضل نهاده، چنانچه 
درویشـی بـر  صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم ه مصـطفیاز فضل درویشی آن تمام است و کفایت کـ«: شیخ االسالم گفت

  ».توانگری برگزید و حضرت حق وی را آن اختیار کرد و بپسندید
  ».شاه شاهی بود«: خواجه یحیی عمار گفتی. و شاه شجاع بزرگ بود

ابـوحفص . شـاه شـجاع بـر سـر او بیسـتاد بـا قبـا، و از وی چیـزی پرسـید. روزی ابوحفص نشسته بود در نشـابور
در آن سـؤال بجـای آورد کـه » .من شاهم«: گفت» .به خدای که تو شاهی«: یست، او را دید با قبا، گفتبازنگر

وَجَـدْنا يف القَبـا مـا طَلَبْنـا يف «: گفـت» با قبـا شـاه؟«: گفت. دانست که آن سؤال جز وی نتواند کرد. شاه است
  ».العَبا

را بـه خـواب دیـد  تعاىل قتی در خواب شد، حقشاه چهل سال نخفته بود بر طمع وقتی، و«: شیخ االسالم گفت
  :بیدار شد و این بیت بگفت

  رَأَیْتُـــــــــک يف الْمَنـــــــــام سُـــــــــرُورَ عینـــــــــی

  

ــــــــــــنُّعسَ وَالْمَنامـــــــــــــا   فَأحْبَبـــــــــــــتُ التـَّ
  

  ».پس از آن پیوسته همی خفتی یا وی را خفته یافتندی یا در طلب خواب
  :لِلْمَجْنُونِ

ـــــــــیَةٌشـــــــــو اّنـــــــــی ألستَغْ   ی وَمـــــــــابي غَشْ

  

ـــــــالَ  ـــــــی خیالی ـــــــکَ یلق ـــــــاالً مِنْ ـــــــلَّ خی  عَ
  

: شـاه گفـت. دادکسـی نمـی. درویشـی بـر پـای خاسـت و دو مـن نـان خواسـت. روزی شاه در مسجد نشسته بود
. فقیهـی آنجـا نشسـته بـود، آن را بشـنید» کیست که پنجاه حج من بخرد به دو من نان، و به این درویـش دهـد؟«

  »هرگز خود را قیمت ننهادم، کردار خود را چه قیمت نهم؟: گفت »استخفاف با شریعت؟! ایّها الشّیخ«: گفت
رَ باطِنَـه بِـدَوامِ المُراقَبَـةِ وَظـاهِرَه  ضَّمَنْ غَ«: و هم وی گفته بَصَرَهَ عَن الْمَحارِم وَأَمْسَکَ نَفْسَهُ عَن الشَّهواتِ، وَعمـَّ

  ».باتِّباعِ السُّنَّةِ لَمْ یَخْطَأَلَهُ فِراسَةٌ

  حريی، قدس اللّه تعاىل روحهابوعثمان  - ۷۶
شـاگرد شـاه . اصـل وی از ری اسـت. نام وی سـعیدبن اسـماعیل الحـريی النیسـابوری اسـت. از طبقۀ ثانیه است

اسـتاد . امـام و یگانـۀ وقـت بـود. شجاع است، و با ابـوحفص حـداد و یحیـی مُعـاذ رازی صـحبت داشـته اسـت
  .با شاه شجاع از مرو به نشابور آمد. نشابوریان است

شـاه بازگشـت، و وی » .تو کسـی نـداری. اینجا بایست، که شاه آنجا أشغال و عیال دارد«: ابوحفص وی را گفت
ابوحفص برای وی مجلس نهـاد در مـاه ربیـع الّـاول، سـنة ثمـان و تسـعني و مـأتني برفتـه . پیش ابوحفص بایستاد

  .ازدنیا و قرب وی در نشابور است



 

۷۰  

  ».ایشان که خود را نبینند: گفت» اند؟جوانمردان که«: وی را گفتند
  ».الشّوقُ مِنْ شَعائرِ المَحبَّةِ«: و هم وی گفته

اند که ربانی آن بود که شاگردان را به کمینـۀ علـم برپورانـد تـا قـوی شـود علـم و وی را امام و مقتدای ربانی گفته
  .در سخن ضعیف است اما در معاملت نیکوست. و وی چنان بود. مهني را

  ».التّهاوُنُ باألمْرِ من قِلَّةِ المَعْرِفَةِ باألمْرِ«: هو هم وی گفت

  زکریّا بن دُلُویَّه، رحمه اللّه تعاىل -۷۷
از اهل نشابور بوده است از شاگردان احمد حَرْب، از جملۀ زهـاد و متـوکالن بـود ودر . کنیت وی ابویحیی است

  .لقمه نیک با احتیاط بوده است و از کسب خود خوردی
هر که چون ابویحیی زید، او را اندیشۀ مرگ نبود و اندیشـۀ بعـد از «: گفته است رحمه اللّه تعاىل حريیابوعثمان 

  ».مرگ هم نبود
  .و وفات وی در سنۀ أربع و تسعني و مأتني بوده، به نشابور

  زکریّا بن یحیی الهروی، رحمه اللّه تعاىل - ۷۸
ا از جملـۀ ابـدال «: گفتـه اسـت کـه ه اللّـه تعـاىلرحمـ احمـد حنبـل. از کبار مشایخ بود، و مستجاب الـدعوه زکریـّ

  ».است
  ».از جملۀ صدّیقان بود. زکریّا را دیدم و با او صحبت داشتم«: ابوسعید زاهد گفته است که

  .وفات وی در هرات بوده، در رجب سنۀ خمس و خمسني و مأتني

  زیاد الکبري الهمدانی، رحمه اللّه تعاىل -۷۹
  . بوده و فقیه و مستجاب الدّعوه بوده قُدِّس سرُّه بت جنیداز همدان بود و در صح

زیاد را دیدم در محراب نشسته و دعای . وقتی در مسجد آدینه شدم«: گفته است که رحمه اللّه کَهْمَس الهمدانی
   ».هنوز دعا به آخر نرسیده بود که باران چنان بگرفت که به خانه باز نتوانستم آمد. کنداستسقا می

  بوعثمان مغربی، قدّس اللّه تعاىل سرّها -۸۰
از ناحیـت . شاگرد ابوالحسني صایغ دینوری است. نام وی سعید بن سلّام المغربی است. وی از طبقۀ پنجم است

ای آنجـا وی را قصـه. سالها در مکه مجاورت کرده و آنجا سیّد الوقـت و یگانـۀ مشـایخ بـوده. قريوان مغرب بوده
در سنۀ ثالث و سبعني و ثلثمائه قرب وی در نشابور است، پهلوی ابوعثمـان . ر نشابور برفتافتاد به نشابور آمد و د

صحبت داشته بـا ابـوعلی کاتـب و حبیـب مغربـی و بـوعمرو . هر سه پهلوی یکدیگرند. حريی و ابوعثمان نصیبی
  .زجاج و ابویعقوب نهرجوری را دیده بودو صاحب کرامات ظاهر بود و فراست تیز

ابتدای درآمدن من در این کار آن بـود کـه مـن اسـبی و سـگی داشـتم و در یکـی از جزایـر پیوسـته «: وی گفته که
آن سـگ . روزی خواستم که از آن کاسه شري خورم. کردمای داشتم چوبني که در آن شري میکردم و کاسهشکار می

ورم، بخبار دوم قصد کردم که شري چون . بانگ بسیار کرد و بر من حمله آورد، چنانکه مرا از شري خوردن بازداشت
در سـاعت . چون بار سیم خواستم که بخورم، سـر در آن کاسـه کـرد و شـري را خـوردن گرفـت. باز بر من حمله کرد
چـون آن را . همانا که وی دیده بود که ماری سر در آن شري کـرده بـود، خـود را فـدای مـن کـرد. آماس کرد و بمرد



 

۷۱  

  ».آمدمدیدم،توبه کردم و در این کار در
آن روز کـه مـن از دنیـا بـروم، «: شیخ االسالم گفت که ابوالحسني کواشانی مرا گفت که ابوعثمان مغربی گفت کـه

دیـد چون وی برفت، من حاضر بودم در نشابور، کس کس را نمی«: ابوالحسني گفت که» .فرشتگان خاک پاشند
  ».از بسیاری گرد

  ».، در حرم بول نکرده بود حرمت حرم راوی سی سال در مکه بود«: شیخ االسالم گفت که
  ».حَةِ الدَّمِئِالیَجیءُ هذَا األمْرُ الّا بِرا«: ثمان گفتهوعو ب

  ».االعْتِکافُ حِفْظُ الجَوارحِ تَحْتَ األوامِر«: و هم وی گفته
  ». کندوی را به مرگ دل مبتال تعاىل هر که صحبت توانگران بر صحبت درویشان برگزیند، اللّه«: و هم وی گفته
العاصي خَیْرٌ مِنَ الْمُدَّعي، ألنَّ الْعاصي أَبَداً یَطْلُبُ طَریقَ تَوْبَتِه، وَالْمُـدَّعي یخـبط أبـداً يف خِیـالِ «: و هم وی گفته

  ».دَعْواهُ

  ابوطالب االخمیمی، رحمه اللّه تعاىل -۸۱
  .از جملۀ مشایخ بود، و ازوی کرامات بسیار ظاهر شد

  ».گفتابوطالب را دیدم با مرغان سخن می«: ابوعثمان مغربی گوید
. در راه از سِباع خوف عظیم پدید آمد، و سـباع بسـیار بودنـد. با ابوطالب در سفر بودم«: وهم ابوعثمان گوید که

پـس مـرا . ابوطالب شب آنجا مقام کرد، و من هیچ نخفتم از خوف و او بخفـت. باید گذشتسبکرت می: من گفتم
چـون . را خوف حق بود، از هیچ چیز نرتسده هر ک: گفت. از خوف سباع خوابم نیامد: چرا نخفتی؟ گفتم: گفت

  ».ترسی بعد از این با من صحبت نداری، و برفتتو از سباع می
   »را زَهره بودی که نام تو بر زبان راندی؟ه اگر نه فرمان تو بودی، ک! الهی«: وی گفته است در مناجات

  النّیلی، رحمه اللّه تعاىلطلحة بن محمدبن الصّبّاح  -۸۲
  .از کبار اصحاب ابوعثمان حريی است مات سنة اثنتني ثلثمائه

» پذیرنـد؟دهـم و نمـیخواهی ترا پندی دهم که پنجاه سال است تـا خلـق را مـی«: ابوعثمان مغربی وی را گفت
  ».گ برخیزدتهمت بر کردار خود نه تا قیمت گريد و تهمت از خلق برگري تا جن«: گفت» .خواهم«: گفت

دیدن فضل او و عیـب خـود و عـذر خلـق و ایـن را : سه جزو است تعاىل صحبت با اللّه«: شیخ االسالم گفت که
خواهد ایشان زیر قَدَر و حکـم او مضـطرّند و عیـب خـود رود که او میعذر خلق بني که همه آن می. چهارم نیست

  ».بني تا منّت یاد آید
دست به سـر ابویعقـوب میـدانی فـرو آوردم در «: یبی گفت که شبلی گفت کهشیخ االسالم گفت که ابوعثمان نص

  »!آمني: هیچ موی نبود بر تن او که نگفت! جَبَرَک اللّه: گفتم. رفتمآن وقت که به مصر می

  ابوالعباس بن مسروق، قدّس اللّه روحه -۸۳
به بغداد ساکن شد و هـم آنجـا از اهل طوس است . احمدبن محمد بن مسروق استنام وی . از طبقۀ ثانیه است

  .اعلم تعاىل اند در صفر سنۀ ثمان و تسعني و مأتني و اللّهاز دنیا برفت،در سنۀ تسع و تسعني و مأتني و گفته
شاگرد حارث محاسبی و سَرّی سَـقَطی و محمـدبن . از استادان ابوعلی رودباری است. جنید از وی حکایت کند

  .با ایشان صحبت داشته از قدمای مشایخ قوم است و أجلّۀ ایشان. ی استمنصور و محمدبن الحسني البُرجالن



 

۷۲  

شب شنبه نشسته بودمی، و مادر و پدر من بر من می«: شیخ االسالم گفت که ابوالعباس مسروق بغدادی گوید که
  ».بودمی گریستی از صعبی آن که من از نماز آدینه آمده بودمی و از بس که پريان دیده بودمی و سخنان که شنیده

  ».خُلُوُّ األسْرارِ مِمّا مِنْهُ بُدٌّ، وَتَعلّقُها بِما لَیْسَ مِنْهُ بُدٌّ«: سُئل عَنِ التّصوّف، فقال
  ».مَنْ تَرَکَ التّدبريَ عاشَ يف راحَةٍ«: و هم وی گفته

  شیخ ابوالعباس مُوره زن بغدادی، رحمه اللّه تعاىل -۸۴
  ».ویشنت را مشغول کن پیش از آن که ترا در شغل افکندنفس خ«: شیخ االسالم گفت که وی گفته که

  لَقَـــــــدْ جَلَـــــــبَ الفَـــــــراغُ عَلَیْـــــــکَ شُـــــــغْلًا

  

ــــــــــراغ  ــــــــــنَ الْفَ ــــــــــبَالءِ مِ ــــــــــبابُ الْ   وَأسْ

  

   روحه ابوعبداللّه المغربی، قدّس اللّه تعاىل -۸۵
اهیم بـن شـیبان گوینـد کـه اسـتاد ابـراهیم خـواص و ابـر. از طبقۀ ثانیـه اسـت، نـام وی محمـدبن اسـماعیل اسـت

و عمر ابوعبداللّه صـد و بیسـت . کرمانشاهی و ابوبکر بیکندی است، و شاگرد ابوالحسني علی رزین هِرَوی است
و ابوالحسني شاگرد عبدالواحد زید بَصْری اسـت و . صد و بیست سال ابوالحسني و دو سال بود و عمر استاد وی

و قرب ابوعبداللّه بر سر کوه طور سینا اسـت، پهلـوی . تعاىل عبدالواحد زید شاگرد حسني بصری است، رحمهم اللّه
  .در زیر درخت خَرنوب ابوالحسني علی بن رزین استاد وی

  .گویند که در سنۀ تسع و سبعني و مأتني برفته از دنیا و در سرت آن است که در سنۀ تسع و تسعني و مأتني برفته
  ».آنجا که خلق را تاریکی بودی، وی را روشنی بودی. وی هرگز تاریکی ندیده بود«: شیخ االسالم گفته که

مئونت شـهوت را از مـن بـاز سـتاند، مـرا  تعاىل به آن خدای که بوعبداللّه مغربی را بیافرید که اگر اللّه«: وی گفته
 کرّم اللّـه تعـاىل وجهـه این آن است که علی بن ابی طالب» !در بهشت شو: دوسرت از آن باشد که اکنون مرا گوید

اگر مرا اختیار دهند که در بهشت شو یا در مسجد، من در مسـجد شـوم کـه بهشـت نصـیب مـن اسـت بـه «: گفت
  ».نزدیک او و مسجد نصیب او است نزدیک من
و چندان نزدیکـی بنده به ا«: سخن به جایی رسید که گفت. گفتوقتی ابوعبداللّه مغربی بر سر کوه سینا سخن می

  .آمدشد و به هامون مینگ از کوه بجنبید و پاره پاره میس» .فرد را جوید که فرد ماند
  ».أفْضَلُ األعْمالِ عمارَةُ الَأوْقاتِ يف المُوافِقاتِ«: و وی گفته

  ».ما فَطِنَتْ إلّا هذِهِ الطّائفَةُ، وَاحْتَرَقَتْ بِما فَطِنَتْ«: و هم وی گفته
  :و ألبی عبداللّه المغربی، قُدِّس سرُّه

ـــــــــدُّ ـــــــــنْ یَعُ ـــــــــا مَ ـــــــــاًی  الوصـــــــــالَ ذَنْب
ــــــــــي إنْ ــــــــــدَیْکَ حُّب ــــــــــی لَ   کــــــــــانَ ذَنْب

  

ـــــــــذُنُوب  ـــــــــن ال ـــــــــذاري م ـــــــــف اعت  کی
 فَـــــــــــــــــأنّني مِنـــــــــــــــــه ال أَتُـــــــــــــــــوبُ

  

تـر هرگـز از دنیـا منصـف. ما رَأَیْتُ أَنْصَفَ مِنَ الدّنیا، إنْ خَدَمْتَها خَدَمَتْکَ، و ان تَرَکْتَها تَرَکَتْـکَ«: و هم وی گفته
وی ترا خدمت کند و چون از وی اعراض کنـی و طلـب خداونـد بـر دسـت  اگر وی را خدمت کنی. چیزی ندیدم

پس هر که به صدق از دنیا اعراض کند از شـر او ایمـن گـردد و از . گريی از تو بگریزد و اندیشۀ آن بر دلت نیاورد
  ».آفت وی رسته شود

  ابوعبداللّه النباجی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۸۶
ــد اســت ــن یزی ــام وی ســعید ب ــدمای مشــایخ اســتوی ا. ن ــون مصــری و از اســتادان احمــد . ز ق ــران ذوالن از اق



 

۷۳  

  .ابوالحواری
  ».األدَبُ حِلْیَةُ الْاَحرارِ«: نباجی گفت

  ».لِکُلِّ شیءٍ خادمٌ، وَخادِمُ الدّینِ األدَبُ«: و هم وی گفته
  ».ز او نیستچشم بر او دار که هیچ نشان روشنرت ا«: شیخ االسالم گفت که بوعبداللّه نِباجی گوید که

چون قصد درست کنـی، مـرا «: گفت» الهی من ترا کجا یابم؟«: گفت علیه السالم هم ابوعبدالله گوید که موسی
  ».یابی

  ».چون قصد درست کردی، وی را بیافتی«: و کتانی گوید که
  ».التعرّج، آن یک گام است«: و حالج گوید

  ».تی، به او رسیدیچون از خود درگذش. آن یک گام توئی«: شیخ االسالم گفت

  ابوعبداللّه األنطاکی، قدس اللّه تعاىل روحه - ۸۷
عمـری . از اعیان قوم بود و از سـادات ایشـان و عـالم بـه علـوم شـریعت. نام وی احمدبن عاصم األنطاکی است

حـارث و از اقـران بِشـر و سَـريّ بـود و مریـد . دراز یافت و با قدما صحبت داشته بـود و اتبـاع تـابعني را دریافتـه
  .محاسبی بود و به صحبت فضیل رسیده بود

از هیچ کس و هـیچ چیـزم حسـد نیایـد مگـر از معرفـت عارفانـه نـه معرفـت «: شیخ االسالم گفت که وی گفته که
  ».تصدیقی

معرفـت رسـمی چـون بـاران . معرفةٌ رسمیّةٌ کَقَطْرَةٍ وَسمیّةٍ، العلیالً تشـفی و ال غلـیالً تسـقی«: ابوعلی دقاق گوید
  ».تابستانی نه بیمار را شفا دهد و نه تشنه را سرياب گردانداست 

ترین فقر آن است که تو بدان متجمل باشی و أنفعُ الفَقْرِ ما کنتَ بِه مُتَجمِّالً وَ بِه راضِیاً، نافع«: و هم انطاکی گفته
ت مسـبب و رجـوع یعنی جمال خلق همه در اثبات اسباب بود و جمال فقر در نفی اسباب و اثبـا» .به آن راضی

. به او و رضا به احکام او، زیرا که فقر فَقْد سبب بود و غنا وجود سبب و بی سبب با حق بود و با سبب بـا خـود
ت و ناخوشـی عـالم سپس سبب محل حجاب آمد و ترک اسباب محل کشف و جمال دو جهان در کشف و رضا

  .اعلم تعاىل ، واللّهدر حجاب و سَخَط و این بیانی واضح است در تفضیل فقر بر غنا

  مُمشاد الدّینَوَری، قدس اللّه تعاىل سره - ۸۸
یگانه در علم، بـا کرامـات ظـاهر و احـوال . از بزرگان مشایخ عراق است و جوانمردان ایشان. از طبقۀ ثالثه است

اند گفته. ن بودبا یحیی جلّا و مه ازوی از مشایخ صحبت داشته و از اقران جنید و رُوَیم و نوری و غري ایشا. نیکو
  .در سنۀ تسع و تسعني و مأتني برفته از دنیا

  ».ای داده است در سرّ که هرگاه در آن نگرد اللّه بیندعارف را آئینه تعاىل اللّه«: وی گفته که
وی را در دل مؤمن جایی است که جز وی نرسد، چون به تفرقـه درمانـد بـه آن بـازگردد «: شیخ االسالم گفت که

  ».بیاساید
بـود حـال مریـدان و شـاگردان مـن چگونـه اندیشیدم که مرا گاه گـاه چنـني تفرقـه مـیدوش می«: صْری گوید کهحُ

خواهد بود؟ اگر نه آن بودی که دانستم که او جایی دارد در دل دوستان خود کـه جـز وی آن را نگـريد و جـز وی 
  ».آنجا نگذرد، پاره پاره شدمی

ـــــــونٍ أَتَّق ـــــــونٍ و ظُن ـــــــايل بعُی ـــــــا أُب ـــــــام   یه

  

ـــــکَ فیهـــــا  ـــــرّي مـــــراةٌ اَری وَجْهَ ـــــیَ يف سِ  لِ
  



 

۷۴  

کنند گوشۀ چشم بـه عاریـت چهل سال است که بهشت با هرچه در اوست بر من عرض می«: و هم مُمْشاد گفته که
  ».امبه آن نداده

 اپیغمـرب خـود ر تعاىل در صحبت و حضور او نگریسنت به غري او شرک است به او و اللّه«: شیخ االسالم گفت که
  »)انعام/۹۱(، قُلْ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ)نجم/۱۷(ما زاغَ البَصَرُ وَما طَغی : گویدمی صلّی اللّه علیه و سلّم

  ».ام تا او خود چه گویدام، با دل صافی به او شدهام و سؤال نربدههرگز به سر هیچ پري نشده«: و هم مُمشاد گفته
  ».اللّه، تعاىل همۀ معرفت صدق افتقارست به«: و هم وی گفته
  ».الحقِّ بَعیدٌ، و السّريُ مَعَ الحقِّ شَدیدٌطَریقُ «: و هم وی گفته

راه به حق دور اسـت مگـر او دسـت گـريد و صـحبت و صـرب کـردن و روزگـار گذرانیـدن بـا «: شیخ االسالم گفت
  ».خداوند سخت است مگر او مونس بود

کمینـه عقوبـت وی آن اسـت کـه هرگـز وی را آن  ،کـار کنـدهرکه بر دوسـتی از دوسـتان وی ان«: و هم مُمشاد گفته
  ».ندهند که او داشته

هر که بر نعرۀ زرّاقی که به زرق زند انکار کند، هرگز آن را به صدق نیابد، یعنی بـر اصـل آن انکـار «: ذوالنون گفته
  ».تو راست نگر و راست بني تا بهره یابی. ترا از زَرق وی چه؟ زَرق وی بر وی است. کند

روزی پیش ممشاد نشسته بودیم، جـوانمردی از در خانـه «: که شاگرد مُمشاد شیخ االسالم گفت که ابوعامر گوید
توانی که صوفیان را به خانه بری و بازار در میان نه؟ شیخ بهانه : شیخ گفت. درآمد و به میزبانی اجازت خواست

او از : نني نکردی این چه بود؟ شیخ گفـتشیخ هرگز چ: چون بريون شد، اصحاب گفتند. جست اجابت نکردمی
کنـد مـیآیـد و چیـزی نفقـات مـیاکنون مـی. این جوانمردان بود، دنیا به دست وی درآمد آن از دست وی بشد

  ».تا مهر آن از دل بريون نکند این باز نیابد. خواهد که سرمایۀ خود باز یابد
وم : تُ محمدبن خفیف یقولسمع«:رحمه اللّه تعاىل قال الشّیخ ابوعبداللّه الطّاقی رأیتُ مُمشاد الـدینوری فـی النـّ

و السّماء تدنو من رأسه حّتی وقَعَـتْ ! یا ربَّ القلوب! یا ربَّ القلوب: کأنّه قائم رافع یدیه اىل السّماءِ، و هو یقول
  ».شقّت و حمل ممشادانعلی رأسه، فَ

  .سگ بر جای بمرد» .ال اله الّا اللّه«: گفت مُمشاد. روزی ممشاد از در سرای خود بريون شد، سگی بانگ کرد
أدبُ المُریدِ يف التزامِ حُرُماتِ المشایخ، وَخدمةِ االخوانِ، وَالخروجِ عَـنِ األسـبابِ، وَحفـظِ ادابِ «: و قال ممشاد

  ».الشّرعِ عَلی نَفْسِه

  الحسن بن علی المُسوحی، قدس سره -۸۹
کـان مـن کبـار . یـد و ابـوحمزه اسـت، امـا از اقـران ایشـان اسـتگویند کـه از اسـتادان جن. کنیت او ابوعلی است
  .اصحاب سَرّی السَقَطی

ماءِ مَـا اسْتَوْحَشْـتُ: گفت. حسن مُسوحی را چیزی گفتم در انس«: جنید گوید که . ویحک لو ماتَ مـن تحـتَ السـّ
  ».اگر خلق به یک بار بمريند، مرا ماللت نیاید و وحشت نگريد

ای فرامـوش کـرده که محمد عبداللّه گازر وی را جایی تنها نشانده بود و هفته نفیسه محمد«: شیخ االسالم گفت
وحشت تنهائی از دوسـتان  تعاىل که اللّه! رنج مشو: گفت خواست که من ترا فراموش کردمبود و وی را عذر می

  ».خود برداشته
  لسمنون المُحِّب

ـــــــــــسُ بـــــــــــالتَّخَلّي   عَلَیـــــــــــکَ یـــــــــــا نَفْ

  

 نـــــــــــسِ و التَّسَـــــــــــلّيفَـــــــــــالْعَیْشُ يف األ 
  



 

۷۵  

  احمد بن ابراهیم المُسوحی، رحمه اللّه تعاىل -۹۰
با سَرّی سقطی صـحبت داشـته و از وی روایـت کنـد و از . کنیت او نیز ابوعلی است و هو من اجلة مشایخ بغداد

. ای بـرداردای یا کـوزهاند که وی حج کرد با یک پريهن و ردایی و نعلی، بی آن که رِکوهحسن مُسوحی نیز و گفته
  .کردی و از میانۀ بغداد تا مکّه به آن بگذرانیدیای نهادی و بوی میجز آن که سیبی شامی در کوزه

  ».مَنْ فُتِحَ لَهُ شیءٌ من غري مَسْألةٍ، فَرَدّه وهُو محتاجٌ الیه، أَحْوجَهُ اللّهُ اىل أنْ یَأُخُذَ مثلَهُ بمسألةٍ«: وی گفته

  ن رویم، قدس اللّه سرهرُوَیم بن احمدبن یزیدب -۹۱
نبـريۀ . انداند که ابوبکر است، و ابوالحسني و ابوشیبان نیز گفتهو گفته. کنیت او ابومحمد است. از طبقۀ ثانیه است

فقیه بوده و عالم بـر مـذهب داود . رویم مهني است که قرائت از نافع روایت کند از بغداد است از أجلۀ مشایخ آن
  .اصفهانی

م یَـنمود از یاران وی است و مِه از وی، و مـن مـویی از رورویم خود را شاگرد جنید می«: ت کهشیخ االسالم گف
  ».دوسرت دارم که صد از جنید
  ».هرگز دیدۀ من کس ندیده که در توحید سخن گفتی، چنان که رویم«: و ابوعبداللّه خفیف گوید که

التّصـوف تـرکُ التّفاضـلِ بـنيَ «: و قال ایضاً» .والیُمْلکههو الّذي الیَمْلِکُ شیئاً «: سُئل رویم عن التّصوف، فقال
  ».الشَّیْىَٔیْن

  . خود را در آخر عمر میان دنیاداران پنهان کرد، اما به آن شغل محجوب نگشتی
  ».ما فارغ مشغولیم و رویم مشغول فارغ«: جنید گفته

وی را . فرا نمودی وکیل قاضی بودرویم بزرگ است، تلبیسی خود را به توانگری و مهرتی «: شیخ االسالم گفت
  ».چهار بالش بود و احتشام تمام

چـون زجـاج را عـزم ! زنهار نزدیک رویم نـروی: کرد، وی را گفته بودابوعمرو زجاج یک چند خدمت جنید می
پنهان از جنیـد » چون کسی پرسد چه عذر آرم؟. از بغداد بروم، رویم را ندیده باشم«: رفنت خاست، با خود گفت

رویـم . وی را دید در چهار بالش و احتشام چون خلوت شد، دخرتکـی از آنِ وی بـه نزدیـک وی آمـد. وی شدبه 
چرا این شغل بنگذاری و در میان ما آیی؟ چگونه آیم؟ چرا شـغل ایـن : گوینداصحاب تو می«: بوعمرو را گفت

  »را علم توحید گویم؟کودکان نسازند تا بیایم ایشان را خرب کنم از آنچه از وی یافتم، و ایشان 
  ».گفت و یاران او راجنید را می«: شیخ االسالم گفت که

گاه کرده بود کـه وی بـه نزدیـک رویـم رفـت بگـوی ! هـني«: گفـت. چون ابوعمرو پیش جنید آمد، کسی وی را آ
در گفتم بـه وی مـرو، نبایـد کـه از بیم ترا می! الحمدللّه«: گفت» !سخت بزرگوار«: گفت» چون دیدی وی را؟

ای، مـردی بـزرگ الحمدللّه که نیکو دیده. آن سريت و تلبیس وی را بینی فراچشم تو نیاید، مایۀ خود به باد دهی
  ».است

مَنْ قَعَدَمَعَ الصّوفیّة، وَخالَفَهم يف شَیءٍ مِمّا یَتَحقَّقُونَ بِـه، نَـزَعَ اللّـهُ نـورَ «: در فتوحات مذکور است که رویم گفته 
   ».هِالْأیمان من قَلْبِ

ای در سـر بنـدم و بـه آریـم کـه پایتابـهبدان مـی«: وقتی کسی رویم را چیزی گفته بود از آن احتشام و لباس، گفت
  ».بازار برآیم و باک ندارم

هُوَ بَذْلُ الرُّوحِ، ! ای پسر«: گشت، رویم دست بر کتف وی نهاد و گفتچون باز می. ابوعبداللّه خفیف به وی شد



 

۷۶  

  »!این کار جان فدا کردن است، زنهار به ترهات صوفیان مشغول نشوی«: گفت» !تُرَّهاتِ الصُّوفیةفَال تَشْتَغِلْ بِ
بهـر جـان خـود  تعـاىل بذل روح نه آن بود که به غزا شوی تا ترا بکشند، آن است که با اللّه«: شیخ االسالم گفت
نه که به هیچ رنج کـه از او بـه تـو . کنی جان و تن و دل در سر کار او کنی، و هنوز بر خود باقی. منازعت درنگريی

  ».رسد شکایت درگريی
کیف حال من کان دینُه هَـواه، وَهِمَّتُـه «: وی گفت» کیف حالک؟«: کسی به نزدیک وی درآمد، و وی را گفت

او دنیاهُ، لیسَ بصالحٍ تَفّیٍ والبعارفٍ نقّی؟ چگونه باشد حال آن کسی که دین او هوای او بود، و همت او دنیای 
  »نه نیکوکاری از خلق رمیده و نه عارفی بود از خلق گزیده؟

و این اشارت به عیوب نفس است و همانا که در جواب به تحقیق حال سایل اشارت کـرده اسـت و نیـز روا بـود 
که در آن وقت او را به او باز گذاشته باشند تا از وصف وجود خـود عبـارت کـرده اسـت و انصـاف صـفت خـود 

  .بداده
  ».ان تستوحش من غرياللّه، حتّی من نفسک«: ل رویم عن األنسِ، فقالو سُئ

  :وَانشدَ» .الموافقةُ يف جمیعِ األحوال«: وَسُئل عن المحبّة، فقال
ــــتَ يل ــــو قُل ــــتْ: وَل ــــتُّ ســــمعاً وَطاعــــةً!مُ   مُ

  

ـــــداعیِ المـــــوت  ـــــتُ لِ ـــــا: وقل  أهـــــالً و مرحب
  

  ».شاهَدَةاستلذاذُ البلوی، و الیقني هُو المُ الرِّضا«: و قال
  .شیخ االسالم پس از خراز رویم را مه نهادی، پس جنید و نوری را

  ».بیست سال گذرانیدم که هیچ خوردنی در خاطر من نگذشت، مگر بعد از آن که حاضر شده باشد«: رویم گفته
  ».نیاخالص آن است که رؤیت تو از عمل تو مرتفع شود، یعنی عمل را از خود نبینی و ندا«: و هم وی گفته

فتّوت آن است که برادران خود را معذور داری در هر زَلّتی که از ایشان واقع شود و با ایشان «: و هم وی گفته که
  ».چنان معامله نکنی که از ایشان عذر باید خواست

و . لفعال، فالتبال فانّها نعمةٌإذا وَهَبَ اللّهُ لَکَ مَقاالً وَفِعاالً، فأَخَذَ مِنْکَ المَقالَ وَتَرَکَ عَلَیْکَ ا«: و هم وی گفته
ان أخَذَ منک الفعالَ و ترکَ علیـک المقـالَ، فَـتُحْ فانّهـا مصـیبةٌ، و ان أخـذ منـک المقـالَ و الفعـالَ، فـاعلمْ انهـا 

  ».نقمَةٌ
هر که آن را کشف کرد و با خلق نمود، . فقر را حرمتی است و آن سرت و إخفاء و غريت بر اوست«: و هم وی گفته

  ».نیست و وی را در فقر کرامتی نهاهل فقر 
من حکم الحکیم ان یوسع علی اخوانـه فـی األحکـامِ، و یضـیق علـی نفسـه فیهـا فـان التّوسـعة «: و هم وی گفته

  ».علیهم اتباع العلم و التضیق علی نفسک من حکم الورع
  ».ه یکونُ مَنزِلَهادبُ المسافِرِ ان الیُجاوز همُّهُ قَدَمَه، و حیثُ ما وقَفَ قلبُ«: و هم وی گفته

  یوسف بن الحسني الرّازی، قدس اللّه سره - ۹۲
امام بوده مـر ایـن طایفـه را . شیخ ری و جبال بود در وقت خویش. کنیت او ابویعقوب است. از طبقۀ ثانیه است

 مردمان بر خویش شورانیدن و قبول ایشان بر خویشـنت ویـران کـردن و: تلبیسی طریق مالمت داشته. امامی بشکوه
شاگرد ذوالنون مصری است و با ابوتراب نخشبی و یحیـی معـاذ رازی و غـري ایشـان . خود را از چشمها بیفکندن

در سـنۀ ثـالث، . وی را مکاتبات است با جنیـد سـخت نیکـو. رفیق ابوسعید خراز بوده در سفرها. صحبت داشته
  .اوأربع، و ثلثمأیة برفته از دنیا

ا تو خواندم به جهد، و هرچه توانستم بر خـود بکـردم از بـد، مـرا بـه یکـی خلق را ب! الهی«: در وقت مردن گفت



 

۷۷  

: مـرا گفـت تعـاىل اللّه«: گفت» حال تو چیست؟«: وی را به خواب دیدند، گفتند. پس برفت» !بخش از ایشان
  ».ترا به تو بخشیدم: گفت. باز گفتم! آن سخن را بار دیگر باز گوی

ترا به تو بخشیدم؟ میان خود و او واسطه در نیاورد کـه میـان او و اینـان  :دانی که چرا گفت«: شیخ االسالم گفت
  ».وسیله و واسطه هم اوست

. بایـد هـم از شـما آیـدیکدیگر را به ناز دارید، که آنچـه شـما را مـی«: شیخ االسالم وصیت کرد یاران خود را که
  ».میان اینان ترجمه و وسیله هم اینانند

بـه مـن . چون وی را دیدم، موی بر اندام مـن برخاسـت. ک ذوالنون رفتم به مصربه نزدی«: یوسف الحسني گفت
آمـدم تـا : بر تو زمني تنگ شده بـود کـه بـه مصـر آمـدی؟ گفـتم: گفت. از ری: از کجایی؟ گفتم: نگریست و گفت
ک مَعَ اللّهِ یا بُنیَّ صَحِّحْ حالَ: پس گفت. دور باش از آن که دروغ گویی یا خیانت کنی: گفت. خدمت ترا دریابم

حالُـک وَال تشتَغِلْ بما یقولُ الخلقُ منکَ، فانّهم لنْ یغنوا عنک مِن اللّهِ شیئاً، و اذا صـحَّتْ .الیشغلْکَ عنهُ شاغلٌ
یسَ و ظـاهرِ العِلْـمِ، وَإیّـاکَ ان تـدّعی فیمـا لـ صلّی اللّهُ علیه و سلَّم معَ اللّهِ ارشدک للطّریقِ إلیه، و أَقتدِ بسُنّةِ النّبيِّ
  ».لک، فما أَهْلکَ عامَةَ المریدینَ إلّا الدَّعاوي

إیّاکَ وَهذِهِ األورادَ المُتّصِلّةَ، فانَّ النّفسَ تألفها، فانْظُرْ ما فیه مخالَفَةُ «: گفت. روزی از ذوالنون طلب وصیت کرد
فتنه، فما الّفت النفس شیئاً إلّا و فیهِ  کانت او معصیة ةطاع نفسِک من صیامٍ اوفطرٍ، فاعْلَمها فانَّ يف مُتابَعَةِ النّفسِ

  ».بالءٌ و خطرٌ
اسِ، والتجـزَعْ مِـنْ قبـولِهِم وَردّهِـم، فـانّهم «: و نیز ذوالنون وصیت کرده است وی را، فقال التسکُنْ إىل مَدحِ النـّ

  ».قُطّاعُ الطّریقِ، وَاسکُنْ اىل مایَتَحَقَّقُهُ مِن أحوالِک سرّاً وَعلناً
  ».الخريُ کلُّه يف بیتٍ وَمِفتاحُهُ التَّواضُعُ، و الشَّرُ کلُّه يف بیتٍ و مفتاحُهُ الکِبْرُ«:  گفتهو یوسف بن الحسني

تـن خـود را : گفـت! مرا وصیتی کن: چون از ذوالنون جدا شدم، وی را گفتم«: و هم یوسف بن الحسني گوید که 
 مدار و فرمان اللّه را گرامی دار تا او تـرا گرامـی از رنج خلق دریغ مدار و تا توانی دل خود را جز برای اللّه خاىل

   ».دارد

  عبداللّه بن حاضر، قدس اللّه تعاىل روحه -۹۳
  ».وی خال یوسف بن الحسني است«: شیخ االسالم گفته که

  .از متقدمان مشایخ بوده از اقران ذوالنون و مه از ذوالنون
چون به بغداد رسیدم خـال . ذوالنون، روی به ری نهاده آمدم از پیشاز مصر می«: گوید کهیوسف بن الحسني می

از مصـر : آیـی؟ گفـتماز کجا مـی: گفت. نزدیک وی شدم. خواست به حج رودمی. من، عبداللّه حاضر، آنجا بود
باشـد : گفـتم. نپذیری: گفت. شاید که پذیرم: گفتم. نپذیری: گفت. خواهم که مرا وصیتی کنیروم، میبه ری می
چـون شـب درآیـد بـرو و کتـب خـویش و هرچـه از : گفت. بُوَد که پذیرم: گفتم. دانم که نپذیری: فتگ. که پذیرم

دیگـر . آن شب مرا از اندیشه خواب نـربد، و مـرا از دل برنیامـد. بیندیشم :گفتم! ای در دجله اندازذوالنون نوشته
هـم : گفـت! چیز دیگر گوی: گفتم. پذیریگفتم ترا که ن: گفت. آیدبیندیشیدم، مرا از دل بر نمی: روز وی را گفتم

یوسـف ! ام و از آن بـازاری مسـازچون به ری شوی مگوی که من ذوالنـون را دیـده: گفت. پذیرم: گفتم. نپذیری
این بـر مـن : دیگر وی را گفتم. آمد از گفت پیشینهتر میاندیشیدم، این بر من صعببیندیشم، همه شب می: گفت
! بگـوی: گفـتم. تـرا سـخنی گـویم کـه تـرا از آن چـاره نیسـت: آخر گفت. که نپذیریگفتم : گفت. آیدتر میصعب
در یـاد  تعـاىل خوانم و چنان کن که همیشه اللّـهچون به خانه باز شوی، خلق را با خود مخوان که به او می: گفت



 

۷۸  

  ».تو بود
که همیشـه زبـان تـو بـه یـاد چنان کن ! ای موسی: گفت علیه السالم با موسی تعاىل اللّه«: شیخ االسالم گفت که

  ».من بود و هرجا که شوی گذر تو بر من بود
جهان از صادقان و راستان خاىل شده است، اگر توانی صـدق را «: ابوعبداللّه نِباجی یوسف بن الحسني را گفت

کـه ردّ همـۀ الزم گري در جمیع احوال خود و بدان که در زمرۀ مردان این راه در نیایی و مراتب ایشان نیابی مـادام 
  ».نگردی، مگر بعد از مهاجرت و مفارقت خالیق تعاىل خالیق نشوی و از خالص بندگان اللّه

مرا سخن هیچ کس آن نفع نرسانید که سخن ابوعبدالله نباجی، زیـرا کـه مـرا داللـت بـه «: یوسف الحسني گوید که
  ».اسقاط جاه کرد و من آن را قبول کردم

  تعاىل ثابت الخبّاز، رحمه اللّه -۹۴
با جنید و رویم صحبت داشته است، و طریقت از ایشان گرفتـه و پیوسـته حکایـت ایشـان . از قدمای مشایخ است

  .گفتی

  ابوثابت الرّازی، رحمه اللّه تعاىل -۹۵
  .از مشاهري علما و قُرّا و فقرا بود

. الحسني بر آنجا بگذشتیوسف بن . کردموقتی در مسجدی نشسته بودم، و کودکی را قرآن تعلیم می«: وی گفته
کـودکی خـرد بهشـتی را ! سـبحان اللّـه: کنی؟ من با خود گفتمشرم نداری که مخنثّی را قرآن تعلیم می: مرا گفت
   ».به خدمت وی رفتم و ارادت گفتم. بسی برنیامد که آن کودک را با مخنثّان دیدم! گویدچنني می

  لّه سرّهسَمْنُون بن حمزة المُحِّب الکَذّاب، قدس ال -۹۶
اند ابوالقاسم، خود را کذّاب لقب کرده بود، تـا کنیت او ابوالحسن است، و گفته. از طبقۀ ثانیه است، امام المحبّة

بـا سـری سـقطی و محمـد بـن علـی . یگانه بـود در علـم محبـت، همـۀ عمـر از آن گفتـی. نگفتندی باز ننگریستی
پـیش از جنیـد برفتـه از دنیـا، و . ران جنیـد و نـوری اسـتاز اقـ. القصاب و ابواحمد القَالنِسی صحبت داشته بود

  .اند پس از ویبعضی گفته
  ».محبت بنده را صافی نشود تا زشتی بر همه عالم ننهد«: وی گفته

  ».اوّلُ وِصالِ الْعَبْدِ للحقِّ هجرانُه لِنَفْسِه، وَ اوَّلُ هِجْرانِ العَبْدِ للحقّ مُواصَلَتُه لِنَفْسِهِ«: و هم وی گفته
ران وی بدریده بود و  ،خواندزد و این ابیات میروزی سَمنون را بر کنار دجله دیدند، شاخ چوبی بر ران خود می

  :رفت، و وی آگاه نیخون می
ـــــــــــه ـــــــــــیشُ ب ـــــــــــبٌ اُع ـــــــــــانَ يل قل  ک
 رَبِّ فَـــــــــــــــاردُدْه عَلـــــــــــــــیَّ فَقَـــــــــــــــدْ
  و أَغِـــــــــــثْ مـــــــــــادام بـــــــــــی رمـــــــــــقٌ

  

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــي يف تقلُّب ــــــــــــــــاعَ مّن  ض
ـــــــــــه ـــــــــــدْري فـــــــــــی تَطلُّبِ  ضـــــــــــاقَ صَ

ـــــــــــ ـــــــــــهی ـــــــــــتغیثِ بِ ـــــــــــاثَ المس  ا غی
  

  :گویند که روزی سمنون این دو بیت بر خواند
 تُریـــــــــــدُ مِنّـــــــــــی اخْتبـــــــــــارَ سِـــــــــــرّی
ـــــــــــــظُّ ـــــــــــــواکَ ح ـــــــــــــیس يل يف سِ   فَلَ

  

 و قـــــــــــد علمـــــــــــتَ المـــــــــــرادَ مّنـــــــــــي 
ــــــــــــــاختَبِرْني ــــــــــــــئتَ فَ ــــــــــــــا ش  فَکَیْفَم

  

حاب وی در آن شـب چنـد کـس از اصـ. نمـودکرد و صرب مـیدر حال به احتباس بولش امتحان کردند، جزع نمی



 

۷۹  

چـون سـمنون آن را دانسـت کـه . خواهـدشـفا مـی تعـاىل کند و از خدایخواب دیدند که سمنون دعاو تضرع می
گشـت و بـا کودکـان مـینه سرت حال، گرد مکتبهـا مـی ،مقصود از آن تأدّب به آداب عبودیت است و اظهار عجز

  » !أُدعُوا لعمِّکُمُ الکذّاب«: گفت
  :ده، بعد از ساعتی سر برآورد و زَفريی کرد و این بیت بخواندشخصی وی را دید سر در کشی

ـــــــــــیالً یُعـــــــــــادُ ـــــــــــؤادَ عَل   ترکـــــــــــتَ الفُ

  

ــــــــــوْمي وَمــــــــــايل رُقــــــــــادُ  ــــــــــرَّدْتَ نَ  وَشَ
  

  ».ورد سمنون در هر شبانروزی پانصد رکعت بود«: ابواحمد قالنسی گفته که
مـا را اسـتطاعت ! یا بااحمـد: منون گفتس. مردی در بغداد چهل هزار درم بر فقرا نفقه کرد«: و هم وی گفته که
پـس بـه مـداین رفتـیم و ! ای باز رویم، و به هر درمی یک رکعت نمـاز بگـزاریمبرخیز تا به گوشه. این نفقه نیست

  ».چهل هزار رکعت نماز کردیم
، خود را پیش خلیفـه بـه صـوفیگری معـروف سـاخته بـود و همـواره از مشـایخ و غالم الخلیل شخصی بود مُرائی

روزی زنـی را چشـم بـر . رویشان سخنان ناخوش به خلیفه رسانیدی، تا ایشان مهجور شوند و اعتبار وی بیفزایـدد
سـمنون را «: زن بـه نزدیـک جنیـد رفـت و گفـت. سـمنون التفـات ننمـود. سمنون افتاد خود را بر وی عرضه کـرد

چنان  زن پیش غالم الخلیل شد و تهمتیآن . جنید را از آن ناخوش آمد، وی را زجر کرد» !بگوی تا مرا بزنی کند
بفرمود تا وی . غالم الخلیل سعایت بر دست گرفت، و خلیفه را بر وی متغري گردانید. بر سمنون نهاد که زنان نهند
شـب . کشنت او را تأخري کردنـد. چون سیاف را آوردند خواست تا به قتل او فرمان دهد زبانش بگرفت. را بکشند

  .دیگر روز او را بخواندند و عذر خواست. زوال مُلک تو در زوال حیات اوست: ودند کهخلیفه را به خواب نم
  :وَأَنشدَ ابوفِراس لسمنون المُحّب

ـــــــبِّککـــــــوَ ـــــــؤادی خالیـــــــاً قبـــــــلَ حُ  مانَ فُ
 فلمّـــــــا دَعـــــــا قلبـــــــي هَـــــــواکَ أَجابَـــــــهٍ
ــــــاً ــــــتُ کاذب ــــــک، اِنْ کُنْ ــــــیْنٍ مِنْ ــــــتُ بِبَ  رُمی
ـــــــرِها ـــــــبالدِ بأَسْ ـــــــیءٌ يف ال ـــــــان ش  و ان ک

ــــ ــــلْفَ ــــئتَ التصِ ــــلني، و انّ ش ــــئتَ واصِ   انْ ش

  

ــــــ  ــــــانَ ب ــــــزُحوَک ــــــو و یم ــــــقِ یلهُ  ذکْر الخل
ـــــــــر  حُفلســـــــــتُ أراهُ عـــــــــن فِنائـــــــــک یَبْ

ـــــــرحُ ـــــــريک أف ـــــــدّنیا بغ ـــــــتُ يف ال  وَإن کن
ــــــحُ ــــــی یُمل ــــــی بعین ــــــنْ عین ــــــت عَ  إذا غِبْ
ــــــــي لغــــــــريکَ یصــــــــلحُ  فلســــــــتُ أری قَلْب

  

  زَهْرون المغربی، قدس الله تعاىل روحه -۹۷
انـد، زهـرون در پـیش و مظفـر در صحبت یکدیگر به مکـه رفتـه. بُلُس است، از اقران مظفر کرمانشاهیاز اهل طرا

  .اند از دنیا، رحمهم اللّه تعاىلو همه در رَمْله برفته. پس او، زن مظفر پس ایشان
  ».هیچ جوانمردی ندیدم از جوانمردان چون زهرون«: ابوعبدالله مغربی گوید که

  :وقتی به تماشا بريون شده بود با جمعی از درویشان، این دو بیت برخواندند«: هشیخ االسالم گفته ک
ــــــــری ــــــــرْقٍ نفــــــــی عَّنــــــــیِ الکَ ــــــــنا بَ  وسَ
ــــــــــــةٌ ــــــــــــه نازل ــــــــــــلمی ب ــــــــــــزلُ س   من

  

ــــــوی  ــــــنْ ذي طُ  لــــــم یــــــزلْ یلمــــــعُ بــــــي مِ
ــــــــــا ــــــــــورُ الفِن ــــــــــاحةِ مَعْمُ ــــــــــبُ السّ  طیِّ

  

  ».اشای خود بکردممن تم: گفت. وی بخروشید، و بانگی چند بزد و لختی شور کرد و بازگشت

  عَرُون بن الوثّابه، رحمه الله تعاىل -۹۸
  .کنیته ابواألصبع

  ».ام که وی شیخ بوده به مکه و به شام از دنیا برفتهدر کتاب احمدبن ابی الحواری دیده«: شیخ االسالم گفته که



 

۸۰  

نّوُا فَاعْتَقُوا شمار بـا مـن درگرفتنـد حاسِبُونا، فَدَقَّقُوا، ثُمَّ مَ«: وی را به خواب دیدند و از حال وی پرسیدند، گفت
  ».خرد خرد، پس منت نهادند و به یکبار بگذاشتند

  میمون المغربی، قدس اللّه تعاىل روحه -۹۹
هو من اهلِ المغرب، و کان من السّیاحني و هو من قدماء المشائخ، و کان یُرافق ابا موسـی الـدَّبیلی فـی األسـفار و 

  .کان صاحب ایات و کرامات
اگـر «: گفت» .گرددحال تو در سماع می«: وی را گفتند که. سیاه بوده چون در سماع درآمدی سفید شدی وی

گاه باشید که من آگاهم، حال شما هم بر شما بگردد   ».شما نیز از آن آ
  .وَحُکِیَ انّه کانَ معه جُراب، کلّما اراد شیئاً أدخَلَ یَدَهُ فیه و أخْرَجَه مِنه

  ، رحمه الله تعاىلسَعْدون مجنون -۱۰۰
. وقتی در بصره قحط افتاده بود مردمان به استسقا بريون شده بودند، و من با ایشان بودم«: عطا بن سلیمان گوید

در میان گورستان آوازی شنیدم باز نگریستم سعدون مجنون را دیدم، در چهار طاقی از آن گورستان نشسته، دسـت 
وعلیـک السـالم عطـا، مـن : گفـت. پیش وی رفتم و سـالم کـردم. گفتزد و با خود چیزی میبر زانوی خود می

نـه، بـه : عْثِـرَ مَـنْ يف القُبُـور؟ گفـتماین چـه انبـوهی اسـت؟ نُفِـخَ يف الصّـورِ، اَمْ بُ: کَشَف عنک الغطا؟ پس گفت
بقلـبٍ خـاوی؟ بقلـبٍ سـماوّی أَمْ : گفت. آری: ای؟ گفتمتو با ایشان آمده: گفت. اند که تنگی افتادهاستسقا آمده
بـاران ! به آن راز دوشینۀ مـن بـر تـو! خداوندا: چرا نخواهم؟ گفت: خواهی که من آب بخواهم؟ گفتم: پس گفت

  ».تا نزنند مرو که تا نزنند نباید شد! ای عطا: درایستاد و گفت

  عطا بن سلیمان، رحمه اللّه تعاىل -۱۰۱
» چرا با سایه نیایی؟«: در آفتاب خفته وی را گفتند بزرگ وقت خود بوده روزی بیمار بود،. از زهاد بصره است

  ».ترسم که مرا گویند که در راحت نفس خود گام برگرفتیخواهم که به سایه آیم، اما میمی«: گفت

  علی بن سهل بن األزهر االصفهانی، قدس اللّه تعاىل سره -۱۰۲
از . ن، شـاگرد محمـدبن یوسـف البنّاسـتاز قدمای مشـایخ اصـفها. کنیت او ابوالحسن است. از طبقۀ ثانیه است

اقران جنید بوده و میان ایشان مکاتبت و رسالت بوده با ابوتراب نخشبی صحبت داشته و کان لـه ریاضـة عظیمـة، 
ربما کان امتنع عن االکل و الشرب عشرین یومـاً یبیـت فیهـا قائمـاً هائمـآً، بعـد ان کـان نشـوه نشـو ابنـاءِ النّعمـة و 

  .المرتفني
  ».ما احتلمت قطّ الّا بوىلٍّ و شاهَدین«: که وی گفته

وقتی عمرو بن عثمان مکّی را به مکه سی هزار درم وام برآمد، به اصفهان آمد بـه نزدیـک علـی سـهل اصـفهانی 
. علی سهل وام وی را معلوم کرد که چند است، نقد کرده به مکـه فرسـتاد و او را آگـاه نکـرد. تا وی را یاری دهد
رفـت، دىل از وام پراندیشـه، چـون بـه مکـه رسـید وام را بـاز داده یافـت وی مـی. و گسیل کـرد پس او را بنواخت

  .برآسود
دانی که علی سهل چرا چنان کرد؟ از بیم عذر خواسنت و بار شکر گزاردن، که هیچ آزادمـرد «: شیخ االسالم گفت

  ».آن را برنتابد



 

۸۱  

  ».اندش خوانند، که ایشان توانگرترین خلقروا نیست پیش ما که این طایفه را دروی«: علی سهل گوید
های نیکو به دنیاداران داد، فرّ جامه به درویشان داد و طعـام پـاکیزه بـه که جامه تعاىل حق«: شیخ االسالم گفت

  ».ایشان داد و لذت طعام به درویشان داد
  ».واطِنِ األسْرارِأعاذَنا اللّه و ایّاکم من غُرور حسنِ األعمالِ مَعَ فَسادِ ب«: و هم علی گفته
  ».التّصوّفُ التَّبَرّی عَمَّن دُونُه و التَّخلّی عمَّنْ سِواهُ«: و هم وی گفته

  ».قَریبٌ مِنَ الظّنونِ بَعیدُ مِنَ الحقایقِ«: و پرسیدند از وی از حقیقت توحید، گفت
  :وَانشدَ لبعضِهم

 صْــــحابي هِــــيَ الشــــمسُ ضُــــوءُهاألفقُلــــتُ 
  

ـــــــــنَّ يف تَناوُ  ـــــــــبٌ ولک ـــــــــدُقری ـــــــــا بُع  لِه
  

  ».چون ندارم؟ گویی که دی بود: روز بلی را یاد داری؟ گفت: علی سهل را گفتند«: شیخ االسالم گفت
انـد، نسبت کرده که وی نیز از شاگردان محمدبن یوسف البنّاست و بعضی این سخن را به ابوجعفر محمدبن فاذه

که این سخن از هر دو بـزرگ واقـع شـده باشـد و مـیتواند بود و می. چنانکه در کتاب سِیَر السَّلف مسطور است
  .تواند بود که یکی از ناقالن را سهوی افتاده باشد

صوفی را دی و فردا چه بود؟ آن روز را هنـوز شـب نیامـده، صـوفی در . در این نقص است«: شیخ االسالم گفته
  ».آن روز است

فکـانَ کمـا قـال، » .هو دُعاءٌ و إجابَـةٌ، أُدعِـیَ فأجیـبُلیس مَوْتي کموتِ احدِکُم، انّما «: و کان علی بن سهل یقول
  .کان یوماً قاعِداً يف جماعةٍ، فقال لبیّکَ و وَقَعَ مَیِّتاً

  محمد بن یوسف بن معدان البّناء، قدس اللّه تعاىل سره - ۱۰۳
و انقطاع بر پس ارادت خلوت . اند که وی از سیصد شیخ کتابت حدیث کرده بودگفته. کنیت او ابوعبداللّه است

  .وی غالب شد و به عزیمت مکه بريون رفت، و بادیه را به قدم تجرید قطع کرد
ایی مشغول بودی، از آنچه حاصل کردی محقری به نفقۀ خـود صـرف کـردی و اند که وی در روز به عمل بنّو گفته

نمـاز خفـنت  چـون. باقی را بر فقـرا تصـدق نمـودی، و بـا وجـود کسـب و عمـل هـر روز یـک خـتم قـرآن بکـردی
خداوندا یـا مـرا شناسـایی و معرفـت خـود «: گفتیبگزاردی، به سوی کوه رفتی و تا صبح آنجا بودی و بسیار می

  ».خواهمروزی کن یا کوه را فرمان ده تا بر سر من فرود آید که بی آشنایی و شناسایی تو زندگانی نمی
قـاریی . اند، نزدیک به ایشان بنشسـتمم ابراهیم نشستهچون به مکه درآمدم، دیدم که پريان در مقا«: و وی گفته که

! خـاموش کـن: پريان قاری را گفتنـد. بر دل من چیزی واقع شد، فریادی کردم. بِسْم اللّهِ الرَّحمن الرَّحیمِ: خواند که
تِ باسـمه قامـ: ترا چه بود که فریاد کردی، و هنوز قاری یک آیت ناخوانـده؟ مـن گفـتم! ای جوان: پس مرا گفتند
، و کَفی ببسم اللّهِ سماعاً، همۀ پـريان برخاسـتند و مـرا در میـان خـود شیاءِرَضُونَ، و باسمه قامتِ االالسّموات و االَ

  ».بنشاندند و گرامی داشتند
یـا جـان مـرا ! یـارب دل مـرا بـه خـود آشـنایی و شناسـایی ده: کردم کهدعا میدر مکه بسیار «: و هم وی گفته که
خـواهی اگـر ایـن مـی: گویـدمیای در خواب دیدم که گوینده. ناخت تو به جان حاجت نیستبستان که مرا بی ش

چون ماه تمام شد، به زمزم درآمدم و ! یک ماه روزه دار و با کس سخن مگوی پس به زمزم درآی و حاجت خواه
العلمُ مَعَ الغِنـی و : احّب الیکا مإخْتَرْ من األمرَیْن واحداً ایّهُ! یا ابن یوسف: هاتفی از چاه زمزم گفت. دعا کردم

قـد أُعطیـتَ، : پس از چاه زمزم آواز آمد کـه. المعرفةُ مَعَ القلّةِ و الفقرِ: من گفتم. الدّنیا، أم المعرفةُ مع القلّةِ و الفقرِ
  ».قد أُعطیتَ
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ی فرسـتاده به فضل و کمال وی قایل بوده و در رسالتی که به شیخ علی سهل اصـفهان قدس سره–و گویند که جنید 
: پس علی بن سهل از وی سؤال کـرد، گفـت» سَلْ شیخک، ابا عبداللّه، مَا الغالِبُ عَلَیک؟«: نوشته بوده است که

  ).یوسف/۲۱(» واللّهُ غالبٌ عَلی أُمرِه: بنویس به وی که«

  محمّد بن فاذَه رحمه اللّه تعاىل - ۱۰۴
نَ مجتهـداً قویّـا يف العِبـادَةِ، سـخیّاً يف الْبَـذْلِ و کـا. اسـتاز شـاگردان محمـد یوسـف بنّ. کنیت او ابوجعفر است

  .هر روز سه ختم قرآن ورد داشت. العطیّة
دوسـتی . سالها بر محمد بن یوسف و عیال او نفقـه کـرد، چنانکـه وی ندانسـت. وی را از پدر مرياث بسیار رسید

، و وی را گفته بود که هیچ کـس را از بردخرید و به منزل وی میداشت، وی را فرموده بود که مایحتاج وی را می
چون چند سال بر این گذشت، محمدبن یوسف دوست وی را الحاح تمام کرد که بگوی چـه کـس . آن آگاه نکند

  ».جزاه اللّه عنّی بأفضل الجزاء«: گفت» .محمدبن فاذه«: گفت. کنداست این که کفایت مئونت عیال من می
سـرما نمـی! یـا ابـاجعفر«: او را دید با یک پريهن نشسته، گفـت. اذه درآمدعُزَیزی در میان زمستان بر محمدبن ف

: دست خود به زیر پريهن وی درآوردم و گفتم« :گفت ».ال اله اال اللّه: دست خود بیار و بگوی«: گفت» یابی؟
  ».کرددیدم که از گرمی عرق می. ال اله الّا اللّه

  ىلسهل بن علی المَرْوَزی، رحمه اللّه تعا - ۱۰۵
ای؟ چرا از بـام این کنیزکان مطرب آراسته کرده، چرا بر بام کرده«: وی بود که در سرای عبدالله مبارک شد، گفت

بکوشید و وی را دریابید که هـم اکنـون «: چون بريون شد، گفت» .چنني کنم«: ابن المبارک گفت» فرو نخوانی؟
اند از بهشت، که بر بام من هیچ کنیزک نبود و ۀ وی فرستادهآن که او بر بام من دید حورانند که پذیر. رود ازدنیامی

  .چون از سرا بريون رفت، حاىل جان بداد» .وی دروغ نگوید
: گفـت» کـه بنـده را بـه آن بنـوازد، کـدام مِـه اسـت؟ تعـاىل از نواختهای اللّـه«: ی را پرسیدند کهروزَسهل علی مَ

  ».فراغت دل«
  ».عمتانِ مغبونٌ فیهما کثريٌ مِنَ النّاسِ، الصّحّةُ وَالفراغَةُن :صلی اللّه علیه و سلّم مصطفی گفت

  ».اَلْفَراغُ بالءٌ مِنَ البَالیا«: و هم سهل علی گوید
کسی را که تقوی بر وی غالب نباشد وی را شغل به از فراغت باشـد، تـا از فراغـت وی «: شیخ االسالم گفت که

و فراغت دل . ع و خداوند دل، وی را فراغت ملکی بود بی بهااما آن که متقی بود و صاحب ور. را بالیی نخیزد
  ».و درویشی دکان این کار سبحانه خانۀ صحبت حق است

  ».هر که او را طریق عزم نیست، او را بر زیادت روی نیست«: ابن جریح گوید

  علی بن حمزة االصفهانی الحلّاج، رحمه اللّه تعاىل -۱۰۶
  ».بود چون حسني منصور، شاگرد محمدبن یوسف بنا بود به اصفهان وی نه حالج«: شیخ االسالم گفت که

نشستم، بودم به اصفهان، و با وی میمن روزگاری نزدیک محمدبن یوسف بنا می«: علی بن حمزه گفته است که
وقتی از نزدیک او به حج شدم، چون بازگشتم . نوشتماز حکایات او می. و او در علم حالل خوردن فراوان گفتی

گفـتم اصـفهان . به غمی رسیدم که صفت نتـوان کـرد. بصره رسیدم، خرب وفات محمدبن یوسف به بصره رسید به
کردنـد و از سـخنان وی مرا برنتابد، به بصره بنشستم نزدیک شاگردان سهل تسـرتی و ایشـان از وی حکایـت مـی
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که برای من بنوشـتی، کـه مـن  وقتی که سخنی رفتی که مرا خوش آمدی، از کسی درخواستمی. گفتندچیزی باز می
رنجی به من . کردم، هرچه نوشته بودم از آستني من در آب افتاد و تباه شدروزی بر کنار آب طهارت می. اُمّی بودم

ای : آن شب سهل تسـرتی را بـه خـواب دیـدم، مـرا گفـت. رسید عجب صعب، که به روزگار دراز جمع کرده بودم
حق دوستی آن سخنان، و حـق اللّـه : گفت! آری ای استاد: ب افتاد؟ گفتممبارک رنجه شدی که دفرتهای تو در آ

 در این سخن بودیم که مصـطفی را. مرا طاقت این نیست! ای استاد: از خود طلب نکنی و حق دوستان او؟ گفتم
شادی پیش من چون آن را بدیدم از . آمد با جماعتی از یاران، از اصحاب صُفّهدیدم که می صلّی اللّه علیه و سلّم

چرا نگویی ایـن صـدیق را، یعنـی سـهل تسـرتی : دویدم، در روی من خندید، گفت صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی
 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم مانست کـه مصـطفیرا، که دوستی این طایفه و این سخنان عني حقیقت است؟ به آن می

 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم مصـطفی! هَ یـا رَسـولَ اللّـهِأسـتغفراللّ: آمده بود که با سهل از آن سخن گوید، سـهل گفـت
  ».از شادی آن بیدار شدم. بخندید

نزدیک اسـت کـه انکـار بـر ایـن کـار ایـن کـار بُـوَد کـه از . دوستی این کار این کار است«: شیخ االسالم گفت که
  ».حقیقت هیچ چیز مجاز نرود

یکی از نارسیدگان متصوفه همت «: طایفه شنید، گفتغالم الخلیل در آخر عمر مجذوم شد، یکی از بزرگان این 
. گرفـتدر وی بسته است و نیک نکرده، که او منازع این طایفه بود، گاه گـاه اعمـال ایشـان بـه وی انجـامی مـی

از آن توبه کرد و هرچه داشت پـیش مشـایخ فرسـتاد، قبـول . این سخن با غالم الخلیل گفتند» !خدایش شفا دهاد
  انکار این طایفه آخر آن مرد را به توبه رسانید، کسی که اقرار داشته باشد خود چون بود؟بنگر که . نکردند

  علی بن شعیب السّقا، قدس اللّه تعاىل روحه -۱۰۷
گویند که وی پنجاه و پنج حج گزارده بـود، همـه از نشـابور . از حريۀ نشابور بود، و با ابوحفص صحبت داشته بود

لِیَشْـهَدُوا مَنـافِع «: گفـت» ایـن نمـاز چیسـت؟«: وی را گفتند. دو رکعت نماز گزارده احرام بسته و در زیر هر میل
  ».این منافع من است از حج من به او). حج/۲۸(لهم 

و غایب گشنت وی از خود سیزده روز در بیان احوال ابوحمزۀ بغدادی  تعاىل و قصۀ اندیشه کردن وی در قرب اللّه
  .گذشت

  ».به خود اندیشیدن حريت است و نیندیشیدن جنایت تعاىل قرب اللّه از«: شیخ االسالم گفت که

ـّقعلی بن  -۱۰۸   البغدادی، رحمه اللّه تعاىل موف
  .از قدمای مشایخ عراق بوده سفر بسیار کرده، ذوالنون مصری را دیده بود

می«: به تأسف که گفتوقتی حج کرده بود با خود می» .وی را هفتاد و چهار حج آرند«: شیخ االسالم گفته که
ای پسر «: را به خواب دید که وی را گفت تعاىل آن شب حق» ام؟آیم، نه دل و نه وقت من خود درچهشوم و می

  ».تو به خانۀ خویش خوانی کسی را که نخواهی؟ اگر من ترا نخواستی، نخواندی و نیاوردی! موفـّق
پرسـتم، در دوزخم فـرود آر و اگـر بـه امیـد بهشـت مـی پرستم،خداوندا اگر من ترا از بیم دوزخ می«: وی گفته که

  »!و پس از آن هرچه خواهی کن! پرستم یک دیدار بنمایهرگزم در آنجا جای مده و فرود میار و اگر به مهر می

  النِسی، قدس اللّه تعاىل سرهابواحمد القَ - ۱۰۹
از اقران جنیـد . ل وی از مرو استگویند که اص. نام وی مصعب بن احمد البغدادی است. از قدمای مشایخ است
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  .حج ابواحمد القالنسی سنة تسعني و مأتني و مات بمکّة بعد انصراف الحاج بقلیل: و رویم بوده و فی التاریخ
در میان سخن از من بربیدند که تو گفتی ! إزار من: روزی در میان قومی بودم، گفتم که«: ابواحمد قالنسی گفته که

  ».آنِ من
از آداب ایشان است کـه خـود . زار من یا نعلني مننه ادب است در میان صوفیان که گویی اِ«: گفتسالم شیخ اال

  ».را در میان یاران چیزی ملک نبینند، مگر به ضرورت ظاهر
زار من، باید که در وی ننگری، یعنی که اینان را ملـک نعلني من، اِ: چون صوفی بگوید که«: شیخ سريوانی گوید که

  ».نباشد
خداوندا اگر مرا به نزدیک تو هیچ قدری بودی، مرگ «: احمد قالنسی بیمار شد و محتضر گشت، گفت ابو چون

  .وی را در محفه بريون آوردند که به جای دیگر برند در راه بمرد. ضرورتی واقع شد» .من بني المنزلني بودی

  ابوالغریب االصفهانی، رحمه اللّه تعاىل-۱۱۰
شیخ ابوعبداللّه . او را حُلوىل خواندند. در عشق به عني جمع رسیده بود. و کرامات از محققان بود، صاحب آیات

  .خفیف او را دوست داشتی و با او مزاح کردی
از بهر خـدای مـرا بـه شـما «: وقتی در شرياز از زندگانی خود نومید گشت، یاران خود را پیش خود خواند و گفت

چون مرا اینجا مرگ آید، مرا در گورستان «: گفت» !ری، بگویآ«: گفتند» یک حاجت است، روا خواهید کرد؟
اگر مـرا بـه نزدیـک تـو هـیچ : خداوند را گفته بودم«: گفت! یاران متحري گشتند که این چیست» !گربان دفن کنید

» .مريم، دانستم که مرا به نزدیـک وی هـیچ قـدری نیسـتاکنون اینجا می! قدری هست، مرا به طرسوس مرگ ده
  .در وی آثار صحت پدید آمد و برخاست و به طرسوس شد و آنجا برفتعن قریب 

بر ابوالغریب درآمدم در طرسوس، و هر دو ران وی آماس کـرده بـود و از سُـرون وی «: یکی از این طایفه گوید که
: چـونی؟ گفـت: یکـی از وی پرسـید کـه. رفت، و حالتی عجب داشتتا زانو بشکافته بود و ریم و خون بسیار می

  »).انبیاء/۸۳(مَسّنیَ الضرّ: ام کهبینی، اما هنوز نگفتهنني که میچ

  ابوعبداللّه القَالنِسی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۱۱۱
بـادی . در بعض سـیاحات خـود در کشـتی نشسـته بـودم«: وی گفته که. وی از کرام قوم و بزرگان این طایفه است

! تو نیز نذری بکـن: مرا گفتند. رع درآمدند و نذرها کردنداهل کشتی به دعا و تض. برخاست و طوفانی عظیم شد
نذر کردم که اگر از آنچـه درآنـم  تعاىل با خدای: من از دنیا مجردم، چه نذر کنم؟ الحاح بسیار کردند، گفتم: گفتم

کنی؟ هرگز کسی گوشت فیل خورده است؟ این چه نذر است که می: گفتند. خالص یابم، هرگز گوشت فیل نخورم
  .بر زبان من گذرانید تعاىل همچنني در خاطر من افتاد، و خدای: مگفت

در میـان آن کـه نشسـته . ناگاه کشتی بشکست و من با جماعتی با کنار افتادم و چند روز گذشت که هیچ نخـوردیم
. وی را بگرفتنـد و بکشـتند و از گوشـت وی بخوردنـد و بـر مـن عـرض کردنـد. شـدای پیدا بودیم، ناگاه فیل بچه

مـن . الحاح کردند که مقام اضطرار است و نقض عهد رخصت است. ام که گوشت فیل نخورممن نذرکرده: فتمگ
چون چیزی بخوردند، در خواب شدند هنوز ایشان در خواب بودند که مـادر . فرمان نربدم و از عهد خود برنگشتم

بوی کرد، بعـد از آن آمـد و آن مردمـان  آن را. کشید تا به استخوانهای بچۀ خود رسیدو بوی می. آن فیل بچه آمد
کشـت، تـا همـه را مالید و مـییافت، وی را در زیر دست و پای میاز هر کدام که آن بوی می. را بوی کردن گرفت

پشـت بـه جانـب مـن کـرد و بـه . پس به سوی من آمد و مرا بوی کرد تا دیری و از مـن هـیچ بـوی نیافـت. بکشت
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  .سوار شو، من درنیافتم خرطوم خود به من اشارت کرد که
پس اشـارت کـرد کـه راسـت بنشـني، راسـت . سوار شدم. خواهد که سوار شومپای خود باال داشت، دانستم که می

و اشـارت . نمـوددر رفنت ایستاد، به شتاب تمام، تا آورد مرا در شب به موضعی که زراعت و سـیاهی مـی. بنشستم
جماعتی پیدا شدند و مـرا بـه خانـۀ . چون بامداد کردم. تر از پیشرت بشتاه بازگشت ب. کرد که فرود آی، فرود آمدم

دانی که از آنجا که ترا آورده است تـا می: قصه را بازگفتم، مرا گفتند. خود بردند و ترجمان ایشان حال من پرسید
  ».هشت روزه راه است که ترا به یک شب آورده: گفتند. نه: اینجا، چند راه است؟ گفتم

  داللّه بن الجلّاء، قدس اللّه تعاىل روحهابوعب - ۱۱۲
. انـد کـه محمـدبن یحیـی، و احمـد درسـرت اسـتنام وی احمدبن یحیی الجـالء اسـت، و گفتـه. از طبقۀ ثانیه است

شـاگرد ابـوتراب نخشـبی و ذوالنـون . از اجلّۀ مشایخ شـام اسـت. بغدادی االصل است، اما به رَمْله و دمشق بوده
ود یحیی الجالء و با ابوعبید بُسری بـوده در صـحبت و سـفر، اسـتاد دقـی بـوده عـالم مصری است و از آن پدر خ

  .بوده و صاحب ورع
جـواب » .بشـناختم«: رفت در میغ، ابوالخري آواز داد کـهوقتی ابوالخري تَیْناتی ابوعبداللّه جال را دید که در هوا می

  ».نشناختی«: داد که
  ».گفت، و ابوعبداللّه شناخت مقام و شرف رارا میابوالخري شناخت شخص «: شیخ االسالم گفت

ة  آن مـرد. اممـن مـردی و نـیم دیـده: ابوبکر واسطی با جاللت خود گفته که«: شیخ االسالم گفت که تمـام ابواُمیـّ
: چون آن را مرد تمام گفتی و این را نـیم مـرد؟ گفـت: واسطی را گفتند. الماحوزی و آن نیم مرد ابوعبداللّه الجلّا

و ابن جـال از مـال . امیّۀ ماحوزی از دست هیچ مخلوقی چیزی نخورد، کانَ یأکلُ ممّا لیسَ للمخلوقنيَ فیه صُنَعابو
ابوبکر واسطی کسی را نپسـندیدی، از خـواری خلـق بـه . خورد که او را علی بن عبداللّه القَطّان گفتندیمردی می

  ».نزدیک او و از عزیزی توحید در علم او
  ».مايل و لِلْمَحَبّة؟ وَ أنا اُریدُان أَتَعلّم التّوبةَ«: ا را پرسیدند از محبت، گفتابوعبداللّه جّل

  ».إذا لَمْ یبقِ عَلیه مِنْ نَفْسِه مُطالَبَةٌ ظاهِراً وَ باطناً«: گفت» مَتی یَسْتَحِقُّ للفقريِ إسمُ الفقرِ؟«: وی را پرسیدند که
ه : هـا دو تـن بـا او بماندنـددر بادیه شدند بـا رِکـوهسیصد تن با ابوتراب نخشبی «: شیخ االسالم گفت ابوعبداللـّ
  ».جلّا و ابوعبید بُسری

  ابوعبداللّه خاقان صوفی، رحمه اللّه تعاىل -۱۱۳
و از ابـن قصـاب » .وی صـاحب کرامـات بـوده«: شیخ جعفر حذّاء گفته است کـه. وی از کبار صوفیّۀ بغداد است
مـن بـر در دکـان نشسـته بـودم، ناگـاه . در بـازار بغـداد دکـانی داشـتپـدر مـن «: رازی نقل کرده است که گفـت

خـاطر مـن . مرا گمان آن شد که وی از فقرای بغداد است و من هنوز به حد بلوغ نرسیده بـودم. شخصی بگذشت
آن را بسـتد و روان . برخاستم و بر وی سالم گفتم و با مـن یـک دینـار بـود بـه وی دادم. به جانب وی کشش کرد

با خود گفتم که این دینـار را ضـایع کـردم در عقـب وی روان شـدم، تـا بـه . و با من چندان التفات نکردبگذشت 
انـد، آن دینـار را بـه یکـی از ایشـان داد و خـود در نمـاز مسجد شونیزیّه رسید، آنجا دید که سه تـن از فقـرا نشسـته

  .ایستاد
رفـتم تـا طعـام خریـد و پـیش یـاران آورد و بـا هـم  آن کس که دینار را گرفته بود، بريون رفت، و من در عقـب وی

دانیـد هیچ مـی: چون از طعام فارغ شدند، روی به ایشان کرد و گفت. بخوردند و آن شخص همچنان در نماز بود
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جوانی آن دینار را به من داد، من تا ایـن : گفت! نی، ای استاد: که مرا چه چیز از موافقت شما بازداشت؟ گفتند
مـن بـی «: ابن قصاب گویـد کـه» .خواستم که وی را از بندگی دنیا آزاد گرداند و آزاد گردانیددرمیزمان از خدای 

  ».گویی ای استاد و وی شیخ خاقان صوفی بودراست می: خواست پیش وی بنشستم و گفتم
  .تُوفّی سنة تسع و سبعني و مأتني

  ابوعُبید اللّه البُسری، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۱۱۴
  .با ابوتراب نخشبی صحبت داشته. از قدمای مشایخ است. حمدبن حَسّان استنام وی م

ون المصـری و : لقیـتُ سـتمائة شـیخ مـا رأیـتُ مـنهم مثـل اربعـة«:رحمه اللّه تعاىل قال ابنُ الجلّاء ابـوتراب ذوالنـّ
  ».سری و ابوالعباس بن عطا، قدّس اللّه تعاىل ارواحهمالبُالنخشبی و ابوعبیداللّه 

دو کـس از . وی به کاری مشغول بود و تا وقت حج سه روز مانده بـود«: صحاب ابوعبید بُسری گفت کهیکی از ا
و به آن خود را  شیخ تو: نی، پس روی به من کرد و گفت: روی؟ گفتبه حج می! یا ابا عبید: این طایفه آمدند که

  ».گویند یعنی طی ارضقادرتر است از ایشان بر آنچه می خواست
ابوعبید به خانه درآمدی و اهل بیت را گفتی که در خانه را بر وی برآوردندی، و که چون رمضان شدی، گویند می

چون روز عید آمـدی در خانـه بازکردنـدی، آن سـی نـان در . سوراخی بگذاشتی و هر شبی نانی از آنجا بینداختی
  .شبانروز بر یک طهارت نماز گزارده زاویۀ خانه نهاده بودی، نه هیچ خورده و نه آشامیده و نه خواب کرده و سی

خداونـدا ایـن «: گفـت. در أَثنای آن، اسب کره بیفتاد و بمرد. ای سوارگویند که ابوعُبید به غزا رفت، بر اسب کرّه
چون از غزا فارغ شـد . اسب کره از زمني برخاست زنده» !اسب کره را عاریت به من ده، چندانکه به بُسری برسم

: گفـت» .گرم است و عرق دارد«: پسر وی گفت» !زین اسب کره را بردار«: ر خود را گفتو به بسری رسد، پس
  .چون زین را از وی گرفت، بیفتاد مرده» .بردار که وی عاریت است«

بَّ تـرکَ ةٌ، فمَـنْ سـاءَهُ الـبالءُ فقـد أحـبـالنِّعَمُ طردٌ، فمَن رَضیَ بِالنِّعَمِ فَقَد رَضیَ بـالطّردِ، و الـبالءُ قُر«: و وی گفته
  ».القُربةِ و التّقرُبِ اِىل اللّه، تعاىل

سواری بگذشت و در عقـب وی غالمـی غاشـیه بـر . و گویند که روزی با اصحاب خود در دمشق جایی نشسته بود
پـس »  و اَرِحنـی منـهاللّهـم أَعتِقْنـی «  :چون برابر ابوعبید و اصحاب وی رسید، گفت. دوید خشم آلوددوش می

ارِ و مِـنَ الـرِّقِّ اللّهـم أَعتِقْـهُ مِـنَ«:ابوعبید گفت" یی کنمرا دعا! ای شیخ: " گفتکرد و  روی به ابوعبید فـی » !النـّ
» .تـرا آزاد کـردم خاصـةً لوَجْـهِ اللّـهِ«: التفات به آن غـالم کـرد و گفـت. الحال مرکوب آن سوار، سوار را بینداخت
و » .و آزاد نکـردی، کـه ایـن جماعـت آزاد کردنـدمـرا تـ! ای خواجـه«: غالم غاشیه را پیش وی انـداخت و گفـت

  .بود تا از دنیا برفتو با ایشان می. اشارت به ابوعبید و اصحاب وی کرد
آوردم بیفتـاد و بشکسـت و سبویی چند روغن داشتم که سرمایۀ من بود، بريون مـی«: روزی پسر وی به وی آمد که

واللّه که پـدر تـرا هـیچ سـرمایه . ساز که سرمایۀ پدرتست ای فرزند سرمایۀ خود آن«: گفت» .سرمایۀ من ضایع شد
  ».نیست در دنیا و آخرت غري اللّه تعاىل

  ابوعبداللّه السِّجْزی، رحمه اللّه تعاىل -۱۱۵
با ابوحفص صحبت داشته و بادیه بریده . از بزرگان مشایخ خراسان است و جوانمردان ایشان. از طبقۀ ثانیه است

  .بارها بر توکل
  ».تواضعٌ عنِ رِفعةٍ، و زهدٌ عن قُدْرَةٍ، وَإِنصافٌ عَنْ قُوَّةٍ: عالمةُ األولیاءِ ثالثةٌ«: هوی گفت
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هر واعظی کـه تـوانگر از مجلـس وی نـه درویـش برخیـزد و درویـش نـه تـوانگر، وی نـه واعـظ «: و هم وی گفته
  ».است

ه ایشـان در افعـال و اخـالق و سودمندترین چیزی مریدان را صـحبت صـالحان اسـت و اقتـدا بـ«: و هم وی گفته
  ».زیارت کردن قربهای دوستان خدای، تعاىل، و قیام به خدمت یاران و فقريان

از نفاق باشد که لبـاس فتیـان و جـوانمردان «: گفت» پوشی؟چرا به رسم صوفیان مرقع نمی«: وی را پرسیدند که
خلق را معـذور داشـنت در «: گفت» یست؟فتوت چ«: پس گفتند وی را که» .بپوشم، و زیر بارهای فتوت درنیایم

و کمـال فتـوت آن . رود و تقصري خود دیدن و شفقت بر همـۀ خالیـق چـه نیکوکـار و چـه بـدکارآنچه بر ایشان می
  ».است که ترا خلق از حق مشغول نگرداند

اگـر «: گفـت» بینـی؟خواهم به تو بدهم، مصلحت چون مـییک دینار زر سرخ دارم می«: شخصی وی را گفت
  ».بدهی ترا بهرت، و اگر ندهی مرا بهرت

ه سِـجزی از طـرابلس همـراه شـدم«: گویـد کـهیکی از این طایفه مـی چنـد شـبانروز رفتـیم کـه هـیچ . بـا ابوعبداللـّ
دانسـتم کـه از آن . شیخ به جانـب مـن نگریسـت. ای کدوی تر دیدم بر راه افتاده، برداشتم تا بخورمپاره. نخوردیم

شاید طعامی بخرد، برگذشت و : به دهی رسیدیم، گفتم. بعد از آن پنج دینار فتوح رسید. کراهت داشت، بینداختم
اینک بر سر راه دیهی است نزدیک، . رویم گرسنه، و چیزی نخریدشاید که گویی پیاده می: بعد از آن گفت. نخرید

ن پـنج دینـار را بـه وی آ. چون به آن دیه درآییم، به خدمت ما شغل خواهد گرفـت. آنجا مردی است صاحب عیال
چـون بـريون آمـدیم، . چون به آن دیه رسـیدیم، آن را بـه وی دادیـم و نفقـه کـرد. ده تا بر ما و عیال خود نفقه کند

کنـی در پـارهخیانت مـی. کنممن با تو همراهی نمی: گفت. کنمبا تو همراهی می: روی؟ گفتمتو کجا می: گفت
  .درنیامد که با او مصاحب باشمبه آن » کنی؟ای کدوی تر و مصاحبت می

  ابو عبداللّه الحُصری، قدّس سرّه -۱۱۶
  .شاگرد فتح موصلی است. از اهل بصره است، از مشایخ قدیم

کانوا یعدّون من األبدالِ کلُّهم اُوصُوني عنـدَ فراقـی . صاحبتُ ثالثني شیخاً: سمعتُ الفتح الموصلی یقولُ«: یقول
  ».رَةَ األحْداثِإیّاکَ و مُعاشَ: ایّاهم، فقالوا

  جعفر بن المُبَرْقَع، رحمه اللّه تعاىل -۱۱۷
منذ ثالثني سنة أطلُبُ مَـنْ یَقُـولُ اللّـه «: ابوعبداللّهِ الحُصری انّه سمعه یقولذَکَرَهُ . ز علمای مشایخ این قوم استا

  ».يف تحقیق هذا األسم، فَلَمْ أجدُه

  ، قُدّس سرهعلی بن بُندار بن الحسني الصوّفی الصريفی -۱۱۸
مند بوده از دیدار  روزی. از بزرگان متأخرین مشایخ نشابور است. کنیت او ابوالحسن است. از طبقۀ خامسه است

در نشابور با ابوعثمان حريی و محفوظ صـحبت داشـته بـود، و در سـمرقند بـا . مشایخ و مرزوق از صحبت ایشان
ن با علی جوزجانی و در ری با یوسـف بـن الحسـني و محمد فضل بلخی، و در بلخ با محمد حامد و در جوزجانا

در بغداد با جنید و رُوَیم و سَمنون و ابن عطا و جُرَیْری، و در شام با طاهر مَقْدِسی و ابن جلّا و ابوعمرو دمشـقی 
مشـایخ جهـان دیـده بـود و حـدیث بسـیار داشـت، . و در مصر با ابوبکر مصری و ابوبکر زقّاق و ابوعلی رودباری

  .در سنۀ تسع و خمسني و ثلثمأیة برفته از دنیا. بود در حدیثوثقه 
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پـیش رو «: شیخ ابوعبداللّه خفیـف وی را گفـت. وقتی علی بُندار با شیخ ابوعبداللّه خفیف به تنگی پلی رسیدند
ای و مـن ندیـدهتو جنید را دیده«: خفیف گفت که ابوعبداللّه» به چه سبب پیش روم؟«: گفت» !ای ابوالحسن

  ».ام
  ».مهینه نسبت این طایفه دیدار پريان است و صحبت ایشان«: شیخ االسالم گفت

  ».دارٌ اُسِّسَتْ عَلَی البَلْوی بِال بلوی مُحالُ«: علی بُندار گفته
  ».هَوینا و إنَّما وجودُ الحقِّ بِطرحِ الدارَیْنِیُطلَبُ الحقُّ بِالُ«: و هم وی گفته
هـر کـه خـدای، تعـاىل، بـه بنـدگی وی راضـی اسـت بـه بـرادری وی . خلقدور باش از مخالفت «: و هم وی گفته
  ».راضی باش

  ».دور باش از مشغوىل به خلق، که امروز در مشغوىل به خلق سودی نمانده است«: و هم وی گفته که
 سـه رز: کـی آمـدی؟ گفـتم: گفـت. بعد از سه روز بر ابوعبداللّه جلّا درآمـدم. به دمشق رفتم«: و هم وی گفته که

: گفـت. به ابن جَوْصاء بودم، بـه حـدیث نوشـنت: در این سه روز کجا بودی که به من نیامدی؟ گفتم: گفت. است
  ».فضیلت، یعنی فضایل و نوافل، ترا از فریضه مشغول داشت: شَغَلَکَ الْفَضْلُ عَنِ الفَرضِ، گفت

. ان آن یابنـد کـه بـه هـیچ چیـز نیابنـددیدار پريان از فرایض این قوم اسـت، کـه از دیـدار پـري«: شیخ االسالم گفت
  ».الحدیث. مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْني

این چیست که دوستان خود را کردی؟ هر که ایشان را جُست تـرا یافـت و تـا تـرا ! الهی«و هم شیخ االسالم گفته 
  ».ندید ایشان را نشناخت

  :وَانَشدنا لِنَفْسِه
ــــــــــــــــــْن ــــــــــــــــــراةَ مَ ــــــــــــــــــیَّرْتَنَي مِ  صَ

  

ـــــــــــ  ـــــــــــرَکَیَبغیـــــــــــکَ، مـــــــــــن یَرَن  ي یَ
  

  ).اعراف/۱۹۸(وَتریهُم یَنْظُرُونَ إلَیْکَ وَهُمْ الیُبْصِرُونَ
هر که جوانمرد را دید نه او را دید که حق را . جوانمرد باید تا جوانمرد بیند. سخن جوانمردان با جوانمردان است

خویشنت را بـه بهانـۀ رهـی  حق گاه گاهی رهی را از دست رهی برباید، و. دید، از آن که او نه او است، قصه بربید
وگر رهی هرگـز بـا رهـی نیایـد . ها به دیدن او بیاساید، آن گه حقیقت برود رهی باز آیدبه دیدۀ قوم نماید، تا دیده

افزایـد، چـون بهانـه کاهـد از حقیقـت مـیزاید، به هرچه از بهانـه مـیهم شاید، از آن که فتنۀ رهی هم از رهی می
یکـی را دیـده بـر . آدمی به این کار کیست؟ که این کار نـه بابـت آدمـی اسـت. آید بتمامی برخاست، حقیقت فرود

  بهانه آمد و یکی را بر حقیقت، کار حقیقت دارد، بهانه را چه قیمت؟
  . علی بُندار پسری داشته محمد نام، نجیب بن نجیب، عزیز بود و عارف بن عارف نادر

هرچـه ایـن طایفـه دارنـد از : ر دیدم در کتابی که واسطی گفتـهبه خط محمدبن علی بُندا«: شیخ االسالم گفته که
و دیگری، وَالْبَلَـدُ ) بقره/۲۲(یکی، أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً: این کار علم و سخن، آن همه از این دو آیت از قرآن بیابند

  »).اعراف/۵۸(الطَّیِّبُ
  ».به این آیت بشناختم وی را«: شیخ االسالم گفت که

  ن الفضل البلخی، قدّس اللّه تعاىل سرّهمحمدب -۱۱۹
متعصبان وی را از بلخ بريون کردند بی گناه، . بلخی االصل است. کنیت وی ابوعبداللّه است. از طبقۀ ثانیه است
  .روی با شهر کرد و بر ایشان نفرین کرد. به سبب مذهب وی
  ».پس از او از بلخ هیچ صوفی نخاست«: شیخ االسالم گفت
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از آنجا عزیمت حج کرد، به نشابور رسید، از وی مجلـس خواسـتند، . ت، وی را آنجا قاضی ساختندبه سمرقند رف
و از کرسی فرود آمد و آخر بـه سـمرقند » .أللّهُ اکربُ، وَلَذکرُ اللّهِ اکربُ، و رضوانٌ مِنَ اللّهِ اکربُ«: بر کرسی شد و گفت

  .ةدر سنۀ تسع عشر و ثلثمأئ. بازگشت و آنجا برفت از دنیا
آن که علـم دهنـد و توفیـق : سه چیز است«: گفت» عالمت شقاوت چیست؟«: ابوعثمان حريی به وی نوشت که

عمل ندهند، و توفیق عمل دهند و از اخالص در آن محروم گردانند و دولت صـحبت دوسـتان خـدای دریابنـد و 
  ».وظیفۀ اکرام و احرتام به جای نیاورند

  ».ضل سمسار الرّجال، یعنی نقاد مردان استمحمدبن الف«: و ابوعثمان گفته است
وی سـخن خـود گویـد و از . و خـود هـیچ کـس چـون وی نگویـد ابـوبکر واسـطی گویـد«: شیخ االسالم گفت که

آن چیـز کـه بـه بـود وی همـۀ : محمدبن الفضـل گفـت :دیگران اندک حکایت کند، یکی از آن این است که گفت
  ».ها زشت شود، آن استقامت استنیکوییها نیکو شود و به نبود وی همۀ زشت

  .)هود/۱۲(» !سخت نیکو گفت، فَاسْتَقِمْ کَما أُمِرْتَ«: شیخ االسالم گفت
قُلْ امَنْتُ باللّهِ، ثم اسْتَقِمْ، بگو که یکـی «: گفت» !مرا وصیتی کن«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم یکی مصطفی را

  »!و بر آن بیای
و آنجـا آثـار . کند تا برسد بـه خانـۀ ویکسی که بیابانها و وادیها قطع می مانم ازعجب می«: و محمد فضل گوید

  »کند تا به دل برسد، و آثار پروردگار خود بیند؟چرا وادی نفس و هوی را قطع نمی. انبیا بیند
  ».کند، آن نشان ادبار و نگونساری اوستچون مرید را بینی که طلب زیادتی دنیا می«: و هم وی گوید که

هِ«: وی گویدو هم  یعنـی بـزرگرتین اهـل معرفـت . أعرَفُ النّاسِ باللّهِ أشدُّهُم مجاهَدَةً يف أَوامِرِ، و أَتْبَعَهُم لِسُـنَّةِ نَبِیـّ
ترین ایشان در حفظ سنت و هر که به حق نزدیکرت بود بر امتثـال مجتهدترین ایشان باشد در ادای شریعت و راغب

  ».ترمعرض صلّی اللّه علیه و سلّم متابعت رسول وی تر بود و هر که دورتر ازامرش حریص
  ».به چشم نقصان در دنیا نگریسنت و به اعراض از وی عزیز و گرامی زیسنت«: و وی را از زهد پرسیدند، گفت

  محمدبن علی الحکیم التّرمذی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۱۲۰
با ابوتراب نخشبی و احمـد خضـرویه و ابـن . یخ استاز کبار مشا. کنیت وی ابوعبداللّه است. از طبقۀ ثانیه است

جلّا صحبت داشته و حدیث بسیار داشت و وی را تصانیف بسیار است، و کرامات ظاهر اندر بیان هر کتاب، چون 
ختم الوالیه و کتاب النهّج ونوادر األصول و جز این کتابهای دیگـر کـرده اسـت و در علـوم ظـاهر هـم وی را کتـب 

  .دار خضر است، علیه السالمتدا کرده بود، اما عمر وی به اتمام آن وفا نکرد و وی صحبتاست و تفسريی اب
هـا از به نزدیک وی آمدی و واقعه علیه السّالم هر یک شنبه خضر«: روایت کند که که مرید وی بود ابوبکر ورّاق

  ».یکدیگر برپسیدندی
دیـک مـن، چنانکـه جملگـی دلـم شـکار وی سخت معظم است بـه نز«: صاحب کتاب کشف المحجوب گوید که

  ».محمد دّر یتیم است که در عالم همتا ندارد: اوست و شیخ من گفتی که
ما صنَّفْتُ حرفاً مِن تدبريٍ وَال لِینسبَ اِىلَّ شيءٌ منـه، و لکَـن کـان إذَا اشـتدَّ عَلـیَّ وَقتـي أتَسَـلّی «: و وی گفته است

  ».به
یعنی هر که خود را نشناسد او را . فِ العُبودیّةِ، فَهُو باوصافِ الرّبوبیّةِ أجْهَلُمَن جَهِلَ باَوصا«: و هم وی گفته است

  »چون شناسد؟
  ».دوام انس است به یاد او تعاىل حقیقت دوستی اللّه«: و هم وی گفته
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صِـفاتِ الْفِعْـلِ، وکُـلُّ مـاالیَقَعُ  کُلُّ ما یَحْتَمِلُ الزّیادَة وَالنُّقْصانَ، فَهُـوَ مِـنْ«: وَ سئل عن صِفَةِ الذّاتِ وَالفعلِ، فقال
  ».علیه الزّیادَةُ و النُّقصانُ، فهو من صفاتِ الذّاتِ

  ».اختیارُ حَظِّ غريِکَ عَلی حظِّ نفسَِک«: و سُئلَ عن االیثارِ، فقالَ
  ».وَ علی قولِه وَأمرِه تعاىل الیقنيُ استقرارُ القلبِ عَلَی اللّهِ«: و قالَ يف الیقني
  ».الشّکرُ تعلُّقُ القَلْبِ بالمُنْعِم«: کرِو قال يف الشُّ

در وقتی که از مبـادی  قدس اللّه تعاىل سرّه حضرت خواجه بهاءِ الحق و الدین محمد البخاری، المعروف بنقشبند
آورده، مـیاند و اثر توجهات خود را به ارواح طیبۀ مشایخ کبار در بیان میکردهاحوال و سلوک خود حکایت می

هرگاه توجه به روحانیت قدوة األولیاء، خواجه محمدعلی حکیم ترمذی نموده شـدی، اثـر آن توجـه «: که اندگفته
  ».ظهور بی صفتی محض بودی، و هرچند در آن توجه سري افتادی هیچ اثری و کردی و صفتی مطالعه نیفتادی

انـد و بـه بعضـی از ضـی بصـفتنشـان، و بعانـد و بـیبعضی بـی صـفت: انداولیاء اللّه مختلف«: اندمشایخ گفته
و کمـال حـال . اهل معرفت، یا اهل معامله یا از اهل محبت، یا اهل توحیدند: مثالً گویند. اندصفات نشانمند گشته

نشانی اشارت به کشف ذاتی است که مقامی بس بی. اندنشانی گفتهصفتی و بیو نهایت درجات اولیاء را در بی
  ».و عبارت و اشارت از کُنه آن مرتبه قاصر استای بس شریف است، بلند و درجه

  علی بن بکّار، قدس اللّه تعاىل روحه - ۱۲۱
  .با ابراهیم ادهم صحبت داشته، سَکَنَ المَصّیصَةَ مُرابطاً. از متقدمان مشایخ است. کنیت وی ابوالحسن است

واللّـه «: ود بپسودی و گفتیگویند که چون شب درآمدی و کنیزک جامۀ خواب وی بینداختی، آن را به دست خمی
  .نماز بامداد را به وضوی نماز خفنت بگزاردیپس » .و واللّه که امشب بر تو نخواهم خسبید! که تو بسیار خوشی

ای : گفــتم. کـردوی بــرای اسـب خـود جــو پـاک مــی. ار درآمـدمپـیش علـی بّکــ«: یکـی از ایـن طایفــه گویـد کــه
در بعض غزوات بودم، شکست بر مسلمانان افتاد بگریختنـد، : گفتترا کسی نیست که این کار بکند؟ ! ابوالحسن

: اسب بـا مـن گفـت). بقره/۱۵۶(انّا لِلّهِ و انا إلَیه راجعون: اسب من سستی کرد، گفتم. و من هم با ایشان بگریختم
آن وقت است که مرا به فالن کنیزک می ضامن شدم که مِنْ . گذاری که تعهد حال من کندإنّا للّه و انّا الیه راجِعُونَ 

  ».بعد خود به آن قیام نمایم و با کسی دیگر نگذارم
و صاحب . و از وی آرند که با یکی از اصحاب به صحرا بريون رفتند تا هیزم جمع کنند و از یکدیگر دور افتادند 

وی نهـاده و در  در عقب وی برفت، دید که مربع نشسته و سَبُعی سر بر کنـار. وی هرچند انتظار برد، وی پیدا نیامد
این سَبُع سـر در کنـار مـن نهـاد و «: گفت» چند نشینی؟«: صاحب وی گفت. راندخواب شده و ازوی مگس می

   ».در خواب شد، منتظرم تا بیدار شود، و به تو برسم

  ابو عبداللّه عَبّادانی، رحمه اللّه تعاىل -۱۲۲
  .خاص سهل عبداللّه تسرتی استاز شاگردان 
پـدری پـري و ضـعیف . رسـید، و مـرا آرزو بـود کـه وی را ببیـنمزگاری از شبلی سخنان به من مـیرو«: وی گفته که

چون بـه نزدیـک . چون پدر از دنیا برفت، برخاستم و به بغداد آمدم. توانستم رفتنمی. داشتم به او درمانده بودم
: ای؟ گفـتمبـه چـه آمـده: د گفتنـدآمدند، مرا بشناختنوی رسیدم، قومی دیدم از درویشان که از پیش وی بريون می

چـون . نـربم: گفتم! هست، اما زینهار که دعوی به سر وی نربی: به وی راه هست؟ گفتند. ام که شبلی را ببینمآمده
و علیـک السـالم، : گفـت. سالم علیـک: گفتم و آن روز آدینه بود روز صدمت و شور وی به نزدیک وی درآمدم
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: وی گفـت. سـت»با»ام که در زیر من آن نقطه: گفتم. ت وی آن بود که چنني گفتیأیْشٍ أنتَ أبادَک اللّه؟ و عاد
ای دورتر شـدم کـه وی من گفتم اگر بگویم هم نپذیرد، از وی گریختم و پاره! مقام خود معلوم کن که خود کجایی

یْـشِ أنـتَ أبـادکَ وعلیک السـالم، أَ: شبلی گفت. سالم علیک: را سري ببینم و بروم، ناگاه درویشی درآمد و گفت
مـن ایـن فایـده از . او را آن خوش آمد، بخندید. فی حال: ای؟ گفتدر چه: گفت. مُحال: اللّه؟ آن درویش گفت

  ».وی گرفتم و برفتم

  ابو عبداللّه الحَضْرَمی، رحمه اللّه تعاىل  -۱۲۳
سخن نگفته بود، مرا از قرآن  و بیست سال بود که ابوعبداللّه حَضرَمی را از تصوف سؤال کردم«: مرتعش گوید که
: صـفت ایشـان چـون اسـت؟ گفـت: گفـتم). احـزاب/۲۳(رجالٌ صَدقُوا ما عاهدُوا اللّهَ عَلَیْـه : گفت جواب گفت

يف مَقْعَـدِ صِـدْقٍ : محل ایشان از احوال کجاسـت؟ گفـت: گفتم). ابراهیم/۴۳(الیَرْتَدُ الَیْهِمْ طَرُْفهُمْ وَأفْىَٔدَتُهُمْ هَواءٌ
ــدَ مَ ــدِرٍعِنْ ــکٍ مُقت ــتم). قمــر/۵۵(لی ــادت کــن: گف ــهُ : گفــت! زی ــکَ کــان عَنْ ــؤادَ کــلُّ اوُلئ ــرَ وَالفُ ــمْعَ وَالْبَصَ اِنَّ السَّ
  ).اسراء/۳۶(».مَسْئوالً

  ابو عبداللّه السّالمی، قدس اللّه تعاىل روحه -۱۲۴
سی سال یـا شصـت سـال  .است به بصره بود، شاگرد سهل تُسْتَری. نام وی محمدبن احمدبن سالم البَصْری است

  .بوده و طریقت از وی گرفتهبا وی می
وی را مهجـور کردنـد . دیددر ازل همه چیز می تعاىل اللّه: ابوعبداللّه سالمی گفته بود که«: شیخ االسالم گفت که

  ».این قِدَم دهر بود«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که» .بدین سبب
  ».ممکن است که او دیدار علم را گفته باشد. یف انصاف نداده استابوعبداللّه خف«: شیخ االسالم گفت که

بـه لطافـت زبـان، و «: گفـت» به چه چیز شناسند اولیاء اللّه را در میان خلـق؟«: ابوعبداللّه سالمی را پرسیدند که
امی حسن اخالق و تازه رویی و سخای نفس، و قلت اعرتاض و پذیرفنت عذر هر که عذر خواهد پیش ایشان، و تم

  ».شفقت بر همۀ خلق نیکوکار ایشان و بدکار ایشان
  ».دیدار منت کلید دوستی است«: و هم وی گفته که

  ابوطالب محمدبن علی بن عطیّة الحارثی المکّیّ، رحمه اللّه تعاىل -۱۲۵
  .وی صاحب کتاب قوت القلوب است که مجمع اسرار طریقت است

قائق الطّریقَةِ، نشأ بمکة، اشرف بقعة علی وجه األرض، ثم دخـل البصـرة و مِثلُه يف د يف االسالم قالوا لم یُصَنَّفْ
  .قدم بغداد و تُوفّی بها فی جمادی االخری، سنة ست و ثمانني و ثلثمایة

و نسبت وی در تصوف به شیخ عارف ابوالحسن محمدبن ابی عبداللّه احمـدبن سـالم البصـری اسـت و انتسـاب 
داللّه احمدبن سالم و انتساب پدر وی به سهل بن عبداللّه التّسـرتی، قـدس اللـه شیخ ابوالحسن به پدر خود، ابوعب

  .تعاىل ارواحهم

  ای صوفی همدانی، رحمه اللّهابو عبداللّه جاوْ پاره - ۱۲۶
چیـزی کـه مـرا دل از آن «: وی بود که عهد کرده بـود کـه. چاوپاره نام جایی است به ثَغْر روم. از کبار مشایخ است

یـاران وی . خـوردوقتی در مسجد شوْنیزیّه بود طعام آوردند، دل وی از آن برمید، نمـی» .فور شود نخورمبرَمَد و نَ
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در خـواب بـا . آن شب در مسجد بماند، وی را احـتالم افتـاد. بخورد» !هر ساعت خالف کنی، بخور«: را گفتند
  »چیزی خوری که دل تو از آن برمد، ندانی که به تو بال رسد؟«: وی گفتند
 تعـاىل با آن کس که هرچـه اللّـه: صحبت با که دارم؟ گفت: از شیخ ابوبکر زقاق مصری پرسیدم که«: وی گفته که

  ».از تو داند با ابو بگویی، از تو نرمد و از تو نَبُرَد
چون به هرن . قبول و صحبت پس از عیب دیدن درست آید، که آدمی مجرای عیب است«: شیخ االسالم گفت که

صحبت پس از شناخت عیب . حبت پیوندی، چون عیب پدید آید صحبت بربی، آن نه صحبت استو نیکویی ص
ت و مخنثّـی بـود در دیـن، ناست، مگر عیب دینی و بدعتی باشد که آن دیگر است، که چشم از آن پوشـیدن مـداه

ب و جـرم آدمـی نـه معصـوم اسـت، از وی عیـ. آن عیب که نه در دیانت و بدعت باشد جدا بود. مگر به ضرورت
  ».آید، که کفور و جهول و ظلوم است

  ».نه دوست تو بود هر که ترا با او مدارا باید کرد«: که رضی اللّه عنه شافعی گوید
هر که چون از تو عیب و خطا آید، از وی عذر باید خواسـت و اگـر بـا تـو نیکـی کنـد شـکر «: شیخ االسالم گفت

  ».باید گفت، آن نه دوستی و صحبت باشد
با آن که چون بیمار شوی به پرسـیدن تـو آیـد، و «: گفت» صحبت با که دارم؟«: حیی مُعاذ را پرسید کهشخصی ی

  ».چون از تو جرمی بیند خود از تو عذر خواهد
حق صحبت بدهی و حق خود طلب نکنی، و عیب خود ببینـی و عیـب دیگـران را : و از شرایط صحبت است که

و تاوان را بـر خـود الزم گـريی و . ضطر و مقهور بینی تا خصومت برخیزدو خلق را زیر قدر و جرب م. عذر خواهی
  ».عذر نیاری

. ای بسیاری زر فرستاد، وی نپذیرفت و باز فرستاد، یعنی لشکری اسـتوقتی امري کافور به شیخ ابوعبداللّه جاوْپاره
  »فَأَینَ الکافور؟) طه/۶(تحتَ الثَّری لَهُ مايف السّموات وَما يف األرض وَما بَیْنَهما و ما! ای سَرْد«: کافور گفت

  ».این سخن کافور مِه از کردار او بود، اما آن هم از برکات پري بود«: شیخ االسالم گفت که
آن کـه «: گفـت» .سـتاندستاند و فالن کس مـیفالن کس از لشکری چیزی نمی«: شیخ ابوعلی کاتب را گفتند که

  ».ستاندستاند از عني میستاند و آن که میستاند از علم نمینمی
آمـد، چـون بـا علـم کردنـد و آن ایشـان را از عـني درسـت مـیبعضی از مشایخ چنني می«: شیخ االسالم گفت که

و آن اخوات دارد، که همه چیزها، نیک و بد و شادی و غم و نعمت و بال از یک . بودند نکردند و آن نادر باشد
 تعـاىل ن کسی که وی را آن عني و دیدار نباشد مثل ایشان بکنـد، اللّـهاما چو. دیدنددیدند و جز وی نمیجای می

  ».پردۀ وی بدرد، و دین و شریعت در سر آن کند، اعاذنا اللّهَ وَجمیع المسلمنيَ عن ذلک

  ابوبکر الورّاق التّرمذی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۱۲۷
ه اصل از ترمذ بود، و قرب وی آنجاست، امـا بـه ب. از طبقۀ ثانیه است نام وی محمدبن عمر الحکیم التّرمذی است

وی . احمد خضرویه را دیده بود و بـا وی صـحبت داشـته. خال ابوعیسی ترمذی است، صاحب مُسْند. بلخ بودی
  .وی را دیوان شعر است. را تصانیف بسیار بوده و تورات و انجیل و زبور و کتب آسمانی خوانده بود

: پیشـۀ تـو چیسـت؟گوید: و اگـر گوینـد. شـک در مقـدور: پدر تو کیست؟ گوید: اگر طمع را برپسند که«: وی گفته
  ».حرمان: غایت تو چیست؟ گوید: و اگر گویند. اکتساب ذُّل و خواری

ربُ يف مَوْضِـعِ ارادتِـک «: وَکان ابوبکر الوراق یمنَعُ اصحابَه عَنِ األسفارِ و السِّیاحات، و یقول مفتاحُ کلِّ برکةٍ الصـّ
  ».لکَ األرادةُ، فاذا صحّتْ لک األرادةُ فقر ظَهَرَ عَلَیکَ أوائلُ البَرَکَةِ إىل ان تصحَّ
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هر که اکنون به سفر شود، برتک نماز و ترک مذهب گفتـه بـود از عصـمت حـق بـريون رفتـه «: شیخ األسالم گفت
  »).نحل/۱۲۸(إنَّ اللّهَ مَعَ الَّذینَ اتَّقُوا وَالَّذینَ هُمْ مُحْسنُونَ. باشد
چون امرا تبـاه شـوند، معـاش و . یکی امرا، دوم علما، سیم فقرا: اندمردمان سه گروه«: ابوبکر وراق گفته که و هم

اکتساب رعیت تباه شود و چون علمـا تبـاه شـوند، طاعـت و ورزش شـریعت تبـاه شـود و چـون فقـرا تبـاه شـوند، 
  ».مع و فساد فقرا به ریاو فساد امرا به ظلم باشد، و فساد علما به ط. خویهای خالیق تباه شود

  ابوالقاسم رازی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۲۸
بـه نشـابور نشسـتی و صـحبت بـا ابـن عطـا و محمـدبن ابـی الحـواری و . نام وی جعفر بن احمدبن محمد اسـت

مـال بسـیار داشـت جملـه را بـر ایـن طایفـه خـرج کـرد، چنانکـه . داشته اسـت رحمهم اللّه تعاىل ابوعلی رودباری
  .دنیا بريون رفتدرویش از 

جمـال، و مـال وزهـد بکمـال، و : چهار چیز در ابوالقاسم رازی جمـع بـود کـه کـس را نبـود«: اندمشایخ ری گفته
  ».سخاوت تمام

. بـردچـون سـفره بنهادنـد، ابوالقاسـم دسـت نمـی. و در دعوتی با صوفیان حاضر بود و جعفر خُلدی نیز آنجا بود
اگر ثواب روزۀ تو بر تو دوسرت از شـادی دل «: جعفر خُلدی گفت» .ایممص«: گفت» .موافقت باید کرد«: گفتند

  . حاىل دست به طعام برد» !برادران است، روزه مگشای
   ».و وفات وی در سنۀ ثمان و سبعني و ثلثماتة بوده

  ابوالقاسم الحکیم السّمرقندی، رحمه اللّه تعاىل -۱۲۹
  .نام وی اسحاق بن محمدبن اسماعیل است

و کان مُعامَلَتُه مَعَ الْخَلقِ طَلَبا لِحُظُوظِهِمْ  سحانه وا يف وَصْفِه لم یَکُنْ نَظَرُهُ مِنَ الْعَرشِ إلَی الثَّری إلّا اِلَی اللّهِوَقد قالُ
  .دونَ حَظِّه

صـحبت داشـته بـا ابـوبکر وراق، وی را سـخنان نیکوسـت در معـامالت و عیـب نفـس و آفـات . از مشایخ اسـت
  .اعمال
  .فی المحرم، یوم عاشورا، سنة اثنتني و اربعني و ثلثمائه، و دفن بمقربة جاکَرْدیزه ه اللّهرحم تُوفّی
پیغامربی روا بودی در ایـام مـا، آن ابـوبکر وراق بـودی، از  صلّی اللّه علیه و سلّم اگر پس از مصطفی«: گفتهوی 

  ».علم وی و حکمت وی و شفقت وی بر خلق و عدل و انصاف
بـه در سـرای وی  که از بزرگان آن وقـت بـود ابوطاهر. والقاسم حکیم در سرای خود نشسته بودگویند که روزی اب

تربی بیـار «: شیخ ابوالقاسم غالم را گفت. بنگریست حوض آب دید و سروها، بازگردید و بر دکانی نشست. آمد
آن کـه تـرا از ! اباطـاهر یـا«: چون درآمـد گفـت» !برو و ابوطاهر را بخوان«: آنگاه گفت» !و آن سروها را بیفکن

  ».حجاب شد از میان برداشتیم، لکن با حق صحبت چنان که درختی ترا از وی حجاب نشود سبحانه حق
سجاده . یکی از بزرگان به زیارت وی آمد، وی را چنان مشغول دید. روزی نشسته بود، میان خلق حکم همی کرد

ایـن خـود ! ای بـرادر«: بوالقاسـم مـراو را گفـتچـون فـارغ گشـت، شـیخ ا. بر روی حوض انـداخت و نمـاز کـرد
  ».نگاه تواند داشت عزّوجلّ مرد آن است که در میان چندین شغل دل با خدای. کودکان کنند
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  بَکْر سُغدی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۳۰
  .از این طایفه، شاگرد ابوبکر وراق. از سُغد سمرقند است

  ».را به مزد کار نکردی که به تعظیم کردیخدای . ابوبکر وراق مردی کریم بود«: وی گفته که

  صالح بن مکتوم، رحمه اللّه تعاىل -۱۳۱
   .گفتیوی نیز از مریدان ابوبکر وراق بود از بلخ، و سخنان وی یاد داشتی و پیوسته از آن سخن می

  ابوذر الرتمذی، رحمه اللّه تعاىل -۱۳۲
  .از مشایخ خراسان بود و صاحب کرامات

هـر وقـت کـه جمـع را چیـزی . داشـتیمما جمعی بودیم که با ابـوذر صـحبت مـی«: ف گفته استعبداللّه خفی ابو 
   ».بایستی، ابوذر برخاستی و در نماز ایستادی، حاىل آن چیز پدید آمدی

  هاشمی سُغدی، رحمه اللّه تعاىل -۱۳۳
  .بودوی نیز از سُغد سمرقند است، و شاگرد ابوبکر وراق، تا روز وفات وی با وی می

  ».سخن افزونی دل را سخت کند«: ی گفته که ابوبکر وراق گفت کهو
  ».خواب فراوان و خورد فراوان و گفت فراوان دل سخت کند«: اند کهپیش از او گفته«: شیخ االسالم گفت که
  ».آن گفت فراوان در خري و شر است«: و ابوبکر وراق گفته که

بر یک سوی ردای وی حرف خا دیدم نوشته، . رفتمدر راه می با ابوبکر وراق«: یکی از این طایفه گفته است که
ام تا هرگاه خا بینم اخالصم یاد آید و هرگـه مـیم آن را نوشته: آن چیست؟ گفت: برپسیدم که. و بر دیگر سوی میم
  ».بینم مروتم یاد آید
برای آن بود تا ناگوار  اخالص آن بود که در معاملت با او کسی دیگر نبینی و با خلق مروت«: شیخ االسالم گفت

  ».نباشی
  ».تصفیۀ عبودیت، اثبات مجوسیت است و انکار ربوبیت«: و هم ابوبکر وراق گفته که

  ».عارف نبود آن که علم معرفت گوید پیش ابنای دنیا«: و هم وی گفته که
. اط ترمـذیمحمد مسلم حصري باف در مهمانی بود بـا یوسـف خیـ«: شیخ االسالم گفت که ابوبکر وراق گفته که

وی زاهـد بـود و عابـد، دل وی بـه ! زود باشید که من کـاری دارم: محمد مسلم گفت. میزبان به چیزی مشغول بود
پیش تو آرد و نیز تـو بـر آن نیـت از خانـه  تعاىل ترا جز آن کاری هست که اللّه: یوسف خیاط گفت. ورد معلق بود
ام کـه بـه خانـه بـاز هرگز بر آن نیـت از خانـه بـريون نیامـدهای که به خانه باز شوی؟ سی سال است که بريون آمده

  ».روم
  ».آن دو سخن یوسف به از صد ساله عبادت محمد مسلم«: ابوبکر وراق گوید که

  ».لْحَیاءِربّما اُصَلّي رکعتَیْنِ وَانصرفُ مِنْهُما، وَ أَنَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ یَنْصَرِفُ مِنَ السِّرْقَةُ مِنَ ا«: وهم ابوبکر وراق گفته

  محمدبن الحسن الجوهری، رحمه اللّه تعاىل - ۱۳۴
شـیخ ابـوبکر . مـردی بـزرگ اسـت. شـاگرد ذوالنـون مصـری اسـت. از اهل بغـداد بـوده. کنیت وی ابوبکر است

  .واسطی با جاللت خود از وی حکایت کند
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مـرا دعـایی : را گفتمردی ذوالنون مصری «: ابوبکر واسطی، امام توحید، گوید که محمد حسن جوهری گفت که
اگر ترا کاری در سابق تقدیر حق پیش شده باشد، بسیار دعاهای نـاکرده کـه مسـتجاب ! ای جوانمرد: گفت! کن

  »است و اگر نشده باشد، غرق شده را در آب از بانگ چه سود جز غرق شدن و زیادتی آب در گلو رفنت؟
آنچه ترا در سابق علم حق رفتـه اسـت بـه از : گفت! مرا دعایی کن: شخصی پريی را گفت«: شیخ االسالم گفت

  ».معارضه
أدْعُـوني أَسْـتَجِبْ لَکُـمْ : اگر نه آن بودی که وی گفتـه کـه مـرا بخوانیـد و از مـن خواهیـد کـه«: یکی از پريان گوید

دعـا نکردمـی ولـیکن  ای لِیَـدْعُوني، مـن هرگـز). ذاریات/۵۶(، وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَ األنْسَ إلّا لِیَعْبُدوُنِ )غافر/۶۰(
  ».خواهممی! بخواه: گفت و فرمود که

  ».نگرند که همه بودنیها ببودهدعا صوفیان را نه مذهب است، که ایشان حکم سابق را می«: شیخ االسالم گفت
کاری که بوده است، نابوده چون کنم؟ چون کنم؟ چون کنم؟ همه «: گفتبا حفص بغاوردان تا پاسی از شب می

  ».که چه خواهد بود، حکیم در آن است که چه بودخلق برآنند 
من هر شبانروزی ورد خود بخـوانم و آن . این نه آن است که دعا نباید کرد، ورد نباید خواند«: شیخ االسالم گفت

  ».آن ذکر زبان بود فرمانربداری را و همت غري آن. خواهمدویست فصل دعاست، لیکن هیچ چیز نمی

  ری، رحمه اللّه تعاىلابوبکر کسایی دینَوَ  -۱۳۵
او را ریاضات بسـیار و . مردی بزرگ است، از قدمای اصحاب جنید و اقران وی. از قُهستان عراق بوده، به دینور

  .سفرهای معروف است
  ».اگر نه ابوبکر کسایی بودی من در عراق نبودی«: جنید گوید

از جنید هزار مسأله پرسیده بود، همـه را . دنیا پیش از جنید برفته از. جنید را به وی مکاتبات است و رسایل نیکو
خرب وفات وی به جنیـد . جواب نوشته بود و به وی فرستاده، چون وی را وقت وفات نزدیک آمد، همه را بشست

  .جنید شادمان گشت» .بشست«: گفتند» !ها را که از من پرسیده بود بشستیکاش آن مسأله«: رسید، گفت
ترسـید کـه بـه از آن مـی. ترسید که آن به دست عام افتد، یا به دسـت سـلطاناز آن میجنید نه «: شیخ السالم گفت

  ».دست صوفیان افتد و از آن دکانی برسازند، یعنی به سخن گفنت و قبول جسنت
. دانـدشـنود و مـیصوفی را آن بس بود که می. از هزار صوفی یکی عالم بود«: شیخ االسالم گفت که جنید گفت

  ».فصیح بود نه زبان از این قوم دل
  ».چون حال از مرد بستانند و مقال بگذارند، وی را هالک کردند«: شیخ االسالم گفت که رویم گفته که
ــه کــه ــقَالنی گفت ــوالخري عَسْ ــدن «: شــیخ اب ــرآن خوان ــوبکر کســایی در خــواب شــدی، از ســینۀ وی آواز ق چــون اب

  ».شنیدندی

  ابوعلی الجوزجانی، رحمه اللّه تعاىل -۱۳۶
وی . نظري بـوداز بزرگان مشایخ خراسان است، در وقت خود بی. نام وی حسن بن علی است. طبقۀ ثانیه است از

صحبت داشـته . وَربُّما یتکلَّمُ فی شيءٍ مِنَ العلومِ المعارفِ وَالحِکَم. را تصانیف است در معامالت و رؤیت آفات
  .به ایشان با محمدبن علی ترمذی و محمد فضل بلخی، و قریب السّن است

لَّبُونَ، الْخَلْقُ کُلُّهم يف مَیادین الْغَفْلَةِ یَرْکُضُونَ، وَعَلَی الظُّنونِ یَعْتَمدِوُنَ، وَعِنْـدَهُم انّهـم يف الحَقیقَـةِ یَــتَقَ«: وی گفته
  ».وَعَنِ المُکاشَفَةِ یَنْطِقونَ
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  ».ند وی آن را اظهار کندگناه وی را بر وی بپوشا سبحانه بدبخت آن کس است که حق«: و هم وی گفته

  محمد و احمد ابنا ابی الوَرد، رحمهما اللّه تعاىل -۱۳۸و  ۱۳۷
اند با سَرّی سَـقَطی و ابـوالفتح حمـال و صحبت داشته. اند، از بزرگان مشایخ عراق، و از اقران جنیداز طبقۀ ثانیه

  .ر حافیحارث محاسبی و بشر حافی، و طریقۀ ایشان در ورع نزدیک است به طریقۀ بش
  .کنیت محمد ابوالحسن است، شاگرد بشر حافی است

  »أَهکَذا تُجالِس الملوکَ؟: هاتفی آواز داد و گفت. وقتی نماز شام تمام کردم، پای فرو کردم«: وی گوید
از آداب فقري در فقر آن است که مالمت و سرزنش نکند گرفتاران به محبت دنیـا را و بـر ایشـان «: و هم وی گوید

  ».خالصی دهدشان از آنچه درآنند تعاىل شفقت کند و دعای خري کند ایشان را تا خدایرحمت و 
اشتغال بـه نافلـه و تضـییع فریضـه و عمـل کـردن بـه جـوارح بـی : هالک مردم در دو چیز است«: و هم وی گوید
  ».موافقت دل

  ».مَنْ یُوايل اولیاءَ اللّهِ وَیُعادي أعداىَٔه«: وَسُئل عَنِ الوَلِّی، فقالَ
چـون در جـاه وی : بیفزایـددر وىلّ سه چیز بیفزاید، وی در سـه چیـز  تعاىل چون اللّه«: و احمدبن ابی الورد گوید

و چون در مال وی بیفزاید، وی در سخاوت بیفزاید و چون در عمر وی . بیفزاید، وی در تواضع و فروتنی بیفزاید
  ».بیفزاید وی در اجتهاد در عبادت بیفزاید

  قْدِسی، رحمه اللّه تعاىلطاهر مَ -۱۳۹
ذوالنون مصری را دیده، و با یحیـی جـال صـحبت  .بود از بزرگان مشایخ شام و قدمای ایشان. از طبقۀ ثالثه است

  .وی را حِبْر الشام خوانده و گویند شبلی ذوالنون. عالم بوده. داشته
جَهْلٌ، وَالْکَالمُ يف حَقیقَةِ الْمَعْرِفَةِ، خَیْـرَةٌ،  اُلعِملُ يف ذاتِ الْحَقِّ«: طاهر مقدسی گوید که ذوالنون مصری مرا گفت

  ».وَالْأشارةُ عَنِ الْمُشريِ شِرْکٌ
سخن در ذات حق جهل است، که هیچ کس را در ذات اللّه سخن نیست، و روا نبود کـه «: شیخ االسالم گفت که
دانستنی نیست، و جـز تصـدیق و تسـلیم خود را و پیغمرب وی گفت وی را، و کیفیت آن  تعاىل گوید مگر آن که اللّه

در آن روی نیست و سـخن در حقیقـت معرفـت حـريت اسـت، کـه او خـود را شناسـد بحـق الحقیقـة، دیگـر همـه 
  ».انگاردعاجزند و متحري، و او در عجز رهی را از معرفت خود به فضل خود معرفت می

ال أبلغ مِدْحَتَکَ وَال أحصی ثناءً عَلَیْکَ أنْـتَ « :اىلتع در ثنا و دعای اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم گویدمصطفی می
  ».کَما اَثْنیتَ عَلی نَفْسِکَ

همتـا و از وی همـني دانـی کـه اوسـت خـدای یگانـۀ بـی) طه/۱۱۰(» .وَالیُحیطُونَ بِهِ عِلْماً«: گویدمی تعاىل و حق
. ، و او خود به دوگانگی درنیایدای بایدکه اشارت از اشارت کننده یعنی شرک خفی اشارت از مشري شرک است

  .أالکلُّ شیءٍ ماخَلَا اللّه باطِلٌ. هست به حقیقت اوست، و دیگر همه بهانه و وی در بود و هستی یگانه
  ».اگر مردمان نور عارف بینند در آن بسوزند و اگر عارف نور وجود ببیند در آن بسوزد«: طاهر مَقْدسی گوید

  ».فَةِ التَّجَرُّدُ مِنَ النُّفُوسِ وَتَدْبريِها فیما یَجِلُّ وَیَصْغَرُحدُّ الْمَعْرِ«: و هم وی گوید

  ابویعقوب السُّوسی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۴۰
عـالم بـوده، صـاحب . از قدمای مشایخ اسـت. استاد ابویعقوب نَهْرْجوری است. نام وی یوسف بن حَمْدان است
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تر، و قیل انَّها مِـنَ ت در چهار فرسنگی بصره و از بصره قدیمیکه شهری اس بوده و در اُبُلّهدر بصره می. تصانیف
  .از دنیا برفته جِنانِ الدّنیا
  ».تکلف، در شرک استه هرکه علم توحید گوید ب«: وی گفته

و هـر کـه سـخن گویـد و در هـر وقـت . هر که علم تصوف گوید به تکلف، او در شرک اسـت«: شیخ االسالم گفت
. برتسـی تعـاىل ن به زندگانی باید گفت و آن وقت باید گفـت کـه در سـکوت از خـدایسخ. تواند گفت زَرْق است

چون زندگانی نباشد مـی. کالم این طایفه نه چون کالم دیگران است. سخن جنایت است تحقیق آن را مباح کند
ا چون خود نباشی باید که چون متفرق باشی از جمع و توحید نگویی، ام. افتدبرد تا به زندقه و اباحت از آنجا می

  »تفرق را با تو چه کار؟
  ».ال یَصْلُحُ هذا العِلمُ إلّا لِمَنْ یُعَبِّرُ عَنْ وَجْدِهِ وَیَنْطِقُ عَنْ فِعْلِهِ«: خراز گوید

  ابویعقوب نَهرْجوری، قدّس اللّه تعاىل روحه -۱۴۱
عمرو بن عثمان مکـی صـحبت با جنید و . نام وی اسحاق بن محمد، از علمای مشایخ است. از طبقۀ رابعه است

  .سالها در مکه مجاور بوده و آنجا برفته از دنیا، در سنۀ ثالثني و ثلثمائة. شاگرد ابویعقوب سوسی است. داشته
  ».ام، اما مرا یقني نشدمن وی را دیده: گفت کهام که میمن یک تن دیده«: شیخ االسالم گفت که

ی تا به ترک علم و عمـل و خلـق نگـویی، یعنـی بـه دل و همـت از به این کار نرس«: ابویعقوب نهرجوری گوید که
علم و خرب برگذری، نه آن که دست بازداری و عمل از بهر ثواب نکنی، یعنی او را نه برای ثواب باشی و در خأل 

  ».و مأل با او باشی نه با عمل و ثواب آن
اسُ الدّنیا بَحْرُ«: ابراهیم بن فاتک گوید که ابویعقوب نهرجوری گوید ، واألخِرَةُ سـاحِلٌ، وَ المَرْکَـبُ التّقـوی، و النـّ

  ».عَلی سَفَرٍ
  :وَانشد للنّهرجوری

ــــــدک يل ــــــذْرَ عن ــــــأَ العُ ــــــکَ وطَّ ــــــمُ مِنْ  أَلعِلْ
ـــــــدک يل ـــــــاحْتَجَّ عِن ـــــــکَ يل فَ ـــــــامَ عِلمُ  أَق

  

ــــــی الْتَقَیْــــــتُ فلــــــم    وال تَلُــــــم لْتَعْــــــذحتَّ
ــــــــتَّهَم مَقــــــــامَ ــــــــدْلٍ غــــــــري مُ  شــــــــاهِدِ عَ

  

  ».أعْرَفُ النّاسِ باللّهِ أشَدُّهُم تَحَیُّراً فیه«: قوب گویدو هم ابویع
  ».مَنْ أَخَذَ التّوحیدَ بالتَقْلیدِ، فَهُوَ عَنِ الطَّریقِ بَعیدٌ«: و هم وی گوید

  ابویعقوب الزَّیّات، رحمه اللّه تعاىل -۱۴۲
مشـغولیی  تعـاىل بـا خـدای شـما را: گفـت. با جمعی از اصحاب در خانۀ ابویعقوب زیات بکـوفتیم«: جنید گوید

مشغوىل بـه حـق اسـت،  ۀچون آمدن ما به تو از جمل: من گفتم کهنبود که از مشغوىل آمدن به من مشغول گرداند؟ 
  ».شویمبریده نمی سبحانه به آن از حق

ن مریـدی کـه قـرآ! واغَوْثـاه باللّـهِ«: گفت» .نی«: گفت» قرآن یاد داری؟«: ابویعقوب از بعض مریدان پرسید که
کند و به چـه چیـز م میکند؛ و به چه چیز ترنّعم مییاد ندارد، چون ترنجی است که بوی ندارد، پس به چه چیز تنّ

  »گوید؟با پروردگار خود راز می

  احمدبن وَهَب، رحمه اللّه تعاىل - ۱۴۳
. بـود ب زیـاتّار صـحبت داشـته و اسـتاد و پـري ابویعقـواز بصره بود، و با ابوحاتم عطـّ. کنیت وی ابوجعفر است
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  .مدتی در مسجد شونیزیّه بر توکل نشست
  ».هرکه به طلب قوت برخاست، نام فقر از او برخاست«: وی گفته

   .وفات او در سنۀ سبعني و مأتني بود

  ابویعقوب مَزابِلی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۴۴
  . بغدادی است، از اقران جنید

  ».محلُّ فیها مَعالِمُ األنْسانیَّةِحالٌ یَضْ«: گفت» تصوف چیست؟«: وی را پرسیدند که

  ابویعقوب أَقْطَع، رحمه اللّه تعاىل - ۱۴۵
  .وی به مکه بوده. کاتَبَ الجنیدَ وَراسَلَه

بـر . شیخ ابویعقوب اقطع در حال رفـنت بـود. به مکه رسیدم«: ن گفت کهیِّللّه خفیف گوید که ابوالحسن مُزابوعبدا
بـر . مرا فریب دادند که من کـودک بـودم! فات کند، شهادت بر وی عرضه کناگر به تو الت: وی درآمدم، مرا گفتند

اِیّـایَ تعنـی؟ بعـزّةِ مَـنْ : وی گفـت. نَشْهَدُ أَنْ ال اله الّـا اللّـه! ایّها الشّیخ: به من نگریست، گفتم. بالني وی بنشستم
بـه عـزت آن کـه : خواهی به این شـهادت گفـنتمرا می: گفت. ةِالیذوقُ الموتَ ما بقی بَیَني وَبَیْنَه إلّا حجابُ الغِزَّ

  ».تهرگز مرگ نچشد، که نماند میان من و او مگر پردۀ عزّ
  ».پردّۀ عزت اویی اوست، که او اوست و تو تو«:سالم گفت کهشیخ اال

  ».گرّایی چون من آمد که شهادت بر دوستی از دوستان او عرضه کند«: گفتی کهن به روزگار میزّیابوالحسن مُ
آمدند و از ورای پردۀ عـزت شـهادت بـر وی . سوختمرد در الوهیت می«: ابوعبداللّه خفیف گفته است کهشیخ 

  »!کردندعرضه می
! خـاموش: گفـت. یکی شـهادت بـر وی عرضـه کـرد. شیخ ابوعبداللّه طاقی محتضر بود«: شیخ االسالم گفت که

تو آنِ خود بگوی که من ! کنندتان او عرضه میاند و شهادت بر دوستی از دوسقومی بی ادبان و بی حرمتان آمده
  ».این بگفت و جان بداد) یوسف/۱۰۱(تَوَفَّني مُسْلِماً وَألْحِقْني بالصّالحنيَ. امآنِ خود گفته

وقتی جماعتی بر پريی از مشایخ شهادت عرضه کردند، وی از آن غريت برجست و بر یـک یـک شـهادت عرضـه 
حـال تـو چـون «: گفت. یکی پس از وفات وی را به خواب دید. د و جان بدادسرباز نها. کرد تا همه بگفتندمی

» .بـه در مـرگ شـهادت نگفتـی«:گفت» .بُرد«: گفت» ایمان بربدی؟«: گفت» .سخت نیکو«: گفت» است؟
  ».آنْ خود در من رُسته بود«: گفت

  ابویعقوب بن زیزی، رحمه اللّه تعاىل -۱۴۶
  :خواندال این بیت میابن زیزی در سماعی حاضر شدم، و قّوبا «: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که

 لَـــــــــوْ أَسْـــــــــنَدَتْ مَیْتـــــــــاً إىل حَجْرهـــــــــا
  

ــــــــــر  ــــــــــلْ إىلَ القَبْ ــــــــــم یُنْقَ ــــــــــاشَ وَل  ع
  

دستها را از پس پشت بر زمني نهاد و سینۀ خود را به باال کرد، و چشم خود در آسـمان . وقت ابن زیزی خوش شد
ناگاه خون از رگهای گردن وی بگشـاد کـه پنداشـتی . شنودکه غري من کسی نمیبگوی، و اللّه : گفتدوخت و می

ای بـر آن وی را بگرفتنـد و خونهـا را بشسـتند و خرقـه. بود تـا بیهـوش بیفتـاداند، و همچنان میاز آنجا فصد کرده
  ».موضع بستند

: ابن زیزی وی را گفت. اقع شدمیان ابراهیم خواص و ابن زیزی نِقاری و«: و هم شیخ ابوعبدالله خفیف گوید که
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آیی؟ آنچه بـا خـود داری از مرقـع و رکـوه همـه اسـباب چند دعوی کنی و صولت بر ما که به توکل به بادیه درمی
ابراهیم خواص در غضب شد و بـريون ! کنی، چنانکه من گویم ترا به بادیه درآیاگر دعوی توکل می. کدیه است

مرقـع : چون به وی رسید گفت. ای از آبگینهزار و ردایی نیکو گرفت و کوزهابن زیزی در عقب وی برفت و اِ. فتر
مرقع را بکشید و آنها را پوشید، رکوه را از وی بسـتد و کـوزۀ آبگینـه را بـه وی داد و ! خود بکش و اینها را بپوش

: ی کـرد و گفـتچون ابراهیم حج کرد و بازگشت، ابن زیزی مرقع و رکوۀ وی را برداشت و استقبال و! برو: گفت
و خواص را از بس که ریاضـت و فاقـه کشـیده بـود مویهـا ریختـه بـود، ابـن زیـزی را ! اکنون هرچه خواهی بپوش

  »!قَتَلْتَني أبْعَدَکَ اللّهُ: گفت
گذشـت، و میـان مـن و ابـن زیـزی در اخـالص سـخنی مـی«: و هم وی گفته که شـیخ ابوطالـب خـزرج گفـت کـه

و من هیچ ! باش تا شب بیاید: هر وقت که من سخن گفتم، گفت. انۀ من باشنداصحاب بر آن بودند که شب در خ
مـا . انتظار من نربید، کـه مـن بیگـاه خـواهم آمـد: گوید چون برخاستیم، ابن زیزی گفتدانستم که وی چه مینمی

مگـر گفتـیم . چیزی از شب گذشته بود که آمد و بـه طهـارت خانـه در رفـت. طعام خوردیم و نصیب وی گذاشتیم
چـون پاسـی از شـب . پـس بـريون آمـد. کـردهاو خود با خود دَفی داشته اسـت، آنجـا پنهـان مـی. کندطهارت می

گذشت و مردم آرام گرفتند، ما با خاطر خوش و وقت صافی نشسته بودیم که ابـن زیـزی برخاسـت، و دف پنهـان 
کردنــد بــا ع شــدند و نظــاره مــیهمــۀ همســایگان جمــ. کــرده را بــريون آورد و آغــاز دف زدن و ســرود گفــنت کــرد

ایـم و او شـیخ مـا ایـن از وی آموختـه. شاید که چون ابوطالب بـا شـما تنهـا باشـد، چنینهـا نکنـد: همسایگان گفت
ابوطالب » .گفتکرد و با همسایگان سخن میگفت و بازی میزد و سرود میپس دف می. ماست در این کارها

توبـه کـردم کـه دیگـر : چون بامداد شد، گفتم. محلّۀ دیگر رفتم دم و بههنوز سحر بود که خانه را خاىل کر«: گفت
  ».هرگز ذکر اخالص نکنم

  ابویعقوب مَذْکوری، رحمه اللّه تعاىل -۱۴۷
و » .تـرک تـدبري«: گفت. و از سهل تُستَری پرسیدند» .ترک اختیار«: گفت» توکل چیست؟«: از وی پرسیدند که

و از حـالج » .تـربی از تـوان خـود«: و از ابوحفص حداد پرسیدند، گفـت» .رضا«: از بشر حافی پرسیدند، گفت
: و از شقیق پرسیدند، گفـت» .مالل از سبب«: و از فتح موصلی پرسیدند، گفت» .دیدن مسبب«: پرسیدند، گفت

  ».در دیدار دل فراموش کردن همه کس«: و از شبلی پرسیدند، گفت» .دیدار در عجز غرق«

  رحمه اللّه تعاىلابویعقوب میدانی،  -۱۴۸
که آن وقت که عمـل داشـته بـود، اسـب  شد به حالىل خواسنتشبلی از بغداد به مصر می. از مشایخ نصیبني است
وی هنوز بـه نُـوی در ایـن کـار آمـده . پذیرۀ شبلی آمد. گُذر وی بر ابویعقوب میدانی افتاد در زمني کسی کرده بود

ابویعقـوب » !جَبَـرَک اللّـه«: گفـت. بلی دست به سر وی فرود آوردش. مردی فربه بود. بود و اول ارادت وی بود
و پس از آن ابویعقـوب » این چیست که وی را گفت، چنانکه کودکان را گویند؟«: مردمان گفتند» !آمني«: گفت

  .را ببود آنچه بود
: وی کـه نگفـت چون دست به سر وی فـرود آوردم و گفـتم جَبَـرَک اللّـه، هـیچ مـوی نبـود بـر تـن«: شبلی گوید که

  ».آمني



 

۱۰۰  

  ابویعقوب خرّاط عَسْقالنی، رحمه اللّه - ۱۴۹
خـواهی کـه چیـزی مـی! ای پسـر: ای داشتم، مرا گفتبر ابوالحسني نوری درآمدم، و با خود محْربه«: وی گفته که
ا در هرچـه شـم: حاصل معنی ابیات آن کـه. بنوشتم! بنویس: بیتی چند بر بدیهه امالء کرد که. آری: نویسی؟ گفتم

ایـم، الجـرم شـما بـه سـبب آن اثبـات از ادراک و فهـم نویسید، ما آن را محو کـردهکنید و میاین اوراق اثبات می
آنچه مقصود است محجوب گشتید و بر ما به سبب این محو، ابـواب ادراک و فهـم مقصـود بـی انتهـا و انقطـاع 

نویسـید و مـیچند بینیم شما را که ورق می. گشاده شد و باعث ما بر این موعظت و تذکري نیک خواهی شماست
  »دارید؟و خود را از آنچه مقصود است محجوب می. شمارید

  ابویعقوب ُکورتی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۵۰
پیوسـته چـوبی داشـتی در . پريی روشن بود، صاحب وقـت و کرامـات. اممن وی را دیده«: شیخ االسالم گفت که

  .این هم فنی است: این باری چیست؟ گفت: او را گفتند. میان آن بستهبر  یعنی رویماىل ایدست و روسرته
تَحْسَـبُهُمْ : گذشت، جمـاعتی معـدّالن نشسـته بودنـد، برایشـان خوانـدروزی می: شیخ ابومعمّر مالکی مرا گفت که

  ».و برگذشت) حشر/۱۴(جَمیعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتّی 

  اج، قدّس اللّه تعاىل سرّهخَیْر نَس -۱۵۱
با ابوحمزۀ . اصل وی از سامّره است و به بغداد نشستی. وی ابوالحسن است، و نام وی محمدبن اسماعیل کنیت

اند که مرید سریّ بود و از اقران جنید اسـت، از بغدادی صحبت داشته بود، و از سری سقطی سؤاالت کرده و گفته
. و شبلی هر دو در مجلس وی توبـه کردنـدو ابراهیم خواص . طبقۀ ثانیه و استاد نوری و ابن عطا و جریری است

  .عمر وی دراز کشید» .خريٌ خريُنا«: شبلی را به جنید فرستاد، حفظ حرمت جنید را، و جنید گفته است
  .صد و بیست سال بزیست و در سنۀ اثنتني و عشرین و ثلثمائة از دنیا برفت

  ».وی نه کرباس بافتی، که وی سخن بافتی«: شیخ االسالم گفت که
پس چرا ترا نساج : گفتم. نی: پیشۀ تو بافندگی بود؟ گفت: خري نسّاج را پرسیدم که«: فر خُلدی گفته است کهجع

روزی نفـس بـر مـن غالـب شـد، مقـداری . عهد کرده بودم که هرگز رطب نخورم سبحانه با خداوند: گویند؟ گفت
و  !ای گریـز پـای! ای خـري: فـتچون یک رطب خوردم، ناگاه دیدم که شخصی به من نگریست و گ. رطب گرفتم

! واللّـه: پس مردمان گرد آمدنـد و گفتنـد او راغالمی بوده است خري نام، از وی گریخته بوده، شبه وی بر من افتاد
پس مرا به آنجـا . من حريان ماندم و دانستم که به چه گرفتار شدم، و جنایت خود را شناختم. این غالم تست، خري

گریـزی؟ درآی و همـان از خواجۀ خـود مـی! ای بندۀ بدکار: کردند برد، و گفتگی میکه دیگر غالمان وی بافند
بـافتم، چنانکـه من پای خود را در کارگـاه جـوالهگی آویخـتم و کربـاس مـی! کنکردی میکار که پیش از این می

ضـو سـاختم، و در شـبی برخاسـتم و و. کـردمچهار ماه با وی بماندم و بافندگی مـی. گویا سالها آن کار کرده بودم
چون بامداد شد، شبه آن غالم از مـن برفـت و مـن . دیگر باز نگردم به آنچه کردم! خداوندا: سجده افتادم و گفتم

پس سبب نام بافنـدگی بـر مـن آن جنایـت . به صورت اصلی خود بازگشتم و خالص شدم، و این نام بر من بماند
  ».مرا به آن عقوبت کرد تعاىل بود که خداوند

روا نباشد که مسلمانی مرا نامی نهاده باشد، مـن «: یند که وی دوستی داشتی که وی را خري خواندندی و گفتیو گو
  ».آن را بگردانم

التَسْأَلني عَنْ هذا ولکـن اسْـتَرَحْتُ «: گفت» خدای با تو چه کرد؟«: وی را پس از مرگ به خواب دیدند، گفتند



 

۱۰۱  

  ».من دنیاکُمُ القَذِرَة
ی افتـاد و از وی را غشّـ. وقت نماز شـام درآمـد. در وقت نزع خري نساج حاضر بودم«: گوید که ابوالحسني مالکی

ساعتی مـرا زمـان  بایست،! عافاک اللّه! قِف: گفتچون چشم بگشاد به سوی در خانه اشارت کرد و . هوش بشد
شـود و داری از تو فوت نمیکه تو مأمور خداوندی و من نیز مأمور خداوندم و بندۀ فرمان وی، آن فرمان که ت! ده

پـس آب خواسـت . اما نماز مرا فرمان است به وقت باز بسته، ترسم که از من فوت شود. و من خود در قبضۀ توام
  ».رحمه اللّه تعاىل رحمةً واسعةً. پس بخفت و چشم بر هم نهاد و جان بداد. و وضو ساخت، و نماز شام بگزارد

  تعاىلمحفوظ بن محمُود، رحمه اللّه  -۱۵۲
از اصحاب ابوحفص و بعد . از قدمای مشایخ نشابور است، و بزرگان ایشان. از طبقۀ ثانیه است، و قَیل من الثّالثه

از ابوحفص با ابوعثمان حريی صحبت داشته تا از دنیا برفته، در سنۀ ثالث او اربع و ثلثمائة و پهلـوی ابـوحفص 
  .در قرب است
  ».دُ بِالطمعٍ والشَرَهالتّوکُل ان یأکُلَ العب«: وی گفته

  ».مَن أرادَ ان یبصر طریقَ رُشْدِه فَلْیتّهمْ نفسَه يف الموافقات فضالً عَنِ المخالفات«: و هم وی گفته

  محفوظ بن محمد، رحمه اللّه تعاىل -۱۵۳
  .یکی از سالکان طریق تصوف است. وی بغدادی است

  ».اوِی النّاسِ، و مَنْ أبصرَ عیوبَ نفسِه سَلِمَ مِنْ رُؤْیَةِ مَساوِی النّاسِمن أَبصَرَ مَحاسِنَ نَفْسِه أُبْتُلِیَ بمس«: وی گفته
  ».اکثرُ النّاسِ خرياً أسلَمُهُم لِلْمُسْلِمنيَ صَدْراً«: و هم وی گفته

  ابراهیم الخّواص، قدس اللّه تعاىل روحه - ۱۵۴
بـود در طریـق تجریـد و توکـل و کـان اوحـدَ یگانـه . کنیت او ابواسحاق است. از طبقۀ ثانیه است و قیل من الثّالثه

گویند بغدادی است و پـدر وی از آمـل . استاد جعفر خلدی و سريوانی مهني است و غري ایشان. المشایخ يف وقته
. بوده و از اقران جنید و نوری بود و پیش از ایشان برفته از دنیا، در سنۀ احدی و تسعني و مأتني، اگر درست شـود

  .وی را شسته و دفن کرده و یوسف بن الحسني
گوینـد آن روز کـه برفـت از دنیـا هفتـاد بـار . در مسجد برفته به علت شکم، هر باری که فارغ گشـتی غسـل کـردی

قرب وی در زیـر حصـار طـربک . اجابت کرده بود و هر بار غسلی آورده و سرمایی عظیم بود پسني بار در آب برفت
  .است

ی ندیدم به آن هیبت و شکوه که گویی شريی است خفته کـه ناگـاه فـرا آن هرگز قرب«: شیخ االسالم گفته است که
  ».رسی

  .وی صحبت دار خضر بوده، علیه السّالم
به  علیه السالم خضر: در بادیه چه شگفت دیدی؟ گفت: اص از سفر آمد گفتموقتی خّو«: شیخ ابوبکر کتانی گوید

او رشکني اسـت ترسـم کـه : چرا؟ گفتم: نی، گفت: گفتمخواهی که با تو همراهی کنم؟ ! ابراهیم: من رسید، گفت
  ».دل من با تو پیوندد

اگر با خضر صـحبت یـابی،  :گفتدر میان سخنانی که با من می شیخ خرقانی مرا گفت«: شیخ االسالم گفت که
  »!و اگر از هِری در شبی به مکه روی از آن توبه کن! توبه کن



 

۱۰۲  

یعنی رنج مکش در طلـب . التَتَکلَّفْ ماکُفیتَ، والتُضَیِّعْ مااستکفیتَ: کَلِمَتیْنِالعلمُ کلُّهُ يف «: ابراهیم خواص گفته
و ضایع مگردان آنچه از تو کفایت آن طلـب . آنچه در قسمت ازىل برای تو کفایت کرده شده است و آن رزق است

  ».اند و آن انقیاد احکام خداوندی است از اوامر و نواهیکرده
سـالم : گفـتم. اص را دیدم، در صحن مسجد در میان بـرفخّو. در مسجد دینَوَر شدم«: هابوالحسن علوی گوید ک

خوانی؟ یعنـی مرا با مجوسیت می: گفت. که مرا بر وی شفقت آمد! بیا تا در پوشش رویم! یا ابااسحاق! علیک
  ».از تجرید با سبب آمدن و از افراد با عالقت آمدن مجوسیّت بود

  ».ان دوگانگی بجاست، مجوسیّت بجاستتا نش«: شیخ االسالم گفت
نزدیـک بـود کـه از گرمـی . پس خوّاص دست مرا گرفت و بر تن خود نهاد، در عـرق غـرق بـود«: ابوالحسن گوید
  :در من نگریست و بخندید و این دو بیت برخواند. دست من بسوزد

ـــــــاً ـــــــکَ حقّ ـــــــقُ إلی ـــــــحَ الطَّری ـــــــدْ وَضَ  لَقَ
ـــــــــفٌ ـــــــــتَ کَهْ ـــــــــتاءُ، فأن ـــــــــأنْ وَردَ الشِّ  فَ

  

ـــــــــــتَدلُّ  ـــــــــــدٌ بغـــــــــــريکَ یَسْ ـــــــــــا اَحَ  فَم
 »وَإنْ ورَدَ المصــــــــــیفُ فأنــــــــــتَ ظِــــــــــلُّ

  

خـواهی کـه دوسـتی از دوسـتان مـا ببینـی : نیم خواب بودم در مسجد، فرامن نمودند که«: مُمْشاد دینوری گوید که
گـرد بـر گـرد وی  آنجا رفتم، خواص را دیدم مربع نشسـته و. بیدار شدم، برف آمده بود! برخیز و بر سر تل توبه شو

ایـن منزلـت بـه چـه : گفـتم. مقدار سرپی سبز تهی از برف و با آن همه برف که بر سر وی آمده بود در عرق غـرق
  ».به خدمت فقرا: یافتی؟ گفت

» ای؟اینجـا چـه نشسـته! یـا ابااسـحاق«: گفـت. وقتی کسی وی را دید در بیابان، حُبْوَه زده و بـه فراغـت نشسـته
  ».اگر ملوک زمني بدانند که من اینجا در چه حالم، به شمشري به سر من آیند از حسد! برو ای بطّال«: گفت

وی برخاسـت و سـجّاده . وقتی در مسجد نشسته بود بر سر سجاده، شخصی مشتی درم بـر روی سـجادۀ وی نهـاد
آن کس » .این نشستگاه به بیش از این بر من آمده است«: بیفشاند، و آن سیمها در خاک و سنگ ریخت و گفت

  ».چیدم از زمنيهرگز کسی به عزّ وی ندیدم که چنان کرد و به ذُّل خود که آن سیم بر می«: گوید
چون با خویشنت آمد و از حال با علم افتاد، وی را . فضل رازی را در ری صدهزار درم مرياث رسید، آن را بپاشید

» این چه بود که کردم، از وجد با علم افتـادم؟«: گفتآخر » .این را در تعلم به کار برم«: ده درم مانده بود، گفت
صد هزار درم مرياث یافتم بپاشیدم، ده درم ماند در علـم بکـار «: به نزدیک ابراهیم خوّاص رفت از وی پرسید که

چرا دست به آن بردی تا تـرا . این ترا از آن افتاد که در اول از آن شربتی آب خورده بودی«: خواص گفت» .بردم
فدای آن دستم که چون تنزّل کرد از وجد با علـم «: بعد از آن بوسه بر دست وی زد و گفت» ه این بگرفتند؟آخر ب

  ».افتاد، یعنی با جهل نیفتاد
» آنِ تو بگـویم یـا آنِ خـویش؟«: گفت» از دویست درم چند درم زکات بباید داد؟«: شخصی از شبلی پرسید که

تـرا از دویسـت درم پـنج درم ببایـد داد، و مـرا از دویسـت، «: گفـت »آنِ تو کـدام اسـت و آنِ مـن کـدام؟«: گفت
آن دویسـت درم کـه داری «: گفـت» این دویست خود دانم، آن پـنج چیسـت؟«: گفت» .دویست درم و پنج درم

مـذهب ابـوبکر صـدّیق، رضـی اللّـه تعـاىل «: گفـت» این مذهب کیست؟«: گفت» .بدهی، و پنج دیگر وام کنی
  ».عنه

  بن عیسی، قدس اللّه تعاىل سرّه ابراهیم - ۱۵۵
  .از اصفهان بود و صحبت با معروف کرخی داشته

ساختم، کسی را دیـدم از آن جانـب بر کنار دجله وضو می. در بغداد بودم«: گفته است قُدِّس سرّه ابراهیم خواص



 

۱۰۳  

! ا ایـن مـرد را نـدانمبه عزت و جالل تو کـه روی برنـدارم تـ: روی بر زمني نهادم و گفتم. آمددجله بر روی آب می
هرگاه خـواهی کـه کسـی را از اولیـای حـق بشناسـی، : ابراهیم بن عیسی را دیدم بیامد و مرا به پا بجنبانید و گفت

  »).حدید/۳(هُوَ األوّلُ وَاألخِرُ والظّاهِرُ وَالباطِنُ، وَهُوَ بِکلِّ شیءٍ عَلیمٌ: این بگوی
  .اصفهان وفات او در سنۀ سبع و اربعني و مأتني بوده به

  ابراهیم بن ثابت، رحمه اللّه تعاىل -۱۵۶
  .صحبت داشته قدس سره با جنید. از مشایخ بغداد بود. کنیت وی ابواسحاق است

اختیـار تـو آن را کـه تـرا : گفـت! مـرا دعـایی کـن: گفتم. وی را دیدم«: شیخ ابوعبدالرحمان سُلَمی گفته است که
کـاری مکـن کـه از آن پشـیمان : گفـت! مـرا وصـیتی کـن: وی را گفـتم و هم. اند در ازل به از معارضۀ وقتنهاده
  ».شوی

   .و وفات وی در سنۀ تسع و ستني و ثلثمائة بود

  ابومحمد جُریري، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۱۵۷
از . اند عبداللّه بن یحیـیاند حسني بن محمد، و گفتهنام وی احمدبن محمد بن الحسني و گفته. از طبقۀ ثالثه است

. از علمـای مشـایخ قـوم بـود. بار اصحاب جنید بود، و پس از جنید به جای جنید وی را نشاندند از بزرگی ویک
در سال هبري در جنگ قرامطه از تشنگی بمرده، سنة اثنی عشرة و قیـل . صحبت داشته بود با سهل عبداللّه تسرتی

  .سنة اربع عشرة و ثلثمائة
چون برفتند باز آمـدم بـه نزدیـک . مردمان بودم، از دست قرامطه بجستممن آن سال با آن «: درویشی همی گوید 

میـان خسـتگان همـی .ای را آب دهم، یـا نظـاره کـنم کـه حـال ایشـان چیسـتخستهقافله شفقت اسالم را، تا مگر 
! یا شـیخ: گفتم. دیدم، میان خستگان افتاده و سال وی از صد درگذشته بود رحمه اللّه ابومحمد جریری را. گشتم

» .آن کـنم کـه مـن خـواهم: گفتمش، مـرا جـواب داد کـه: این بال کشف کند؟ مرا گفت تعاىل دعا نکنی تا خدای
این وقت رضا . این وقت دعا نیست! ای برادر: مرا گفت. دیگرباره این سخن را بر وی گردانیدم«: درویش گفت
   ».د دادنیعنی دعا پیش از نزول بال باید، چون بال آمد رضا بای. و تسلیم است

  ».تصوّف به صلح نیابند، آن به جنگ بستانند نه به صلح. التّصَوُّفُ عَنْوَةٌ الصلحٌ«: وی گفته
آن تريی است چون برق از نور اعظـم کـه . تصوف به طلب و صلح نیابند که آن قهر است«: شیخ االسالم گفت که

ان اسـت و آن کـه اهـل آن اسـت، اگرچـه گریـزان آن که طالب آن است از وی گریـز. از باال درآید تا به که اندازند
  ».است، آن به وی شتابان است
آویزد، نه آن است که دسـت بـه آن گریزی و آن در تو میآن جنگ، آن است که می«: و هم شیخ االسالم گفت که

از . گویـدآن کس که این سخن گفته، از چاشنی گفته و به عیان بگرفته نه از علـم مـی. آیدزنی و در دست نمیمی
  ».علم چنني سخن نیاید

از مقام خود بلغزیدم و از . بر بساط انس بودم، دری از بسط بر من بگشادند«: درویشی ابومحمد جریری را گفت
ابومحمـد بگریسـت  »!راه به گم کردۀ خود چون یابم؟ مرا بر راهی که به آن برساند داللت کن. آن محجوب شدم

رد گرفتارند و به این داغ مبتال، لکن بر تو بیتی چنـد بخـوانم کـه بعضـی از ایـن همه به این د! ای برادر«: و گفت
  :اندطایفه گفته

ـــــــــوُّقا  قِــــــــــفْ بالــــــــــدّیار فَهــــــــــذه اثــــــــــارُهم ـــــــــرةً وَتَشَ ـــــــــةَ حَسْ ـــــــــیِ األحِبَّ  تُبْک



 

۱۰۴  

 کــــــم قَــــــدْ وَقَفْــــــتُ بهــــــا أُســــــائِلُ مُخــــــرباً
ـــــــمِها ـــــــوی يف رَسْ ـــــــی الهَ ـــــــابَني داعِ  فأَج

  

 مشـــــــــفقا عـــــــــن أهْلِهـــــــــا أوْصـــــــــادقاً او
ــــــی ــــــزَّ الملتق ــــــوی فَعَ ــــــن تَهْ ــــــتَ مَ  »فارَقْ

  

  غانم بن سعد، رحمه اللّه تعاىل -۱۵۸
وی را پـس از وفـات بـه . از بغداد بود، و با ابومحمد جریری صحبت داشته بود و در ورع و مجاهـده کامـل بـود

: گفتنـد» .وردبـر مـن رحمـت کـرد و بـه بهشـت درآ«: گفـت» با تو چـه کـرد؟ تعاىل حقّ«: خواب دیدند، گفتند
  ».نی، اگر بدان معاملتها باز نگریسته بودمی، همانجا بماندمی«: گفت» بدان معاملتها؟«

  غَیْالن السّمرقندی، رحمه اللّه تعاىل -۱۵۹
  .از کبار مشایخ بود و با جنید صحبت داشته بود و از وی طریقت گرفته و در معارف صاحب سخن بود

  ».و عالم از دلیل به حق و صاحب وجد از دلیل مستغنی باشد عارف از حق به حق نگرد،«: وی گفته

  غَیْالن المُوَسْوس، رحمه اللّه تعاىل -۱۶۰
ها بـودی و بـا کـس نیـامیختی و از کـس در خرابه. از مقدمان مشایخ عراق بود. وی را غیالن المجنون نیز گفتندی

  .یدچیزی قبول نکردی و کس ندیدی که او چه خور
بنـده از خطـر غفلـت کـی رهـد؟ : های کوفه، از وی پرسـیدم کـهغیالن را دیدم در ویرانه«: تمحمدبن السمني گف

انـد غافـل، و در حسـاب نفـس خـود اند مشغول باشد و از آنچـه نهـی کـردهآنگاه که بدانچه وی را فرموده: گفت
   ».عاقل

  ابوالعبّاس بن عطا، قدس اللّه تعاىل سره -۱۶۱
از علمـای مشـایخ . بغـدادی اسـت. مدبن محمّد بن سهل بن عطـاء األدَمـی اسـتنام وی اح. از طبقۀ ثالثه است

در معنی قرآن صاحب تصـنیف اسـت، قـرآن . وی را سخنان نیکو و زبان فصیح است. است و از ظریفان صوفیان
ز وی را ابوسعید خرا. شاگرد ابراهیم مارستانی است و از یاران جنید. را تفسري کرده از اول تا آخر به زبان اشارت

  .داشتبزرگ می
  ».التّصوّف خُلق ولیس انابة، و مارأیت من اهله إلّا الجنید و ابن العطاء«: خراز گوید

به سبب حالج کشته شده است، در ذوالقعدۀ سنۀ تسع و ثلثمائة و قیل سنة احدی عشرة و ثلثمائة در ایام خالفـت 
تـو خـود چنـدان «: گفـت» در حالج چـه گـویی؟«: گفت آن وزیر که حالج را بکشت، ابوالعباس را. القاهر باللّه

فرمـود تـا دنـدانهای وی یکـان » کنـی؟تعریض می«: وزیر گفت» !سیم مردمان بازده. داری که از آن باز نرپدازی
  .بردند تا کشته شدکندند و به سر وی فرو مییکان می

  ».دوامِ االوقات مالحظةُ الحقِّ عَلَی«: قال» ما افضلُ الطّاعات؟«: سُئِل ابنُ عطاء
  ».یُمیتُنی عَنّي، ثُمَّ یُحْیینی به«): شعراء/۸۱(» یُمیتُني، ثُمَّ یُحْیینی« تعاىل وی گفته در تفسري قوله

ثُمَّ اسْتَقامُوا عَلی «: فَقالَ) فصلت/۳۰(» .إنَّ الّذینَ قالُوا ربُّنَا اللّهُ ثُّم اسْتَقامُوا« تعاىل و هم وی گفته در تفسري قوله
  ».رادِ الْقَلْب باللّهِ، تعاىلانْفِ

ان تُعامل اللّهَ باألدبِ «: فقال» وَما مَعْنی ذلِک؟«: فَقیلَ لَهُ» .األدَبُ الوقوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَناتِ«: و هم وی گفته
  ».یَةً، فاذا کنتَ کذلک کُنتَ أدیباً، وَ إن کنتَ اَعْجَمیّاًسِرّاً وَعَالن



 

۱۰۵  

 ةٍإذا نَطَقَــــــــتْ جــــــــاءَت بکُــــــــلِّ ملیحــــــــ
  

ــــــــیحوَا  ــــــــلِّ مَل ــــــــاءَتْ بکُ ــــــــکَتَتْ ج  نْ س
  

معاملـت درگـريی، از سـر آب و خـاک و رعونـت نفـس  تعـاىل بـا اللّـه: ادب آن اسـت کـه«: شیخ االسالم گفت
  ».برخیزی، نگویی که من و کرد من، گویی که او و توفیق و عنایت او

  ابوصالح المزیِّن، رحمه اللّه - ۱۶۲
  .صاحب خلوت بود و با کس نیامیختی. ا ابن عطا صحبت داشته بودب. از بزرگان روزگار خود بود

وقتـی در حـرم وی را دیـدم و از وی . مرا آرزو بود که با ابوصـالح صـحبت دارم«: سهل بن عبداللّه گفته است که
ن اکنون هما: گفت. ندانم: اگر بوصالح فردا بمريد، صحبت با که داری؟ گفتم! ای سهل: صحبت خواستم، گفت

  .و از چشم من ناپیدا شد! رانگا

  ابوالعباس ارزیزی، رحمه اللّه تعاىل -۱۶۳
شـش روز برآمـد، . من و درویشی به بصره آمدیم«: شیخ االسالم گفت که وی گفته که ابوالحسني عبّادانی گفته که

را بـه وی مـن آنِ خـود . یکی مرا داد و یکی یـار مـرا. روز هفتم شخصی درآمد، دو پارۀ زر آورد. چیزی نخوردیم
به کنار دریا رسیدیم، آن دیگر پارۀ زر را به مـالح دادیـم تـا . بخوردیم و روی به راه نهادیم. دادم تا خوردنی آورد
چـون وقـت نمـاز . دیدیم که درویشی در کنجی سـر فـرو بـردهرفتیم، میدو روز در کشتی می. ما را در کشتی نشاند

! ما یاران تـوایم، اگـر چیـزی بکـار باشـد بگـوی: وی رفتم و گفتمپیش . شدی، نماز بگزاردی و باز سر فرو بردی
  . فردا نماز پیشني، من از دنیا بروم: گفت! بگوی: گفتم. چون باشد بگویم: گفت

چون با کناره . شما از مالح درخواهید تا شما را به کناره برد، و اگر از این جامۀ من چیزی به وی باید داد، بدهید
کار مـرا بسـازید و آنجـا . در زیر درختی که بزرگرت است، همه ساز و برگ من نهاده بینید. یدشوید، درختستانی بین
ع از شـما بـاز ـّچون به حلّه رسید، برنایی ظریف و لطیف این مرق. ع من ضایع مکنید، برگريیدـدفن کنید و این مرقّ
مالح کشتی . پیش وی شدیم، برفته بود چون. ع بردـّدیگر روز نماز پیشني بکرد و سر در مرق. خواهد، به وی دهید

  .آنجا شدیم، گوری دیدیم کنده و همه اسباب نهاده. را با کناره برد، درختستانی دیدیم و در آنجا درختی بزرگ
 هبرنایی پذیرۀ ما آمد بر آن نشان کـه او داد. ه نهادیمـّع برگرفتیم و روی به حلکار وی بساختیم و دفن کردیم و مرقّ

! بگوییـد: گفـت. از بهر خدای با تو سـخنی گـوئیم: گفتیم. چنني کنیم: گفتیم! آن ودیعت بیارید: گفتما را . بود
او درویشی بود، مرياثی داشت، و ارث طلب کرد، مرا به : او که بود و تو که ای و این چه قصّه است؟ گفت: گفتیم

. شما اینجا باشید تا مـن بـازآیم: گفت. دیمآن را به وی سرپ! اکنون شما مرياث به من سپارید و بروید. او نمودند
مـا در . این آن شماسـت، و برفـت: ع درپوشید و جامۀ خود پاک بريون کرد و گفتـّاز چشم ما غایب شد و آن مرق

  .مسجد حلّه شدیم دو روز آنجا بودیم، چیزی فتوح نشد
آیـد، و خلقـی م دیـدم کـه وی مـیسـاعتی بـود. از جمله آن جامه چیزی به یار خود دادم که طعامی آر تـا بخـوریم

امروز : گفتند! آخر چه بوده است؟ بازگویید: گفتم. کشیدندعظیم در وی آویخته درآمدند و مرا نیز بگرفتند و می
پسر من : گفت. ما را بردند تا پیش رئیس. یابیمسه روز است که پسر رئیس حلّه پیدا نیست و جامۀ وی با شما می

وی بگریست و روی به آسمان کرد و . قصه را از اول تا آخر بازگفتیم! راست بگویید کو که جامۀ وی با شماست؟
  ».الحمدللّه که از صلب من چون اویی بود که ترا شایست: گفت

: و گفـت» .همه خلق زنده از مرده مرياث برند، مگر این طایفه که مرده از زنـده مـرياث بـرد«: شیخ االسالم گفت
دان والیت صحبت نـدارد بـه صـدق کـه نـه چـون او بـرود، از احـوال و والیـت وی هیچ کس با پريی از خداون«
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  ».چیزی مرياث برد

  ابوالعبّاس دینوری، قدّس اللّه تعاىل روحه -۱۶۴
ه خـرّاز و . نام وی احمـدبن محمـد اسـت. از طبقۀ خامسه است صـحبت داشـته بـا یوسـف بـن الحسـني و عبداللـّ

به نیسابور آمد و آنجا مدتی اقامـت کـرد و . نیکو طریقت بود با استقامت. دجُریری و ابن عطاء و رویم را دیده بو
خواجـه محمـد . بعـد از آن از نیسـابور بـه ترمـذ آمـد. گفت به زبان معرفت به خوبرتین بیانیمردم را موعظت می

: تنـد کـهشـاگردان را خـوش نیامـد، وی را گف. پذیرۀ وی آمد و بوسه بر رکـاب وی داد شاگرد ابوبکر وراق حامد
و از ترمـذ بـه سـمرقند شـد، و آنجـا » .سـتایدام که او خداوند مـرا نیکـو مـیمن شنیده«: گفت» چرا آن کردی؟«

  .برفت از دنیا پس از اربعني و ثلثمائة
  ».به آن که نشناختم، یعنی به عجز معرتفم«: گفت» خدای را به چه شناختی؟«: را گفتند کهابوالعباس 

یـبَ الـذّاکرُ يف الـذّکر عَـنِ الـذّکر، و یَسـتَغْرِقَ غلذّکر ان یُنْسی مادُونـهَ، وَنَهایَـةُ الـذّکرِ ان یأدنَی ا«: و هم وی گفته
  ».بمذکورِه عَنِ الرُّجوعِ إىل مقام الذّکر، و هذا حالُ فناءِ الفناءِ

  ابوالعباس احمدبن یحیی الشّريازی، رحمه اللّه -۱۶۵
چون به . سکر تمام داشت. من چنان متحققی در وجد ندیدم«: ه کهشیخ گفت. استاد شیخ ابوعبداللّه خفیف است

  .جنید و رویم و سهل عبداللّه را دریافته بود» .صحرا رفتی با شري بازی کردی
شبی با شیخ احمد یحیی بودم و با ما کودکی بود از اصحاب وی که خواب را به خانۀ «: شیخ ابوعبداللّه گفته که

وقت وی خوش ن بود، و آتشی عظیم بر افروخته بودند و احمد یحیی بر پای بود و بایست رفت، و زمستاخود می
. کیست که فالن کودک را به خانه وی رساند؟ هیچ کس جـواب نـداد: اصحاب گفتند بعض. شده بود در سماع
ا و وی ر! برخیـز: اخگر بزرگ بر کف خود گرفت و آستني به آن فرو گذاشت و کودک را گفت  احمدبن یحیی دو

آن کـودک در خانـۀ خـود درآمـد، . دیدیمو ما روشنایی آن اخگر را از باالی جامۀ وی می. به در خانۀ وی رساند
کرد تا بانگ نمـاز بعد از آن به مسجد درآمد و نماز می. وی آن دو اخگر را از دست بینداخت، انگشت شده بود

  ».بامداد گفتند

  ابوالعبّاس باوَردی، رحمه اللّه تعاىل -۱۶۶
وی به نشابور بوده و شیخ ابـوبکر طَمَسـتانی نیـز بـه نشـابور بـوده و شـبلی را . وی بزرگ بوده، شبلی را دیده بود

  ».ای از توحید نداشتهشبلی صاحب حال بوده، ذرّه«: اند کههر دو گفته. دیده
  ».متمکّنانهگوید نه شبلی در توحید مدّعیانه سخن می. چنان است که ایشان گفتند«: شیخ االسالم گفت

  ابوالعبّاس بَرْدَعی، رحمه اللّه تعاىل -۱۶۷
گویـد کـه مـی. از شیخ ابوبکر طاهر ابهری و مرتعش حکایت کنـد. نام وی احمدبن هارون الربدعی الصوفی است

  ».هر که دیدار وی ترا منفعت نکند، سخن وی ترا منفعت نکند«: مرتعش گفت
  ».الیَصْلُحُ الْکَالمُ إلّا لرَجُلٍ اذا سکتَ خافَ العُقُوبَةَ بِسُکُوتِهِ«: و هم وی گوید که ابوبکر طاهر ابهری گفت
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  ابوالعبّاس السّیاری، قدس اللّه تعاىل سره -۱۶۸
از اهـل مـرو . دخـرت زاده احمـدبن سـیار اسـت. نام وی قاسم بن القاسم بن المهـدی اسـت. از طبقۀ خامسه است

  .هعالم بوده به حقایق احوال، و فقیه بود و حدیث بسیار داشتشاگرد ابوبکر واسطی و . شیخ ایشان است. است
بـه  تعـاىل خداوند. بخرید صلّی اللّه علیه و سلم وی را از پدر مرياث بسیار بماند، جمله بداد و دو تار موی پیغمرب

تصـوفه ای رسـید کـه امـام صـنفی از مبرکات آن موی وی را توبه داد و به صحبت ابوبکر واسطی افتاد و به درجه
رفت، وصیت کرد تا آن مویهـا را در دهـان وی نهادنـد و قـرب وی شد که ایشان را سیّاریّه خوانند و چون از دنیا می

و مردمان به حاجت خواسنت آنجا شدی و کفایت مهمّات طلبیـدی و مجـرب بـوده در سـنۀ اثنتـني و . در مرو است
  .اربعني و ثلثمایة برفته از دنیا

توحید آن بود که دون حق را به نزدیک تو خطر نباشد و خـاطر . یدُ أنْ الیَخْطُرَ بقلبِکَ مادونَهُالتّوح«: وی گفته که
  ».مخلوقات را بر دل تو گذر نه

  ».إحفَظُوا مُرادَ اللّهِ فیکُم: گفت! ما را وصیتی کن: واسطی را به در مرگ گفتند«: و هم وی گفته که

  للّه تعاىلعبدالواحد بن علی السّیّاری، رحمه ا -۱۶۹
سـبب آن بـود کـه . سـرای خـود را در مـرو بـر صـوفیان وقـف کـرد. وی خواهرزادۀ ابوالعباس است و شـاگرد وی

در سـنۀ . کردند یکی در رقص به هـوا بـر شـد و ناپدیـد گشـت وهرگـز پیـدا نشـددعوتی کرد صوفیان را، رقص می
  .خمس و سبعني و ثلثمائه برفته از دنیا

اگر روا بودی که در نماز بـه جـای قـرآن بیتـی از شـعر : گفتکه می ابوالعبّاس ال خودشنیدم از خ«: وی گفته که
  :خواندندی، این بیت بودی

ــــــــــاالً ــــــــــانِ مُح ــــــــــی الزّم ــــــــــی عَلَ  اتَمَن
  

ـــــــــرِّ  ـــــــــةَ حُ ـــــــــای طَلْحَ ـــــــــری مُقْلَت  »أنْ تَ
  

  ابوالعبّاس السُّهْرَوردی، رحمه اللّه تعاىل -۱۷۰
  .وقت چون سريوانی و غري او به مکه بوده با مشایخ. نام وی احمد است

قـوال چیـزی . به منا بودم روز عید اضحی، جمعی انبوه نشسته بودند و شـیخ سـريوانی حاضـر بـود«: وی گفته که
آن چه بود که کرد، چه افتـاد؟ مگـر بـر سـماع منکـر شـد؟ : قوم گفتند. سريوانی برخاست گریان و برفت. برخواند

ا خدای عهد کردم که اگر وی بر سماع منکـر شـده باشـد، مـن هرگـز بـه ب: شیخ ابوالحسن سَرَکی حاضر بود گفت
دیگـر روز ایـن هـر دو تـن برخاسـتند بـا جمعـی . من با تو موافقم: سماع ننشینم، شیخ ابوالعبّاس سُهْرَوردی گفت

روزگاری مـن بـر ریـگ مـی: خواستند که از آن چیزی گویند، وی گفت. دیگر از مشایخ و به سالم سريوانی شدند
نشـینم و اکنـون بـر فـرش مـی. نشسـتمکردم و نشان سنگ بر پهلوی من بود، به سماع میخفتم، و دست بالني می

  »شما چنان سوخته، مرا کی حالل بود که با شما در سماع نشینم؟

  ابوالعبّاس نهاوندی، رحمه اللّه تعاىل -۱۷۱
شـاگرد جعفـر خلـدی . د بن الفضل استنام وی احمدبن محّم. شیخ االسالم وی را از طبقۀ سادسه داشته است

  .است، پري شیخ عمو، و شیخ ابوالعباس وی را عمو نام کرده بود و عمو ساالر بُوَد
هرکه از این علم سخن گوید «: شیخ االسالم گفت که عباس فقري هِرَوی مرا گفت که ابوالعباس نهاوندی گفت که

  ».بود خصم او تعاىل نه حجت او بود، اللّه تعاىل که اللّه
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سخن گفنت از ذات او و سمع در آن استاد، یعنـی شـنیده از : سخن گفنت از حق سه است«: شیخ االسالم گفت که
کتاب و سنت و سخن گفنت از دین او و کتاب و سنت و اجماع و آثار صحابه در آن استاد و سخن گفنت اسـت از 

بود که سمع او بود که به او شنود و بصر او بود که  نه موجود وی تعاىل هر که از این سخن گوید که اللّه. صحبت او
  ».خصم او بود تعاىل اللّه به او بیند،

انـد، اگـر دسـت چـپ ایشـان ایشـان را از او آنان که خداوندان همـت«: شیخ االسالم گفت که نهاوندی گفت که
  ».مشغول دارد، به دست راست دست چپ خود بِبُرَند

به آخـر وی را . آسودندبود نفت فروش نهاوندی و فقرا از وی در دنیا می شخصی«: و هم شیخ االسالم گفت که
وی خرسـند شـد بـه آن کـه بـه برکـۀ : نهاوندی را از آن پرسـیدند، گفـت. ستدندمهجور کردند و از وی چیزی نمی

  ».مال وی بر فقرا حرام شد. افزایددرویشان مال وی می
کار بگرفت، دوازده سال سر به گریبان فرو بردم تا یک گوشـۀ دل مـن در ابتدا که مرا درد این «: نهاوندی گفته که
  ».به من نمودند

 یک ساعت ایشان را بُوَد، و من در آرزوی آنم که حـق تعاىل همۀ عالم در آرزوی آنند که حق«: و هم وی گفته که
  ».یک ساعت مرا به من دهد تا من بیندیشم که خود چه چیزم و کجایم تعاىل

 رسـول. ابوسعید ابوالخري مذکور است که اصل این حـدیث آن باشـد کـه مـرد را بـه او بازنگذارنـد در سخنان شیخ
مرا یک چشـم زدن بـه خـود . اللّهمَّ التَکِلْني إىل نفسی طَرْفَةَ عنيٍ والأقلٌ مِنْ ذلک«: گفتی صلّی اللّه علیه و سلّم
  ».باز مگذار و کم از آن

اند کـه مـا را طَرْفـة العینـی گفته«: گفترفت و میبوعلی دقّاق شنیده بود، میآن پريزن را دیدم به مرو، که استاد ا
کنم و زاری که یا رب مرا خود طرفة العینی به من باز گذار تا خود بدانم که کجا من خود دعا می! به ما باز مگذار

  ».امایستاده
  ».بسیار نشینید و با خلق اندک تعاىل با خدای«: و هم نهاوندی گفته که

اس قصّـاب درآمـد. باشـندترسایی شنید که در میان مسلمانان اصحاب فراست مـی شـیخ . بـه خانقـاه شـیخ ابوالعبـّ
از آنجـا عـزم خانقـاه » .یکی معلـوم شـد«: ترسا بازگشت و گفت» بیگانه در کوی آشنایان چه کار دارد؟«: گفت

سـاخت و نمـاز هار ماه با ایشان وضـو مـیچ. چون به آنجا درآمد، شیخ هیچ نگفت. شیخ ابوالعبّاس نهاوندی کرد
جـوانمردی نبـود کـه چـون حـقّ نـان و «: بعد از چهارماه پای افزار در پای کرد که برود، شـیخ فرمـود کـه. کردمی

ترسـا مسـلمان شـد و آنجـا مقـام کـرد و بعـد از شـیخ بـه جـای شـیخ » !نمک افتاد، بیگانه بیـایی و بیگانـه بـروی
  .بنشست

   نی، رحمه اللّه تعاىلاخی فَرَج زنجا -۱۷۲
روز چهارشنبه غُـرّه رجـب سـنۀ سـبع و خمسـني و اربعمائـة از دنیـا رفتـه . وی مرید شیخ ابوالعبّاس نهاوندی است

  .است و قرب وی در زنجان است
ای بوده است که هرگاه جمعی مهمانان به خانقاه شیخ توجه کردندی، آن گربه به عدد هـر گویند که وی را گربهمی

یک روز عـدد مهمانـان بـر . خادم خانقاه بهر بانگی یک کاسه، آب در دیک ریختی. ایشان بانگی کردییک از 
آن گربه به میان آن جماعت درآمد و یک یک را بوی کردن . عدد بانگهای وی به یکی زیادت بود، تعجب کردند

  .چون تفحّص کردند وی از دین بیگانه بود. گرفت، و بر یکی از آنها بول کرد
 دودگـذار ماری سیاه از. یند که روزی خادم مطبخ قدری شري در دیگ کرده بود که برای اصحاب شري برنج پزدگو
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نمود و خـادم چـون از آن کرد و اضطراب میگشت و بانگ میگرد دیگ می. آن گربه آن را دید. در دیگ افتاد
نوع متنبّه نشد، گربه خود را در دیـگ  چون خادم به هیچ. انداختکرد و دور میمعنی غافل بود، وی را زجر می

آن گربه خـود را فـدای «: شیخ فرمود که. ماری سیاه از آنجا ظاهر شد. چون شريبرنج را بریختند. انداخت و بمرد
  .کنندگویند که حاال قرب وی ظاهر است و مردم زیارت میمی» !وی را در قرب کنید و زیارتی سازید. درویشان کرد

  سائی، رحمه اللّه تعاىلابوالعباس نِ - ۱۷۳
شـیخ عبـاس فقـري هِـرَوی وی را بـه . نام وی احمدبن محمد بن زکّریاست، به اصل از نِسا بود و بـه مصـر نشسـتی

  .مصر دیده بود و شیخ عمو به مکه
وقتـی مـرا بـر در . همواره بر در سرای وی اسبان و ستوران بودی که به زیارت وی آمدنـدی«: عباس مرا گفت که

از خراسـان بـه مصـر آمـدم کـه ! نیـک کـاری بـه دسـت آوردم: بر دل من گذشـت کـه! ستوران نگاهدار: کهفرستاد 
هنـوز ! هِرَوی: درشدم، گفت. خواندشیخ می: در ساعت کسی آمد که. من خود آنجا فراغتی داشتم! ستوربانی کنم
  ».ند و ترا کسی باید که آن نگاه داردای، زود بُوَد که در صدر نشینی و بر در سرای تو ستوران باز داردرگور نشده

همـواره بـر در سـرای عبـاس سـتوران بـودی کـه سـلطانیان . آنچنـان بـود کـه آن شـیخ گفـت«: شیخ االسالم گفت
  ».آمدندی به وی

  ابوالعباس سُرَیج، رحمه اللّه تعاىل -۱۷۴
خواندنـد از را شافعی کهني میوی . خمس و ثلثمائه برفته از دنیادر سنۀ . نام وی احمدبن عمران بن سُرَیج است

در بغداد بوده و جنید را دیده و صحبت داشته و وقتی که سخن گفتـی در اصـول و . بزرگی وی، و فقیه عراق بود
دانیـد کـه مـرا ایـن سـخن از کجاسـت؟ از برکـت مـی«: فروع به کالمی کـه حاضـران را شـگفت آمـدی، گفتـی کـه

  ».اىلمجالست ابوالقاسم جنید است، رحمه اللّه تع
جوابی نیکو شـنید، نعـره. عبدالعزیز بَحْرانی به کنار مجلس ابوالعباس سُرَیج شد و از وی از این طریقه سؤاىل کرد

ام و صـحبت بوده جنید من روزگاری با پري شما«: چون به هوش آمد، ابوالعباس گفت که. ای بزد و از هوش بشد
گر چنانچه شما خواهید، روزی تعیني کنم که خاصّـه شـما را سـخن ا. اندام، اکنون این فقها مرا مشغول کردهداشته

  ».گویم از این باب
ال «: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که پیش از آن که ابن سُرَیج به شرياز آید، اصحاب علم صوفیه را همه جُهـّ

ایشان سخن گفـت و بـه فضـل  چون وی به شرياز آمد و بیان مرتبه و مقام ایشان کرد و به زبان. اعتقاد کرده بودند
ما آدمی نشدیم مگر به واسطۀ صحبت ایشـان و ادب ! واللّه«: ایشان گواهی داد و بارها در مجلس علما گفت که

  ».نیاموختیم مگر از ایشان، آن زمان علما، صوفیّه را بشناختند و ایشان را بزرگ داشتند

  ابوالعباس حمزة بن محمّد، قدّس سرّه - ۱۷۵
رفیق احمد حَنْبَل . در ورع کامل بوده، و مستجاب الدعوة و سخاوتی عظیم داشته. ایخ هرات استاز مقدمان مش

  .داشته رحمه اللّه بوده و مذهب احمد به هرات وی آورده، و صحبت با ابراهیم سِتَنْبه
  ».را صحبت اولیا و مشایخ مهذّب نکند، به هیچ پند مهذّب نشوده هر ک«: وی گفته

   .ۀ احدی و اربعني و مأتني بودهو وفات او در سن
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  حسني بن منصور الحّلاج البیضاوی، قدّس سرّه -۱۷۶
  .از بیضا بوده که شهری است از شهرهای فارس. کنیت وی ابوالمُغیث است. از طبقۀ ثالثه است

 مـن روزگـار«: گفـت. اجی بود که دوست وی بود، وی را بـه کـاری فرسـتادـّوی نه حالج بود، روزی به دکان حل
  .به انگشت اشارت کرد، پنبه از یک سو شد و پنبه دانه از یک سو، وی را حالج نام کردند» .وی را بربدم

  .به واسط و عراق بوده و با جنید و نوری صحبت داشته، و شاگرد عمروبن عثمان مکی است
ا و شـبلی و شـیخ ابوالعبـاس عطـ: انـد، مگـر چنـد تـنبیشـرت وی را رد کـرده. انـدمشایخ در کار وی مختلـف بـوده

: گفت. و ابوالعباس سُرَیج به کشنت وی رضا نداد و فتوی ننوشت. ابوعبداللّه خفیف و شیخ ابوالقاسم نصر آبادی
  ».گویددانم که او چه میمن نمی«

اند، و هجـر بعضـی او را قبول کرده قدّس اللّه تعاىل ارواحهم جملۀ متأخران«: و در کتاب کشف المحجوب است
مهجـور معاملـت مهجـور اصـل . نه به معنی طعن انـدر دیـن وی بـود قدّس اللّه تعاىل ارواحهم ن مشایخاز متقدما
  ».نباشد

 حسني منصور حلّاج«: فرموده است که قدّس اللّه تعاىل سرّه و از متأخّران سلطان طریقت، شیخ ابوسعید ابوالخري
  ».و مغرب کس چون او نبوده در عُلّو حال است، در عهد وی در مشرق قدّس اللّه تعاىل روحه
شـما نیـز . من وی را نپذیرم موافقت مشایخ را و رعایت شـرع و علـم را، و رد نیـز نکـنم«: شیخ االسالم گفت که

  ».و آن را که وی را بپذیرد دوسرت دارم از آن که رد کند! چنان کنید و وی را موقوف گذارید
  ».امام ربّانی«: ابوعبداللّه خفیف وی را گفته است

. وی امام است، اما با هر کسی بگفـت و بـر ضـعفا حمـل کـرد، و رعایـت شـریعت نکـرد«: شیخ االسالم گفت که
کرد، و آن شب که روز آن با آن همه دعوی هر شبانروزی هزار رکعت نماز می. آنچه افتاد وی را به سبب آن افتاد

  ».کشته شد پانصد رکعت نماز گزارده بود
این کـه وی مـی: ی را به سبب مسألۀ الهام بکشتند و در آن جور بود بروی، که گفتندو«: و شیخ االسالم گفت که

  ».گوید پیغمربی است، و نه چنان بود
ن قاضی که به کشنت او حکم کرده آ) حجر/۷۰(» عَنِ الْعالَمنيَ؟ أَوَلَمْ نَنْهکَ«: شبلی زیر دار وی باز ایستاد و گفت

گـویم کـه او مـن همـان مـی«: شبلی گفت» !کنداین دعوی خدایی می کرد واو دعوی پیغمربی می«: بود، گفت
  ».گفت، لیکن دیوانگی مرا برهاند و عقل، وی را در افکندمی

ی، ایُّ خَشْـبَةٍ «: جنیـد گفـت» !حقّ«: گفت» کیست؟«: گفت. وقتی در سرای جنید بزد ی، بلکـه بـه حقـّ نـه حقـّ
  »ند؟تُفْسِدُها؟ کدام چوب و دار است که به تو چرب کن

که جزوکی تصنیف کرده بود در توحید و علـم  عمرو بن عثمان مکّی و آنچه وی را افتاد، به دعای استاد وی بود
سخن باریک بود، درنیافتند بر وی منکـر شـدند . وی آنها را پنهان برگرفت و آشکارا کرد و با خلق نمود. صوفیان

کسی بر او گمار که دست و پایش بربد و چشم برکنـد و  !الهی«: وی بر حلّاج نفرین کرد و گفت. و مهجور ساختند
  .و آن همه واقع شد به دعای استاد وی» .بردار کند

  عبدالملک اِسکاف، رحمه اللّه تعاىل -۱۷۷
بـا شـریف . و صد و بیست سـال عمـر وی بـود. عبدالملک اِسکاف شاگرد حلّاج است«: شیخ االسالم گفت که

پدر من و پري فارسی و ابوالحسن طَبَری و ابوالقاسم حَنّانـه همـه یـاران شـریف وی و . بود در بلخحمزۀ عقیلی می
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پدر من گفـت کـه عبـدالملک اِسـکاف گفـت کـه وقتـی . داشتحمزه بودند و شریف حمزه پدر مرا از همه مِه می
اه شـنبه، شـش روز مانـده از مـعـارف آن باشـد کـه روز سـه: عارف کـه باشـد؟ گفـت! ای شیخ: حلّاج را گفتم که

ی را به باب الطّاق برند به بغداد، و دست و پای وی بربنـد و چشـم وی برکننـد و وذوالقعده، سنۀ تسع و ثلثمائه، 
چشم بنهـادم، آن وی بـود و آنهمـه کـه : عبدالملک گفت. نگونسار بردار کنند و بسوزانند و خاک وی بر باد دهند

  ».گفته بود با وی بکردند
گفـت، آن خـود وی را خود چنـان مـییـا دانسـت کـه آن وی را خواهـد بـوداو میندانم که «: شیخ االسالم گفت

  ».بود
وی را شاگرد الحسني نام کردند و ابوالعبّاس عطا را هـم . وی را شاگردی بود هیکل نام، او را هم با وی بکشتند

  .به سبب وی بکشتند

  ابراهیم بن فاتِک و قیل احمدبن فاتِک، رحمه اللّه تعاىل -۱۷۸
وی نیـز شـاگرد . با جنید ونوری صحبت داشـته و کـان الجنیـد یُکرِمُـه. بغدادی است. وی ابوالفاتک استکنیت 

  .حلّاج بود و منسوب به وی
ایـن چـه بـود کـه بـا ! خداونـدا: را به خواب دیـدم، گفـتم تعاىل آن شب که وی را بردار کردند، اللّه«: وی گوید که

آشکارا کردم با خلق باز گفت، وی را عطایی دادم رعنا گشت، خلق سرّ خود بروی : حسني کردی بندۀ خود؟ گفت
  ».را با خود خواند

سـخن . اگر وی تمام بودی، وی را آن نیفتادی. آن کشنت حلّاجِ را نقص است نه کرامت«: شیخ االسالم گفت که
 ا از آن گزنـد و عقوبـتچون با نااهل گویی، بر وی حمل کرده باشی و تر. با اهل باید گفت تا سرّ او آشکارا نشود

  ».رسد
اگر وی در آن تمام بودی، آن سخن، مقام و نفس و . گفت ناتمام بودوی در آنچه می« :و نیز شیخ االسالم گفت

مـن سـخن مـی. بایست وقت گفنت نبود و محرم نبودچیزی در می. زندگانی وی بودی، بر وی کسی منکر نگشتی
مانـد، زیـرا کـه هـر کـه آرند و آن سخن پوشیده مـینمیباشند اما انکار میگفت، و عامّه گویم مِه از آن که وی می
  ».اهل آن نبود خود در نیابد

سرایی نیکودیـدم، فرشـی نیکـو و مجلسـی نیکـو، . به حیلۀ بسیار در زندان شدم«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که
در : شـیخ کجاسـت؟ گفـت: غـالم را گفـتم. های بر آن افکنده و غالمی نیکـو روی ایسـتادریسمانی بسته و مِنْشَفه

با : کند؟ گفتدر این زندان چه می: گفتم. هژده ماه: کنی؟ گفتچندگاه است که خدمت شیخ می: گفتم. سقایه
بینـی در هـر یـک هـا کـه مـیاین درهای خانه: آنگه گفت. کندسیزده بند آهنني، هر روز هزار رکعت نماز نافله می

. چینـدکند و سبلت و موی ایشان مـیرود و ایشان را نصیحت میونیی، پیش ایشان میزندانیی است، دزدی یا خ
کنـد، آنگـاه نگـاه مـیآوریم، ساعتی در همه هر روز خوانی با الوان طعام پیش او می: خورد؟ گفتچه می: گفتم

  .مگريیآنگاه از پیشش بر می. خوردکند و از آن هیچ نمیزند و زمزمه میسرانگشت بر آن می
ای رَمْلی برسر در این سخن بودیم که از سقایه بريون آمد، با رویی نیکو و قامتی نیکو، صوفی سفید پوشیده، فوطه

. از کدام شـهر؟ گفـتم از شـرياز: گفت. از پارس: از کجایی؟ گفتم! ای جوان: مرا گفت. بسته، بر طرف صُفّه برآمد
هـا را زنهـار آن رقعـه: اگر وی را ببینی بگوی: گفت. رسیدم خرب مشایخ از من پرسید تا به حدیث ابوالعباس عطا

در ایـن سـخن بـودیم کـه . به معرفت بعضی از لشکریان پـارس: پیش من چون آمدی؟ گفتم: دیگر گفت! نگاهدار
انـد کـه دشمنان مرا پـیش خلیفـه غَمْـز کـرده: ترا چیست؟ گفت: گفت. امري زندان درآمد و زمني ببوسید و بنشست
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در ایـن سـاعت مـرا مـی. رگان را رها کرده و ده هزار دینار بستده، و یکی از عامّه به جـای وی نشـاندهیکی از بز
چـون وی برفـت، شـیخ در میـان سـرای بزانـو نشسـت و دسـتها بـه آسـمان ! بـرو والسّـالم: گفـت. برند که بکشـند

  .کردبه انگشت سَبّابه اشارت می. برداشت، و سر در پیش انداخت
ناگـاه امـري زنـدان . چندانی که از آب چشمش زمني تر شـد، مـدهوش گشـت، روی بـر زمـني نهـاد ناگاه بگریست،

مرا چون پیش خلیفـه : حال چون شد؟ گفت: گفت. مرا آزاد کرد: چه بود ترا؟ گفت: درآمد، وی بازنشست، گفت
برو کـه عفـو . خوش شدتا به این ساعت بر سر آن بودم که ترا حاىل بکشم، در این ساعت دلم با تو : بردند، گفت

پس شیخ خواست که روی خویش پاک کند، از وی تـا آن ریسـمان کـه مِنْشَـفه بـر آن بـود، بیسـت گـز بـود، ! کردم
ن آمـدم، پـیش ابـن وآنگاه بـري! ندانم که دستش دراز شد یا مِنْشَفه پیش وی آمد. دست فراز کرد و منشفه برداشت

  ».بینی، بگوی اگر مرا بگذارنداگر وی را : گفت. عطا رفتم و پیغام بگزاردم
: رهبانـان را گفـت. دار به بیت المقدس درآمـد، و در آن وقـت قِنْـدیلها را نشـانده بودنـدشبی با هفتاد مرید رِکوه

بـه انگشـت سَـبابه اشـارت کـرد و » .تا سحر دیـر بُـوَد«: گفت» .سحرگاه«: گفتند» این قندیلها کی برافروزند؟«
. برافروخت و آن نور به انگشتش بازآمـدشتش بريون آمد و چهارصد قندیل به آن نور نوری از انگ» !اللّه«: گفت

ت محمـد، صـلی اللّـه علیـه و بر ملّت حنیفیان، کمـرت حنیفـی«: گفت» تو بر کدام ملّتی؟«: رهبانان گفتند ام از امـّ
» .حکم تراسـت«: گفتند »نشسنت من پیش شما، یا رفنت؟: داریدکدام دوسرت می«: آن گه رهبانان را گفت» .سلّم
هنـوز صـبح برنیامـده بـود کـه جملـه را . سیزده هزار درم پیش شـیخ آوردنـد» .اند و بی نفقهیارانم گرسنه«: گفت

  .صرف کرد، آن گه بريون رفت
اشـارت کـرد بـه » .خـواهم«: گفـت» خواهی که وی را زنـده کـنم؟«: حالج گفت. شخصی طوطیی داشت بمرد
  .انگشت، وی برخاست زنده

  ».إِفرادُ القِدَمِ عَنِ الحَدَثِ«: گفت» توحید چیست؟«: ی را پرسیدند کهو
  ».دانی که توحید صوفیان چیست؟ نَفْیُ الحدثِ و إقامةُ االَٔزل«: شیخ األسالم گفت

  فارِس بن عیسی البغدادی، رحمه اللّه - ۱۷۹
مِـنْ مُتکلّمـي  رحمـه اللّـه غدادیّو کان فارِسُ الب. از خلفای حسني منصور حالج است. کنیت وی ابوالقاسم است

  .مشایخِ القَوْمِ وَالمُدَقِّقنيَ فی العبارات، له کالمٌ حسنٌ فی األحوال و األشارات
و معاصـر شـیخ عَلَـم الهُـدی، ابومنصـور . به خراسان آمد و از آنجا به سمرقند رفت و اقامت کرد تا از دنیـا برفـت

معاصر شیخ  رحمه اللّه تعاىل و فارس. ر سنة خمس و ثالثني و ثلثمائهماتُریدی، بوده است و توفّی الشیخ ابومنصو
  .ابوالقاسم حکیم سمرقندی نیز بوده است و قد مَرَّ تاریخ وفاته
اند تا آن زمـان کـه مـرگ اند و طریق مصاحبت پیمودهو شیخ ابومنصور و شیخ ابوالقاسم در صحبت یکدیگر بوده

رقه در میان انداخته و فارس بغدادی مقبول همه بوده است، تصحیح حال ایشان را از هم جدا ساخته، و سنگ تف
  .اند و سخنان وی را در مصنّفات خود آوردهوی کرده

در کتـب خـود سـخنان بـی واسـطه از وی بسـیار  رحمـه اللّـه شیخ عارف، ابوبکر بن اسحاق الکالبادی البخـاری
  .به یک واسطه یا بیشرت و غري ایشان نیز روایت کرده، و شیخ ابوعبدالرحمان السلمی و امام قشريی

فـال یُعـرِّجُ  سـبحانه هُوَ الرّامی باوّلِ قصـده اِلَـی اللّـه«: گفت» مرید کیست؟: حلّاج را پرسیدم که«: فاس گوید که
را سازد و تا به وی نرسد به هیچ چیـز نیارامـد  تعاىل مرید آن است که از نخست نشانۀ قصد خود اللّه. حتّی یَصِلَ

  ».ه هیچ کس نرپدازدو ب



 

۱۱۳  

  ».خاطِرُ الحقِّ هُوَ الذَّي ال یُعارِضُهُ شیءٌ«: و هم گفته
بر حالج بسـیار سـخنهای دروغ گوینـد و کلمـات نـامفهوم و ناراسـت بندنـد، و کتابهـای «: شیخ االسالم گفت که

  ».مجهول و حیل به وی منسوب دارند و آنچه درست شود از وی پیدا بود و شعر وی فصیح بود
  :نْشَدَنا للحلّاج، رحمه اللّهوأ

ــــــري ــــــب تَج ــــــغاف والْقَلْ ــــــیْنَ الشَّ ــــــتَ بَ  أنْ
ـــــــــؤادي ـــــــــوْفَ فُ ـــــــــمريَ جَ ـــــــــلُّ الضَّ  وتَحُ
ــــــــرَّک اِّلــــــــا ــــــــنْ ســــــــاکن تَحَ  لــــــــیْسَ مِ
ـــــــــرٍ ـــــــــالالً بـــــــــدا ألربـــــــــع عَشْ  یـــــــــا هِ

  

ــــــــرْیِ الــــــــدُّموع يف األجْفــــــــانِ  ــــــــلُ جَ  مِثْ
ـــــــــــــــــدان ـــــــــــــــــول األرواحِ يف األب  کُحُل

ــــــــــهُ خفــــــــــیَّ الْمَ  کــــــــــانِأنــــــــــتَ حَرَّکتَ
ــــــــــــــــانِ  لِثَمــــــــــــــــانٍ و أربــــــــــــــــعٍ وَاثْنَت

  

  احمدبن حسني بن منصور الحالج، رحمه اللّه -۱۸۰
د کـه پسـني ـنـسر حسني منصور شنیدم به خُجَاز احمد پ«: شیخ االسالم گفت که از ابوعبداللّه باکو شنیدم که گفت

آن کـه تـرا در شـغلی  نفـس خـود را در شـغلی افکـن، پـیش از: گفـت! مرا وصیتی کن: شب پدر خود را گفتم که
ای وقتی که همه عالم در خدمت کوشند، تو در چیزی کـوش کـه ذرّه: گفت! چیزی بیفزای! ای پدر: گفتم. افکند

  ».معرفت: آن چیست؟ گفت: پسر گفت ثَقَلَني جّن و انس بود: شیخ االسالم گفت که از آن به و مه از عمل ثَقَلني

  ابومنصور کاوکاله، رحمه اللّه -۱۸۱
  ».شیخ ابومنصور کاوکاله بسرخس، از مشایخ اهل مالمت بوده«: االسالم گفت که شیخ

فراکنـدن گرفـت بـه آب  کسـی، و چـاه وی در حایطی شد از آنِ. وقتی فارغ بود، که یاران وی به سفر شده بودند
تمـام شـد، چـاه  چون آن. کردو بار آن در چاه پیشینه می کندمی چون تمام شد، برآمد و پهلوی آن دیگری. رساند

نفـس خـود را در «: گفت» کنی؟ای، این چرا میای و مزدور نهدیوانه نه«: یکی وی را گفت. دیگر کندن گرفت
  ».افکنم بیش از آن که مرا در شغلی افکندشغلی می

بـه کالهـی  ابوعبداللّه دینَوَری در دریا بماند، مرقع خود را بریدن و دوخنت گرفت تا. اندو مشایخ از این باب کرده
  .باز آورد

  ابوعَمرو دمشقی، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۱۸۲
ا و  یگانۀ. از طبقۀ ثالثه است ه جلـّ ۀ ایشـان و صـحبت داشـته بـود بـا ابوعبداللـّ مشایخ شـام بـوده اسـت، و از اجلـّ
  .در سنۀ عشرین و ثلثمائه برفته از دنیا. اصحاب ذوالنّون

همچنان فریضه است بر اولیا پنهـان داشـنت . ن اظهار آیات و معجزاتچنان که فریضه است بر پیغمربا«: وی گفته
  ».کرامات، تا خلق در فتنه نیفتند

التَّصوُّفُ رُؤیةُ الکونِ بِعَیْنِ النَّقْصِ، بَلْ غَضُّ الطَّرْفِ عَن کلِّ النّاقِص لِمُشاهَدَةِ مَنْ هُـوَ مُنـزَّهٌ عَـنْ «: و هم وی گفته
  ».کُلِّ نَقْصٍ

عَالمةُ قَساوَةِ الْقَلْبِ ان یکلَ اللّهُ العبدَ اىل تدبريه، فیالفـه وال یسـأله حُسْـنَ الکِـالءَةِ و الرِّعایـةِ، و «: هو هم وی گفت
  ».یقول أکالنی کِالءَةَ الطِّفلِ الوَلید صلّی اللّه علیه و سلّم النّبیُّ

  ».وارُ الموافقاتِاذا صفتِ األرواحُ بالقُربِ، أَثَّرَتْ علی الهیاکِل أن«: و هم وی گفته



 

۱۱۴  

  محمدبن حامد التّرمذی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۸۳
احمـد خضـرویه را دیـده بـود و . از جوانمردان مشایخ خراسان است. کنیت وی ابوبکر است. از طبقۀ ثانیه است

  .غري او را نیز و پسر وی ابونصر محمدبن محمدبن حامد یکی از فِتیان خراسان بوده
چون مشغول کنی دل خود را بـه هـر ظـن و گمـان کـه در . رمایۀ تو دل تست و وقت توس«: محمد حامد گفته است

پـس کـی سـود توانـد کـرد، آن کـه سـرمایه بـه زیـان . خاطر تو آید، ضایع کنی اوقات خود را به آنچه نباید و نشاید
  »آورد؟

انی بـرود، چـه اگـر از صـوفی وقـت و دل و زنـدگ. صوفی دل اسـت و وقـت و زنـدگانی«: شیخ االسالم گفت که
  »بماند؟

چون وقتی از اوقات تو سالم گردد از آفت غفلـت، غیـور بـاش بـر آن وقـت از آن کـه چیـزی کـه «: و هم وی گفته
  ».مخالف آن باشد پیش گريی، که آن عالمت ناراستی باطن است

  ».األنسانُ يف خَلَقهِ أَحْسَنُ منه يف جَدیدِ غَريِه«: و هم وی گفته

  حمد الخرّاز، رحمه اللّه تعاىلعبداللّه بن م -۱۸۴
سالها به مکّه مجاورت کرده بـا ورع . کنیت وی ابومحمد است. از کبار مشایخ ری بوده است. از طبقۀ ثالثه است

با شیخ ابوعمران کبري صـحبت داشـته و ابـوحفص حـداد را دیـده (!) بوده حق گویندۀ بیباک و غالب و قوتناک 
  .مات قبل العشرین و ثلثمائه. اندداشتهمیبود، و اصحاب بایزید وی را بزرگ 

  ».ألْجُوعُ طَعامُ الزّاهدینَ، و الذّکْرُ طعامُ العارفني«: وهم وی گفته
  ».صِیانَةُ األسرارِ عَنِ األلتفاتِ إلَی األغیارِ مِنَ عَالماتِ األقبالِ عَلَی اللّهِ، تعاىل«: وهم وی گفته
  ».و الحُرَّیةُ الباطِنَةُ مِنْ أخالقِ الکِرامِ العُبودیَّةُ الظّاهِرَةُ«: و هم وی گفته

  ».من مثل عبداللّه ندیدم، و عبداللّه هم مثل خود ندید«: یوسف بن الحسني گفته است که
چون از مجلس برخاست، پريی، . طریق ما فتوت است نه قُرّایی: گفتمی. عبداللّه خرّاز در مکه بود«: دُقّي گوید

با بیسـت : گفت. آری: خواهید که چیزی از فتوت شیخ خود با شما بگویم؟ گفتیممی: تاز آنان که با وی بود، گف
ىل رسیدند که تا مکه هـژده میـل مانـده زچون به من. کس از مریدان خود که عزیمت مکه داشتند، از ری بريون آمد

و مکـه انـدکی مانـده اسـت؟  روی، و میان توکجا می! ای استاد: گفتند! أَسْتَوْدِعُکم اللّه! یا اصحاب: بود، گفت
اکنـون . ام، تا به اینجا خاطر من به همراهی شما خوش بـودمن از ری تا به اینجا به نیت مشایعۀ شما آمده: گفت

رسم، انشاءاللّه تعاىل و از آن وقت تا موسـم حـج پـنج کنم، و به شما میگردم و از آنجا نیت حج میبه ری بازمی
  ».ماه مانده بود

  بن محمّد بن حمّال، قدس اللّه تعاىل سرّهبُنان  -۱۸۵
در رمضـان سـنۀ سـت عشـر و . واسطی األصل است، اما به مصر نشستی و آنجا برفتـه از دنیـا. از طبقۀ ثالثه است

  .ثلثمائه
از کبار مشایخ مصر است و کانَ من القـائلنيَ بـالحقّ و اآلمـرینَ بـالمعروف و لـه المقامـاتُ المشـهورةُ و الکرامـاتُ 

  .کورةُالمذ
  .با جنید و آن مشایخ که در آن وقت بودند صحبت داشته و از استادان ابوالحسني نوری بوده

  ».وی نه حمّال بود، که وی امام بود«: شیخ االسالم گفت که



 

۱۱۵  

چـون وی را . لیسـیدکـرد و مـیشـري وی را بـوی مـی. وقتی احتساب کرده بود، وی را در خانه پیش شري انداختند
کـردم فکرت می«: گفت» لیسید در دل تو چه بود؟کرد و میآن وقت که شري ترا بوی می«: گفتندبريون آوردند، 

  ».انددر خالفی که علما در آب دهان سِباع کرده
الثِّقةِ بالمضمونِ وَالقیامُ باألوامِر وَمُراعاةُ السِّرِّ و التّخلّي مِـنَ «: گفت. وی را پرسیدند از بزرگرتین احوال صوفیان

  ».نيِ بالتَّشَبُّثِ بِالحقِّ، تعاىلالکون
چنـد، پـیش وی ای، در آنجـا درمـیشخصی کیسه. در مکه بودم نشسته و نزدیک به من جوانی بود«: وی گفته که

شبانگاه وی . چنان کرد! بر مسکینان و فقريان قسمت کن: آن شخص گفت. مرا به این حاجت نیست: گفت. نهاد
! داشـتیکاشکی برای خود از آن درمها چیـزی نگـاه مـی: گفتم. جستزی میرا دیدم که در وادی برای خود چی

  ».دانستم که تا این زمان خواهم زیستنمی: گفت
دیـدم کـه در راه . چندگاه چیزی نیافتم که قوت خود سازم، و کـار مـن بـه حـد ضـرورت رسـید«: وهم وی گفته که

باز یاد کردم حدیثی را که روایـت کـرده. طَه است، بگذاشتمای زر افتاده است، خواستم که بردارم باز گفتم لُقَقطعه
پس آن را برداشتم و . لو کانَتِ الدّنیا دماً عَبیطاً، لکانَ قُوتُ المُسْلِم مِنْها حَالالً :صلّی اللّه علیه و سلّم اند از رسول

ن به زمینی بلند برآمده و بـا اند، و یکی از ایشارفتم دیدم که جماعتی کودکان حلقه زدهدر دهان خود نهادم و می
متـی یَجِـدُ الْعَبـدُ : یکـی از ایشـان پرسـید کـه. گوینـدبایستادم تا بشنوم که چه می. راندایشان در تصوف سخن می

  ».آن را از دهان بريون کردم و انداختم. اذا رمی القِطْعَةَ مِنَ الشّدقِ: حَالوَةَ الصِّدقِ؟ گفت
دیـدم با وی آشنایی نداشتم، اما هرگاه کـه وی را مـی. بودم و خواص آنجا بوددر مکه مجاور «: وهم وی گفته که

در مکه مردی بود مُزیِّن، فقرا را . چند روز بر من گذشت، و هیچ فتوحی نرسید. آمدهیبتی و شکوهی به من درمی
پختی تـا داشت و طریقۀ وی آن بود که چون فقريی بهر حجامت به وی آمدی، گوشت خریدی و طعام دوست می

کسی را بفرستاد تا گوشت خـرد، و طعـام . خواهم که حجامت کنممی: به دکان وی رفتم و گفتم. آن فقري بخوردی
  .شودشوی، طعام پخته میچون از حجامت فارغ می: در میان حجامت کردن نفس من حدیث کرد که. پزد

بعـد از . هد کردم که از این طعـام نخـورمیا حجامت یا طعام، ع! ای نفس: گفتم. دانستم که آن خاطر نه نیکوست
عـذری گفـتم و بـه مسـجد حـرام . دانیتو خود طریقۀ مرا می! سبحان اللّه: حجامت برخاستم که بروم، مزیِّن گفت

ی وچـون بـه نمـاز دیگـر برخاسـتم، بـه ر. آن روز چیزی نیافتم و دیگر روز تـا نمـاز دیگـر نیـز چیـزی نیـافتم. شدم
ابراهیم خوّاص آنجا بود، مردمان را . امشدهمردمان گرد من درآمدند، پنداشتند که دیوانه  .درافتادم و بیهوش گشتم

شـب : خـوری؟ گفـتمچیـزی مـی: از من دور کرد و پیش من بنشست و با من مؤانست و حدیث آغاز نهاد، و گفـت
  .پس برخاست و برفت! قدم استوار دارید بر این تا فالح یابید! کنید ای مبتدیاننیکو می: گفت. نزدیک است

دیگر می: گفت. بخوردم! بخور: ای عدس و دو رَغیف آورد و گفتچون نماز خفنت گزاردیم، آمد و با خود کاسه
خـوری؟ دیگر می: گفت. آن را نیز بخوردم. رفت و یک کاسۀ دیگر عدس با دو رغیف آورد. آری: خوری؟ گفتم

پس در . همني بسنده است. نی: خوری؟ گفتمدیگر می: گفت. برفت و مثل آن دیگر بیاورد، بخوردم. آری: گفتم
بـه  صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم بعد از آن رسـول را. خواب شدم و تا صبح برنخاستم و نماز نگزاردم و طواف نکردم

بیـدار شـدم و بـا  .مَنْ أَکَلَ بِشَرَهٍ أعْمَی اللّهُ عَیْنَ قَلْبـه: گفت! لبیک یا رسول اللّه: گفتم! بُنان: خواب دیدم، گفت
  ».خود عزیمت کردم که دیگر هرگز سري نخورم
  :وقتی بعض اصحاب را دعوت کردم، این بیت بخواند«: احمدبن مسروق گوید که بنان حمال گفت که

ـــــا ـــــلُ عَلَیْن ـــــهُ الْفَضْ ـــــا فَلَ ـــــا فَأبَیْن ـــــنْ دَعان  مَ
  

ــــعَ الفضــــلُ اِلینــــا  ــــنُ أجَبْنــــا رَجَ  »فــــاذا نح
  



 

۱۱۶  

  لجمّال، رحمه اللّهاسحاق بن ابراهیم ا -۱۸۶
در «: یکی از این طایفه گوید که. از بزرگان مشایخ بوده است و کرامات ظاهر داشته و مقام وی به کوه لُکام بودی

. همانا راه گم کردی! اللّه اکرب: چون مرا دید، گفت. ناگاه به پريی رسیدم پوستینی پوشیده. کوه لُکام راه گم کردم
این عصا ترا راه نماید، و مرا : عصایی به من داد و گفت. امت تا هیچ آدمی ندیدهسی سال اس: گفت. بلی: گفتم
با اهل انطاکیـه . عصا بنهادم تا تجدید وضو کنم، عصا گم شد. ساعتی برفتم، خود را به انطاکیه یافتم! برو: گفت

  ».خوردمکم کسی او را بیند، تأسّف . آن اسحاق جمّال بوده است: این حکایت باز گفتم، گفتند

  بُنان بن عبداللّه، رحمه اللّه تعاىل -۱۸۷
  .کنیت وی ابوالحسن است، وی از بزرگان مشایخ مصر است

  ».هر صوفیی که دلش به غم روزی بسته بود، وی را کسب باید فرمود«: وی گفته است

  شَیْبان بن علی، رحمه اللّه تعاىل -۱۸۸
بود و بسیار کس از مشایخ مرید وی بودند و در علم طریقـت مستجاب الدّعوه . وی از متقدّمان مشایخ مصر است

  .وی را سخنان نیکوست
اوّل دل خود را مجرد «: گفت. گویند یکی از مریدان پیش وی آمد و دستوری خواست که به حج رود، به تجرید

نیـادار، اینـک تجریـد حاصـل آمـد خـواه د! کن از سهو و غفلت، و نفس خود را از هوی، و زبان خـود را از لغـو
   ».خواه مدار

  ابوالحسن بن محمد المُزیِّن، رحمه اللّه تعاىل - ۱۸۹
از اهل بغداد است، با جنید و سهل عبداللّه صحبت داشته و بـا . نام وی علی بن محمد است. از طبقۀ ثالثه است

  .عشرین و ثلثمائه به مکه مجاور بوده و آنجا برفته از دنیا، در سنۀ ثمان او سبع و. آنان که از طبقۀ ایشانند
  .وی است که از ابویعقوب أقطع حکایت کند

  ».یکی کبري و یکی صغري: اندبوالحسن مزیِّن دو بوده«: شیخ االسالم گفت که
  .مزین کبري از اهل بغداد است و در بغداد مدفون است

  ».بالعَبدِ ىلتعا أَلکَالمُ مِنْ غري ضَرورَةٍ مَقْتٌ مِنَ اللّهِ«: شاگرد وی گفته که وی گفته که
  ».گرد کردار گرد، که از گفتار جز گرفتاری نیاید« : شیخ االسالم گفت

انـد کـه ایـن دو مـزیِّن پسـران خالـۀ و مزیّن صغري نیز از اهل بغداد است، لیکن در مکه مدفون است و بعضی گفته
  .اندیکدیگر بوده

  ».یابماند، و من در آرزوی یکی از آن و نمیآسمانبیش از عدد نجوم  تعاىل راهها به اللّه«: مزیِّن صغري گفته که
و ایـن طریـق . رفـت کـه عطشـان بـودوی در موجود غرق بود ولیکن از عطش سخن می«: شیخ االسالم گفت که

زر آنجا عزیز است که روید، هر که ترا بـیش . چون مستسقی است، هرچند آب بیش خورد بیش باید و سريی نیابد
  ».بیند بیش جوید

نفـس وی انـدکی روغـن . شناسم که جایی بلغزید، و انگشت وی جراحت شـدمن کسی می«: صغري گفته کهو هم 
  ».به آن التفات نکرد. زیت خواست، دید که در پیش وی چشمۀ روغن زیت روان است

چون به موضعی رسـیدم کـه آن را بئـر میمـون گوینـد، . در مکه بودم، مرا عزیمت سفر خاست«: و هم وی گفته که



 

۱۱۷  

  :ال اله الَّا اللّه، چشم بگشاد و گفت: بگوی: دم که جوانی در جان دادن است، گفتمدی
ـــــــی أنـــــــا اِنْ ـــــــوُ قَلب ـــــــتُّ فـــــــالَهوی حَشْ  مُ

  

ـــــــــرامُ  ـــــــــوتُ الکِ ـــــــــوی یَمُ ـــــــــدینِ الهَ  وَب
  

بازگشتم و به مکه . کار وی بساختم و بر وی نماز کردم و دفن کردم، داعیۀ سفر از خاطر من برفت. پس جان بداد
  ».آمدم
حجّامی آمده است و اولیای خدای را تلقني شهادت «: گفتکرد و میگویند که بعد از آن خود را سرزنش میمی
  »!واسوتاه! کندمی

چون . ، شري بر جای بمرد)عبس/۲۱(ثُمَّ أَماتَهُ فَاَقْبَرَه: گفت. بوالحسن مُزِّن به شريی رسید«: شیخ االسالم گفت که
  ».برپای خاست زنده) عبس/۳۲(إذا شاءَ أَنْشَرَهُ ثُمَّ: بر سر کوه رسید، گفت

  غ الدّینوری، قدّس اللّه تعاىل سرهیابوالحسن الصّا - ۱۹۰
از کبار مشایخ دینَوَر است، و به مصر بوده و آنجا برفتـه . نام وی علی بن محمد بن سهل است. از طبقۀ ثالثه است

  .از دنیا در سنۀ ثالثني و ثلثمائة
  ».وی شب شنبه برفته، نیمۀ رجب، سنۀ احدی و ثالثني و ثلثمائة«: ینی گوید کهو شیخ ابوسعید مال

  .وی استاد شیخ ابوالحسن قَرافی و دُقّی و ابوعثمان مغربی است
تـر تر از ابویعقوب نهرجوری و بـا هیبـتتر و نورانیام از مشایخ روشنهیچ کس ندیده«: ابوعثمان مغربی گوید که
  ».یاز ابوالحسن صایغ دینور

  .شاگرد ابوجعفر صَیْدالنی است
یک بار بريون آیی خلق به قبول روی به تو نهند، باز با دنیا شوی نه با : دوبار از دنیا بیزار باید شد«: وی گفته که

تا گناه تـرک دنیـا بـزرگرت نباشـد از گنـاه . شغل و حرص، چندانکه قبول خلق را بربد و به باطن از آن منقطع باشی
  ».که فتنۀ قبول خلق زیادت است از فتنۀ اقبال بر دنیا طلب آن، زیرا
  ».مِنْ فَسادِ الطَّبْعِ التَّمَنی وَاألمَلُ«: و هم وی گفته
  ».مَحَبَّتُکَ لِنَفْسِکَ هِیَ الَّتي تَهْلُکُها«: و هم وی گفته

الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ،  ضاقَتْ عَلَیْهِم«: این آیت برخواند که» مرید کیست و صفت وی چیست؟«: از وی پرسیدند که
  ).توبه/۱۱۸(».وَضاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنْفُسُهُمْ، وَظَنُّوا أنْ ال مَلْجَاَ مِنَ اللّه ِ إلّا اِلَیْهِ

  ابوالحسن الصُّبَیْحی، رحمه اللّه تعاىل -۱۹۱
للّه، و بعضی گفتـهاند نام وی حسني بن عبداللّه بن بکر است، و کنیت وی ابوعبدابعضی گفته. از طبقۀ ثالثه است

  .اند نام وی احمدبن محمد است و کنیت وی ابوعبید و درسرت آن است که اول گفته شد
ای بود در زمني کنده، سی سال از آنجا بـريون نیامـد، بـه مجاهـده و از اهل بصر بود و گویند که در سرای وی خانه

بـه سـوس رفـت و . ا از بصـره بـريون کردنـدخـورد، اهـل بصـره وی راند که طعـام نمـیو گفته. عبادت مشغول بود
  .رحمه اللّه تعاىل. همانجا وفات کرد و قرب وی آنجاست

این خلـق را کـه مـی: وی روز آدینه بر در مسجد بصره ایستاده بود، شاگرد خود را گفت«: شیخ االسالم گفت که
 د از انبوهی که خلـق سـجود نمـیبینی، همه آگني بهشتند، این کارک ما را افتاده و مسجد بصره آن وقت چنان بو

  ».نهادندوانستند کرد بر زمني، روی بر پشت یکدیگر میت
  ».الغَریبُ هُوَ الْبَعیدُ عَنْ وَطَنِه، وَهُو مُقیمٌ فیه«: وی گفته



 

۱۱۸  

  ».الغَریبُ هُوَ الّذي الجِنْسَ لَهُ«: و هم وی گفته
  ».الغَریبُ مَنْ صَحِبَ األجْناسَ«: وهم وی بار دیگر گفته

  ابوالحسن سُیُوطی، رحمه اللّه تعاىل -۱۹۲
  ».وی از این طایفه بوده است«: شیخ االسالم گفت که

با ابوالحسن سُیوطی بودیم در بادیه، چون «: که صاحب سهل عبداللّه شیخ ابوعلی رودباری گوید که هارون گفت
ی که سگی بودی آواز دادی وی گرسنه شدیمی، و راه حّی و حلّه ندانستیمی، ابوالحسن بانگ گرگ کردی تا جای

  ».به آن آواز دانستی که آنجا مردم است، یاران را چیزی آوردی
  ».هیچ کس در عطف و مهربانی یاران چون ابوالحسن سیوطی نبود«: ی رودباری گوید کهلشیخ ابوع

نـی نظـر یع. باید که خدمت یاران بر خود واجب دانی ودر خدمت مقصود بینی نـه مخـدوم«: شیخ االسالم گفت
  ».کنینه بر آن کس که خدمت وی می سبحانه تو در خدمت بر مقصود حقیقی باشد که حضرت حق است

» !این کار را برای من بکن نه به حکم و امـر کـه بـه فضـل«: وقتی درویشی، پیش شیخ سريوانی، با دیگری گفت
  ».خود واجب نداندنه فقري است آن که خدمت یار خود بر «: شیخ سريوانی بانگ بر وی زد و گفت

  ابوالحسن بن شَعْرة، رحمه اللّه تعاىل -۱۹۳
ابوسعید مالینی در اربعني خـود وی را . از مشایخ صوفیان است. نام وی عمروبن عثمان بن الحکم بن شَعْره است

  .آورده، از مشایخ مصر بوده
  .هرکه به زیارت شدی شنیدی. شنودندگویند که از گور وی آواز قرآن خواندن می

  ابوحامد االَٔسْوَد، المعروف بالزَّنجی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۹۴
  .وی از استادان ابوعلی رودباری است

! یـا باحامـد: گفـت. کردابن شَعْره در جامع مصر شد، ابوحامد زنگی را دید که نماز می«: شیخ االسالم گفت که
  ».به شفاعت عاصیان فرود آمدم: گفت! از بس جای بزرگ فرود آمدی

مـرا «: که گفت کنیته ابوعبید خ االسالم گفت که بوعبداللّه رودباری گفت که از حسن بن محمد الرّازی شنیدمشی
تو پنداری که عبادت همه نماز و روزه اسـت؟ صـرب : هاتفی آواز داد که. در خواب شدم. سرما و گرسنگی دریافت

  ».از نماز و روزه افضل است تعاىل بر احکام اللّه
ابو حامد اسود سی سال در مسجد حرام، در برابـر کعبـه بنشسـت کـه بـريون نیامـد مگـر «: ن گفته کهابوالحسن مزیِّ

برای طهارت و کس ندید که وی چیزی خورده باشد یا آشامیده و ابوحامد را هرگاه وجدی رسیدی سفید شدی، و 
  ».چون از وجد برفتی به سیاهی بازگشتی

  ی، رحمه اللّه تعاىلابراهیم بن داود القَصّار الرِّق -۱۹۵
عمـر . از اقران جنید و ابوعبداللّه جال و غري ایشان. مشایخ شام استاز طبقۀ ثالثه است، کنیته ابواسحاق، از اجلّۀ 

در سـنۀ سـت و عشـرین و . بسیار یافت و به طبقۀ سیم کشید و شیخ سُـلَمی وی را در طبقـۀ ثالثـه ذکـر کـرده اسـت
  .ثلثمائه برفته از دنیا

با مشایخ شام بوده و ذوالنّون را دیده و فقر را مالزم بوده بر تجرید و زندگانی نیکو در آن و دوسـتی صحبت وی 



 

۱۱۹  

  .اهل آن
وی سی سال یک سفر کرده بود تا دل خلق را بر صوفیان به قبول آرد و راست کند از ان «: شیخ االسالم گفت که

بنگـر چـه جـوانمردی داشـته و قبـول بـه ایـن . ح آوردوی آن همه را به صال. بی اندامیها که بی ادبان کرده بودند
جزاه اللّهُ عن األسالم و ! قوم، که همۀ عمر خود فدا کرد تدارک و اصالح فساد کسانی را که به این قوم بازخوانند

  ».الطّریقَةِ خرياً
هُ الـ«: ابراهیم قصّار گوید دُّنیا فَالقیمَـةَ لَـهُ، وَإنْ کانَـتْ هِمَّتُـهُ رِضـیَ اللّـهِ قیمَةُ کلِّ إنْسانٍ بِقَدْرِ هِمَّتِه، فَانْ کانَتْ هِمَتـُّ

  ».فَالیُمْکِنُ اسْتِدراکُ غایةِ قَیمتِه وَلَا الوُقُوفُ عَلَیْها
هل یُبْدِی المُحِبُّ حُبَّه، او هل یَنْطِـقُ بـه، أو هَـلْ یُطیـقُ : مردی پرسید ابراهیم قصار را که«: ابراهیم مرادی گوید که

  :نْشَأ یَقُولُ مُتمثِّالًکِتْمانَه؟ فا
ــــــم ــــــنْ لَکُ ــــــانِ اللِّســــــانِ، فَمَ ــــــرُتُم بکِتْم  ظَفِ
ــــــي ــــــبِّ فــــــوقي وَ إنّن ــــــالَ الحُ ــــــتُم جِب  حَمَلْ

  

ـــــذْرَفُ؟  ـــــدَّهْرُ یَ ـــــا ال ـــــیْنٍ دَمْعُه ـــــانِ عَ  بکِتْم
ــــزُ  ــــألعْجَ ــــعُفُعَ ــــیصِ و أضْ ــــلِ القَم  »نْ حَمْ

  

  :رحمه اللّه تعاىل ه الطّاقی لبعضهمأنشدنا الشیخ ابوعبداللّ: و أَنْشَدَنا شیخُ االسالم قال
ــــــــــهُ ــــــــــدُ اَنْ اُکــــــــــاتِمَ حُبَّ ــــــــــدُو فَاَجْهَ  یَبْ
ــــــــانُ قلبــــــــي وَارْتِعــــــــادُ مَفاصِــــــــلي  خَفَق
ــــــــــعٌ ــــــــــهودٌ أَرْب ــــــــــذِّبُني شُ ــــــــــی یُکَ  فَمَت

  

ــــــــــانِ  ــــــــــةُ الکتم ــــــــــیَّ عَالم ــــــــــنيَ ف  فَتَب
 وَغُبـــــــــارُ لـــــــــوني وَانْعِقـــــــــادُ لِســـــــــانی
ـــــــــــیَّةٍ إثنـــــــــــانِ ـــــــــــهودُ کـــــــــــلِّ قَضِ  وَ شُ

  

  :اً لبعضهموَأنشدَ ایض
ـــــــرْقَتِکُم ـــــــعْفی بفُ ـــــــی ض ـــــــوني عَل  حَمَّلْتُمُ

  

 مـــــــــالَیْسَ یَحْمِلُـــــــــهُ سَـــــــــهْلٌ وال جَبَـــــــــلُ 
  

  ».صحبت فقريی و خدمت دوستی از دوستان او: بسنده است ترا از دنیا دو چیز«: ابراهیم قصار گفته
  ».هري اللّهِ، فَقَدْ ذَلَّ يف عِزِّمَنْ تَعزَّزَ بشیءٍ غ«: و هم وی گفته که
خرب آوردند کـه ذوالنـون مصـری را بـه . در وقت مخلوق گفنت قرآن، احمد حنبل در زندان بود«: و هم وی گفته که

و آن وقت مـن . رفتندبرند، که قرآن را مخلوق گوید، و من آوازۀ ذوالنون شنیده بودم و خلق به نظاره میزندان می
. قري آمد، زیرا کـه وی بـه صـورت ظـاهر حقـري بـودچون وی را بدیدم در چشم من ح. کودک بودم، من هم برفتم

: با این همه آوازه و نام، ذوالنون این است؟ فی الحال ذوالنون روی به من کرد از میان همۀ خلق و گفت: گفتم که
. مـن بیهـوش بیفتـادم. ای اعراض کند، زبان وی به طعن در اولیاء اللّـه دراز شـوداز بنده تعاىل چون اللّه! ای پسر
  ».ر روی من زدند تا به هوش باز آمدم، برخاستم صوفیآب ب

وی را به خـود پوشـیده بـود؟ همـۀ خلـق حجـاب  سبحانه چون توان دید کسی را که حق«: شیخ االسالم گفت که
بیننـد و نمـیچنانکه اینجا می. فردا که این قوم را بینند هم نشناسند. اویند، و او حجاب است پیش دوستان خود

  ).اعراف/۱۹۸(یهُم یَنْظُرُونَ إلَیْکَ وَهُمْ ال یُبصِرونَوَتَر. شناسند
وی «: گفـت» ایـن اسـتاد شـما چـه گفتـی؟«: گفـت. محمود سبکتکني به سر قرب بایزید شد، درویشی دیـد آنجـا

 صلّی اللّه علیـه و سـلّم بوجهل مصطفی را. این هیچ نیست«: محمود گفت» .هر که مرا دید وی را نسوزند: گفتی
دیـد نـه پیغمـرب یعنی وی برادرزادۀ ابوطالـب مـی» .ندید ای امري، ندید«: آن درویش گفت» .ا بسوزنددید، وی ر

  .خدای، و اگرنه وی را نسوختندی

  ابوجعفر حَفّار، قدس اللّه تعاىل سره -۱۹۶
اس یَعُدّونَـه مـن أقـران الجنیـد، و کـان یَعُـ ّد نَفْسَـه مـن وی از اصحاب جنید است و کان قریب السِّّن منه، و کـان النـّ



 

۱۲۰  

  .اصحابه
در ویرانـی شـدم، شـیخ ابـوجعفر حفّـار . گشـتمبه جوانی در بغداد می«: شیخ االسالم گوید که جنید گفته است که

ای شـیخ سـخنی بگـوی : در خجالت گفتم. رنجه شدم، که کراهیت به وی رسید که من چرا آمدم. بغدادی را دیدم
اگر او نـه خریـدار تـو بـودی، تـو نـه ! بشارت ترا: او چون است؟ گفتراه به : چه گویم؟ گفتم: گفت! تا بازگردم

  ».پرسیدیبایستی، تو راه به او نمیاگر او ترا نمی. خریدار او بودی

  ابوجعفر سومانی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۹۷
  ».وی از این طایفه است«: شیخ االسالم گفت که

امِ صَدیقُکَ مَنْ حَذَّرَکَ الذُّنوبَ، و «: وی گفته که رَکَ العیـوبَ وَ أخُـوکَ مـن سـایَرَک اىل عَلـّ رَفیقُـک مـن بَصـَّ
  ».الغُیوبِ

  ابوجعفر صَیْدالنی، رحمه اللّه تعاىل - ۱۹۸
به مکـه مجـاور بـوده و . وی استاد ابوالحسن صایغ دینوری است، بغدادی است، از اقران جنید و ابوالعبّاس عطا

ابـن األعرابـی صحبت داشته با ابوسعید خرّاز، از استادان . ری استقرب وی پهلوی زَقّاق مص. به مصر از دنیا رفته
  .است

بـه اول ارادت، «: ابوالحسن صابغ دینوری گوید کـه اسـتاد مـن ابـوجعفر صَـیْدالنی گفـت کـه: شیخ االسالم گفت
. رد ویبه خواب دیدم نشسته در صدر، و جمعی مشایخ از این طایفـه گـرد بـر گـ صلّی اللّه علیه و سلَّم مصطفی را
. ای فـرو آمـد طشـت و ابریقـی در دسـتبرنگریست، در آسمان بازگشادند و فرشته صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی

: دار گفتابریق! برگريید که او نه از اینان است: چون به من رسید، گفتند. شستندنهاد، دست میپیش یک یک می
من نه از ایشانم، اما دانی کـه مـن ایشـان را ! ا رسولَ اللّهی: من گفتم. او نه از اینان است؟ طشت برداشت و برفت

طشت بازآوردند . کسی که اینان را دوست دارد، از اینان است :صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی گفت. دوست دارم
مـا را دوسـت داری، : گفـت. خندیدنگریست و میدر من می صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی. تا من دست بشستم

  ».اییبا م
  ».آن وقت صحبت من نه با این قوم بود«: ابوجعفر گفت که
چـه : گفـتم. نوشـتای طوماری در دست داشت و چیـزی مـیشبی به خواب دیدم که فرشته«: ابراهیم ادهم گوید

من نه از ایشـانم، نـه دوسـت اویـم، امـا : گفتم. نه: نام من نوشتی؟ گفت: گفتم. نام دوستان او: نویسی؟ گفتمی
طومار از سر گـري و نـام وی : ای در رسید، گفتدر این بودم که فرشته. ایشان را دوست دارم. دوستان اویمدوست 

  ».بر سر بنویس، که دوست دوستان من است
اگر در درجـه بـه ایشـان نرسـی، تـرا ! اگر نتوانی که دست در او زنی، در دوستان او زن«: ابوالعباس عطا گوید که

  ».شفیع باشند

  عفر احمدبن حَمدان بن علی بن سنان، رحمه اللّه تعاىلابوج -۱۹۹
یگانـه در . صحبت داشته با ابوعثمان حريی و ابـوحفص را دیـده. از کبار مشایخ نشابور است. از طبقۀ ثالثه است
  .در سنۀ احدی عشرة و ثلثمائة برفته ازدنیا. خوف و ورع و زهد

  ».بِطاعَتِهم شَرُّ مِنَ مَعاصیهم وَأضَرُّ عَلَیهمتَکَبُّرُ المُطیعنيَ عَلَی الْعُصاةِ «: وی گفته



 

۱۲۱  

  ».جَمالُ الرّجلِ يف حُسْنِ مَقالِه، وَکَمالُهُ يف صِدْقِ فِعالِه«: و هم وی گفته
  ».عَالمَةُ مَن انْقَطَعَ اِلَی اللّهِ عَلَی الْحَقیقَةِ اَنْ الیَرُدَّ عَلَیْه مایَشْغُلُه عَنْه«: و هم وی گفته

  لفَرْغانی، رحمه اللّه تعاىلابوجعفر ا -۲۰۰
  .نزیل بغداد، من اصحاب الجنید و رُواةِ کالمِه، نام وی محمدبن عبداللّه است

  ».التَّوَکُّلُ باللّسانِ یُورِثُ الدَّعوی، وَالتَّوکُّلُ بِالقَلبِ یُورِثُ المَعنی«: وی گفته
روزی در نشـابور . دم ابوعثمان حريی اسـتابوجعفر فرغانی خا«: باکو گفت کهشیخ االسالم گفت که ابوعبداللّه 

چه داند که حال من  او بر اسب: بر دل ابوجعفر گذشت که. باران آمده بود، و گل بسیار بود. رفتدر رکاب وی می
ای : گفـت! برنشـني: ل چون است؟ ساعتی گذشـت، ابوعثمـان از اسـب فـرود آمـد، و وی را گفـتدر میان این گِ
. فایـده نکـرد، برنشسـت! برنشني: دیگر بار گفت. پیچید که برننشیندت؟ و بر خود میاین چه حال اس! شیخ، زنهار

شـیخ . رفت و ابوجعفر بر اسب خجل و بر هم زده، آخر فرود آمـدابوعثمان غاشیه بر گردن نهاد و در پیش وی می
و تو غاشیه بر  وقتی که من بر اسب بودم: شیخ گفت! ای شیخ، مرپس: چون بودی بر آنجا؟ گفت! فرغانی: گفت

رفـتم وی را بـه آن ادب رفتی، همچون تو بودم وقتی که تو بر اسـب بـودی و مـن پـیش تـو مـیدوش پیش من می
  ».کرد

  ابوجعفر سامانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۱
ان با ایشان جوانی بود که خدمت ایش. آنجا قومی از ابدال یافتم. رفتم، به کوه لبنان افتادموقتی می«: وی گفته که

: روز چهـارم بامـداد مـرا گفتنـد. سـه روز آنجـا بـودم. ای گیاه بدرودی و برای ایشان بپختـیشبانگاه دسته. کردی
بعـد از چنـدگاه بـه بغـداد . مرا دعا کردنـد و مـن بـرفتم. زندگانی ما را دیدی، برو، که تو با ما زندگانی نتوانی کرد

نگریستم کـه او باشـد یـا گفت، عجب بماندم و در وی مییزید میکرد و مَن افتادم، آن برنا را دیدم که دلّاىل می
که تو آن هستی که ترا دیدم ! به خدای بر تو: نگری؟ گفتمچه می: به یک سو باز شد و گفت. وی بجای آورد. نه

کـردم، در روزی ماهی بریان مـی: اینجا چون افتادی و این چه کار تست؟ گفت: گفتم. هستم: به کوه لبنان؟ گفت
  ».وقت قسمت بهرت را به سوی خود نهادم، بدین جای افتادم

  ابوجعفر حدّاد، رحمه اللّه تعاىل - ۲۰۲
یم وَکبري بغدادی است و از اقران جنید و رُ. یکی کبري و یکی صغري: دوانداد ابوجعفر حّد«: شیخ االسالم گفته که

وجعفر کبـري اسـت، و بـا ابـن عطـا نشسـته و از اصـحاب ابـ. بوده و ابوجعفر بن بُکَري الحّداد الصغري مصری اسـت
  ».شاگردی کرده و ابوتراب نخشبی را دیده و با او صحبت داشته

هر روز به دینـاری و ده درم، و . کردابوجعفر حدّاد به مصر بوده، هفده سال آهنگری می«: شیخ االسالم گفت که
ای چنـد اه به در سرایی چند شدی و نان پـارهاز آن هیچ برای خود به کار نربدی، بر درویشان نفقه کردی و شبانگ

نگریسـتی و نظـاره مـیمـی. بستدی و بخوردی و به مسجد شدی و بخفتی و از هیچ پري سؤال نکردی و نرپسیدی
  ».کردی، تا چه رفتی

  ».الفَقريِ يف ثَوْبهِ، فَال تَرْجُ فَالحَه رَّإذا رَأَیتَ ضُ«: وی گفته
شیخ  ابوتراب به آنجا رسید. نگریستدر بادیه بود بر سر چاهی و در آب می ادابوجعفر حّد«: شیخ االسالم گفت
: کنـی؟ گفـتاینجا چه می! یا باجعفر: و گفت این نه ابوتراب نخشبی است که این دیگر است: االسالم گفت که



 

۱۲۲  

. ه کنـد، بـر آن بـرومام میان یقني و علم تا کدام غلبـام، نشستهاکنون به آب رسیده. امشانزده روز است تا آب نیافته
  ».ترا از این شأنی بود عظیم و برفت! با باجعفر: ابوتراب گفت

و علم آن بود . توانم کردام، به آب حاجت نیست و صرب مییقني آن بود که اکنون نه تشنه«: شیخ االسالم گفت که
. گرفـت، شـاید کـه آب نیـابمآب بـر بایـد . باید پرستید، و روا نبود که در خون خـود باشـممی سبحانه که خدای را

  ».ابوتراب سرّ او را دانست، الجرم ابوجعفر پنهان نداشت و بر وی آشکارا کرد

  ابوجعفر مُعاذ مصری، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۳
  .استاد ابوالحسن سريوانی کهني است

تصوف چیسـت؟ هـر : پرسیدم که که هر دو به مصر بودند از ابوجعفر حدّاد مصری و از ابن البَرقی«: وی گوید که
  ».تصوف اثر اوست بر زمني، گاه آشکارا کند و گاه پنهان: دو جواب دادند که

آسـمان و زمـني و . اگر هزار سال زندگی یابی، از مخلوق در این باب بـه از ایـن نشـنوی«: شیخ االسالم گفت که
ایـن جسـنت دوسـتان . ن خودهمه صنایع خود آشکارا بازنمود، در هیچ چیز چنان آشکارا نیست که در دیدۀ دوستا

به دیدار . ع پوشی را که روز او شب شود تا این نداندرّقروا نبود هیچ مُ. او و سفر و زیارت ایشان از بهر این است
  ».او روح در تن تو روح بود و به دیدار دوستان او در روح تو روح بود

  ابوعبداللّه البَرقی، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۴
  .است، از متفرّسان ایشاناز کبار مشایخ مصر 

شـربتی آب بـه وی . ابـن البَرقـی بیمـار بـود«: شیخ االسالم گفت که ابوعلی کاتب ابوعثمـان مغربـی را گفـت کـه
سـیزده روز چیـزی . ای افتاده تا بجای نیارم که چه افتـاده اسـت، نیاشـاممدر مملکت حادثه: آوردند، نخورد گفت

  ».اند، پس بخورداند و حجر االسود را بشکستهاند و خلقی را بکشتهافتاده نخورد، تا خرب آمد که قَرامِطه در حرم
اگر بس کاری نیست، تو بگو «: ابوعلی گفت» !این نه بس کاری است«: ابوعثمان مغربی ابوعلی کاتب را گفت

ت امروز در مکه میغ است، که همه مکه در زیـر میـغ اسـت، و جنـگ اسـ«: گفت» !امروز در مکه چه واقع است
آن را بنوشـتند، بعـد از آن » .مقدمۀ طلحیان مـردی اسـت بـر اسـب سـیاه بـا دسـتار سـرخ. میان طلحیان و بکریان

  .پرسیدند، همچنان بود که وی گفته بود
  ».هرکه حق را اجابت کرد، مملکت وی را اجابت کرد«: ابوعثمان مغربی گوید که

د یـا بزایـد کـه وی را خـرب در مملکـت چیـزی بجنبـعـارف نبـود آن کـه «: شریف حمزۀ عقیلی ببلخ گفته است کـه
  ».نبود

. بر بنده آن نهند که برتابد بعضی و بعضی، نه همه. عبودیت این برنتابد. این باطل است«: شیخ االسالم گفت که
  ».ه اللّه داند و بسهم) آل عمران/۱۷۹. (، وما کانَ اللّهُ لِیُطلِعَکُمْ عَلَی الغَیْبِ)جّن/۲۶(فَال یُظْهِرُ عَلی غَیْبه أحَداً

  ابوجعفر المَجْذوم، قدَّس اللّه تعاىل روحه -۲۰۵
  .غوث روزگار خود بود، و غوث پوشیده بود به خري یا به شرّ. از اقران ابوالعباس عطاست

در سفر مرا از همراهان ماللـت گرفـت، کـه میـان ایشـان «: ابن خفیف گوید که از ابوالحسني دَرّاج شنیدم که گفت
. چون به مسجد قادسیّه رسیدم، پريی دیدم مجذوم و بر وی بالیی عظیم. عزم کردم که تنها روم. بودار مینقار بسی

. آری: عزیمـت حـج داری؟ بـه کراهیـت و خشـم گفـتم! ای ابوالحسـني: چون مرا بدید، بر من سـالم کـرد و گفـت



 

۱۲۳  

. نـی: گفـتم!) جذومی افتـادماز همراهان تندرست بگریختم، در دست م: با خود گفتم(همراهی خواهی؟ : گفت
بالضّعیفِ حَتّی  سبحانه یَصْنَعُ اللّه! ای ابوالحسني: گفت. کنمبخدای که همراهی نمی: گفتم! همراهی کن: گفت

چون به دیگر منزل رسیدم چاشتگاه وی را دیدم بـه . همچنني است و به انکار بر وی برفتم: گفتم. یَتَعجَّبُ القَویِ
  .فراغت نشسته

هیچ نگفتم و برفتم، امـا در دل مـن نسـبت بـه وی . یصنع اللّه بالضَعیف حتی یَتعجّبُ القویّ! اباالحسنيیا : گفت
چون به تعجیل تمام وقت صبح را بـه منـزل دیگـر رسـیدم، بـه مسـجد درآمـدم وی را . ترددّی و وسواسی پیدا شد

پیش وی رفتم و به روی به . یتعجَّب القویّیصنع اللّهُ بالضّعیفِ حتّی ! یا ابالحسني: گفت. دیدم به فراغت نشسته
: مقصود تو چیست؟ گفـتم: گفت. خواهمالمعذرةُ اىل اللّهِ وَالیک، خدای را و ترا عذر می: زمني درافتادم، و گفتم

آیـد کـه سـوگند تـرا مـرا کراهیـت مـی. تو گفتی که نخواهم و سوگند خوردی: گفت. خواهمخطا کردم، همراهی می
رنج راه و گرسنگی از من برفت و مرا هیچ . کردم: گفت. پس چنان کن که در هر منزل ترا بینم: گفتم. دروغ سازم

  . اندوهی نماند جز آن که زودتر به منزل برسم و وی را ببینم
او شـیخ ابـوجعفر : شیخ ابوبکر کتـانی و ابووالحسـن مُـزیِّن گفتنـد. چون به مکه رسیدم، صوفیان را آن قصه بگفتم

چـون در . بـرفتم. کـاش او را بـازتوانی دیـد. ی سال است که ما در آرزوی آنـیم کـه وی را ببینـیمس. مجذوم است
اگـر ایـن بـار وی را ببینـی، وی را : گفتنـد. وی را دیـدم: باز آمدم و ایشان را گفتم کـه. طواف شدم، وی را دیدم
روز رَمْیِ جِمار کسی . ، وی را نیافتمچون به منا و عرفات بريون رفتم. چنني کنم: گفتم! نگاهدار و ما را بانگ کن
مرا از دیدن وی حالتی شد که فریادی کـردم . دیدم وی بود! السّالم علیک یا اباالحسني: با من سخن گفت و گفت
روز وداع در پـس مقـام ابـراهیم نمـاز . چون به مسـجد خیـف رفـتم، یـاران را بگفـتم. و بیخود افتادم، وی برفت

از ! زنهـار ای شـیخ: هنوز بانگ خواهی کرد؟ گفـتم! یا اباالحسني: را بکشید و گفتگزاردم، کسی از پس پشت م
  .من دعا نکنم، تو دعا کن تا من آمني کنم: گفت. کنم که مرا دعا کنیتو التماس می

چندین سال است کـه . قوت من روز به روز بود، و چنان شد: یکی خواستم که: من سه دعا کردم و وی آمني گفت
! درویشی را به من دوست کـن: دیگر خواستم که. نگذشته است که چیزی برای فردا ذخريه کرده باشم بر من شبی

فردا کـه خلـق را حشـر کنـی، مـرا در : و دیگر خواستم که. و اکنون هیچ چیز دردنیا به من از درویشی دوسرت نیست
  ».دارم که چنان شودو امید می! صف دوستان خود برانگیزی و بار دهی

پیشني بار که سبکتکني، پدر محمود غزنـوی، بـه هِـری «: السالم گفت که محمد شگرف مرا حکایت کرد کهشیخ ا
بار دیگر که کاه : آمد، یکی از لشکریان وی از روستایی خرواری کاه خرید وبها تمام بداد و وی را بنواخت و گفت

اتفاقاً عرفۀ عیـد قربـان رسـید، آن پـري . تو آن روستایی پدری داشت پري، به وی آمد و دوستی گرف! آری به من آر
خواهی که ترا آنجا برم، بـه : لشکری گفت! کاشکی ما نیز آنجا بودی. امروز حاجیان حج کنند: روستایی گفت که

روسـتایی بـا . آن روز وی را به عرفات برد و حج بکردنـد و بـاز آمدنـد. نگویم: گفت. شرط آن که با کس نگویی
اگر چون منی نباشد در این لشـکر، : گفت! باشیه با چنني حال در میان لشکریان میدارم کعجب می: وی گفت

چون ضعیفی یا عجوزی بیاید و داد خواهد، که در وی نگرد و داد وی بستاند؟ و اگـر در غـارت بـه زنـی جـوان 
  »!چیزی نگویی زنهار که با کسی. رسند، وی را از دست ایشان که رهاند؟ من در این لشکر از بهر چنني کارهایم

باید که به چشـم حقـارت در کـس ننگریـد، کـه دوسـتان وی پوشـیده باشـند و تـا بصـريت و «: شیخ االسالم گفت
  ».فراست صادق نداری در خلق تصرف نکنی که بر خود ستم کنی

م مـن کـه باشـ«: و گفته» .جون امانت از میان مردم برخاست، وی دوستان خود را نهان کرد«: خَرقانی گفته است
  ».دارمکه ترا دوست دارم؟ دوستان ترا دوست می



 

۱۲۴  

  ابوجعفر دامغانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۶
صلّی اللّـه  پیغمرب به مدینه بودم، ناگاه مردی عجمی بزرگ سر دیدم که وداع«: یکی از این طایفه گفته است که 

ه رسید، نماز گزارد و تلبیه کرد و مـن از چون بريون رفت، از پی او برفتم تا به مسجد ذوالخلیف. کردمی علیه و سلّم
وی منـع . خواهم کـه در پـی تـو بیـایممی: خواهی؟ گفتمچه می: گفت. التفات کرد و مرا دید. پی وی بريون رفتم
و او برفت و غري راه . بلی: گفتم! آیی، قدم منه الّا بر جای قدم مناگر البّد است و می: گفت. کرد، الحاح کردم
این مسـجد عایشـه اسـت، رضـی : گفت. ای از شب گذشت، روشنایی چراغی دیدمچون پاره. تمشهور پیش گرف

چـون . وی پیش رفت و من به خواب رفتم. آنچه تو اختیار کنی: روی یا من پیش روم؟ گفتمتو پیش می. اللّه عنها
اعتی مشایخ پیش وی و جم رحمه اللّه وقت سحر به مکه درآمدم و طواف و سعی کردم و آمدم پیش ابوبکر کتانی

از کجـا : گفـت. همني ساعت: کی رسیدی؟ گفتم: شیخ ابوبکر کتانی مرا گفت. نشسته بودند، بر ایشان سالم کردم
شـیخ . ایشـان در یکـدیگر نگریسـتند. دوش: ای؟ گفـتمچند است که بـريون آمـده: گفت. از مدینه: آیی؟ گفتممی

او شـیخ : گفـت. ردی کـه حـال و قصـۀ وی چنـني و چنـني بـودبـا مـ: با که بـريون آمـدی؟ گفـتم: ابوبکر مرا گفت
و مـرا ! برخیزیـد و وی را بطلبیـد: بعـد از آن گفـت. و این در جنب حال او انـدک اسـت. ابوجعفر دامغانی است

مثـل : یـافتی؟ گفـتمزمني را زیر قدم خود چون می: من دانستم که این حال تو نیست و پرسید که! ای فرزند: گفت
  ».آیدیر کشتی درمیموج که به ز

  ابوالحسني الوَرّاق، قدس اللّه تعاىل سرّه -۲۰۷
از کبـار مشـایخ نشـابور و قـدمای ایشـان اسـت، از اصـحاب . نـام وی محمـد بـن سَـعْد اسـت. از طبقۀ ثالثه اسـت
مات قبـل . عالم بوده است به علم ظاهر، و سخنگوی در دقایق علوم و معامالت و عیوب افعال. ابوعثمان حريی
  .العشرین و ثلثمائة

  ».کرم در عفو آن است که یاد نکنی جنایت یار خود را پس از آن که عفو کردی«: وی گفته که
 ای است که هرگز نمـريد و عـیشِ گوارنـده، زنـدگانی اسـت بـا اللّـهحیات دل در یاد کرد زنده«: و هم وی گفته که

  ».نه غري آن تعاىل
  ».متابعت دوست اوست، رسول صلّی اللّه علیه و سلّم تعاىل عالمت دوستی اللّه«: و هم وی گفته که

  ابوالحسني الدَّرّاج، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۸
در سنۀ عشرین و ثلثمائـة بـا شـیخ . در سماع برفته. خادم ابراهیم خوّاص است. بغدادی است. از طبقۀ ثالثه است

  .ابوعمرو دمشقی و ابوعمران مزیِّن رازی
: یوسـف وی را گفـت. بوالحسني دَرّاج از بغداد به ری آمد به زیارت یوسف بن الحسني«: شیخ االسالم گفت که
اگـر در راه تـرا کسـی سـرایی آراسـته و کنیزکـی نیکـو : گفـت. از برای دیـدار و زیـارت تـو: برای چه آمدی؟ گفت

  ».ن نیازمودخود مرا به آ تعاىل اللّه. دانماگر بودی نمی: دادی، آن ترا از زیارت من مانع آمدی؟ گفت
  ».بایست پرسیدخود از وی این نمی. جوابی سخت نیکو باز داد او را«: شیخ االسالم گفت که

  بُکَري الدَّرّاج، رحمه اللّه تعاىل -۲۰۹
  .تر و زاهدتر بود و بزرگرت بودبود و از ابوالحسني فاضلدر بغداد می. وی برادر ابوالحسني دَرّاج بود

   ».ام، هرگز خاطر فاسد بر من نگذشته استین راه درآمدهتا من در ا«: وی گفته است



 

۱۲۵  

  ابوالحسني سالمی، رحمه اللّه تعاىل -۲۱۰
  ».وی مردی بزرگ بوده، و صاحب تاریخ است«: شیخ االسالم گفت که

 بر مسلمانان آیتی فرود آمده، ندانم که از پس آن آیت، اللّه: وی گفته که. عیسی موصلی راهب بوده«: وی گفته که
  »).مجادله/۷(را چون آزارند؟ ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثَلثَةٍ إلّا هُوَ رابِعُهُم عاىلت

  ابوالحسني مالکی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۱۱
بـه . فصیح بوده، با جنید ونوری و آن طبقـه صـحبت داشـته. بغدادی است. نام وی احمدبن سعید المالکی است

  .طَرْسوس بوده و آنجا برفته از دنیا

  ابوالحسني هاشمی، رحمه اللّه تعاىل -۲۱۲
  ».آن وقت که او در دل بود: دل کی خوش بود؟ گفت: از جنید پرسیدند که«: وی گفته که

در دل یاد او بـود و مهـر او بـود، و صـحبت او بـود، و . گفتاو سخن با جوانمردان می«: شیخ االسالم گفت که
  ».که او حاضر بود کی خوش بود؟. دل کی خوش بود؟ که او ناظر بود: گفت

  ابوبکر الواسطی، قدس اللّه تعاىل سره -۲۱۳
از علمـای . از قـدمای اصـحاب جنیـد و نـوری اسـت. نام وی محمدبن موسی است، و کان یُعرَفُ بابن الفَرْغـانی

  .مشایخ قوم بوده، هیچ کس در اصول تصوف چون وی سخن نگفته است، عالم بوده به اصول و علوم ظاهر
  ».واسطی امام توحید است، و امام مشرق در علم اشارت«: گفت کهشیخ االسالم 

گـردم در آرزوی شـهر بـه شـهر مـی«: به مرو آمد، گفـت. وی به جوانی از عراق آمده، وی را آنجا سخن کم است
 و همانجا برفتـه پـیش» .تر یافتمایشان را تیز فهم«: گفت» چرا به مرو آرام گرفتی؟«: وی را گفتند» .اینیوشنده

  .از سنۀ عشرین و ثلثمائة، و تربیت وی آنجاست، معروف و مشهور
و کسـی  نگـرم،نگرم، و کسی است کـه بـه او مـیاز این طایفه کسی است که به او فرو می«: شیخ االسالم گفت که

  ».نگرمنگرم و به واسطی برمینگرم و به نصر آبادی میمُعاذ رازی فرومی حیییبه . نگرمبه او برمیاست که 
! و دعای مـن و اجابـت او! و کرد من و پاداش من! و او و من! من و او«: شیخ االسالم گفت که واسطی گوید که

  ».همه ثنوّیت است و دوگانگی
  ».از زبان هیچ کس در خراسان آن توحید نیامده که از زبان واسطی«: شیخ االسالم گفت که

شاگردان وی را دیـد و سـخنان وی . عثمان حريی برفته بودآمد، چون به نشابور رسید، ابوآن وقت که از عراق می
صـاحب ایشـان ایشـان را نیاموختـه مگـر مجوسـیّت «: گفـت» چون یـافتی ایشـان را؟«: از وی پرسیدند که. شنید

  ».محض، یعنی دوگانگی من و او
پـري : د دید، گفـتیکی وی را به بغدا. ابوبکر قَحْطَبی از شاگردان ابوعثمان حريی است«: شیخ االسالم گفت که

ایـن گـربی محـض : گفـت. بـه گـزارد طاعـت و تقصـري دیـدن معصـیت: کرد؟ گفتشما شما را به چه داللت می
  ».بایددر تصوف توحید و یگانگی می. است

  »تقصري آن وقت بینی که خود را کردار بینی، چرا نه همه او بینی؟«: شیخ االسالم گفت که
ةِ لـم تَصْـفُ لـهُ «: گویـدشیخ االسالم گفت کـه ابوطیّـب مصـری  ةِ يف عـزِّ الرُّبُوبیـّ مَـنْ لـم یَنْـدَرِجْ لَـهُ وفـاءُ العُبُودیـَّ

  ».العُبُودیّةُ
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. استاد جنید است و شاگرد ابوالعباس سیاری. واسطی را یک استاد است و یک شاگرد«: شیخ االسالم گفت که
سـالمٌ علیـکَ یـا بـابَکر و رحمـةُ اللّـهِ و . ن الـرّحیمبسم اللّه الـرَّحم: جنید را به وی نامه است و سر نامه این است

چنـان کـن در . انـدبـر خلـق رحمـت تعـاىل علما و حکما از اللّـه: به آخر گوید. عافانا اللّهُ و ایّاکَ بالکرامَةِبرکاتُه، 
 از حال خویش بريون آی و با حال ایشان شو، کـه بـا ایشـان. سخن خویش که خلق را رحمت باشی و خود را بال

به قدر طاقت و حال ایشان با ایشان سخن گوی و خطاب بر آن موضع نه که ایشان را بـر آن مـی. گوییسخن می
  )نساء/۶۳(فهذا اَبْلَغُ لَکَ وَ لَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ يف اَنْفُسِهِمْ قَوالً بَلیغاً. یابی

  ».فق و رحمت فرمودجنید دانست که او نه به طاقت خلق سخن گوید، وی را به ر«: شیخ االسالم گفت
آن کـه گویـد نـزدیکم دور اسـت و آن کـه دور اسـت، در هسـتی او نیسـت «: شیخ االسالم گفت که واسـطی گویـد

  ».است، تصوف این است

  ابوبکر زَقّاق کبري، قدس اللّه تعاىل سرّه -۲۱۴
اق اس. وی مصری است. نام وی احمدبن نصر است. شیخ االسالم وی را از طبقۀ ثالثه داشته است تاد ابوبکر زقـّ

ةُ «: چون زقاق کبـري ازدنیـا برفـت، شـیخ ابـوبکر کتـانی گفـت. صغري است، و استاد ابوبکر دُقّی است إنْقَطَـعَ حجـّ
  ».الفَقَراءِ يف دُخُولِهِمْ مِصْرَ

  .وی از اصحاب و اقران جنید بوده
  ».ثَمَنُ هذَا الطّریقِ روحُ األنسانِ«: وی گفته

  ».به جان مزبله رُفته بُوَد تعاىل نها کسی را شاید که سالها بر خدایاین سخ«: و هم وی گفته که

  ابوبکر زَقّاق صغري، قدس اللّه تعاىل روحه -۲۱۵
بـه ابتـدا دسـت در حـدیث داشـت، . شاگرد زقاق کبـري اسـت. زَقّاق صغري بغدادی است«: شیخ االسالم گفت که

  ».یک چشم بود. نوشت، پس با طریقت اهل حقیقت گشتحدیث می
از دسـت : در بادیـه شـدم بـر توکـل، گفـتم: سبب چشم بشدن تو چه بود؟ گفت: وی را گفتم«: ابوبکر رازی گوید

  ».اهل منازل هیچ نخورم ورع را، یک چشم من به روی من فرو دوید از گرسنگی
  ».ام در فنا، هنوز چاشنی آن در جان من استچهل سال است تا از جنید یک سخن شنیده«: وی گفته که

  ابوبکر الکّتانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۲۱۶
از اصـحاب جنیـد بـوده، و بـه مکـه . نام وی محمدبن علی بن جعفر البغدادی الکتّانی است. از طبقۀ رابعه است

که کنیـت  در آن سال که عبدالواحد اصفهانی. مجاورت کرده سالها و آنجا برفته، در سنۀ اثنتني و عشرین و ثلثمائة
  .در طرسوس برفته از دنیا یب استاو ابوالغر

  ».کتّانی چراغ حرم است«: مرتعش گوید که
  ».الصّوفیّةُ عَبیدُ الظُّواهِرِ أحْرارُ الْبَواطِنِ«: وی گفته

همۀ مردمان ! یا بابکر: وقتی خضر وی را گفت. وی صحبت دار خضر بود، علیه السّالم«: شیخ االسالم گفت که
  ».شناسمو من ایشان را نمیشناسند، از این طایفه مرا می

خواندنـد و در گوشـۀ مردم بـر عبـدالرّزاق حـدیث مـی. در مسجد صَنْعا بودم به یمن«: وی گفت که خضر گفت که
ای، خوانند و تو اینجا نشستهمردم بر عبدالرزاق حدیث می: وی را گفتم. مسجد جوانی بود سر به گریبان فرو برده



 

۱۲۷  

اگـر : خـوانی؟ گفـتمشنوم، تو مرا با عبدالرزاق میمن اینجا از رزاق می: تچرا نروی و از وی حدیث شنوی؟ گف
  ».خضر، و سر به گریبان فرو برد: گویی من کیم؟ گفتراست می

شـنید، از عبـدالرزاق هـم بشـنیدی، کـه از اق مـیتر بودی که همچنـان کـه از رّزآن ظریف«: شیخ االسالم گفت که
، که شریعت بـر تـن اسـت و ون ظاهر عام بود، و باطن ایشان چون باطن خاصّاند که ظاهر ایشان چمشایخ آنان مه

  ».حقیقت بر جان و سرّ
  ».مَنْ لَمْ یَتَأَدَّبْ ِبِأُسْتادٍ، فَهُوَ بَطّالٌ«: و هم وی گفته

  ».کُنْ يف الدُّنیا بِبَدنِکَ، وَيف األخِرَةِ بِقَلْبِکَ«: و هم وی گفته که
. کـردو سـؤال مـی(!) ابوبکر کتانی در پريی نگریست سـر سـفید و مـوی سـفید شیخ«: شیخ ابوبکر رازی گفت که

را  تعـاىل هذا رَجُلٌ أَضاعَ أمرَ اللّهِ يف صِغَرِه، فَضَیَّعَهُ اللّهُ يف کِبَرِه، یعنی وی به خردی و جوانی فرمـان اللّـه: گفت
جـوانی در فرمـان او کوشـیدی، در پـريی اگر وی در . وی را در پريی فرو گذاشت خوار ذلیل تعاىل ضایع کرد، اللّه

  ».به ذُّل سؤال گرفتار نشدی، که پريان اهل سنت هر چند مهرت شوند بر چشم و دل خلق عزیزتر شوند
گفتنـد، از بـس کـه وی را بـه مـی صلّی اللّه علیه و سـلّم ابوبکر کتانی را شاگرد مصطفی«: شیخ االسالم گفت که

 از وی سـؤالها کردنـدی، وی آن سـؤالها از مصـطفی. ز یا شب خواهد دیـدخواب دیدی، معلوم بودی که کدام رو
هرکه هـر روز : وی را گفت صلّی اللّه علیه و سلّم وقتی مصطفی. برپسیدی و جواب بشنیدی صلّی اللّه علیه و سلّم
  ».چون دلها بمريد، دل وی نمريد! یا ال إله الّا أنتَ! یا حیُّ یا قَیُّومُ: چهل و یک بار بگوید

تصـوف چیسـت؟ : از کتـانی پرسـیدم کـه«: کـه اسـتاد سـالمی شیخ االسالم گفت که شیخ ابوالقاسم دمشقی گوید
  ».کمینه آن است که تودر نیابی: گفت

  ».صوفی نرپسد که صوفی کیست«: جواب داد که» صوفی کیست؟«: و یکی از بوحفص پرسید که
م صاحب اسرار، پاسبان را با راز ملـوک چـه کـار؟ اصـل این علم سرّ اللّه است و این قو«: شیخ االسالم گفت که

نه به کوشش یابی و طلـب کـه بـه حرمـت یـابی و . به انکار آن شتافت کش نیافت. این کار یافت است نه دریافت
دارد، او را با سؤال چه کار؟ انکار مکـن،  آن کس که از این کار بویی. سؤال سایل از انکار است بر این کار. ادب

اند از این کار، و قومی بر ایـن کـار بـه قومی مشغول. شوم است، انکار آن کند که از این کار محروم است که انکار
و آن که از این کار مشـغول اسـت  انکار و قومی خود در سر این کار، آن که بر این کار به انکار است مزدور است،

  ».و آن که در سر این کار است غرقۀ نور است مغرور است،

  حْفی، رحمه اللّه تعاىلبوبکر عطا جُا -۲۱۷
آورد و مـردی آمد و عماریی میروزی بر باالیی نشسته بودم، دیدم که سیل می«: شیخ االسالم گفت که وی گوید

برد وی را تا و سیل می. اللّهم لبِّیکَ لبِّیکَ و سعدیک لئن ابتلیت فَلَطالَما عافیت: گفتدر آنجا به بانگ بلند می
جُحْفَه موضع سیل است و خود آن را بهر آن جُحْفه خوانند که سیل درآید و هرچه در پـیش آن آیـد آن  و» .به دریا

  .را بروبد و بربد

  ابوبکر شَقّاق، رحمه اللّه تعاىل - ۲۱۸
  .نام وی محمد بن عبداللّه است، صاحب ابوسعید خرّاز

به ده سگ از سگان شـبانان بـر مـن حملـه  رفتم، نزدیکروزی در صحرا می«: وی گفته که ابوسعید خراز گفته که
ناگاه سگی سفید از میان ایشان بريون آمـد و بـر ایشـان . چون نزدیک من رسیدند، به مراقبه مشغول شدم. آوردند
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بعد از آن باز نگریسـتم وی را . حمله کرد و ایشان را از من دور گردانید، و از من جدا نشد تا آن سگان دور نرفتند
  ».ندیدم
  ».کُنْ بِذِکْرِ اللّهِ فَان قَوِیَتْ حالُک غِبْت عَنْ ذِکرِ اللّهِ و ذکر اللّهِ ایّاک«: ی گفته که ابوسعید خراز گفتو هم و

زبان در سر ذکر شد و ذکر در سر مذکور و دل در سر مهر شد و مهـر در سـر نـور و جـان در «: شیخ االسالم گفت
آب و خاک با فنا شد و دوگـانگی بـا . رسید و بهرۀ آدم به آدم بهرۀ حق به حق. سر عیان شد و عیان از بیان دور

  ».رَجَع الحقُّ إىل أصحابِهِ وَبَقی المِسکنيُ يف التُّرابِ رَمَیِماً. عدم

  ابوبکر الشّبلی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۱۹
و بـر قـرب . بـن جَحْـدَراند دلف اند دُلَف بن جعفر و گفتهنام وی جعفر بن یونس است و گفته. از طبقۀ رابعه است

  .اندوی به بغداد جعفر بن یونس نوشته
. شـاگرد جنیـد اسـت. به بغداد آمد و در مجلس خري نسّـاج توبـه کـرد. وی مصری است«: شیخ االسالم گفت که

اب . مذهب مالک داشت و موطّا حفظ کرده بود. مجلس کردی. عالم بوده و فقیه و مذکِّر پدر وی حاجِـب الحُجـّ
  ».خلیفه بود

انّه خراسانی األصل، بغدادی المنشأ و المولد، و أصلُه من أُسرُوشَـنَة مـن فرغانـة و مولـده «: و فی طبقات السّلمی
  ».کما قیل سامرّه
  ».ال تَنْظُروُا اِىل أبي بکر الشّبلي بالعَنيِ الّتي یَنْظُرُ بَعضُکم اىل بعضٍ، فانّه عنيٌ من عُیُونِ اللّهِ«: جنید گفته است

  .در سنۀ أربع و ثالثني و ثلثمائة برفته ازدنیا، در ماه ذوالحّجة. و هفت سال عمر وی بودهشتاد 
  ».لِکُلِّ قَوْمٍ تاجٌ، وَتاجُ هذَا القَوْمِ الشِّبْلی«: هم جنید گفته

  .شبلی بیست و دو بار در بیمارستان بوده
  ».الحُرّیةُ هِيَ حُریَّةُ الْقَلْبِ الغَري«: شبلی گفته
ایـن «: م گفت که شیخ ابوسعید مـالینی حـافظ صـوفی ایـن حکایـت از شـبلی آورده کـه وی گفتـه کـهشیخ االسال

  ».باید کردفردا همني خواهید داشت، و تا جاوید صحبت با وی به این می! سرمایۀ وقت که دارید به ناز دارید
ــه ــت ک ــالم گف ــیخ االس ــی«: ش ــا م ــان رااز اینج ــد منافق ــردا گوین ــه ف ــرد، ک ــد ب ــمإِرْج: بای ــوا وَراءَکُ ــوا . عُ فالتَمِسُ

  »).حدید/۱۳(نوراً
این حکایت بنویسید و یاد دارید که شما را از شبلی هیچ چیز نیارنـد بـه از «: شیخ االسالم گفت و وصیت کرد که

  ».فردا وقت نو نیارند، که این وقت که اینجا داری برب آرند: این حکایت
  :وانداین بیت بخ» !مرا دعایی کن«: کسی شبلی را گفت

ـــــي ـــــفِعُونَ ب ـــــاسُ یَسْتَشْ ـــــنٌ و النّ ـــــی زَمَ  مَض
  

ــــــــلْ يل  ــــــــفیٌع ىلاِ فَهَ ــــــــداة ش ــــــــي الغَ  لَیْل
  

  :گفت» .کندکنی تقاضای الغری میبینیم و محبتی که دعوی میترا خوش فربه می«: وی را گفتند
ــــــــــدَنی  أحــــــــــبَّ قَلْبــــــــــي وَمــــــــــا دَری بَ

  

ـــــــــمَنِ  ـــــــــو دَرَی مـــــــــا أقـــــــــامَ يف السَّ  و ل
  

  :جواب داد به این ابیات» این چیست؟. شنودداند که چه میکند و نمیمردی سماع می«: وی را پرسیدند که
ـــــــــــــالحِمی ـــــــــــــوفٍ ب ـــــــــــــاءَ هَتُ  رُبَّ وَرْق
ـــــــــــا ـــــــــــا أَفْهمُه ـــــــــــکُو فم ـــــــــــد أَش  وَلق
ـــــــــــي بـــــــــــالْجَوی أَعْرفُهـــــــــــا  غـــــــــــريُ اَّن
ــــــــــرَتْ إلْفــــــــــاً و دَهــــــــــراً صــــــــــالِحاً  ذَکَ

  

ــــــــــــجْوٍ  ــــــــــــنَن ذات شَ ــــــــــــدَحَتْ يف فَ  صَ
 مُنـــــــــــیولقـــــــــــد تَشْـــــــــــکوُ فمـــــــــــا تُفْهِ
 رِفنــــــــــيوَهْــــــــــيَ أَیْضــــــــــاً بــــــــــالْهَوی تَعْ

 واً وَهاجَــــــــتْ شَــــــــجَنیفَبَکَــــــــتْ شَــــــــجْ
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  » .این ابیات مجنون راست نه شبلی را، اما وی انشا کرد«: شیخ االسالم گفت که
و : فَقُلْـتُ«: قـال» هل رأیتَ غري شبلیّ احداً یقولُ اللّه قـطّ؟! یا خراسانی«: شبلی عبدالرحمان خراسانی را گفت

  ».فَخَرَّ الشبِّلی مَغْشیّا عَلَیه«: قالَ» .رأیتُ الشّبلی یوماً یقولُ اللّهما 
شـبلی فـرا در آمـد سـر برهنـه و پـای . شخصی به در سرای شـبلی آمـد و در بـزد«: عبدالرحمان خراسانی گوید که

  »هُ؟نشنیدی که ماتَ کافراً فال رَحِمَه اللّ: گفت. شبلی را: خواهی؟ گفترا میه ک: گفت. برهنه
  ».گفتنفس را می«: شیخ االسالم گفت

» .وقـت نمـاز اسـت«: گفت. در آفتاب نگریست دید که به غروب نزدیک است. وقتی جمعی در خانۀ وی بودند
  :چه خوش گفته است آن کس که گفته است«: شبلی بخندید و گفت. برخاستند و نماز دیگر بگزاردند

 نســــــیتُ الیــــــومَ مِــــــنْ عِشْــــــقي صَــــــالتي
ــــــــذِکْرُکَ ــــــــربي ف ــــــــی و شُ ــــــــیِّدي أَکل  سَ

  

ـــــــــنْ عِشـــــــــائی  ـــــــــداتي مِ ـــــــــال أَدْري غَ  فَ
ـــــــی ـــــــفاءُ دائ ـــــــتُ شِ ـــــــکَ اِنْ رأی  »وَ وَجْهُ

  

یا ! یا اللّهُ: گفتسایلی به آنجا رسید و می. در مسجد مدینه بر حلقۀ شبلی بیستادم«: و یکی از این طایفه گوید که
به جود ستایم، ومخلـوقی در مـدح مخلـوقی مـی انهسبح چگونه توانم که حق را: شبلی آهی کشید و گفت! جَوادُ
  :گوید

ــــــه ــــــو انَّ ــــــی ل ــــــفِّ حَّت ــــــطَ الْکَ ــــــودَ بَسْ  تَعَ
ـــــــــــتَهِلّالً ـــــــــــه مُ ـــــــــــا جِىْٔتَ ـــــــــــراه إذا م  تَ
ــــه غـــــريُ روحِـــــه  و لـــــو یـــــم یَکُـــــنْ يف کفـِّ
 هُـــــــو البَحـــــــرُ مِـــــــنْ أيِّ الّنـــــــواحی أَتَیْتَـــــــه

  

ـــــــــه  ـــــــــه أَنامِلُ ـــــــــم تُجْب ـــــــــاً ل  أرادَ انْقِباض
 أنــــــتَ ســــــائلِه کأنّــــــک تُعْطیــــــه الّــــــذي

ـــــــــه ـــــــــهِ آمِلُ ـــــــــقِ اللّ  لَجـــــــــادَ بهـــــــــا فَلْیَتِّ
 فَلُجَّتُّــــــــه المَعْــــــــرُوفُ وَالجُــــــــودُ ســــــــاحِلُه

  

تلک الجوارحَ و بَسَطْتَ تلک الهَمَم ثُمَّ مَنَنْتَ بعدَ ذلک فانّک اَوْجَدْتَ ! بلی یا جواد: بعد از آن بگریست و گفت
فانَّهُم یُعطُونَ عَنْ مَحدودٍ وَعَطـاءُک . بک، فانّک الجوادُ کُلُّ الجَوادِ علی أقوامٍ باألستغناءِ عَنْهُمْ و عمّا يف أیدیهم

  ».ال حدَّ لَهُ وَالصِفَة، فیا جواداً یُعْلُو کلَّ جَوادٍ و به جادَ مَنْ جادَ
عَـنِ الْمَحـارِم وَأَبْصـارُ  أبْصارُ الرّؤسِ«): نور/۳۰(قُلْ لِلْمُؤمِننيَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ  تعاىل شبلی گفته در تفسري قوله
  ».القُلُوبِ عَمَّا سِوَی اللّهِ

اذا کان الخیارُ عشرةَ بـدانق، «: فریادی کرد و گفت» !الخیارُ عشرة بدانِقٍ«: گفتاند که وی شنید که کسی میگفته
  »فکیف الشِّرارُ؟
دست دراز کردم تـا . ري بُنی رسیدمگشتم به انجدر بیابانها می. وقتی عهد کردم که نخورم مگر حالل«: وی گفته که

  »!اماز آن انجري بن آواز آمد که عهد خود نگاهدار و از من مخور که من ملک یهودیی. بخورم
دىل کـه خـدای خـود را بشناسـد و در وی عاصـی «: گفـت» تـر اسـت؟کدام چیزی عجیـب«: از وی پرسیدند که

  ».شود
بر من یک درم مظلمه اسـت، و چنـدین هـزار درم : خود گفتنزدیک وفات «: که خادم شبلی بُکَري دینوری گوید

  ».تر نیستام، وهنوز بر دل من هیچ شغلی از آن گرانداده برای صاحب آن صدقه
زبـان . یل لحیه فراموش کـردملوی را وضو دادم و تخ! مرا وضو ده: در این بیماری گفت که«: و هم بُکَري گوید که

: یکـی از بزرگـان آن را شـنید گفـت» .میان لحیۀ خود درآورد، پس جان بداد دست مرا گرفت و به. وی گرفته بود
  »چه گویید در مردی که در آخر عمر ادبی از آداب شریعت از وی فوت نشد؟«

رویـم، تکیـه بـر بـه مسـجد جـامع مـی: گفـت. تی شـدـّشبلی را روز جمعه در آن بیماری خفـ«: و هم بُکَري گوید که
ما را فردا بـا : گفت! لبیک: گفتم! بُکَري: شبلی گفت. مردی ما را در راه پیش آمد. رفتدست من کرده بود و می
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در فـالن موضـع : گفتند. شب را فوت شد. پس برفتیم و نماز بگزاردیم، و به خانه باز آمدیم. این مرد کاری است
! سالم علـیکم: و گفتمسحرگاه به در خانۀ وی رفتم، و آهسته دربزدم . کندمردی است صالح که غسل مردگان می

. پس بريون آمد، دیدم همان مرد بود که در راه مسجد پیش آمده بود. بلی: شبلی بمرد؟ گفتم: از درون خانه گفت
تـو از : پـس سـوگند بـر وی دادم کـه. کنی؟ سبب را گفـتمتعجب از چه می: گفت! ال اله الّا اللّه: به تعجب گفتم

  ».از آنجا که شبلی دانست که وی را امروز با من کار است! انای ناد: کجا دانستی که شبلی مرد؟ گفت

  ابوبکر یزدانیار اُرْمَوی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۲۰
ای اســت در تصــوف کــه بــه آن وی را طریقــه. نــام وی حســني بــن علــی بــن یزدانیــار اســت. از طبقــۀ رابعــه اســت

و کـان ینکـر علـی بعـض مشـایخ . انـدهمخصوص است، و بعضی از مشایخ چون شبلی و غري وی بر وی انکار کرد
  .عالم بوده به علوم ظاهر و علوم معامالت و معارف. اقاویلهم

چـه : گفـت. خداونـدا حاجـت دارم: گفـت. را به خواب دیـد تعاىل ابوبکر یزدانیار اللّه«: شیخ االسالم گفت که
  »حاجت خواهی به از آن که دادم؟ نه ترا از دستبند صوفیان برهانیدم؟

وفیّة؟ گفـت: ام جایی که پرسیدند کـهدیده«: سالم گفت کهشیخ اال الحـالُ المُحـال و األشـاراتُ : مـا دسـتبندُ الصـّ
  ».الباطلة

مردی بزرگ است و صاحب تلبیس . ای است دراز با صوفیان و انکار بر ایشان و در آن اشکال استوی را قصّه
  .ق در باطناست در ظاهر و محقّ

  ».رّاسُ السَّماءِ، وَأصحابُ الحدیثِ حُرّاسُ السّنَّةِ، و الصّوفیّةُ حُرّاسُ اللّهِالمالئکةُ حُ«: وی گفته که
همـه : گفـت. ابوالعباس نهاوندی روزی پس از نماز بامداد صـوفیان را همـه خفتـه دیـد«: شیخ االسالم گفت که

  ».بخسبید که او بگوشد، یعنی امر او و صحبت او و دوستی با او
گـویم مگـر از جهـت گویم بر صوفیّه؟ و اللّه که بر ایشان سخن نمـیبینید مرا که سخن مییم«: و هم وی گفته که

انـد و بـه محبـت به غري اهل آن گفتند و اگر نه ایشـان سـادات اهـل عـالم سبحانه غريت برایشان، که اسرار حقّ را
  ».جویم به حق، سبحانهایشان تقرب می
  ».لقَلبِ بوَحدانیّةِ اللّهِ، تعاىلاَلمَعْرِفَةِ تحقُّقُ ا«: و هم وی گفته
  ».المحبّةُ أَصْلُها الموافَقَة، والمحِبُّ هُو الّذي یُؤثِرُ رِضا مَحْبُوبه عَلی کلِّ شیءٍ«: و هم وی گفته
  ».مَنْ استَغْفَرَ و هُو مالزِمُ للذّنْبِ، حَرَّمَ اللّهُ علیه التّوبةَ و االنابَةَ إلیه«: و هم وی گفته

  لصَّیْدَالنی، رحمه اللّه تعاىلابوبکر ا -۲۲۱
از فـارس بـوده و در نشـابور وفـات . شـبلی وی را بـزرگ داشـته اسـت. از اجلّۀ مشایخ و اعالم ایشان بوده اسـت

  .کرده
تـا  سـبحانه صحبت با حق دارید، و اگر نتوانید صحبت با آن کس دارید که صحبت دار حـق اسـت«: وی گفته که

  ».ندبرکت صحبت وی شما را به وی رسا
  ».عاقل آن است که سخن به قدر حاجت گوید و هرچه افزونی بود از آن دست بدارد«: و هم وی گفته که
  »!بسیار نشینید و با خلق اندک تعاىل با حق«: و هم وی گفته که

بعد ازوفـات وی بـرای قـرب وی لـوحی سـاختم و نـام وی بـر آنجـا نوشـتم، خـراب «: یکی از مریدان وی گوید که
و همچنني چند بار، هر چند راسـت کـردم خـراب کردنـد و بـا قـرب . ر دیگر راست کردم باز خراب کردندبا. کردند
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آن مرد در دنیا گمنامی اختیار کـرده : گفت. سرّ آن را از استاد ابوعلی دقّاق پرسیدم. کردندهیچ کس دیگر آن نمی
  »این کی میسّر شود؟. ا آشکارا کنیخواهی که وی رخواهد و تو میوی را پنهان مینیز  سبحانه بود، و حق

  ابوبکر الخبّاز البغدادی، رحمه اللّه تعاىل -۲۲۲
  .وی از استادان جُرَیری است

  ».أَلعِیالُ عُقُوبَةُ تنفیذِ شَهَواتِ الْحَاللِ«: وی گفته که

  ابوبکر بن عیسی المُطَوِّعی، رحمه اللّه تعاىل -۲۲۳
: وی را گفــت. ابــوبکر طــاهر بــر وی درآمــد و وی محتضــر بــود. از ویاز ابهــر اســت، از اقــران ابــوبکر و بــزرگرت 

با چـون منـی چنـني سـخن گوینـد؟ اگـر مـا را بگـذارد پرسـتش وی کنـیم و اگـر «: گفت» !أحسِنْ ظنَّکَ بربِّکَ«
  ».بخواند فرمان بریم و برویم
  .مات سنة خمس و ثلثمائة

  ابوبکر بن طاهر االبهری، رحمه اللّه تعاىل - ۲۲۴
از اقـران شـبلی بـوده، . از کبـار مشـایخ جبـل اسـت. ۀ رابعه است، نام وی عبداللّه بن طاهر الحارث الطّائیاز طبق

  .با یوسف بن الحسني صحبت داشته، رفیق مظفر کرمانشاهی بوده. عالم بوده و با ورع
ایخ کـه مـرا بـا هـیچ کـس صـحبت نداشـتم از مشـ«: که و هو مُهَلّب بن احمد بن مرزوق شیخ مُهَلّب مصری گوید

  ».صحبت وی آن نفع کرده باشد که صحبت شیخ ابوبکر طاهر
  .در سنۀ ثلثني و ثلثمائة برفته از دنیا

چون شیخ را دید، از دکان برخاسـت و بـر . پسر بزاز دوست وی بود. روزی ابوبکر طاهر به دکّان بزازی برگذشت
وی را دریافـت و لختـی بپیچیـد، و از پـیش . برفتدر خشم شد و بر اثر پسر . بزّاز آمد پسر را ندید. پی وی برفت

دیگـر روز بـه در سـرای آن بـزاز رفـت، و . شیخ ابوبکر از آن، همه شب رنجه بود. شیخ ابوبکر وی را با دکان برد
از مـال دنیـا ایـن کنیـزک . دوش همه شب رنجـه بـودم«: کنیزکی داشت با خود بربد و وی را بريون طلبید و گفت

ای «: آن مرد در پـای وی افتـاد و گفـت» .به کفارت آن رنج به تو دادم، و ار نپذیری آزاد کردمدارم، اگر بپذیری 
  ».زنندای، اما مرا میراست که تو جرم کرده«: گفت» خواهی؟ام، تو عذر میمن جرم کرده! شیخ

: گفـت» علـم چیسـت؟«: و پرسـیدند کـه» .همـۀ آن علـم اسـت«: گفـت» حقیقت چیست؟«: پرسیدند ازوی که
  ».همۀ آن حقیقت است«

الجمعُ جمعُ المتفرّقات، و التّفرقةُ تفرقةُ المجموعاتِ، فاذا جمعـتَ قُلـتَ اللّـه و اذا فرَّقـتَ نَظَـرْتَ إىل «: وی گفته
  ».الکونِ

  :خواندگریست و این بیت میکرد و میمردی را دیدم که وداع کعبه می«: و هم وی گفته که
ــــــــهاال رُبَّ مَـــــــــنْ یَـــــــــدْنُو ویَـــــــــْز  عَمُ أنـَّ

  

ــــــــــکَ، و النّـــــــــــائی أوَدُّ وأقـــــــــــرَبُ   یُحِبـُّ
  

  ابوبکر بن ابی سَعْدان، رحمه اللّه تعاىل - ۲۲۵
از  قُدّس سـرّه از اصحاب جنید. بغدادی است. نام وی احمد بن محمد بن ابی سعدان است. از طبقۀ رابعه است

  .عالم تر مشایخ وقت بوده به علوم این طایفه. اقران رودباری
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ابـوعلی : نمانده است در ایـن زمـان ایـن طایفـه را جـز دو تـن«: اند کهسن حدیق و ابوالعباس فرغانی گفتهابوالح
  ».تر است از ابوعلیرودباری به مصر و ابوبکر بن ابی سعدان به عراق و ابوبکر دریابنده

، چون به چیزی نگـرد وی را نفس نبود و دل نبود و ملک نبود هر که با صوفیان صحبت دارد، باید که«: وی گفته
  ».ب،از بلوغ به مقصد خود بیفتد و به آن نرسدااز اسب

الصّويف هُوَ الخارجُ عنِ النُّعوتِ و الرُّسومِ، و الفَقريُ هُوَ الفاقِدُ لِألسباب، فَفَقْدُ السّببِ أوجَـبُ لَـهُ «: و هم وی گفته
  ».اسمَ الفقر، و سَهَّلُ لَهُ الطّریقَ اىل المُسبِّب

  ».مَنْ لم یَتَطرَّفْ يف التّصوُّفِ، فهو غَبّيٌ، ای جاهِلٌ«: گفتهو هم وی 
شناسـی؟ ابن ابی سعدان را می: رویم در بغداد بعد از نماز عید مرا گفت«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که

ا در بـرفتم، وی ر! برو و بگوی که امروز مـا را بـه مجالسـت و مؤانسـت خـود مشـرف گرداننـد: گفت. آری: گفتم
. ادای رسالت کردم. خانه یافتم در دهلیز که در آنجا غري یک پاره بوریای کهنه هیچ نبود، و وی بر آنجا نشسته بود

مگر اجابت ابومحمد رویـم : گفتم! این سفره را بگري و شخصی است بر بريون به وی ده تا خوردنی بیارد: گفت
دُعِـیَ اىل  صلّی اللّـه علیـه و سـلّم انّ رسولَ اللّه :للّه تعاىل عنهرَضِیَ ا آری، ولکن رُویَ عن علیٍّ: کنید؟ گفتنمی

اس: مَأْدُبةٍ، وَهِیَ الّتی تُسَمُّونها الْوَلیمة، فقال مـن . قُمْ بِنا یا علیُّ اِلَی البیـتِ نَأْکُـلَ کسـرية لتحسـن مُواکلتنـا مَـعَ النـّ
  ».م و برفتیمبخوردی. سه رغیف و کامخ آورد. سفره را بردم و به آن شخص دادم

  ابوبکر عَطُوفی، رحمه اللّه تعاىل -۲۲۶
تُوفّی بالرّملة . شاگرد جنید است، قدّس اللّه تعاىل سرّه. نام وی محمدبن علی بن الحسني بن وهب العَطوفی است

  .سنة خمس و اربعني و ثلثمائة
این سخنان بپـذیرد، زنهـار وی را  اگر کسی ببینید که ایمان دارد به این طایفه و«:جنید وی گفته که استاد من گفت
  ».گویید تا مرا به دعا یاد آرد

هر که به این سخنان ما ایمان دارد و از آن چاشـنئی : حالج در آخر کتاب عني جمع گوید«: شیخ االسالم گفت که
  »!دارد، وی را از من سالم کنید

ه زیـارت کسـی کـه مـا را دوسـت اگر پـای داریـد بـه خراسـان رویـد بـ«: و شیخ عمو گفت که شیخ سريوانی گفت
  ».دارد

کنم شما را به نیکویی با کسی که این طایفه را دوست وصیت می«: و شیخ عباس گفت که شیخ سريوانی گفت که
  ».دارد

  ابوبکر سَکّاک، رحمه اللّه تعاىل - ۲۲۷
  ».مشتاق به در مرگ لذت بیش از آن یابد که زنده از شربت شهد«: وی گفته که

به آن خدای که جز او خـدایی نیسـت کـه بنـدۀ نیکبخـت را هرگـز روزی نیایـد نیکـوتر و بـا «: فتشیخ االسالم گ
و با وطـن خـود ! شویمرتس به ارحم الرّاحمني می: گوید. تر از آن روزی که عزراییل به وی آیدتر و خوشراحت
ای عـاریتی اینجـا بهانـه ایـن بـودن. این جهان منزل است و زندان مـؤمن اسـت. رویرسی، و به عید مهني میمی
  ».حقیقت باز شود و مرد به زندگانی جاوید برسدار بهانه را بربد و دور کند و درِ به یک ب. است

ـــــا ـــــاعَ لَه ـــــا انْقِط ـــــاةٌ لَ ـــــی حی ـــــوتُ التّق  م
  

 قَــــــدْماتَ قَــــــوْمٌ وَهُــــــم يف النّــــــاسِ أحْیــــــاءُ 
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  ابوبکر سقّا، رحمه اللّه تعاىل -۲۲۸
در کشـتی . و خلق به دعا کردن فریاد برداشتند. دم، باد برخاست و موج درگرفتدر کشتی بو«: وی گفته است که

تـو هـم چیـزی . انـدای؟ خلـق در دعـا و زاریدیوانه نه: درویشی بود، سر در گلیم پیچیده، پیش وی رفتند و گفتند
  :سر از گلیم بريون کرد و گفت! بگوی

  عَجِبْتُ لِقَلبِکَ کیفَ انْقَلَب؟
باز سر از گلیم بريون کرد و ! خواندگویند دعا کن، وی بیت میاو را می! چه دیوانه است: گفتند .و سر درگلیم برد

  :دیگر نیمۀ بیت بگفت
  وَشِدَّةُ حُبِّک يل لِمَ ذَهَب؟
  :سر بريون کرد و بیت دیگر بگفت! چیزی بگوی: باز با وی گفتند که. آن باد و شور لختی کم شد

 وَأعْجَـــــــــــــبُ مـــــــــــــنْ ذا و ذا إنّنـــــــــــــي
  

ــــــــــب  ــــــــــیْنِ الرِّضــــــــــی يف الغَضَ  أراکَ بعَ
  

  ».موج بیارامید و باد ساکن شد
  :ام جایی دیگر، و آن این استاو دو بیت آورده، من سیم آن دیده«: شیخ االسالم گفت که

ـــــــــي ـــــــــلِ أحْیَیْتَن ـــــــــدْتَ بالوَصْ ـــــــــانْ جُ  ف
  

ـــــــــب  ـــــــــقُ العَطَ ـــــــــذَا الطّری ـــــــــا فَه  ».وَإلّ
  

  ابوبکر المصری، رحمه اللّه تعاىل -۲۲۹
اق کبـري اسـت. اسـتاد ابـوبکر دُقّـی و قَرافـی اسـت. نام وی محمد بن ابراهیم است بـا جنیـد ونـوری . شـاگرد زَقـّ

  .توفی فی شهر رمضان سنة خمس و اربعني و ثلثمائة مع ابی بکر العَطويف. صحبت داشته
. خوانـدال چیـزی مـیبا جنید بودم و ابوالحسني نوری و جماعتی از مشایخ صـوفیان، و قـّو«: ابوبکر مصری گوید

إنّما : و این آیت بخواند! برخیز: جنید نشسته بود، نوری فرا سر جنید آمد و گفت. کردنوری برخاست و رقص می
  »).نمل/۸۸(وَتَرَی الْجبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّمَرَّ السَّحابِ: جنید گفت) انعام ۳۶(یَسْتَجیبُ الّذینَ یَسْمَعُونَ

  بکر الدُّقّی، قدّس اللّه تعاىل سرّهابو -۲۳۰
. نام وی محمدبن داود الدّمشقی است و گویند به اصل دینوری است، امـا بـه شـام نشسـتی. از طبقۀ خامسه است

صحبت داشـته بـود بـا ابـن جـال و بـه . از اقران ابوعلی رودباری بود و غري او. عمر وی صد و بیست سال بکشید
مجـرد جهـان . جنید را دیده بود و با ابوبکر مصری صحبت داشـته بـود. بري استوی نسبت کند، و شاگرد زقاق ک

  .سنۀ تسع و خمسني و ثلثمائة برفته از دنیا. بود و از کبار مشایخ وقت با نیکوتر حاىل
  ».العافِیَةُ و التّصوُّفُ الیَکُونَ«: شیخ االسالم گفت که ابوعبداللّه باکو گفت که غالم دُقّی گفت که دُقّی گفت

  »!صوفی را با عافیت چه کار! ما لِلّصوفی و العارفیة«: و حُصری گفته
ترکیـد و آمـد و دسـت و پـای مـیباد مـی. کردطهارت می. ای داشتشیخ ابوعبداللّه رودباری بر کنار دریا وسوسه

  ».لشّریعةالعافیةُ يف العِلْمِ، یعنی ا«: آواز دادند که» !الهی العافیة«: وی درماند، گفت. آمدخون می
به نصیبني شدیم مهمان سُمَیعی، وقت خـوش بـود وقـوال خـوش، و «: شیخ االسالم گفت که ابوبکر دُقّی گفته که

وقتٌ طیّبٌ و قوّالٌ طیّـبٌ و مافینـا : سُمَیعی گفت. همه آرمیده بودند. شدهیچ ذوقی و حاىل نمی. هیچ بیگانه نبود
آنچه او : گویی؟ گفتمچه می: وقتُنا فوقَ السَّماءِ، سُمَیعی گفت: گفتم«: هگوید کدُقّی می» ضِدَّ، فَما هذا الجُمودُ؟

در تصـوف مـن و تـو کجـا بـود؟ صـوفی را جـز . آید که من و تـوهمواره به گوش می. خواند همه از من و تستمی
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هـیچ کـس  .زدندافتادند و بانگ میدریدند، و میحاىل پدید شد و شور برخاست که همگان جامه می. یکی نبود
  ».نماند که جامه ندریده بود
الهی از آن حقیقت خود که مرا دادی بهرۀ من، چیزی : گفت. وقتی دُقّی در بادیه بزارید«: شیخ االسالم گفت که

نزدیـک بـود کـه تبـاه شـود، . چیزی بر وی بگشادند، زاری بر وی افتـاد. بر دل من آشکارا کن تا جان من بیاساید
  ».آن را بپوشیدند. قت ندارمکه طا! الهی بپوش: گفت

رحمت است که آن در این جهان نگنجد، هر  تعاىل پنهان کردن غیب و اهل غیب از اللّه«: شیخ االسالم گفت که
چیزی که از آن جهان آشکارا شود آن کس را در وقت بربد، یا عقل آن کس طاقت آن نیـارد، احـوال و رسـوم وی 

هان به تا به سر آن شوی در سرای غیب و حقیقت، کـه ایـن دنیـا سـرای آنچه غیب است و حقیقت، پن. متغري شود
  ».حقایق و غیب گشاده گرددبه سر آید و روزی خورده شود، درِ  چون مدت. بهانه است و زندان تاریک

  ».عالمةُ القُرْبِ األنقطاعُ عَنْ کُلِّ شیءٍ سِوَی اللّهِ«: دُقّی گفته
  ».إذا جاءَ عَلَی السَّرائرِ بِأشْراقِه، زالَتِ البَشَریَّةُ بِرُعُوناتِها تَعاىل کَالمُ اللّهِ«: و هم وی گفته

  ».ذاک انحِطاطُهُم مِنْ حَقیقَةِ الْعِلْم إىل ظاهِرِ الْعِلْمِ«: و سُئِلَ عنْ سُوءٍ أدبِ الفُقَراءِ مَعَ اللّهِ يف أحْوالِهم، قالَ

  ابوبکر طَمَسْتانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۳۱
از کبار مشایخ بود، صاحب آیات . شاگرد شبلی و ابراهیم دباغ شريازی است .از فارس بود. قۀ خامسه استاز طب

بـا . نهادداشت و قدر و محل وی را بزرگ میشبلی وی را بزرگ می. یگانه بود در حال و وقت خود. و کرامات
ت بر وی غالب بود و رمـوز و کـالم سُکر و محب. داشتندمشایخ فارس صحبت داشته بود، وی را حرمتی عظیم می

در فارس سخن او را کسی قوت شنیدن نداشت، مشایخ وقت صواب چنان دیدند که وی به خراسان . عاىل داشت
  .به نشابور آمد وآنجا برفت از دنیا، بعد از سنۀ اربعني و ثلثمائة. رود

  ».ا يف إمانَةِ النَّفْسِمَا الحیاةُ اِلّا يف المُوتِ، یعنی ما حیاةُ القَلْبِ إلّ«: وی گفته
  ».هیچ زنده زندگی نکند، تا از خود بنمريی، به او زنده نگردی«: شیخ االسالم گفت که

فـانّ عَلیهـا مـدارَ االَٔمـرِ و الیهـا یَرْجِـعُ ! الهمّـةَ الهمّـةَ«: گفت» !مرا وصیتی کن«: کسی ابوبکر طمستانی را گفت
  ».األمرُ

ون آمدن است از نفس، از برای آن که نفس بزرگرتین حجابهاست میـان تـو بزرگرتین نعمتی بري«: و هم وی گفته
  ».و اللّه، تعاىل

ممکن نیست بريون آمدن و رسنت از نفس خود به نفس خـود، کـه از نفـس خـود بـه او تـوان «: و هم وی گفته که
  ». را رست و به صحت ارادت او

  ابوبکر فَرّاء، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۳۲
از اجلّۀ مشـایخ نشـابور بـوده، بـا فراسـت . نام وی محمد بن احمد بن حَمدون الفرّاء است. سه استاز طبقۀ خام

و صـحبت داشـته بـا » .اگر من بـوبکر فـرّا را ندیـدی، صـوفی نبـودی«: شیخ عمو وی را دیده بود و گفت. عظیم
از مشایخ یگانه بـود و . ري ایشانابوعلی ثقفی و عبداللّه منازل و ابوبکر شبلی و ابوبکر طاهر ابهری و مرتعش و غ

  .در سنۀ سبعني و ثلثمائة برفته ازدنیا. طریقت نیکو داشت
چون به نشابور رسیدم، اصحاب من گفتند که به زیـارت ابـوبکر فـرا . با جمعی قصد حج داشتم«: شیخ عمو گفت

کـنم؟ شـاید کـه بـاز یسـت کـه مـیچ: لختی بپیچیدم، آخر گفتم. مرو، که او گوید که با مادر و پدر شو، و تو بازگردی
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چون ساعتی برآمد، وی را دیدم که از در مسـجد درآمـد، . به وی شدم، وی را در مسجد نیافتم. گردم وی را نیابم
علیـک السّـالم، از : سـالم کـردم، گفـت. ای چنـد پوسـتني در دسـت، کـه او پوسـت گُـراه بـودشوری در وی و پاره

بـاز : گفـت. دارم: پـدر داری؟ گفـتم: گفـت. به سوی قبلـه: روی؟ گفتمکجا می: گفت. از هرات: کجایی؟ گفتم
دیگر . مراتبی عظیم گرفت. پیش یاران رفتم، چندان بگفتند که بر سر رفنت آمدم. چنني کنم: گفتم! گرد، به پدر شو

مَـنْ لَـمْ : تگف. ای شیخ، توبه کردم: نَقَضْتَ العَهْد، عهد بشکستی؟ گفتم: گفت. روز به نزدیک شیخ ابوبکر رفتم
  ».یُؤْثِرِ اللّهَ عَلی کلِّ شیءٍ ال یصِلُ إىل قَلْبِه نورُ الْمَعْرِفَةِ بِحالٍ

  ».کِتْمانُ الْحَسَناتِ اَوْىل مِنْ کِتْمانِ السّیِّئاتِ، فَانّکَ تَرْجُوا النَّجاةَ«: و هم وی گفته

  ابوبکر الشَّبَهی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۲۳۳
در نیسابور با شـیخ . از جوانمردان مشایخ وقت بوده. نام وی محمد بن جعفر الشّبهی است. از طبقۀ خامسه است

  .ابوعثمان حريی صحبت داشته، پیش از سنۀ ستني و ثلثمائة برفته از دنیا
  ».الفُتُوّةُ حُسْنُ الخُلْقِ و بَذْلُ الْمَعْرُوفِ«: وی گفته

  ابوبکر الطّرسوسی الحَرَمی، قُدِّس سرّه -۲۳۴
سـالها بـه . نام وی علی بن احمد بـن محمـد الطّرسوسـی اسـت. االسالم وی را از طبقۀ سادسه داشته استشیخ 

وی بزرگ بوده، شاگرد ابوالحسني مالکی اسـت . خواندند از عبادتوی را طاوس الحرمني می. مکه مجاور بوده
  .و صحبت داشته با ابراهیم شیبان کرمانشاهی و نسبت به وی کردی

  .و سبعني و ثلثمائة برفته در مکه در سنۀ اربع
  .شیخ سُلمی وی را دیده، اما د رتاریخ نیاورده و از اقران شیخ سريوانی بوده

. بـه مکـه مهمـان کسـی بـودیم«: شیخ االسالم گفت که شیخ عباس فقري مرا گفت که شیخ ابوبکر حرمی گفت کـه
  :کنیزک بخواند. توانست خواندمیزبان کنیزکی داشت که چیزی می

ـــــــــــــــــرٌ ـــــــــــــــــک مَعْشَ ـــــــــــــــــي فی  المَن
  

 فَــــــــــــــــــــــــــــأَقَلُّوا و أکْثَــــــــــــــــــــــــــــرُوا 
  

که مالمت کرد در مهر تو مگر تو؟ این حـرف بگفـت و بیفتـاد و : درویشی برپای خاست، بانگی چند بزد و گفت
  ».برفت از دنیا

ای دهگوینـ. ایّوبُ نجّار در خانۀ قزوینی به مکـه، در سـماع بـود«: شیخ االسالم گفت که ابوعبداللّه باکو گفت که
  ».نفري از تو و بیفتاد و بیهوش شد و برفت: وی برخاست با پشت راست آنگاه گفت. چیزی بخواند به پارسی
  :ای برخواندگوینده. بوالقاسم سایح با قوم در میهمانی بود«: شیخ االسالم گفت که

ــــــــــــتَ ســــــــــــاکِنُهُ ــــــــــــتٍ أنْ  کــــــــــــلُ بَیْ
ــــــــــــــا ــــــــــــــونُ حُجَّتُن ــــــــــــــکَ المَیْمُ  وَجْهُ

ــــــــــــــــهُ ىل فَ  رَجــــــــــــــــاًال أَتــــــــــــــــاحَ الّل
  

ـــــــــــرُج  ـــــــــــی السُّ ـــــــــــاج إلَ ـــــــــــريُ مُحت  غ
ــــــــــالحُجَجِ ــــــــــاسُ ب ــــــــــأتِی النّ ــــــــــوْمَ ی  یَ
ـــــــــــالفَرجِ ـــــــــــکَ بِ ـــــــــــو مِن ـــــــــــوْمَ أدعُ  یَ

  

  ».بنگریستند برفته بود. ابوالقاسم سایح دست راست برآورد و بانگ زد و بیفتاد
. بـريون رفتـه بودنـد مردم از شـهر ای بود کهیکی از این طایفه گفت که در نیسابور حادثه«: شیخ االسالم گفته که

چیـزی : درویـش وی را گفـت کـهای درآمـد، گوینده. من در مسجدی بودم و در کنج آن مسجد درویشی دیگر بود
  :وی برخواند! بگوی

ـــــــبِّ مَعْر أَلْفَیْـــــــتُ ـــــــیْنَ الْحُ ـــــــةًبَیْنـــــــي وَبَ ــــــــداً اَو یَنْقَضــــــــي األبــــــــدُ  فَ  الیَنْقَضــــــــی أبَ



 

۱۳۶  

ـــــــــبُّکُمُ ـــــــــدُّنیا، وَح ـــــــــنَ ال ـــــــــأخرُجَنَّ مِ  لَ
  

ــــــ ــــــدُبَ ــــــه أَحَ ــــــعُرْ ب ــــــمْ یَشْ ــــــوایح لَ  یْنَ الجَ
  

  ».چون بنگریستم برفته بود. تپید تا میان دو نماز، آنگاه بیارامیدآن درویش بیفتاد و می
رفت، به پای کوشـکی رسـید و بـر آن می که میان بصره و کوفه است صوفیی در شهر اُبُلّه«: شیخ االسالم گفت که

  :خواندآن صوفی آواز وی بشنید که می. خواندی مغنّی چیزی میکوشک مهرتی بود، و پیش وی کنیزک
ــــوَّنُ ــــوْم تَتَلَ ــــلَّ یَ ــــ کُ ــــنُغــــريُ هــــذا ب  کَ أحْسَ

  

 کَ أجْمَــــلُیَــــوْم تَتَحَــــوَّلُ غَیْــــرُ هــــذا بــــکُــــلَّ 
  

کنیـزک  !یا جاریـةُ باللّـهِ و بِحیـاةِ مَـوْالکِ لَأعِـدْتِ علـّی هـذا البیـت: گفت. درویش را خوش آمد و بر وی خورد
در زیـر کوشـک درویشـی اسـت : گـذری؟ گفـتکنی و نمـیچرا تکرار می: خواجه کنیزک را گفت. کردتکرار می

خواجه سر فرو کرد، آن غریـب را دیـد خـوش گشـته و پـای مـی. گویموقت وی خوش گشته است، از بهر وی می
آن را دیـد، حـال وی بگشـت  آن خواجـه چـون. به آخر سخنی گفت و بـانگی بـزد و بیفتـاد و جـان بـداد. کوفت

 مرا شناسید؟: کنیزک را آزاد کرد و پريان شهر را بخواند و بر آن درویش نماز کردند و دفن کردند، و پريان را گفت
کنم که هرچه مرا اسـت از ضـیاع و امـالک همـه وقـف کـردم بـر درویشـان و بن فالنم، شما را گواه می من فالن

زر و سیم بداد و جامه بريون کرد و إزاری در بست، و مرقع درپوشید و ردا و هرچه داشت از . کوشک سبیل کردم
پس از . نگریستند تا از چشم ایشان غایب شد و چشمها گریانو مردمان می. برافکند و روی در بادیه نهاد و برفت
  ».آن، کس وی را ندید و خرب وی نشنید

  ».ما رأیتُ أحسنَ مِنْ ذلک الیَوْمِ«: گویدبوالحسني دَرّاج و فُوَطی حکایت کنند این را، دَرّاج 
یکی در جامع قريوان مردی دیدم که به صفها برمی. به مغرب دو چیز دیدم عجب«: شیخ ابوعبداللّه جلّا گوید که

و دیگـر . کُنْتُ رَجُالً صُوفیَّا فَضَعفْتُ! ایّها النّاس: گفتخواست و میشکافت و از مردمان چیزی میگشت و می
روزی جَبَلـه . و هر یکی را از ایشان شاگردان بودنـد و مریـدان. یکی جَبَله نام و دیگر زُرَیق نام: دیدم آنجا دو پري

 ییکی از یاران جبله را وقـت خـوش شـد، بـانگ. یکی از اصحاب زُریق قرآن خواند. به زیارت زُریق شد با یاران
کجـا شـد آن یـار تـو کـه مـا را : یق آمد و گفترَبه زُچون دیگر روز شد، جبله . وی را دفن کردند. بزد و جان بداد

: جبلـه گفـت. جبله بانگی بزد و فریادی کرد، خواننـده بـر جـای بمـرد. قرآن خواند؟ وی را بخواندند قرآن خواند
  ».ترواحدٌ بواحدٍ وَالبادي أظلمُ، یکی به یکی و آن که ابتدا کرد ظالم

  ابوبکر السُّوسی، قدّس اللّه سرّه -۲۳۵
شـیخ عمـو و احمـد کوفـانی وی را . به شام بوده، بـه شـهر رَمْلـه. وی محمد بن ابراهیم السّوسی الصّوفی استنام 

  .تُوفّی بدمشق فی ذی الحجّةِ سنة سّت و ثمانني و ثلثمائة. دیده بودند
ابوبکر لختی جستند نیافتند، و شیخ . ما را کسی باید که چیزی برخواند«: شیخ االسالم گفت که وی شبی گفت که

یـابیم، امـا در ایـن نزدیکـی برنـایی کس نمی! ای شیخ: از بس که وی بگفت، یکی گفت. کردهمچنان طلب می
. رفتند و وی را آوردنـد! باید، بروید و بیارید: شیخ گفت. آن کس به طیبت گفت. اگر باید تا بیاریم. است مطرب

  :چیزی خورده بود، وی را بنشاندند و وی بخواند
  األبیات... خْوانُ صدقٍ بَیْنَهُم نَسَبٌالقَوْمُ إ

چون فـارغ شـدند از سـماع، . وقت همه کس خوش گشت و شیخ درشورید! کاری برخاست از نیکویی و خوشی
همچنانش بـه سـجاده درپیچیـد و پراکنـده ! هیچ مگویید: پري گفت. مطرب را قَذْف افتاد و برسجادۀ شیخ قی کرد

روز شد، مطرب با هوش آمد خـود را در سـجاده دیـد پیچیـده، و در صُـفّۀ  چون! شوید و جایی دیگر خواب کنید
از بهر خدا این چه حالت است و من اینجا چون افتادم؟ یکی فـراز : د کهربانگ برآو. قِندیل آویخته، متحري بماند



 

۱۳۷  

رید و مرقـع وی پريایۀ خود بشکست و توبه کرد و جامه د. آمد و وی را از حال وی خرب کرد که چه بود و چه رفت
درپوشید و از جملۀ اصحاب شد و چون شیخ از دنیا برفت، به پـريیِ خانقـاه وی را بنشـاندند، از روزگـار نیکـو و 

  ».معاملت نیکو که ورزیده بود
. ام که به هِری آمد به خانقاه شـیخ عمـوو من پسر وی را دیده نام وی محمد طربانی بود«: شیخ االسالم گفت که
مـا را آن بیـت بخـوان و از آن : آمدنـد کـهمشایخ بـه وی مـی. محمد طربانی پري شده بود یفجوانی بود سخت ظر

نـه، ایـن نـیم بیـت بـیش یـاد : آن بیتها تمام یاد نـداری؟ گفـت: گفتشیخ عمو با احمد کوفانی می! قصّه بازگوی
  ».ندارم

  .در کتابی یافتم آن راپس از آن کسی این بیتها به من آورد تمام و من خود نیز «: شیخ االسالم گفت
 أَلْقَــــــوْمُ إخــــــوانُ صِــــــدْقٍ بیــــــنهم نَسَــــــبٌ
 تراضَــــــــــــعُوا دَرَّةَ الصّــــــــــــهْباءِ بَیْــــــــــــنَهم
ـــــــتُهم ـــــــکْران زلَّ ـــــــی السَّ ـــــــونَ عَلَ  ال یَحْفِظُ

  

ــــــد  ــــــمْ یَعْ ــــــوَدَّةِ لَ ــــــنَ المَ ــــــبَبُمِ ــــــه سَ  لْ ب
ــــــبُ ــــــوا لِرضــــــیعِ الکــــــأسِ مــــــا یَجِ  وَأَوْجَبُ
ــــــــبٌ ــــــــم رِیَ ــــــــنْ أَخالفِه ــــــــکَ مِ  وال یُریبُ

  

 رحمهم اللّه تعاىل اندذوالنون مصری و شبلی و خراز و نوری ودراج همه در سماع برفته«: شیخ االسالم گفت که
اند، چه در سماع اند نیز از مشایخ و مریدان که در سماع برفتهسه تن از ایشان سه روز بزیستندو غري از ایشان بوده

: یکی برخوانـد. خواندندی، قاضی بصره در محراب بود، قرآن میزُرارَة بن ابي أوْف. قرآن، و چه در سماع غري آن
  ».وی بانگی بزد وبیفتاد مرده). مدثر/۸(فأذا نُقِرَ يف النّاقُورِ
سماع که دیدار آن را مدد بود، مرد را گوش با او بود و دیده با او بود، چـه جـای طاقـت و «: شیخ االسالم گفت

  »هوش بود؟
رفـت، و ایـن من معاینه درویشی را دیـدم کـه در جبـال آذربایجـان مـی«: که صاحب کتاب کشف المحجوب گوید

  :خواندبیتها می
ــــــْت ــــــمْسٌ وَال غَرَبَ ــــــتْ شَ ــــــهِ مــــــا طَلَعَ  وَاللّ
ــــــــــــدِّثُهُمُ ــــــــــــوْمٍ اُحَ ــــــــــــتُ اِىل قَ  وَال جَلَسْ
ـــــــــــاً ـــــــــــاً وال فَرِح ـــــــــــتُ مَحْزُون  وال تَنَفَّسْ
ـــــ ـــــن عَطَ ـــــاءِ مِ ـــــرْبِ الم ـــــتُ بِشُ  شٍوال هَممْ

  

ــــــتَ  ــــــا و أنَ ــــــي وَ وَسْواســــــي إلّ ــــــی قَلْب  مُن
 اِّلـــــــا وَأنْـــــــتَ جَلیســـــــي بَـــــــیْنَ جُلّاســـــــي
ـــــــا و ذِکــــــــرُکَ مَقْــــــــرُونٌ بأنفاســــــــي  إلـّ
ـــــي ـــــکَ يف الکَاس ـــــاالً مِن ـــــتُ خِی ـــــا رأی  الّ

  

  ».ناگاه بیفتاد و بمرد

  ابوبکر شُکَري، رحمه اللّه تعاىل -۲۳۶
خویشاوند خواجه سهل صُـعلوکی . یوی در نشابور بزرگ بوده، خداوند وقت و دل صاف«: شیخ االسالم گفته که

بـه . به تو آیم، مرا برنخیزی: چون هیچ به من نیایی؟ گفت! خویشاوند: روزی خواجه سهل وی را دید، گفت. بود
وقتـی در سـرای . بیا که برخیـزم: گفت! نگریمن ننگری، یعنی که تکرب کنی، که من درویشم به خواری در من می

  :ابوبکر بازگشت و این دو بیت برخواند. است، چون بريون آمد برنخاستخواجه سهل شد برای وی بر پای خ
ـــــــــــــــالٍ ـــــــــــــــتُ ذاعِی ـــــــــــــــی و إنْ کُنْ  اِّن
ــــــــــــــــی ــــــــــــــــرِزْقِ رّب ــــــــــــــــتَعَفٍّ بِ  لَمُسْ

  

 قَلیـــــــــــــلَ مـــــــــــــالٍ کثـــــــــــــريَ دیـــــــــــــن 
ــــــــــــــــي ــــــــــــــــهُ وَبیْن ــــــــــــــــوایجي بَیْنَ  حَ

  

  ».بريون آمد ودیگر هرگز به وی نرفت



 

۱۳۸  

  ابوبکر جَوْزَقی، رحمه اللّه تعاىل -۲۳۷
  .استقرب وی در نس
برنایی را دیدم کـه . دهانم از تشنگی خشک شده بود و طاقت برسیده بود. شدمروزی در بادیه می«: وی گفته که

خـواهم ام، خیـارکی مـیتشنه شده: چه بوده است؟ گفتم! ایّها الشّیخ: گفت. جواب داد نیکو. سالم کردم. آمدمی
بازنگریسـتم بوسـتانی . مرا به سـخن آن برنـا ایمـان بـود« :پري گفت» !در رو و باز کن: آن برنا گفت. که دهان کنم

  ».دیدم پر از خیار و خربزه و بادرنگ، در شدم و کناری باز کردم و بريون آوردم
او پـريی بشـکوه . روزی به در سرای بوبکر جَـوْزَقی رسـیدیم« :قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ ابوسعید ابوالخري گوید
صـلّی اللّـه علیـه و  رسـول: جزو باز کرد و گفت! ما را حدیثی امال کن! ای پري: تیمگف. بود، درشدیم و سالم گفتیم

آن که به آسمانند . دو لشکر است یکی به آسمان و دیگری به زمني سبحانه و تعاىل خداوند را: گفته است که سلّم
ن آن لشـکر ایـن ظالمـان اکنـو. انـد لشـکر خراسـانندو آن کـه بـه زمـني. فرشتگانند و ایشان را عالمتهای سـبز بـود

نبینی جماعتی از ایشان در راهی . آن لشکر صوفیان باشند که همۀ خراسان و همۀ جهان باز خواهند گرفت. نباشند
نمایـد، بـه حقیقـت مـی عزّوجـلّ آید؟ این درست است، آن خداوندروند از دور بنگری پنداری لشکری میکه می

انـد جویند، و از دنیا اعراض کـردهطلبند و وی را میند که خداوند را میاین لشکر ایشانند، و ایشانند مردان خداو
ایشان جـز او . جویندطلبند و میآن دیگران هر کسی بريون خدای چیزی می. اندو به خداوند خویش مشغول گشته
بـر بیشـرت  انـد و ایـن پوشـیده اسـتایشان امـريان جهاننـد و پادشـاهان روی زمـني. هیچ چیز را نجویند و نخواهند

  ».خلق

  ابوبکر الرّازی، رحمه اللّه تعاىل -۲۳۸
هـر مریـد ومبتـدی کـه وی را بدیـدی، . تـر نبـوداند که از مشایخ کس از وی گریـانگفته. مردی متوّرع مجتهد بوده

در ابتـدای کـار . اسريو گرفتار وی شدی از کثرت عبادت و گریه و بی صـربی و حُرقـت و اضـطراب وی در سـماع
  .فر مکه رفت و مشایخ صوفیه را دریافت و یک سال مجاورت کردخود به س
جامـۀ مـن خَلَـق شـده بـود، . به یمن رفتم مرا یک دینـار فتـوح رسـید. درمکه وقت بر من تنگ شد«: وی گفته که

چون به مکه بازگشتم و خواستم که به مکه درآیم، آن را جایی در میـان دو سـنگ . خواستم که به آن پريهنی بخرم
پس به مکه درآمدم، چون از طواف فارغ شدم به ابوعمروزجّاجی شدم و ازوی . کردم و عالمتی بر آن نهادمدفن 
رفـتم و چنـان کـردم، پـس بـه وی ! ای در سر خود صرف کـنبرو و آن دینار که دفن کرده: گفت. ای پرسیدممسأله

  ».آمدم، آن مسأله را جواب داد

  ابوبکر مُفید، رحمه اللّه تعاىل - ۲۳۹
جنیـد را و یوسـف بـن الحسـني را . امام بزرگ بوده، از شهر جَرْجَرْآبـاد. نام وی محمد بن احمد بن ابراهیم است

عمـر وی دراز . در سـنۀ اربـع و سـتني و ثلثمائـة برفتـه از دنیـا. دیده بود و با بوعثمـان حـريی صـحبت داشـته بـود
  .ی را دیده بودشیخ عمو و. نیکو ادب بود و شریف همت و مستقیم الحال. بکشید

حسـرت : چـه آرزو داری؟ گفـت: ابوسعید خرّاز را به در مرگ پرسیدند که«: در آنجا آورده که. وی را کتابی است
  ».دارم بر غفلت

  ».شنودنمی تعاىل ام که سخن من جز اللّهچنان شده«: و هم وی گفته که یوسف بن الحسني گوید که
  ».ان شود که آن پري گفتاین سخن به آخر چن«: شیخ االسالم گفت که



 

۱۳۹  

  ابوبکر قَصْری، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۰
ه خفیـف . بزرگ بوده و محقـق و اهـل غیـب را دیـدی. از قصر هُبَريه بود ولیکن به شرياز نشستی شـیخ ابوعبداللـّ

رد رفتیم قومی دیدیم که بـر بـام بـازار نـمی! خیز تا به صحرا رویم: روزی شیخ ابوبکر قصری مرا گفت«: گوید که
رفـت و با ایشان بنشست و با ایشان دست در بازی کرد و از خجالت آب از من مـی شیخ ابوبکر برفت. باختندمی

بـه . باختنـدآخر فرود آمد و رفتیم دیـدیم کـه تنـی چنـد شـطرنج مـی. بینندکند که مردمان میکه این چیست که می
: دو تن از ایشان کارد برکشیدند، قصـری گفـت. دو نطع ایشان برگرفت و بدرید، و چوبها بیفکن رفت سوی ایشان

برگذشتیم، و من با وی در خصومت که آن فراخ روی آنجـا و ایـن . ایشان شکوه داشتند! کارد مرا دهید تا بخورم
نگریستم فـرق ندیـدم، و اکنـون بـه آن وقت به نظر لدنی می: احتساب زشت اینجا چه بود؟ وی بجای آورد گفت

  ».حکم بدیدم نگریستمنظر علمی می

  ابوبکر مَوازینی، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۱
  .وی به مصر بوده استاد شیخ سريوانی است

درویشی دیدم ایستاده و بـه دسـت . روز عید اضح نزدیک جمره بودم«: گوید که از ابن خباز شنیدم که گفت وی 
بایِحِهِم وَقُرباناتِهم، وََلسْـتُ أَملـکُ إلّـا نَفسـي، تَقرَّبَ النّاسُ إلیْکَ بِذَ! یا سیّدی: گفتای، میای یا رکوهوی کوزه

  ».فَشَهِقَ شَهْقَةً وَماتَ

  ابوبکر اُشْنانی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۴۲
شیخ اُشنانی از بـام بیفتـاد و پـای وی بشکسـت و : یکی از شاگردان من آمد که«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که

کرد وی را، پنهان از شیخ ابوعبداللّه گفته بودند تـا چیـزی بود، قواىل مینوجوانی آمده : و آن چنان بود که. برفت
  ».ابوبکر اُشنانی در سماع خوش شد، از بام بیفتاد و برفت. خواند

  :این دو بیت: خواندند؟ گفتندچه می: آنجا رفتم، گفتم«: شیخ ابوعبداللّه گوید که
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــذُوبُ بدائ ـــــــــــــــــفٌ یَ  دَنَ
ـــــــــــــــاشَ مُنَغَّصـــــــــــــــاً ـــــــــــــــاشَ ع   إنْ ع

  

ــــــــــــــــــــــــهوَ  ــــــــــــــــــــــــوتُ دُونَ بَالئ  الم
 »اَوْ مــــــــــــــــاتَ مــــــــــــــــاتَ بِدائــــــــــــــــه

  

ابوعبداللّه خفیف چهـار روز از خـود غایـب شـد، و . »!دیگر گرد این قوم مگرد«: آن کودک را گسیل کرد و گفت
  .ابوبکر اُشنانی را در گور کردند و شیخ ابوعبداللّه بیخرب

  ».است رفنته وفای دوستی در دوستی ب«: گفت و» تشنه را آسایش در چه مگر در آب؟«: شیخ االسالم گفت

  ابوبکر مَغازىل، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۳
  .استاد سريوانی بوده به مصر

و ! یـا أهْـلَ الـدار: به در سرای وی شدم و در بزدم، و گفتم. خواستم که ابوالحسن مزیِّن را بیازمایممی«: وی گوید
ای مؤمنه چیـزی فـرا وی : وی اهل خود را گفت! مواسا کنیدبا من به چیزی ! ای خداوندان سرای! اسُوني بِشَیْءٍ

  ».چون آن را شنیدم ایشان با بگذاشتم و برفتم. که اگر وی اللّه را شناختی، به من نیامدی، یعنی آزمودن را! ده

  ابوبکر قطیعی، رحمه اللّه -۲۴۴
  .جنید را دیده بود .در حدیث شاگرد عبداللّه بن احمد بن حنبل است. وی حافظ، و امام بغداد بود



 

۱۴۰  

ای آن کـه هـر ! إجعَلْ يل مِن بعـضِ شـأنِک! یا مَنْ هُوَ کُلَّ یَوْمٍ يف شأنٍ«: گفتوی گفته که از جنید شنیدم که می
  »روز در کار دیگری، چه بُوَد که روزی در کار من کنی؟

  .مات القطیعی ببغداد فی ذی الحجّة، سنة ثمان وستیّن و ثلثمائة

  نی، رحمه اللّه تعاىلابوبکر همدا -۲۴۵
ترکُ الطّمعِ و المنعِ : است سه چیز درویشی«: شیخ االسالم گفت که حسني فقري گفت که ابوبکر همدانی گفت که

  ».طمع به چیز کسی نکنی و اگر چیزی به سر تو آید منع نکنی و چون بستانی جمع نکنی. و الجمعِ

  ابوبکر کَفْشريی، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۶
  .است به شام کفشري دهی
در وقت آواز باقلی فروش شـنیدم در . مرا نان پَر زده آرزو کرد و باقلی. رفتمدر تیه بنی اسراییل می«: وی گفته که

  ».تیه که پیش من آورد
  ».این در طریق تصوف بیغاره است. این نه کرامت است«: شیخ االسالم گفت

بـه عـزت «: آن درویش گفـت. گذاشتند از زر، پر آب سردوی را از آسمان قدحی فرو . درویشی در بادیه تشنه شد
از بیم » .که نخورم آب مگر از دست اعرابیی که مرا سِلّی زند و شربتی آب دهد و اگر نه به کراماتم آب نباید! تو

  ».قادری که آب در جوف من پدیدآری، یعنی کرامات ظاهر از مکر ایمن نبود«: غرور، گفت
قت نه به کرامات درست شود، که حقیقـت خـود کرامـات اسـت و کرامـات ابـدال و حقی«: شیخ االسالم گفت که

از عطـا مُعطـی . چون عطاها که چون با آن نگری، ترا به آن باز گذارنـد. زهاد را بود و از مکر و غرور ایمن نباشد
  ».پسندی، و از کرامات مکرم

آن خـود . صوفیان کرامات را رد کنند. ی از خمريکرامات ناگاه مرد را از این کار بريون آرد، چون مو«: و گفت که
  ».نثار بود بر ایام ایشان

  ابوبکر بن داود الدینَوری، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۷
  .صحبت داشته رحمه اللّه به شام نشسته است و با ابن جلّا

ق پوشیده اگر حالل در وی افکنی قوت طاعت یابی و اگر بشبهت بود راه ح. معده محل طعام است«: وی گفته
  ».کند و اگر حرام باشد معصیت زاید

   .گویند صد سال بزیست و به دینور وفات یافت، سنۀ خمسني و ثلثمائة 

  ابوعلی الرّودباری، قدّس اللّه سرّه -۲۴۸
وی از طبقۀ رابعه است، نام وی احمد بن محمد بن القاسم بن منصور، از ابنای رؤسا و وزراست، و نسب وی بـه 

  .رسدکسری می
بـا . گفـتگفت، گذر وی بر مجلس جنید افتاد و جنید با مردی سـخن مـیروزی جنید در مسجد جامع سخن می

کـالم جنیـد در : گوید، بیستاد و گوش بـا وی داشـتابوعلی پنداشت که او را می» !إسمَعْ یا هذا«: آن مرد گفت
  .قوم اقبال نمودهرچه در آن بود ترک کرد و بر طریقت . دل وی جای گرفت و اثر تمام کرد

  .حافظ حدیث بوده و عالم و فقیه و ادیب و امام و سید قوم، خال ابوعبداللّه رودباری است



 

۱۴۱  

  ».ما رأیتُ أجمع لعلمِ الشّریعةِ و الحقیقةِ من أبي علی الرّودباری، رحمه اللّه تعاىل«: شیخ ابوعلی کاتب گوید
آمـد، شـاگردان وی را از آن رشـک مـی» سَـیِّدنا«فتی کـههرگاه که ابوعلی کاتب، ابوعلی رودباری را نام بردی، گ

آری، او از شریعت به طریقت شد، ما از حقیقت به «: گفت» گویی؟این چیست که وی را سید خود می«: گفتند
  ».آییمشریعت می

. د کیسـتفرسـتنتا مرد را از پیشگاه با آستان نربند، نداند که آن کـه از آسـتان بـه پیشـگاه مـی«: شیخ االسالم گفت
  »!از نیاز با ناز آی و از طهارت به نماز شو. بس سَرْد بود که از ناز با نیاز فرستند

 ابوعلی رودباری در بغداد با جنید و نوری و ابوحمزه و مُسـوحی و بـا آنـان کـه در طبقـۀ ایشـان بودنـد از مشـایخ
بغداد است، اما به مصر مقیم گشته و شـیخ وی از . صحبت داشته، و در شام با ابوعبداللّه جلّا قدّس اللّه اسرارهم

  .مصریان و صوفیان ایشان بوده و از شعرای صوفیان است
  :وی گفته در وقت نزع

ــــــــــــواکا ــــــــــــرْتُ إىل سِ ــــــــــــکَ النَظَ  وَحَقِّ
 

 بعـــــــــــنيِ مَـــــــــــوَدَّةٍ حتّـــــــــــی أراکـــــــــــا
 

  .توفی سنة احدی و عشرین و ثلثمائة
  :و هم وی گفته

ـــــنْ بـــــکَ فانِیـــــاً عَـــــنْ حَ ـــــهمَـــــنْ لَـــــمْ یَکُ  ظِّ
ــــــــــهُ أوْ ــــــــــتْ لَ ــــــــــبابَةٌ جَمَعَ ــــــــــهُ صَ  تَیَمَّتْ

ـــــــــــه بـــــــــــنيَ المراتـــــــــــبِ قـــــــــــائمٌ  فکانَّ
 

ـــــــاب ـــــــسِ باألحْب ـــــــوی وَ االُٔنْ ـــــــنِ الْه  و عَ
 مــــــــا کــــــــانَ مُفْتَرِقــــــــاً مِــــــــنَ األسْــــــــبابِ
 لِمنــــــــــالِ حــــــــــظٍّ اَو جَزیــــــــــلِ ثَــــــــــواب

 

  ».ته که همه بگفتهمرا در این شعر بر وی حسد است، که هیچ کس را جای باز نگذاش«: شیخ االسالم گفت که
  ».و اال هم قبلَ أعمالِهم، و عاداهم قبلَ أعمالِهم، ثُّم جازاهُم بأعمالِهم«: و هم وی گفته

بایـد خلق مشغول به پوستند مغز مـی. اند از اینکل این علم همه این است و خلق غافل«: شیخ االسالم گفت که
  ».یعنی حقیقت
  ».اشَرَةُ األضّدادِأَضْیَقُ السُّجُونِ مُع«: و هم وی گفته
  ».فَضْلُ المَقالِ عَلیَ الفِعالِ مَنْقَصَةٌ، وَفَضْلُ الفِعال عَلَی المَقالِ مَکْرُمَةٌ«: و هم وی گفته
  ».عَالمَةُ إعْراضِ اللّهُ عَنِ الْعَبْدِ أنْ یَشْغَلَهُ بِما الیَنْفَعُهُ«: و هم وی گفته
  ».لَمْ تَدْخُلْ يف حدِّ الْمَحَبَّةِ ما لم تَخْرُجُ من کُلِّیُّتِکَ«: و هم وی گفته

چـون . در جامه خانه چشمش بر مرقعی افتاد، در فکر شد که تا از درویشان در گرمابه کیست. وقتی به گرمابه رفت
ابـوعلی هـیچ . در رفت، درویشی را دید به خدمت بر پای ایستاده، بر سر جوانی اَمرد که پیش حجـام نشسـته بـود

اَمرد برخاست، آن درویش آب به سرِ وی فرو گذاشت و خدمت نیکو بجـای آورد و چـون چون آن جوان . نگفت
ابوعلی نیز به نظـاره . آن جوان بريون رفت، آن درویش نیز در خدمت وی بريون رفت. غسل کرد إزار خشک آورد

رْوَحه برگرفت آن درویش جامه به سر آن جوان فرو افکند و گالب بر وی افشاند و عود بسوخت، و مِ. بريون رفت
  .کرد و آیینه پیش وی داشت و هرچه بتوانست از جهد و امکان بجای آوردو او را باد می

چـه ! ای پسـر«: چون جوان برخاست تا بريون رود، درویش را صرب برسـید، گفـت. ننگریستآن جوان در وی می
. بیفتـاد و بمـرد و آن جـوان برفـت درویـش» !بمري تا برهی و به تـو بنگـرم«: گفت» باید کرد تا تو به من نگری؟

  .ابوعلی فرمود تا درویش را به خانقاه بردند و کفن ساخت و دفن کرد
ابوعلی بـه وی . رفت، آن جوان را دید در بادیه، مرقعی خشن پوشیدهپس از آن به مدتی، شیخ ابوعلی به حج می

هسـتم، ای شـیخ، و آن «: گفـت» رم؟بمـري تـا بـه تـو بنگـ: تو آن هستی که آن درویش را گفتـی«: نگریست، گفت



 

۱۴۲  

آن شـب . از آن روز به این کـار درآمـدم«: گفت» اینجا چون افتادی؟«: شیخ گفت» .خطایی بود که بر من رفت
از خواب درآمدم و توبـه ! اکنون باری به من نگر. بمردم و هم به من ننگریستی: به خواب دیدم، مرا گفتوی را 

ربیدم، و مرقع به گردن افکندم و با خدای عهد کردم کـه تـا زنـده باشـم هـر کردم و به سر خاک وی شدم و موی ب
سپارم، کفارت گفت آیم و به او میکنم و به سر خاک وی میزنم و حجی میشوم و به نام وی لبیک میسال می

  ».و کرد خود را

  ابوعلی الثّقفی، رحمه اللّه تعاىل -۲۴۹
ابـوحفص حـداد و حمـدون قصـار را دیـده بـود، و در . لوهاب اسـتنام وی محمد بن عبـدا. از طبقۀ رابعه است

و ابوعثمـان . نشابور امام و مقدم بود در اکثر علوم شرعی، همه را فرو گذاشت و بـه علـم صـوفیان مشـغول گشـت
و  در سنۀ ثمان و عشرین. و کان أحسنَ المشایخ کالماً يف عُیوبُ النَّفْسِ و آفات األعمالِ. حريی وی را نیکو گفتی

  .ثلثمائة برفته از دنیا
  ».أَلْعِلمُ باللّهِ حیاةُ الْقَلْبِ مِنَ الْجَهْلِ و نُورُ الْعَیْنِ مِنَ الظُّلْمَةِ«: وی گفته

هر که صحبت دارد بزرگان را نه بر طریق حرمت، حرام شود بـر وی فایـدۀ ایشـان و برکـات نظـر «: و هم وی گفته
  ».دا نگرددایشان و از نور ایشان هیچ چیز بر وی پی

  ».عیش آن که بر نومیدی زید«: گفت» تر و ناخوشرت؟عیشِ که صعب«: از وی پرسیدند که
الیَیْـأَسُ مِـنْ رَوْحِ اللّـهِ إلّـا . کفـر اسـت تعاىل نومیدی دری در کفر دارد، نومیدی از اللّه«: شیخ االسالم گفت که

  »)زمر/۵۳(حْمَةِ اللّهِ، و ال تَقْنَطُوا مِنْ رَ)یوسف/۸۷(الْقَوْمُ الْکافِرُونَ
  :گفت، در آن میانه این دو بیت را بخواندو روزی در محبت و احوال محبان سخن می

ــــــلِّ ســــــاعَةٍ ــــــدُّ يف کُ ــــــونُ الصَّ ــــــمْ یَکُ  إىل کَ
ـــــــــدکِ ـــــــــةٌ! رُوَی ـــــــــهِ کِفْایَ ـــــــــدَّهْرَ فی  إنَّ ال

 

ــــــــرا؟ ــــــــنيَ القَطیعــــــــةَ والْهجْ ــــــــمْ التَمُلِّ  وَکَ
 رِی الـــــــدَّهْرالِتَفریـــــــقِ ذاتِ البَـــــــیْنِ فَـــــــانْتَظِ

 

  »!ای همه را به هیچ بفروخته و هیچ را به همه خریده«: و در اثنای مجلس خود بسیار گفتی

  ابوعلی الکاتب المصری، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۵۰
پـري ابـوعلی . صحبت داشته با ابـوبکر مصـری و ابـوعلی رودبـاری. از کبار مشایخ مصر است. از طبقۀ رابعه است

گفتنـد از وی را مـه مـی. داشـتصاحب کرامات ظاهر بود، و ابوعثمـان مغربـی وی را بـزرگ مـی. ستمَشْتُوىل ا
  .رودباری، از بزرگی و تمامی علم

بـه خـواب دیـدمی و آن را  صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم هرگـاه چیـزی بـر مـن مشـکل شـدی، مصـطفی را«: وی گوید
  ».برپسیدمی

شـیخ بـه . در مصر یک مرید بود که چیزی به وی دادی، وی بمـرد شیخ ابوعلی کاتب را«: شیخ االسالم گفت که
بـه حـقّ . میان من و تو این واسطه بود و شرک، وی برفت و توحید من درسـت کـرد! الهی: سر قرب وی شد، گفت

  »!آن که توحید من ترا درست شد به رفنت وی، که با وی نیکویی کن
  ».ا مَنْ صَبَرَ عَلَیْناوَصَل إلَیْن«: گفته که تعاىل وی گفته که اللّه

تری از این دو، به فقر یا به غنا؟ به کدام یک مایل: ابوعلی کاتب را گفتند که«: شیخ ابوالقاسم نصرآبادی گوید که
  :پس این دو بیت برخواند. به آن که بلندتر است درجه و مرتبۀ آن: گفت

ــــــــارٍ ــــــــتُ بنَّظ ــــــــیوَلَسْ ــــــــب الغِن ـــــــر إىل جانِ ـــــــب الفَقْ ـــــــاء يف جانِ ـــــــت العَلْی  إذا کان
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 مـــــــا یَنـــــــوُبُنيو إنّـــــــي لَصَـــــــبّارٌ عَلـــــــی
 

ــــهُ أثْنــــــی عَلَـــــی الصَّــــــبْر  وَحَسْـــــبُکَ أنّ اللـّ
 

  ابوعلی مَشْتُوىل، رحمه اللّه تعاىل -۲۵۱
مَشتُول دهی اسـت بـر ده . شاگرد ابوعلی کاتب و ابویعقوب سوسی است. نام وی حسن بن علی بن موسی است

  .ۀ اربعني و ثلثمائة برفته از دنیافرسنگی مصر، وی آنجا در سن
بیـنم تـرا کـه دوسـت مـیمـی! یا با علـی: مرا گفت. به خواب دیدم صلّی اللّه علیه و سلّم پیغمرب را«: وی گفته که

: پس روی بـه مـن کـرد و گفـت! چنني است، یا رسولَ اللّه: گفتم. داری درویشان را و میل داری به صحبت ایشان
یلی درویشان و کفایت مهمات ایشان به پای کنم؟ برتسیدم که بـر دسـت مـن چیـزی رود کـه خواهی که ترا به وکمی

بـه شـرط : گفـت. به شرط عصـمت و کفایـت! یا رسولَ اللّه: گفتم. نباید، یا کاری پیش آید که به دست من برنیاید
  ».من خاموش شدم. عصمت و کفایت

شـد، دنـد بـه آرزوهـا و بایسـتها و آن همـه راسـت مـیپس از آن وی را کاری برخاست و درویشان روی به وی نها
 چه کرده بـودی«: وی گفت. پیش استاد خود، ابوعلی کاتب، آمد و آن را بازگفت. چون خواسته بود که به کفایت

  ».که ترا از میان درویشان بريون کرد؟ یعنی درویشی وناداشت به از کفایت و توان یعنی از جرم
و مـدد وی مـی صلّی اللّه علیـه و سـلّم کرد آن را، بلکه به فرمودۀ مصطفیود نمیاو بخ«: شیخ االسالم گفت که

  ».زنهار که غافل نباشی و از مکر و از غرور ایمن نشوی. کرد
: گفـت» .اممن برای این به تـو نیامـده«: گفت. یک دینار پیش وی نهاد. روزی یکی از این طایفه به وی درآمد

ه را بـا شـیخ » .رسـانمحقوق شما را بـه شـما مـی. اممن واسطه .دهمبستان که این را من نمی« آن عزیـز ایـن قصـّ
» .بردم که اکنون در دنیا کسی باشد کـه مثـل ایـن سـخن بگویـدمن گمان نمی«: شیخ گفت. بوعلی کاتب بازگفت

  ».لْقِیام بِحَقِّهامِثْلُهُ یَری هذِه، و یُوَفَّقُ لِ! رَحِمَ اللّهُ ابا علی«: گفت. قصۀ خواب وی را با شیخ بگفت
در بصره مـی. به بصره رفت به زیارت شیخ ابویعقوب سُوسی از مشتول ابوعلی مَشْتوىل«: شیخ االسالم گفت که
تا روزی به کویی فرو شد، دکان حالجـی دیـد شـاگرد وی بـر آن . پرسید که خانۀ وی کجاستگشت و از کس نمی

چـون بـه وی شـوی تـرا : گفت. آری: خواهی؟ گفتی را میو: گفت. نزدیک او رفت و حجرۀ او برسید. نشسته
آنگاه برفـت و دسـت بـه در حجـرۀ وی بازنهـاد، . که هر که به وی شود این گوید! برو گرد کردار گرد: خواهد گفت
من ترا نگویم که برو گرد کردار گرد، یعنی این کار نه همه کردار است، ! بیا بنشني: گفت. درشد! درآی: آواز آمد که

  ».زی هست مِه از کردارچی

  ابوعلی رازی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۵۲
ه یُریـدُ ان یُونِسَـک بنَفْسِـه،  عزَّو جَلَّ اذا رأَیتَ اللّهَ«: شیخ االسالم گفت که وی گفته یُوحِشُکَ مِن خَلْقِه، فاعْلَمُ أنـَّ

ا نجویی، بدان که مـراد او آن ترا از خلق وحشت دهد، از حاضر نیاسایی و غایب ر تعاىل یعنی هرگاه بینی که حق
  ».است که ترا با خود انس و آرام دهد

  ابوعلی خَريان، رحمه اللّه تعاىل -۲۵۳
وی را تکلیـف کردنـد . جمع کرده بود میان فقـه و ورع. فقیه بود شافعی. نام وی حسن بن صالح بن خريان است
تدر باللّه، صـاحب البلـد را گفـت کـه شـیخ گویند که علی بن عیسی، وزیر مق. که قاضی القضات شود، قبول نکرد

چنـد کـس بـر در خانـۀ وی موکّـل . وی بشـنید و پنهـان شـد. ابوعلی خَريان را بیارد تا قضا را بـر وی عـرض کننـد
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وی را «: خـرب بـه وزیـر رسـید، گفـت. ده روز زیادت بريون نیامد. ساختند که تا چون به آب محتاج شود بريون آید
ود که مردم بدانند که در مملکت ما کسی هست که قضای شرق و غرب را بر وی عـرض مقصود ما آن ب! بگذارید

  ».کردند، وی قبول نکرد
  ».إذا إسْتَنَدَ الرَّجُلُ نامَ عَقْلُهُ«: وی گفته

  ».چون دل بیدار بود، مرد معلق بود«: شیخ االسالم گفت که

  ابوعلی سريجانی، رحمة اللّه علیه -۲۵۴
بایـد و شـیخ برای سوزنی هفتاد بـار او را بـه بـازار فرسـتاد کـه بهـرت از ایـن مـی. افری رسیداند که وی را مسآورده

بعـد از هفتـاد بـار سـوزنگری . آورد تا هفتـاد بـاررفت و دیگری میابوعلی با بزرگی و ضعف و پريی خویش می
ادم بـیش نبـودی، کـه دلـت دریغـا کـه نـیم خـ«: آن مسـافر گفـت. بیاورد، تا چنان که او را باید سوزنی اختیـار کنـد

  ».کردم، اگر سوزنگر را نیاوردی هفتصد بارت بخواستم فرستادو من از برای تجربه می! بگرفت

  عبداللّه بن محمد، المعروف بالمرتعش، قدّس اللّه سرّه -۲۵۵
یخ عراق به بغداد بوده، یگانۀ مشا. نیسابوری است، از محلۀ حريه. کنیت وی ابومحمد است. از طبقۀ رابعه است
  .از اصحاب ابوحفص حداد است و جنید را دیده بود. است و ایمۀ ایشان

  ».شبلی و نکتۀ مرتعش، و حکایات خُلدی زَعْقَۀ: یب بغداد سه استعجا«: دانگفته
و مرتعش در بغداد بوده، در مسجد شونیزیّه، و آنجا برفته در سـنۀ ثمـان و عشـرین و ثلثمائـة، و در قـوىل ثـالث و 

  .عشرین
کرد پای برهنه و سر برهنه، و به هیچ شـهری هر سال هزار فرسخ سفر می. بوحفص وی را به سیاحت فرموده بودا

  .بیش از ده روز نبودی، و گاه بودی که سه روز بودی
ه آمـد، ابـراهیم قصـار بـه وی طبقـی نـان و انگـور فرسـتاد و مـرتعش را «: ابراهیم بن مُولّد گوید که مرتعش بـه رَقـّ

ود و مِیزَری، میزر را اِزار ساخت و پوستني را بفروخـت و بـه ثمـن آن نـان و انگـور خریـد و بـه ابـراهیم پوستینی ب
  »!حاىل هست، بريون آی تعاىل اگر ترا با اللّه. نان و انگوری را نان و انگوری: قصار فرستاد و گفت

! وی سخن مگویید و بر وی سـالم مکنیـدمادام که اینجاست با : ار ما را گفتابراهیم قّص«: د گوید کهابراهیم موّل
تو هنوز اینجایی، بـا ایـن همـه خـواری ! یا بامحمد: روزی به وی رسیدم، گفتم. وی مدتی دراز در رَقّه اقامت کرد
به جهت این من اینجا این قدر اقامت کردم، و اگر نـه مـن در شـهرهای دیگـر : که از جهت ما به تو رسید؟ گفت

  ».باشمچند روز بیش نمی
  ».هرگز خویشنت را به باطن خاص ندیدم تا خود را به ظاهر عام ندیدم«: مرتعش گفته که

  ».اشکال و تلبیس و کتمان«: گفت» تصوف چیست؟«: از وی پرسیدند که
  ».رُؤیةُ فَضْلِ اللّهِ«: گفت» أفضلُ؟ أَیُّ االَٔعْمالِّ«: و هم از وی پرسیدند که
  :پس این بیت بخواند

 ا ســـــــــــــــــــــاعَدَْتإنَّ المَقـــــــــــــــــــــادیرَ إذ
 

ــــــــــــــت ــــــــــــــازم أُلْحِقَ ــــــــــــــاجزُ بالح  الع
 

  ».أَفضَلُ األرزاقِ تَصْحیحُ العُبُودیَّةِ و مُالزَمةُ الخِدْمَةِ علی السُّنَّةِ«: و هم وی گفته
 ناگـاه. اول کار من آن بود که مـن دهقـان پسـری بـودم در نیسـابور، بـر در خانـۀ خـود نشسـته«: و هم وی گفته که

بـا خـود . ای بر سر، و به سوی من اشارت کرد و به وجهی لطیف چیزی خواسـتبر و کهنه عی درـّرقجوانی آمد مُ
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بـانگی بـر مـن . کند؟ و وی را هیچ جواب نـدادمدارد که سؤال میجوانی است تندرست، از این شرم نمی: گفتم
من بیخود شدم و بـه روی . به صَدْرُکَأعوذُ باللّهِ مِمّا خامَرَ سِرُّکَ وَ اخْتَلَجَ : پس گفت. زد که از آن بسیار برتسیدم

چـون بعـد از . خادمی از خانه بريون آمده بود و سر من در کنار خود نهاده و مردم بسیار گرد من درآمـده. درافتادم
چـون شـب رسـید . حسرت بسیار خوردم و از آنچه کرده بودم پشیمان شدم. مدتی با خود آمدم، آن جوان رفته بود

در خواب دیدم و آن جوان با  رضی اللّه تعاىل عنه ب شدم، حضرت امريالمؤمنني علی رابه غایت غمگني در خوا
از . الیُجیـبُ مـانِعَ سـائِلِه تعـاىل إنَّ اللّـهَ: گفـتکـرد و مـیکرد و سرزنش مـیحضرت امري به من اشارت می. وی

بـه . شنیدم که پدرم مرده اسـتبعد از پانزده سال . خواب درآمدم و هرچه داشتم تفرقه کردم و روی به سفر آوردم
 تعـاىل خـدای. درخواستم که مرا خالصی دهد از مرياثی که بـه مـن رسـیده بـود تعاىل نشابور بازگشتم و از خدای

ام بینم و هرگز از شرمندگی وی خاىل نشدهعنایت کرد و از آن خالص شدم و همیشه چشم آن جوان را بر خود می
  ».برسم تعاىل دایو نخواهم شد تا به آن وقت که به خ

  عبداللّه بن محمّد بن مَنازل، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۵۶
وی را طریقتـی اسـت کـه بـه آن ، از بزرگـان مشـایخ نشـابور بـوده. کنیت وی ابومحمد اسـت. از طبقۀ رابعه است

  .ار و طریقت از وی گرفته و عالم بوده به علوم ظاهرصحبت داشته با حَمدون قّص. رد استـّمتف
نیم مرد نصرآبادی است که مردمان را بـه بـد نـام نـربد و مـرد . من مردی و نیم شناسم«: رگی گفته از مشایخ کهبز

  ».تمام عبداللّه بن منازل که مردمان را خود نام نربد
یعنی به نیاز و حرمت و . هرکه در این به زور درآید فضیحت شود و هرکه به ضعف درآید قوی شود«: وی گفته که
  ».رآید نه به دعوی و قوتارادت د

  ».کسب و ذلّ سؤال و ذلّ رد نچشیده باشد هیچ خري نیست در آن کس که ذلّ«: و هم وی گفته که
هرکه الزم گرداند مر نفس خود را چیزی که به آن محتاج نباشد، ضایع گرداند از احوال خود «: و هم وی گفته که

  ».چاره نداشته باشدمثل آن از چیزهایی که به آن محتاج باشد و از آن 
اگر درست شود بنده را در همۀ عمر یک نفس که از ریا و شرک پاک باشد، هر آینه برکـات آن «: و هم وی گفته

  ».نفس در آخر عمر به وی سرایت کند

  عبداللّه حَدّاد رازی، رحمه اللّه تعاىل -۲۵۷
فـرو گـذارد، وی را در پـريی فـرو گذارنـد و را در جـوانی  تعاىل هر که حق اللّه: وی گفته«: شیخ االسالم گفت که

  ».یاری ندهند

  عبداللّه بن عِصام المَقْدِسی، قدّس سرّه -۲۵۸
حقیقـت ایـن ! یا رسـولَ اللّـه: گفت. به خواب دید صلّی اللّه علیه و سلّم وی مصطفی را«: شیخ االسالم گفته که

باید خلق باشی از وی خاىل باشی، یعنی می که چون با تعاىل شرم داشنت از حق: کار که ما درآنیم چیست؟ گفت
. که چون به ظاهر با خلق باشی به باطن با حق باشـی و شـرم داری از وی کـه بـه بـاطن نیـز مشـغول خلـق باشـی

بخشـودن : گفـت! بیفـزای! یا رسول اللّه: گفتم. بر اثر وی برفتم. این بگفت و برفت صلّی اللّه علیه و سلّم رسول
بایـد کـه بـه ظـاهر بـا خلـق باشـی و بـر  سبحانه ق باشی، یعنی وقتی که به باطن با حق باشیبر خلق وقتی که با ح

  ».ایشان ببخشایی و حقوق ایشان را ضایع نگردانی
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  عبداللّه نَباذانی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۵۹
بـا ! اللّـه یـا رسـولَ: به خواب دیدم، گفـتم صلی اللّه علیه و سلّم مصطفی را«: شیخ االسالم گفته که وی گفت که

با آن قوم که به میهمـانی شـوند، یعنـی درویشـان، نـه بـا آن قـوم کـه مهمـانی کننـد، یعنـی : کدام قوم نشینم؟ گفت
  ».توانگران

  ابوالخري التَّیْناتی األقطع، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۶۰
فرسـنگی مصـر و گوینـد کـه غالمی بوده به تَیْنات، که دهی است بـه ده . اد استـّنام وی حم. از طبقۀ رابعه است

اند، و وی را به دو دست دیده. بافتزنبیل بافتی، کس نداند که چون می. تینات از مصّیصه است از والیت مغرب
نَعَـمْ، الکِـالبُ یَـأْنِسُ «: قـالَ» !بَلَغْنا أنَّ السِّباعَ تَأنِسُ بِکَ«: و با شري مؤانست داشت، قیل له. چون کسی نبودی

  ».بعضُها ببعضٍ
  .در سنۀ نیِّف و اربعني و ثلثمائة برفته از دنیا. وی زینهار زمني بود در وقت خود، و مُشرِف بر احوال خلق

صحبت داشته با ابوعبداللّه جلّا و جنیـد و غـري ایشـان از مشـایخ، و در . وی را آیات و کرامات بسیار و ظاهر بوده
  .طریقۀ توکل یگانه بود

  ».ند مُرایی است و هر که حال خود ظاهر کند مدعیهرکه عمل خود ظاهر ک«: وی گفته
ایـن چـه «: گفـت. رفـتوی بر کنار دریا بود، آن مرد را بدیـد کـه بـر آب مـی. رفتوقتی یکی را دید که بر آب می

ایـن چـه بـدعت «: رفت، گفـتو وقتی دیگر دیگری را دید که در هوا می» !روبدعت است؟ با خشکی آی و می
  »!اکنون برو«: گفت» .به حج«: گفت» روی؟کجا می«: آخر بانگ بر وی زد که» !وراست؟ فرود آی و می
کرامات فروش تا وی را قبول کنند مغرور است و کرامات خر، اگرچه بانگ سگ نکند، «: شیخ االسالم گفت که

 صـوفی عـارف از. آن زهّـاد و ابـدال را خـوش آیـد. یعنی حقیقت نه کرامات است، ورای آن چیزی اسـت. سگ
  ».وی کرامات کرامات است. کرامات مه است

مرقـع در گـردن : ابـوالخري تینـاتی مـرا گفـت کـه«: که از مرو شیخ االسالم گفت که عباس بن محمد الخلّال گوید
  »شوی به طرسوس و بیت المقدس؟ چرا به کنجی باز ننشینی و روی با او کنی؟افکنده کجا می

  ».ی که تو نباشیآن کنج کجا بود؟ جای«: شیخ االسالم گفت
مـرا . یناتی شـدم بـه زیـارتدر خانۀ ابوالخري تَ«: که نام وی هارون شیخ االسالم گفت که ابوصالح حدثانی گفت

. نیـت مکـه دارم: امسـال بـه کجـا نیـت داری؟ گفـتم: گفـت. به طرسـوس: کنی؟ گفتماکنون سفر کجا می: گفت
هـا و دریاهـا پراکنـده آن را نیکو نداشتید، شما را در بادیه شما را چیزی داد، حق آن ندانستید و تعاىل اللّه: گفت
چرا نه وقت خـود . گویمآری، حج و غزا را می: گویی؟ گفتحج و غزا را می! ای شیخ: ابوصالح گفت. ساخت

  »را غنیمت گريید و به آن باز نشینید؟
پـري . شـومخواست که به سفر مـی از وی دستوری. مریدی پیش ابوالقاسم خلّال مَرْوَزی شد«: شیخ االسالم گفت

  »چرا دریا نباشی که نرود و تريه نگردد؟: پري گفت. آب که نرود تريه گردد: روی؟ گفتچرا می: گفت
با فرشتگان مـی: گفتم. وعلیکم السّالم: گفت. روزی شیخ نشسته بود«: یکی از اصحاب ابوالخري تَیْناتی گوید که

  ».گذشت، بر من سالم کرد او را جواب دادمدم در هوا مینه، که یکی از فرزندان آ: گویی؟ گفت
کـردم، تـا در مسـجد بـريون آمـد و چون وداع وی می. یناتی رفتمبه زیارت ابوالخري تَ«: ابوالحسني قَرافی گوید که

 از وی بسـتدم و! لیکن این دو سیب را بـا خـود بـردار. داریدانم که با خود معلوم برنمیمی! یا اباالحسني: گفت
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یکـی از آن دو سـیب را بـريون آوردم و بخـوردم، خواسـتم کـه . سه روز بـرفتم، هـیچ فتـوح نرسـید. در جیب نهادم
خوردم و باز در جیـب مـن پیـدا پس از آن سیبها می. دیگری را بريون آرم دیدم که هر دو سیب در جیب من است

آنهـا . شدند و توکل را بر من فاسـد سـاختندبه خاطر من رسید که این سیبها معلوم من . شد تا به موصل رسیدممی
. کنـدمرا سیب آرزو می: گویدرا از جیب بريون آوردم و بنگریستم، دیدم که درویشی خود را در عبایی پیچیده می

. چون از وی برگذشتم، در دل من افتاد کـه شـیخ ابـوالخري آن سـیبها را بـه وی فرسـتاده بـود. هر دو را به وی دادم
  ».رویش را طلب کردم نیافتمبرگشتم و آن د

از . یناتی بودم، با من از بدایت حال خود حکایت آغـاز کـردپیش شیخ ابوالخري تَ«: گوید کهیکی از این طایفه می
مـرا گمـان آن شـد کـه در . دسـتی گنـاهی کـرد، بربیدنـدش: ب دست بریدن شما چه بود؟ گفـتسب: وی پرسیدم که

دیگر هیچ نگفتم تا آن که بعـد از چنـد سـال بـا . اشد، واقع شده استدست بریدن بجوانی از وی کاری که سبب 
نسبت به ایشان واقع شده بـود،  سبحانه جمعی از مشایخ به وی رسیدم، با یکدیگر از مواهب و کراماتی که از حق

نگ ابوالخري را از آن، خاطر به ت: گفتی ارض رسید، و در آنجا هر کسی سخنی میگفتند تا سخن به ّطسخن می
شناسم رود و فالن در یک روز؟ من غالمی حبشی میگویید که فالن در یک شب به مکه میچند می: آمد، گفت

: خـود گفـت که روزی در جامع طرابلس نشسته بود و سر در مرقع کشیده، خوشی حرم به خـاطر وی آمـد، در سـرّ
  .در حرم یافت چون سر از جیب مرقع بريون آورد، خود را! کاش من اکنون در حرم بودمی

ایـن غـالم حبشـی وی اسـت پـس یکـی از آن : آن جماعت در یکدیگر نگریستند وبا یکدیگر به اشارت گفتند کـه
دسـتی گنـاهی کـرد، : سبب بریدن دست شما چه بود؟ گفـت: پرسند کهاصحاب می: جماعت گستاخی کرد و گفت

من مـردی بـودم از مغـرب، : گفت. را بگوییخواهیم که سبب آن گویی، میمدتهاست که این می: گفتند. بربیدند
دوازده سـال دیگـر در میـان . دوازده سال آنجا بودم، از آنجا سفر کردم. به اسکندریّه آمدم. مرا هوای سفر خاست

  .توان بوداسکندریه شهری است معمور، آنجا می: گفتند. شَطا و دِمْیاط اقامت کردم
بر کنار خلـیج دمیـاط خـانگکی : کردی؟ گفتچون معاش می. نیستاما در میان شطا و دمیاط هیچ نوع آبادانی 

خوردنـد، چـون شـبانگاه چیـزی مـی. آمدنـداز نی ساخته بودم، و در آن زمان راهگذریان بسیار به دمیاط فرود می
کـردم و نصـیب ریخت، در آن با سگان مزاحمت میای که مینان ریزه. افشاندندهای خود را بريون سَور میسفره
از زمـني . شد در نواحی خانۀ من بَرْدی بسیار بوددر تابستان قوت من این بود، و چون زمستان می. گرفتمد میخو
ایـن بـود قـوت . انـداختمخوردم و آنچه از آن خشک و سبز بود میکندم و بیخ آن را، که تازه و سفید بود، میمی
  .من

بـری کـه بـا خلـق در قوتهـای ایشـان شـریک چنـان گمـان مـیتو ! ای ابوالخري: من در دادند که ناگاه روزی به سرّ
سـوگند بـه ! الهی و سیدی و مـوالیی: گفتم! ایکنی، و حال آن که در میان معلوم نشستهنیستی و دعوی توکل می

دوازده روز . عزت تو که هرگز دست به آنچه آن را زمني رویاند دراز نکنم و هیچ نخورم جز آنچه تو به مـن رسـانی
دوازده روزدیگـر فـرض و سـنت مـی. عاجز شدم بعد از آن از نفل. گزاردمماز فرض و سنت و نَفْل میگذشت، ن

. گـزاردم، بعـد از آن از قیـام عـاجز شـدمدوازده روز دیگـر فـرض مـی. گزاردم، بعد از آن از سنت هم عاجز شدم
شود، که دیگر فرض از من فوت میگزاردم، بعد از آن از نشسنت نیز عاجز شدم، دیدم دوازده روز دیگر نشسته می

ای کـه از آنـم سـؤال بر من خدمتی فـرض کـرده! الهی و سیّدی: خود گفتم بردم و در سرّ تعاىل پس پناه به خدای
ل کـن، و بـه آن به آن رزقی که ضمان شده. ای که به من رسانیخواهی کرد و رزق مرا ضمان شده ای بر مـن تفضـّ

و هیچ نگفت کـه آن  اه دیدم که در پیش من دو قرص پیدا شد و در میان آن چیزیناگ! ام مرا مگريعهدی که بسته
بعد از آن . یافتمپس دایم آن دو قرص را از این شب تا شب دیگر می چه چیز بود، و از اصحاب هم کسی نرپسید
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  . باید شد به غزااشارت چنان شد که به جانب ثَغر می
 در صـحن مسـجد جـامع شخصـی قصـۀ زکّریـا. ، و اتّفاقاً روز جمعه بودبه جانب ثغر روان شدم تا به دهی رسیدم

در نفس خود . گفتو دو نیمه کردن وی به ارّه، و صرب کردن وی بر آن می. و در آمدن وی در درخت علیه السالم
پـس . ممردی صبار بوده است، اگر مرا نیز مبتال گردانی به بالیی صـرب کـن علیه السالم زکریا! الهی وسیدی: گفتم

  .از آن روان شدم تا به انطاکیه رسیدم
پـس . ای آوردندبرای من شمشريی و سرپی و حربه. بعضی از دوستان من مرا دیدند، دانستند که عزیمت ثغر دارم

ای، کـه بـريون سـور روز در بیشه. شرم داشتم که از ترس عدو در پس سور مقام گريم تعاىل به ثغر رفتم و از خدای
نهادم و محـراب بردم و سرپ را به آن باز میآمدم و حربه را به زمني فرو میتم و شب به کنار دریا میبود، مقام گرف

. گشتمگزاردم به بیشه باز میچون نماز صبح می. گزاردمکردم و تا روز نماز میساختم و شمشري را حمایل میمی
ای وی سرخ شده بود و بعضی سبز بود و شبنم هبعضی از روزها نظر کردم، چشم من به درختی فتاد که بعض میوه

دست به آن درخـت دراز کـردم . عهد مرا بر من فراموش گردانیدند. مرا خوش آمد. درخشیدبر آن نشسته بود و می
آنچه در دست . بعضی در دهن گذاشتم و بعضی در دست، که عهد را فرا یاد من دادند. و از میوۀ آن چیزی گرفتم

و سـرپ و حربـه را دور . وقت محنت و ابـتال رسـید: ه در دهان بود بینداختم و با خود گفتم کهداشتم بریختم و آنچ
هنوز نیک قرار نیافته بودم که جمعی سواران و پیادگان گـرد . انداختم و بر جای بنشستم، و دست در سر خود زدم

ري آن نـواحی سـوار ایسـتاده اسـت و دیدم کـه امـ. بردند تا به ساحل رسانیدندمرا می! برخیز: من درآمدند و گفتند
گروهی سواران و پیادگان گرد بر گرد وی و جماعتی از سیاهان، که روز پیشرت قطع طریـق کـرده بودنـد، پـیش روی 

پـس از آن . ای از بنـدگان خـدای، تعـاىلبنـده: چـه کسـی؟ گفـتم: چون پیش امري رسـیدم، گفـت. اندوی بازداشته
پس حکم ! کنیدوی مهرت شماست، خود را فدای وی می: گفت. نی: ید؟ گفتندشناسوی را می :سیاهان پرسید که

آوردند و از هـر کـدام یـک دسـت و یـک پـای مـییک یک را پیش می! دستها و پایهای ایشان را بربید: کرد که
: ندگفت. دست خود را دراز کردم، بربیدند! پیش آی و دست خود دراز کن: چون نوبت به من رسید، گفتند. بریدند

دست من گناه کرده بود، پای را چه ! الهی و سیدی: دراز کردم و روی به آسمان کردم و گفتم! پای خود را دراز کن
خواهیـد کـه کنیـد؟ مـیچه می: گناه است؟ ناگاه سواری که در میان ایستاده بود، خود را بر زمني انداخت و گفت

آن امـري خـود را از اسـب بینـداخت و دسـت . ام مرا گفتآسمان بر زمني فرود آید؟ این فالن مرد صالح است و ن
ام مـن در اول تـرا بحـل کـرده: گفتم! مرا بحل کن: گریست کهبریدۀ مرا برداشت و ببوسید و در من آویخت و می

تر کـه هـم دسـت بریـده کدام مصیبت از این عظیم: بعد از آن بگریستم و گفتم. دستی بود گناهی کرده بود، بربیدند
  »م آن دو قرص از دست برفت؟شد، و ه

بـه روزگـاری : وی گوید که. پريی بوده زُهَري بن بُکَري نام، وی عالم بوده و صاحب تصنیفات«: شیخ االسالم گفت
شـبی در خـواب .  در چشم نیامدی و ایشان را کسی نداشتمی، مگر آنان را که بـه اصـل از عـرب بودنـدىلمرا موا

ایـن همـه کـه دیـدی همـه ! ای پسـر بُکَـري: ق جوق تا به در آسمان، مرا گفتنـددیدم از این طایفه حلقه حلقه و جو
  ».اند ازعجم، در میان ایشان یک تن است از عربمواىل

و چنـدی را نـام » .من سیزده ابوالخري شناسم از این طایفه، همه مواىل بودند سَیِّدان جهـان«: شیخ االسالم گفت
ابـوالخري » .عَسْقَالنی و ابوالخري حِمْصـی و ابـوالخري مـالکی و ابـوالخري حبشـیابوالخري تَیْناتی، و ابوالخري «: برد

  .حبشی پسني ابوالخري است



 

۱۴۹  

  ابوالخري حبشی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۶۱
  .وی به مکه مجاور بوده. کردندشیخ عمو و شیخ عباس به دیدار وی فخر می
  »گویند؟ردان میکجایند آنان که جوانم«: وقتی شخصی در مسجد حرام آمد و گفت

شـیخ ابـوالخري . سـاعتی گذشـت» جـوانمردان ایناننـد؟«: پس اشارت به صوفیان کرد، و بر سـبیل حقـارت گفـت
آن سخن را که آن شـخص گفتـه بـود، دانسـته . آمد، با هیبت و خشم تمام، زردی بر روی وی پدید آمدهحبشی می

  ».انمردی باید تا جوانمرد بیندگوید کجایند جوانمردان؟ جوکیست آن که می«: پس گفت. بود
  .و گویند که وی همان است که قرب وی در ابرقوه است

غالمـی بـود حبشـی مـر بعـض خواجگـان . و نام وی اقبال بود و لقب وی طاوس الحرمني، و کنیـت وی ابـوالخري
: گفتوی میهمواره خواجۀ . اشتغال تمام داشت سبحانه جُرجان را، و در اوان بندگی نیز به بندگی حضرت حق

خـواهی، مـرا اگـر مـی«:گفـت. روزی بـر وی الحـاح بسـیار کـرد. خواسـتو وی هیچ نمی» !از من چیزی خواه«
و خواجه بـودی و به حقیقت تام من چندین سال است که ترا آزاد کرده«: خواجه گفت» !آزاد کن خاصّةً لوجهِ اللّهِ

چـون بـه آنجـا . به قصـد زیـارت یکـی از مشـایخآورد، خود را وداع کرد و روی به بغداد  و من بنده، پس خواجۀ
الم یـا ابـالخري«: چون سالم کرد، گفـت. رسید، آن شیخ مُشرِف بر موت بود مشـتاق بـودیم و تـو را ! وعلیـک السـَّ

زادهمـا  و وی را وصیت به مجـاورت حـرمني شـریفني» .لقبی است شریف که در حجاز به آن مشرف خواهی شد
  ».مقصود تو آنجا حاصل خواهد شد«: و گفت کرد اللّهُ تعاىل شرفاً

شصـت سـال در مکـه و «: وی گفتـه. شصت سال مجاورت حرمني کرد که هرگز از هیچ کس هیچ چیز طلب نکـرد
شـرم نمـی: هرگاه خواستم که از کسی سؤال کنم هاتفی آواز داد کـه. مدینه مجاورت کردم و سختیهای بسیار کشیدم

  »کنی، آن را پیش غري ما خوار گردانی؟می داری که رویی که به آن سجدۀ ما
السَّالم علیک یا «: در آمدی و گفتی علی ساکِنِها الصَّلوة و السّالم اند که هرگاه که به روضۀ مقدّسۀ مصطفویّهگفته

  ».وَعلیک السَّالمُ یا طاوسَ الحَرَمَیْن«: جواب آمدی که» !رَسُولَ الثّقلني
ةً وَال یَـری لِنَفْسِـه الحُرُّ مَنْ یُوجِبُ «: وی گفته عَلی نَفْسِه خِدْمَةَ الْأحرار، وَالْفَتـی مَـنْ الیَـری لِنَفْسِـه عَلـی أحَـدٍ مِنـّ

  ».اسْتِغْناءً عَنْ أحَدٍ
  ».برّ تجارت احرار است، و تواضع سود ایشان«: و هم وی گفته که

  .در سنۀ ثالث و ثمانني و ثلثمائة برفته از دنیا

  رحمه اللّه تعاىلابوالخري عَسْقالنی  -۲۶۲
ل شـد و  به بغداد آمد و چندگاه اقامت کرد و با مشایخ صحبت داشـت و از آنجـا بـه یکـی از دیههـا رفـت و متأهـّ

  .همانجا وفات کرد

  ابوالخري حِمْصی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۳
  .تُوفّی بعدَ العشر و ثلثمائة. بادیۀ کعبه را بارها بر قدمِ توکّل قطع کرد

  ن شَیْبان الکرمانشاهی، قدّس اللّه تعاىل روحهابراهیم ب -۲۶۴
وی را مقامـات بـود در ورع و . شیخ جبل بـود در وقـت خـویش. کنیت وی ابواسحاق است. از طبقۀ رابعه است

  .است از اصحاب ابوعبداللّه مغربی و ابراهیم خواصّ. تقوی که خلق از آن عاجزند
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ابـراهیم حجـةُ اللّـهِ عَلَـی الْفُقَـراءِ و أهْـلِ األدابِ و «: گفـت» در وی چـه گـویی؟«: از عبدالله مَنازل پرسیدند کـه
  ».المُعامِالتِ

  .در سنۀ سبع و ثالثني و ثلثمائة برفته از دنیا
هر که حرمت مشایخ نگاه ندارد، به دعویهای دروغ و گزافهای بی فروغ گرفتار شود و به آن فضـیحت «: وی گفته
  ».گردد

نعلني من، بایـد کـه در وی نگـاه نکنـی، یعنـی در صـحبت بایـد کـه تـرا : گوید که چون درویش«: و هم وی گفته که
  ».ملک نباشد

علـم بیـاموز از بـرای آداب ظـاهر و ورع را پیشـه گـري از بـرای آداب : ت کرد کـهپدر مرا وصیّ«: و هم وی گفته که
ه کسی از وی روی بگرداند بـاز مشغول گرداند، که کم افتد ک تعاىل باطن، و دور باش از آن که ترا چیزی از خدای

  ».دولت آن یابد که روی به وی آرد

  ابوزید مَرْغَزی خراسانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۵
به کرمانشاهان رسید، ابراهیم شَیْبان . شدخواجه ابوزید مرغزی، فقیه خراسانی به حج می«: شیخ االسالم گفت که

الزم گرفـت عمـارت دل خـود را و پـس از آن سـه حـج  آن سال حج را بگذاشت و صحبت وی را. را آنجا یافت
در خانـه دفـن کردنـد بـه . چون خواجه ابوزید از دنیا برفت، آن روز بارانی عظیم بـود، بـريون نتوانسـتند بـرد. کرد

  ».چون خواستند که بريون برند، در گور نبود. عاریت که باز بريون برند
  ».ه بود، که از آن پري و صحبت وی یافته بودآن والیت نه از فقه یافت«: شیخ االسالم گفت که

  ابراهیم بن احمد بن المولّد الصّوفی الرَّّقی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۶
ه اسـت. کنیت وی ابواسحاق اسـت. از طبقۀ رابعه است ا و . از کبـار مشـایخ رَقـّ ه جلـّ و فتیـان ایشـان بـا ابوعبداللـّ

  .و اربعني و ثلثمائة برفته از دنیاابراهیم قصاررَقّی صحبت داشته و در سنۀ اثنتني 
: گفـت» !مـرا وصـیتی کـن«: گفت. برادر وی، ابوالحسن علی بن احمد، وی را پس از وفات وی به خواب دید

  ».عَلَیْکَ بالقِلَّةِ و الذّلَّةِ إىل أنْ تَلْقِیَ ربَّکَ«
  ».لْحَقِّ، سبحانهحَقیقَةُ الفَقْرِ اَنْ الیَسْتَغْنَی الْعَبْدُ بِشَیءٍ سِوَی ا«: وی گفته

آید مرا از کسی که بشناخت که وی را راهی است بـه خداونـد وی، چـون زنـدگانی عجب می«: و هم وی گفته که
  »).زمر/۵۴(وَأَنیبُوا إىل رَبِّکُمْ وَأسْلِمُوا لَهُ: گویدمی تعاىل کند با غري او؟ و حال آن که خدای

ر خود قصد زیارت مسلم مغربی کردم چون به مسـجد وی درآمـدم، من در ابتدای ام«: و هم ابراهیم رَقّی گوید که 
آن شب آنجا ببودم، روز دیگـر . رنج من ضایع شد: با خود گفتم که. امامی کرد و الحمد را چند جای خطا خواند
عـاجز . دیگـری بـر اثـر مـن آمـد. بازگشـتم. شريی بر راه خفته بود. به قصد طهارت خواستم تا به کرانۀ فرات روم

وی گـوش هـر یـک . چون شريان وی را بدیدنـد، تواضـع کردنـد. مسلم از صومعه بريون آمد. ، بانگ برگرفتمشدم
یـد؟ آنگـاه مـرا ام شما را که با مهمانـان مـن کـار مگرينگفته! ای سگان خدای، عزّوجلّ: بگرفت و بمالید و گفت

راست کـردن بـاطن تـا به برتسید، و ما اید تا از خلق میظاهر مشغول شدهبه راست کردن  اشم یا ابااسحاق: گفت
   .خلق از ما برتسند



 

۱۵۱  

  ابراهیم الجیلی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۷
  .از زمني گیل بوده، پريی بزرگ و با شکوه بوده این طایفه را، وقت صافی داشته

مشـعوف  بـه وی. ابراهیم گیلی به عمّ زادۀ خود مبـتال شـد، وی را بزنـی کـرد«: شیخ ابواألزهر اصطخری گوید که
این چیست که مـن : وقتی با خود گفت. شد، چنانکه از بیقراری در دوستی وی از نزدیک وی برنتوانست خاست

درآنم؟ اگر من به این حال به آخرت روم، من که باشـم؟ بـه شـب برخاسـت و غسـل کـرد و نمـاز کـرد و بزاریـد و 
. عت زن را تـب گرفـت و روز سـیم را برفـتدر سـا! تو آن اوىل که بودی دل مرا آن حال اول بـازده! الهی: گفت

  ».پای برهنه و سر برهنه به بادیه درآمد. ابراهیم وی را دفن کرد و با سر وقت خود شد

  ابراهیم دهستانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۸
آن وقت که در این دیار اهل کالم پدیـد آمدنـد، «: شیخ االسالم گفت که شیخ محمد قصاب بدامغان مرا گفت که

برخاستم و به شـیخ ابـراهیم دهسـتانی رفـتم کـه از وی برپسـم، یعنـی از مـذهب و سـخن . بودمز آن رنجه میمن ا
! الیَعْرفُـه احـدٌ غـريُه! محمد باز گرد: چون پیش وی رسیدم، هنوز با وی از آن چیزی نگفته بودم،مرا گفت. ایشان

  ».اللّه را جز اللّه کسی نشناسد
  ».يف ذاتِ اللّهِ جَهْلٌ ألْعِلمُ«: سخن ذوالنون است که
چون او را به قرآن و سنت بشناسی، او را به او . او را نتوان شناخت جز به او و سخن او«: شیخ االسالم گفت که

عقـل مخلـوق اسـت بـر . بـه عقـل مجـرد او را نتـوان شـناخت. بشناخته باشی، یعنی شناخت تصدیقی و تسـلیمی
و عقـل و قیـاس خـود . کـه او خـود گویـد! با تـو سـخن گویـد بپـذیرهرکه در او از او . همچون خودی داللت کند

  ».مپذیر، که ایمان سمعی است نه عقلی

  ابراهیم مَرْغینانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۶۹
آنچه گوش دریابد علم است، و آنچه فهم دریابد حکمت است و آنچه به او «: شیخ االسالم گفت که وی گفته که

  ».ستبشنوی و به او دریابی حیات ا

  ابراهیم نازُویه، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۰
  .ابوحفص را دیده و با ابوعثمان حريی صحبت داشته. از مشایخ نشابور است. کنیت وی ابواسحاق است

نام وی ابراهیم بن محمد بن سعید است، اما از صورت نیکـوی وی و . و وی را در فتوت شأنی بوده است عظیم
  .ب کردندخوش خواندن، وی را نازُویه لق

  مظفّر کرمانشاهی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۲۷۱
ه خـراز صـحبت داشـته بـود، و بـا . ر مشایخ جبل است و از فقرای صادقاز کبا. وی از طبقۀ رابعه است با عبداللـّ

  .استاد عباس شاعر است. در طریقت خود یگانۀ مشایخ بود. بزرگرت از وی نیز
سیکی نماز کردی، و سیکی قـرآن خوانـدی و سـیکی . بخش کرده بود وی شب را به سه«: شیخ االسالم گفت که

  :گفتیزاریدی و این بیت میمناجات کردی، بر خود می
ــــــةُ الهَـــــــوی کَبَـــــــدی  قـــــــد لَسَـــــــعَتْ حیـّ
ـــــــه ـــــــغِفْتُ ب ـــــــذي شَ ـــــــبِ اّل ـــــــريُ الحبی  غَ

 

ـــــــــــال طبیـــــــــــبٌ لَهـــــــــــا وَال راقـــــــــــي  فَ
 »فَعِنْـــــــــــــــدَهُ رُقیَتـــــــــــــــی وَتِریـــــــــــــــاقي

 



 

۱۵۲  

  ».لَ قَلْبَهُ لِمَوْالهُ وَجَسَدَهُ لِخَلْقِهالعارفُ مَنْ جَعَ«: وی گفته
مَنْ صَحِبَ األحْداثَ عَلی شَرْطِ السَّالمَةِ و النَّصیحةِ أدّاهُ ذلِکَ إىل الْبَالءِ، فَکَیْفَ بِمَـنْ صَـحِبَهُم «: و هم وی گفته

  »عَلی غريِ شَرْطِ السَّالمَةِ؟
باشد و سعی تو در وی بر حد اضطرار، و ترک تو مر آن را بـر باید که نظر تو در دنیا برای اعتبار «: و هم وی گفته
  ».سبیل اختیار

  ».فقري آن که به او حاجتش نباشد«: گفت» فقري کیست؟«: از وی پرسیدند که
  ».از آن به او حاجتش نباشد که حاجتش همه او باشد و بس«: شیخ االسالم گفت

  ابوالحسني بن بُنان، رحمه اللّه تعاىل - ۲۷۲
  .با ابوسعید خرّاز صحبت داشته و نسبت خود به وی درست کند در تیه برفته از دنیا. رابعه است از طبقۀ

وقتی ابوالحسـني بنـان در وجـد و رقـص بـود و ابوسـعید خـرّاز «: ابوعثمان مغربی گوید که ابوعلی کاتب گفت که
  ».زدبرای وی دست می

  ».د و من بر کنار نیلهمۀ خلق در بادیه تشنه باشن«: ابوالحسني بنان گوید که
  ».را مگر بزرگ قدری به نزدیک او تعاىل بزرگ ندارد قدر دوستان اللّه«: و هم وی گوید که

  ابوالحسني بن هند الفارسی، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۳
صـحبت . از کبـار مشـایخ فـارس اسـت و علمـای ایشـان. نام وی علی بن هند القُرَشـی اسـت. از طبقۀ رابعه است

  .عفر حَذّا و بزرگرت از وی چون عمرو بن عثمان و جنید و طبقۀ ایشانداشته با ج
و خشـنود دارد بـه هـر چـه بـر وی  بر بساط قرب خود جای دهد، وی را راضـی تعاىل هر که را خدای«: وی گفته

  ».گذارند، زیرا که بر بساط قرب بی رضایی و ناخشنودی نباشد
ترک شکایت است و با امرها و فرمانهای وی آن کـه بـه نشـاط دل و به  تعاىل حسن خُلق با اللّه«: و هم وی گفته

  ».طیب نفس به آن قیام نمایی و با خلق به نیکوکاری و بردباری
دَّةَ الیـری بَعْـدَها «: و هم وی گفته إجْتَهدْ اَنْ التُفارِقَ بابَ سَیِّدِکَ بِحالٍ، فانَّه مَلْجأُ الْکُـلِّ، فَمَـنْ فـارَقَ تِلـک السـَّ

  ».وَال مَقاماً قَراراً
  :وقال

ــــــــیْهم ــــــــرُّ اِلَ ــــــــي اَفِ ــــــــنْ کُرْبَت ــــــــتُ مِ  کُنْ
 

ـــــــــــرُّ؟ ـــــــــــأَیْنَ المَفَ ـــــــــــي فَ ـــــــــــمُ کُرْبَت  فَهُ
 

. شیخ ابوالحسني هند با جمعـی در شـرياز در دعـوتی بـود، و مـن در سـفر بـودم«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته که
ه بگذاریـد: گفته بود کـه البتـه نصـیب وی : دیگربـاره گفتـه بـود .دنـدجماعـت عـذری گفتـه بو! نصـیب ابوعبداللـّ

ابوالحسني هند برخاست و جامه در زیر بغـل گرفـت . اتفاقاً من رسیدم، درآمدم و سالم کردم. بگذاشتند! بگذارید
ام؟ آنچـه هـیچ خـوردنی داریـد، کـه مـن گرسـنه: پس مـن گفـتم. قُلوبُ المؤمِننيَ التَکذِبُ: گفتگشت و میو می

  ».دگذاشته بودند آوردن

  ابواألدیان، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۴
وی را از آن ابواألدیــان گفتنــد کــه در همــۀ دینهــا منــاظره کــردی و . و نــام وی علــی. کنیــت وی ابوالحســن اســت

عالم بوده و صاحب . در ایام جنید بوده و با ابوسعید خراز صحبت داشته. وی بصری است. مخالفان را بشکستی



 

۱۵۳  

  .لسان
ابواألدیان . گذشتروزی میان ابواألدیان و میان مجوسیی سخنی می«: وی گفته که. نام وی را غالمی بود احمد

کند و اگر نه چنني است، که به طبع خود کار می: کند و مجوسی گفتکار می تعاىل آتش به اذن خدای: گفت که
ق بر آن کردند کـه آتشـی اتفا. کند به دین تو درآیمکار می تعاىل چنانچه محسوس بنمایی که آتش به فرمان خدای

هیزم بسیار جمع کردند و آتش عظیم برافروختنـد و مـردم بسـیار حاضـر . برافروزند و ابواألدیان در میان آتش رود
ابواألدیان سجاده انداختـه بـود و نمـاز مـی. چون هیزم تمام بسوخت، اخگرها را بر روی زمني پهن کردند. آمدند
ایـن : چون به آخر رسید روی با مجوسی کرد و گفت. باالی اخگرها برفت چون سالم باز داد برخاست و بر. کرد

  ».مجوسی مسلمان شد. کفایت است یا نوبتی دیگر درآیم؟ چون این سخن بگفت، روی در هم کشید
: گفـتم. ای دیـدم مقـدار سـیبیمالیـدم، در زیـر انگشـت پـای وی آبلـهچون شب درآمـد، وی را مـی«: احمد گوید

رفتم غایـب بـودم، چـون بـه آخـر آتـش رسـیدم حاضـر گشـتم و آن چون بر سر آتش می: گفت این چیست؟! شیخا
  ».یمسخن بگفتم و اگر این حضور در میانۀ آتش بودی، بسوخت

تـی از وق. هرگاه که وی به حج رفتی، از خانۀ خـود لبیـک زدی و از آنجـا احـرام گرفتـی«: شیخ االسالم گفت که
ک مـی! سَرْدی مکن: گفتند. گرفت حج باز آمد و زود لبیک زدن ایـن بـار : زنـی؟ گفـتاکنون باز آمدی، باز لبیـّ

  .یک هفته برنیامد که از دنیا برفت» .زنزنم، که لبّیک او را میلبّیک نه حجّ را می

  ابوجعفر محمد بن علی النّسوی، المعروف بمحمد علیّان، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۵
  .ا بوده، از اجّلۀ اصحاب ابوعثمان حريیاز کبار مشایخ نس. از طبقۀ رابعه است
و در  وی امام اهل معارف است، وی از نسا قاصد به ابوعثمان آمدی به پرسیدن مسایل از وی«: محفوظ گوید که

  ».نان نخوردی و خواب نکردی و بر طهارت رفتی و چون طهارت بشکستی، نرفتی تا طهارت نکردی راه آب و
عثمان رفتی، روا بودی طعام خوردن و بی طهارت رفـنت، امـا او نـه بـه ابوعثمـان اگر به ابو«: شیخ االسالم گفت

  ».رفت مقصود وی چیزی دیگر بودمی
کند، وی مدعی است و هر که بی خواست وی بر وی هرکه به اختیار و خواست خود اظهار کرامت می«: وی گفته

  ».شود، وی وىل استکرامتی ظاهر می
و احسان وی یک طَرْفة العـني خـاىل نیسـتی و چـون  ّرـِداری کسی را که هرگز از بچون دوست ن«: و هم وی گفته

  » دعوی محبت کسی کنی که یک طرفة العني در مقام موافقت وی نباشی؟
آرام گـريد،  تعـاىل وی را فـرو گـذارد و هرکـه بـا اللّـه تعـاىل آرام گريد، اللّه تعاىل هرکه با غري اللّه«: و هم وی گفته

  ».با دیگران را بر وی ببُرَدطریق آرام 

  ابوسعید االعرابی، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۶
بصری األصل است، به مکـه سـاکن شـده بـود عـالم بـوده و . نام وی احمدبن محمد است. از طبقۀ خامسه است

  .فقیه
وری و با جنید صحبت داشته و بـا عمـروبن عثمـان و ابوالحسـني نـ. وی را برای این طایفه تصنیفهای بسیار است

در سنۀ اربعني او احدی و اربعني و . حسن مُسوحی و ابوجعفر حفّار و ابوالفتح حمال، قریب است به طبقۀ چهارم
  .ثلثمائة برفته از دنیا

  .در وقت خود شیخ حرم بود



 

۱۵۴  

الیکـونُ قُـرْبٌ إلّـا : در آنجـا گفتـه. های توحید، سخت نیکووی را جزوی است در نکته«: شیخ االسالم گفت که
  ».نزدیکی نگویند تا مسافت نبود. مَّةَ مَسافَةٌوثَ

پس چون نیک بنگری قُـرب بُعـد . در قرب دوگانگی است که یکی به دیگری نزدیک بود«: شیخ االسالم گفت
  ».تصوف یگانگی است. باشد

  ».التَّصَوُّفُ کُلُّهُ تَرْکُ الْفُضُولِ، وَالْمَعرِفَةُ کُلُّها األعرتافُ بِالْجَهْل«: وی گفته
  ».ال یَکُونُ الشُّوقُ إلّا إىل غایبٍ«: و هم وی گفته

دوسـت مـن . مـن نـه دورم، غایـب مُشـتاق بـود: تو مشـتاقی؟ گفـت: داود طایی را گفتند که«: شیخ االسالم گفت
  ».حاضر است

سـتان بعضی از اخالق دوستان خود با دشمنان داده تا به آن بـر دو تعاىل اللّه«: و هم ابن االعرابی گفته است که
  ».آسایندکنند و به آن سبب دوستان وی میوی تعطف می

  ابوعمرو الزُّجاجی، رحمه اللّه تعاىل -۲۷۷
. نیسـابوری االصـل اسـت. اند نام وی ابـراهیم اسـتنام وی محمدبن ابراهیم است، و گفته. از طبقۀ خامسه است

  .صحبت داشته با ابوعثمان حريی و جنید ورویم و خواص
ال در مکه مجاور بوده در حرم بول نکرده و موی نینداختـه تعظـیم حـرم را ونزدیـک بـه شصـت گویند که چهل س
  .حج گزارده بود

به مکه بودم، و مشایخ وقت چون کتانی و ابوالحسـني مـزیِّن کبـري و صـغري و غريایشـان از «: ابوعمرو نُجید گوید که
رفتـی، وی حکـم کـردی و بـه وی حوالـت  زدند، و صدر همه ابوعمرو زجاجی بود و چون سخنمشایخ حلقه می

  ».کردام و به آن فخر میمن سی سال خالی جنید به دست خود پاک کرده: پیوسته گفتی که. کردندی
  .در سنۀ ثمان و اربعني و ثلثمائة برفته از دنیا

یعنی اگر از وجود بشریت من چیـزی . النْ یَنْتَقِصْ مِنَ البَشَریّةِ شیءٌ أَحَبُّ اِىلَّ مِنْ أنْ أمْشي عَلَی الماء«: وی گفته
  ».کم شود، دوسرت از آن دارم که بر آب بروم

بـه قصـد حـج بـريون آمـدم، چـون بـه . مادر من بمرد و از وی پنجاه دینار مرياث به من رسید«: و هم وی گفته که
: یسـت، گفـتمهـیچ بهـرت از راسـتی ن: با خود چه داری؟ با خود گفـتم: بابل رسیدم، مرا شخصی پیش آمد و گفت

بسـتان کـه : گفت. آن را بشمرد، همچنان یافت که گفته بودم. همیان را به وی دادم! به من ده: گفت. پنجاه دینار
چاره نیست و الحـاح : گفت. خواهمنمی: گفتم! سوار شو: پس از مرکب خود فرود آمد که. راستی تو مرا بگرفت

بـود تـا از دنیـا سال آینده به من رسید در مکه و با من مـی. سمرمن هم بر اثر تو می: گفت. سوار شدم. بسیار کرد
  ».برفت

برات من بده، که حج گزاردم و یاران تو مرا به تـو نشـان دادنـد «: گویند که در موسم حج عجمی پیش وی آمد که
بـه . دانـشیخ سالمت صدر و سادگی وی را دید، دانست که یاران با وی مـزاح کـرده» .که برات حج از تو بستانم
ساعتی برنیامد که آن عجمی بازگشـت و بـه » !یا رَبِّ أعْطِنِیَ البَراءَة: آنجا رو و بگوی«: ملتزم اشارت کرد و گفت

  ».هذِه بَراءَةُ فالنِ بن فالنِ مِنَ النّارِ. بسم اللّه الرَّحْمنِ الرَّحیمِ«: دست وی کاغذی و به خط سبز بر آن نوشته که

  محمد الزُّجاجی، رحمه اللّه تعاىلابراهیم بن یوسف بن  -۲۷۸
از کبـار اصـحاب . انـدوی را در تـاریخ مشـایخ آورده. والـد ابـوعمرو زُجـاجی اسـت. کنیت وی ابواسـحاق اسـت



 

۱۵۵  

  .ابوحفص است و در طریق مالمت و خالف نفس صاحب مذهب است
يف  کَـةٌ، وَقَـدَ سـاعَدْتُ نَفْسـي مَـرَّةًيف خِالفِ الـنَّفْسِ عَلـی دَوامِ الْأوقـاتِ بَرَ«: از وی حکایت کنند که گفته است

  ».تدارُکُها إىل سِننيَ خُطْوَةٍ فَما اَمْکَتَني

  جعفربن محمد بن نُصَري الخُلدی الخواص، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۷۹
وی حصـريباف . بغدادی اسـت، و خُلـد محلّتـی اسـت از بغـداد. کنیت وی ابومحمد است. از طبقۀ خامسه است

نید و ابراهیم خواص است، و با نوری و رویم و سمنون و جُرَیری صحبت داشته بود و با غري ایشان شاگرد ج. بود
  .از مشایخ وقت و عالم بوده به علوم این طایفه و صاحب جمع کتب و تواریخ و حکایات و سري مشایخ بوده

  ».فهدویست دیوان دارم از آن مشایخ، و دو هزار پري شناسم از این طای«: وی گفته که
  ».شَطْح شبلی و نکتۀ مرتعش و حکایت من: عجایب عراق سه چیز است«: وی گفته که

به بغداد برفته، در سنۀ ثمان و اربعني و ثلثمائة و قرب وی به شونیزیّه است، . وی پري شیخ ابوالعباس نهاوندی است
  .نزدیک قرب سری سقطی و جنید

قاضی ابومنصـور هِـرَوی . را دیده بود و از وی حدیث داشتام که وی من یک تن دیده«: شیخ االسالم گفت که
  ».وی را به بغداد دیده بود

  ».اَلْفُتُوَّةُ إحْتِقارُ النَّفْسِ وَتَعْظیمُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمنيَ«: وی گفته که
  » .کُنْ شَریفَ الْهِمَّة، فانّ الهِمَمَ تبلُغ بِالرَّجُلِ لَا المُجاهَدات«: و هم وی گفته

عبایی پیچیده بود، ناگاه برخاست  در در بیت المقدس بودم، دیدم که مردی همه روز خود را«: ی گفته کهو هم و
آن که دوغبا و پالوده دهی یا آنکه این قندیلهای خانـۀ تـرا . داریکدام را دوسرت می: و روی به آسمان کرد و گفت

این مرد روسـتایی اسـت یـا از اولیـاء اللّـه  یا: من با خود گفتم. درهم شکنم؟ پس به جای خود بازگشت و بخفت
در میان آن که من در فکر کار وی بودم، دیدم که شخصی درآمد و با وی زنبیلی بزرگ و به راسـت و چـپ . است
. پس از زنبیل دو غبا و پـالوده بـريون کـرد! برخیز: نگریست تا وی را دید آمد و باالی سر وی بنشست و گفتمی

آن شخص برخاسـت و ! این باقی را به فرزندان خود بر: پس گفت. د، چندان که خواستآن فقري بنشست و بخور
  .برفت

نی، مـن هرگـز وی را ندیـده بـودم : شناختی؟ گفتبخدا بر تو که تو این مرد را می: من در عقب وی برفتم و گفتم
مـن مـردی فقـريم و حمـاىل مـیچند روز بود که فرزندان من از من دوغبا و پالوده خواسته بودند و . غري از امروز

امروز یک دینار کسب کردم و حوایج . خواهیدفتوحی رساند، بکنم آنچه می تعاىل هرگاه که خدای: گفتم که. کنم
ای برخیز آنچـه پختـه: خواب بر من غلبه کرد بخفتم، هاتفی آواز داد که. آنچه گفته بودند، خریدم و به خانه آوردم

ایم، آنچـه از وی بمانـد بـه که ما این را برای وی ساخته! خود را در عبا پیچیده بنه به مسجد بر و پیش آن مرد که
فرزنـدان آن را پـیش آوردنـد تـا بخـوریم، برداشـتم و اینجـا آوردم، چنانکـه . از خواب درآمـدم! فرزندان خود آور

  ».دیدی
ماهُم، وَلَوْ کـانُوا هُـم لَمـا کـانُوا هُم «: گفت» عارفان کیانند؟«: شیخ االسالم گفت که از جعفر خلدی پرسیدند که

  ».اگر ایشان ایشانند نه ایشانند. هُم، ایشان نه ایشانند
صوفی نبود اگر بود صوفی نبود و آنچنان است کـه وی گفـت و آن : مُعْتَز با من گفت که«: شیخ االسالم گفت که
  ».ندانم که وی از که شنیده بود. نه به طاقت وی بود
شـخص در پـريهن ! تر از این که دید در جهان؟ نیست در هسـت نهـانشگفت! سبحان اللّه«: شیخ االسالم گفت



 

۱۵۶  

  ».کالبد در دل گم و دل در جان و جان در آن که زنده به آن است جاودان! گویند که او نه آنروان و می

  ابوالحسن الصّوفی الفُوشَنْجی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۰
ابوعثمـان حـريی را . از یگانگان جوانمردان خراسـان بـود. احمد بن سهلنام وی علی بن . از طبقۀ خامسه است

دیده بود و در عراق با ابوالعباس عطا و جریری صحبت داشته بود و در شام با طاهر مقدسی و بـوعمرو دمشـقی 
  .صحبت داشته و با شبلی در مسایل سخن گفته بود

وم المعامالت، و أَحْسَنِهم طَریقَةً يف الفُتُـوَّةِ و التجریـد، و کـان خَلِقـاً و هو من أعْلَم مشایخ وَقْتِهِ بِعُلوم التّوحیدِ و عل
  .مات سنة ثمان و اربعني و ثلثمائة. دَیِّناً متعهداً لِلْفُقَراءِ

  .از پوشنگ بوده و به نشابور نشسته و طریقت صوفیان نیکو دانسته و سفرهای نیکو کرده
احتالم افتد، چیزی بدهم بـه درویـش کـه آن از خلـل افتـد در لقمـه یـا  هرگاه مرا«: وی است که عهد کرده بود که

تنهـا بـود اِزار از پـای بـريون کـرد و بـر مغـیالن . وقتـی در بادیـه بـود، وی را احـتالم افتـاد» .ای نه راسـتاندیشه
  .انداخت تا هر که برسد بردارد وفا کردن عهد را

  ».قیقَةُ، و قد کان قبلُ حقیقة وال اسماسمٌ والحَ«: گفت» تصوف چیست؟«: وی را پرسیدند که
الخَفیـفُ يف ذاتِـه و أخْالقِـه و أفعالِـه «: گفـت» ظریـف کیسـت؟«: ابوعثمان مغربی گوید کـه از وی پرسـیدند کـه

  ».وَشَمائِله مِنْ غَريِ تَکَلُّفٍ
بـاطن ایشـان بهـرت اولیـا کـه : انـدمردم سه گـروه«: گفت کهابوبکر رازی گوید که شنیدم که ابوالحسن فوشنجی می

است از ظاهر ایشان و علما که ظاهرو باطن ایشان برابر است و جهال که ظاهر ایشان بهرت اسـت از بـاطن ایشـان، 
  ».طلبنددهند و از دیگران انصاف میخود انصاف نمی
  ».لَیْسَ يف الدّنیا شیء أَسْمَجُ مِنْ مُحِبٍّ لِسببٍ و عوضٍ«: و هم وی گفته

  حسني بن محمد بن المُهَلّب الشريازی، رحمه اللّه تعاىلبُندار بن ال - ۲۸۱
عـالم . از اهل شرياز است، به أرّجـان بـوده و تـربتش آنجاسـت. کنیت وی ابوالحسني است. از طبقۀ خامسه است

شاگرد شبلی است و بـا جعفـر حـذّا صـحبت داشـته و . بوده به اصول، و وی را در علوم حقایق زبانی است نیکو
در . استاد ابوعبداللّه خفیف است و میان ایشان مفاوضات است در مسایل بسیار. داشتبزرگ میشبلی قدر وی 

در آن سال که شیخ ابوعلی کاتب برفته، و شیخ ابوزُرعـۀ طـربی وی را . سنۀ ثالث و خمسني و ثلثمائه برفته از دنیا
  .غسل کرده
  »رسی و در چه کاری؟از کجا می: نه از ادب است که از یار خود پرسی که«: وی گفته

  ».وفا به عهد«: گفت» تصوف چیست؟«: ازوی پرسیدند که
  ».وفا به عهد آن است که هرچه بر دل گذشت که برای او بکنی، آن را بکنی«: شیخ االسالم گفت

فرق میان ما و شما آن است که هرچه ما بگوییم بکنیم، و شما هرچه بـر دل گـذرد «: وقتی عیّاری با صوفیی گفت
  ».دبکنی

  ».پیشني خاطر که بر دل گذرد از حق بود«: اند کهشیخ االسالم گفت که مشایخ گفته
ای دهـد از از معرفـت چیـزی بـه بنـده تعاىل اللّه«: شیخ ابوالحسن جَهْضم همدانی گوید که بُندار اَرّجانی گفت که

نستاند و بـه وی بگـذارد حجـت را، آن را از وی باز تعاىل اللّه. بندگان خود و آن بنده به موجب آن معاملت نکند
  ».گريد و در زیادت دربندد وی به آن حساب کند اما زیادتی بارتا فردا با 



 

۱۵۷  

  ».هرکه نه در زیادت است در نقصان است و این صعب است این قوم را«: شیخ االسالم گفت
  ».صُلُ لَهُ الْکُلُّ حَقیقَةً وَهُوَ الحقُّ، سبحانهمَنْ لَمْ یَتْرُکِ الْکُلِّ رسماً يف جَنْبِ الْحَقِّ، الیَحْ«: و هم بُندار گفته

  ابوعمرو بن نُجَید السُّلمی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۸۲
لمی از . از طبقۀ خامسه است لمی اسـت، جـد شـیخ ابوعبـدالرحمان السـّ نام وی اسماعیل بن نُجَید بن احمـد السـّ

تُوُّفی سنة سّت او . ین کسی از ایشان که برفته از دنیاجانب مادر، وی از کبار اصحاب ابوعثمان حريی است و آخر
  .خمس و ستني و ثلثمائة

اشت وقـت و دجنید را دیده بود و از کبار مشایخ وقت خود بود و وی را طریقی خاص بود از تلبیس حال و نگاه
  .حدیث فراوان داشت و ثقه بود

شـد،  هیچ کس هیچ نداد، ابوعثمان تنگـدل. بیدروزی ابوعثمان از برای خرج بعضی از ثغور مسلمانان چیزی طل 
دو هـزار درم در آنجـا، پـیش   ،ایچون شب درآمد، ابوعمرو بعد از نماز خفنت کیسه. چنانچه در مجلس بگریست

ابوعثمان خرم شد و وی را دعای خـري » !خواستید صرف نماییداین وجه را در آنچه می«: ابوعثمان آورد و گفت
ما به ابوعمرو بسیار امیدوار شدیم، کـه ! ای مردمان«: ابوعثمان به مجلس بنشست، گفت چون بامداد شد و. کرد

ابوعمرو از میان مردم برخاست و بر سـر جمـع » .جزاه اللّه خرياً. دوشنبه دو هزار درم به جهت ثغر مسلمانان آورد
ابوعثمـان » .بـه وی بـاز دهـم آن را به من باز دهید تـا. آن از مال مادر من بود و وی به آن راضی نیست«: گفت

چه شـود کـه «: چون شب درآمد، باز آن را پیش ابوعثمان برد و گفت. بفرمود تا آن کیسه را آوردند وبه وی دادند
  .ابوعثمان بگریست» این وجه را چنان صرف کنید که غري ما کسی نداند؟

  ».رُبَّ سُکوتٍ أبْلَغُ مِنْ کَالمٍ«: وی گفته
  ».کَرُمَتْ عَلَیه نَفْسُهُ هانَ عَلَیه دینُهُمَنْ «: و هم وی گفته
  ».تربیةُ األحسانِ خَیْرٌ مِنَ األحْسانِ«: و هم وی گفته

نّةِ وَدَوامُ «: گفـت» آن چیست کـه بنـده را از آن چـاره نیسـت؟«: و از وی پرسیدند که ةِ عَلَـی السـُّ مُالزَمَـةُ العُبُودیـَّ
  ».المُراقَبَةِ

  ».وَحْشَةٌ تعاىل غَريِ اللّهِاالُٔنْسُ بِ«: و هم وی گفته

  عبداللّه بن محمّد بن عبدالرحمان الرّازی الشَعرانی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۳
بـه اصـل از ری بـوده و بـه نشـابور بـزرگ شـده بـا جنیـد و بـا . کنیت وی ابومحمـد اسـت. از طبقۀ خامسه است

مـد حامـد و غريایشـان از مشـایخ قـوم ابوعثمان و محمد بن الفضـل و رویـم و سَـمنون و بـوعلی جوزجـانی و مح
. وی را ریاضات عجب اسـت. داشتصحبت داشته و از کبار اصحاب ابوعثمان بود و ابوعثمان وی را بزرگ می

  .در سنۀ ثالث و خمسني و ثلثمائة برفته از دنیا. عالم بوده به علوم این طایفه و حدیث داشت و ثقه بود
  ».را بر موافقت خلق، که وی کار کننده بود بر موافقت خالق تعاىل عارف نرپستد اللّه«: وی گفته که

  ».معرفت حجاب بدرد میان بنده و اللّه، تعاىل«: و هم وی گفته که
  ».دنیا آن است که محجوب گرداندترا از اللّه، تعاىل«: و هم وی گفته که
  ».شکایت و تنگدىل از اندکی معرفت زاید«: و هم وی گفته که
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  لسّريوانی، رحمه اللّه تعاىلابوالحسني ا -۲۸۴
اسـتاد ابوالحسـني سـريوانی صـغري اسـت، از سـريوان مغـرب بـوده اسـت . نام وی علی بن محمد السّريوانی اسـت

  .بزرگ بوده و به دمیاط نشستی
 کـلُّ«: شیخ ابوسعید مالینی آورده در اربعني مشایخ که ابوالحسني سريوانی کبري گوید که سهل عبداللّه تُستَری گویـد

  ».مَنْ لَمْ یَکُنْ لِحَرِکَتِه وَسُکُونِه إمامٍ یَقْتَدي بِهِ يف ظاهِرِه ثُمَّ یَرْجِعُ إىل باطِنِه قُطِعَ بِه
  ».الرِّضا فَوْقَ المُوافَقَةِ مَعَ مایَبْدُو مِنَ الغَیْبِ«: و هم وی گوید

  ».حَیْرَفیهمإلْزَمِ الْفُقَراءَ، فانَّ الْ«: خواص گفت. و هم وی از خواص طلب وصیت کرد

  ابوالحسني القَرافی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۵
شـاگرد . و قرافه دهی است به مصر و گویند که وی به دمیـاط بـوده. نام وی علی بن عثمان بن نصر القَرافی است

تـه از صد و ده سال عمر وی بوده در سنۀ ثمانني و ثلثمایة برف. ابوالخري تَیْناتی و ابوالحسن الصایغ الدینوری است
  .دنیا

. قَرافی یگانۀ دنیا و بی نظري بود در وقت خویش و بس حادّ النّظر و حاضـر الوقـت بـود«: شیخ االسالم گفت که
  ».با عام سنی بود و با خاص عارف و در خود موحد بود و نشان خود گم

اتی و قَرافـی و حُصـری و شـیخ ابـوالخري تَینـ: شیخ االسالم به آخر عمر ده تن از مشایخ متأخّرین اختیار کـرده بـود
اینهـا «: گفـتعلی بُندار صريفی و نصرآبادی و سـريوانی صـغري ونهاونـدی و قصـاب و خرقـانی و طـاقی، و مـی

  ».جدااند
چـون وقـت نمـاز شـد وی را در . دست و پـای او ببسـتند و در آب انداختنـد. وقتی قرافی در کشتی احتساب کرد
  .صف اول دیدند جامۀ وی تر ناشده

  ».زندۀ او را کسی نکشد، که وی به روح دیگر زنده است«: سالم گفت کهشیخ اال
چون ترا چیزی دهنـد بـه خـالف شـریعت، واجـب بـود کـه «: شیخ االسالم گفت که سیّد السّادات قرافی گوید که

  ».پنهان داری

  ابوسلیمان نیلی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۶
مد و بوسه بر سر قرافـی داد، و ابوسـلیمان سـخت خَلَـق جامـه ابوسلیمان نیلی به قرافی آ«: شیخ االسالم گفت که

بینم، اما در میان دو ابـروی تـو حکومـت ترا بس خَلَق جامه می! یا با سلیمان: قرافی به وی نگریست و گفت. بود
بعد از آن وی را، پس از صوفیگری، به مغـرب حـاکم . نهی، اما حاکمی در آن میاندو خشت زیر سر می. بینممی
  ».دندکر

مـن تـرا در میـان دو . گویند که مجردتر جهـان تـوییاکنون می! یا بابکر«: وی را گفت. ابوبکر دُقّی به قرافی آمد
در میان دو گهواره نشسته بود و . پس از آن چندان برنیامد که زنی خواست، وی را دو فرزند آمد» .بینمگهواره می

  .کردسخن قرافی را یاد می
  .عجایب بسیار استقرافی را در فراست 

  ابوسلیمان خواص مغربی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۷
. شد بر خری نشسته، مگس خر را بگزیـدوی است که وقتی در گزستانی می. از این طایفه است، از مشایخ مغرب
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خر روی باز پس کرد و به زبـان فصـیح . چوبی بر سر خر زد. خر بجست و پای وی در درخت گز آمد و افگار شد
  »!زنیکه بر دماغ خود می! دِه« :گفت

  .وَهُوَ مِنْ أقران ابی الخري، مات بدمشق

  ابوالقاسم نصرآبادی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۸۸
شـیخ اهـل . مولد و مقام وی نشابور بوده است. نام وی ابراهیم بن محمد بن مَحْمویه است. از طبقۀ خامسه است

خـود، عـالم بـوده بـه انـواع علـوم از حفـظ سـنن و علـم تـواریخ و در زمان . اشارت و حقایق و لسان تصوف بود
شبلی و واسطی را دیده بود، و با ابوعلی رودباری و مرتعش . شاگرد ابراهیم شَیبان است. مختص به علوم حقایق

ابوعثمـان مغربـی پـذیرۀ وی آمـد و بـه . آخر عمر به مکه رفـت. و ابوبکر طاهر ابهری، و غري ایشان صحبت داشته
بسی بر نیامد که » .بلکه چه جای تست؟ جای من است«: وی گفت» مکه چه جای تست؟«: ت با وی گفتطیب

سببی افتاد که ابوعثمان به نشابور آمد، و آنجا برفت، و نصرآبادی بـه مکـه مجـاور شـد و همانجـا برفـت، در سـنۀ 
  .اثنتني و سبعني و ثلثمائة

اِذا بَدالَکَ شیءٌ مِنْ بَوادِی الحقِّ، فَـال «: ت مرا که وی گفتشیخ االسالم گفت که اسماعیل، پسر نصرآبادی، گف
  ».اللّهُ، تعاىلتَلْتَفِتْ بِها اِىل جَنَّةٍ وَال إىل نارٍ والتُخْطِرْهُما بِبالِکَ، و اذا رَجَعْتَ عَنْ ذلِکَ الحالِ، فَعَظِّمْ ما عظَّمَهُ 

  ».و الرّاغبُ يف الْمُعطي عَزیزٌ الرّاغِبُ يف العَطاءِ ال مقدارَ لَهُ،«: و هم وی گفته

  ابوبکر رازی بجلی، رحمه اللّه تعاىل -۲۸۹
. مرزوق بوده از لقـای مشـایخ. به نشابور بوده از کبار مشایخ خراسان است. نام وی محمدبن عبداللّه الرازی است

  .ر بیکندی استاستاد ابوعبدالرحمان سُلَمی است و سُلمی تاریخ خود بنابر تاریخ وی کرده، شاگرد ابوبک
وی را بـه وی . در نشابور در کار کودکی مبـتال شـد. وی را وقتی بود عظیم و قبول بسیار«: شیخ االسالم گفت که

  .وی را دیگر بار قبول پدید آمد. آخر معلوم کردند به خالف آن بود. متهم کردند و مهجور ساختند
این چـه بـود کـه واقـع شـد و آن از ! ایّها الشّیخ«: تشیخ علی بُندار صريفی با وی گف. روزی در جامع نشسته بود

اگر عزم ابراهیم و صدق و یقني موسی و عصمت عیسی و همت و صـرب احمـد ! ای پري«: گفت» کجا افتاد ترا؟
کسی را بود و نگاهداشت وی نبود، چون باد فتنه جهد، همه را باد بـربد و مـرد  صَلواتُ اللّهِ علیهم أجمعني عربی

  ».بوددر میان آن 
بـس فتنـه آمیـز اسـت و «: گفـت» در سـماع چـه گـویی؟«: شیخ االسالم گفت که کسی ابوبکر رازی را گفت که

آن وقـت ! دوسـت پـدر«: گفـت» اند؟نه مشایخ آن کرده«: گفت» !دارطرب انگیز، خویشنت را از فتنه گوش می
  »!که وقت تو چون وقت ایشان شود، تو هم چنان کن

  رحمه اللّه تعاىل یزبان،لابوبکر فا -۲۹۰
  .جنید را دیده بود عمر وی دراز کشید. بزرگ بوده. از بخارا است

در سنۀ سبعني و ثلثمائة به بخارا شـدم بـه زیـارت شـیخ ابـوبکر «: شیخ االسالم گفت که شیخ عمو با من گفت که
مـرا . و سـالم کـردمپـیش وی درآمـدم . ای بود یک در داشت، وی در آنجا بـودوی را طلب کردم، خانه. فالیزبان

در میـان خـوردن بـه . خـوردممن گرسنه بودم، دست دراز کردم و می. نان بود و جوز و نمک. بنشاند و سفره آورد
گـریم، کـه ابوالقاسـم که من از شـادی مـی! بخور: من دست باز کشیدم، مرا گفت. گریستوی نگاه کردم، وی می
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شود که در کویی دو حجره بود، در یکی از آن دو حجره از ایـن زود زود بود که این سخنان چنان : جنید مرا گفت
. را نکند که از آن حجره بـه ایـن حجـره آیـد و از ایـن سـخنان شـنوده آن کس را ک. سخنان بود و در آن دیگر نبود

  ».آید به طلب این کار، هنوز این کار نیک استاکنون که از هرات کسی به بخارا می

  رحمه اللّه تعاىل ابوالحسني الحُصْری، -۲۹۱
شیخ عراق . به اصل از بصره بوده و به بغداد نشسته. نام وی علی بن ابراهیم البصری است. از طبقۀ خامسه است

  .است
لسـان . تـر از ویتـر و بـزرگ سـخنتر از وی، و نیکـو زبـانکس ندیدم از مشایخ تمام حال«: شیخ سُلَمی گوید که

حنبلی مذهب . حید مخصوص بود و کس در توحید و تفرید چون وی نگفتیالوقت بود و یگانۀ مشایخ، به علم تو
  ».بود

انـد سخن شنوان بسیار بوده. وی شاگرد شبلی است وشبلی را خود جز وی شاگرد نبوده«: شیخ االسالم گفت که
بلی اند از وی، اما این حدیث جداست، یعنی مرياث شبلی وی گرفته بود و حصری را استاد جز شکه سخن شنیده

  ».أنْتَ دیوانة مثلی، بینی و بینک تالیفٌ اَزَّىل: وی را گفتی. نبود و شبلی در کار وی دور فرا بوده
  .تراطنه بتر بود و حصری بلته آابن خفیف ب. حصری و ابوعبداللّه خفیف همتای یکدیگر بودند

  ».شیخ عمو حصری را ندیده بود«: شیخ االسالم گفت که
گفـتم چـون بـازگردم بـه . ام، در سنۀ احدی و سـبعني و ثلثمائـة بـه مکـه شـدما ندیدهمن حصری ر«: وی گفت که

سال خرب به مکه رسید که حصری به بغداد و ابوعبداللّه خفیف به همان . زیارت حصری و ابوعبداللّه خفیف شوم
  ».شرياز برفت

  .حدی و سبعني و ثلثمائةسنة ا. یومَ الجُمُعَةِ من شهر ذی الحجة رحمه اللّه تعاىل تُوُفّی الحصری
  ».الصُّويف الیَنْزَعِجُ يف اَنْزِعاجِه، والیَقِرُّ يف قَرارِه«: وی گفته

  ».الصّوفّی الّذي الیوجَد عَدَمِه، وَالیُعدَم بعدَ وُجُودِه«: و هم وی گفته
ای : آمد که از من راضی هستی که من از تو راضیم؟ ندا! الهی: سحرگاهی مناجات کردم و گفتم«: و هم وی گفته

  ».اگر تو از ما راضی بودی، رضای ما طلب نکردی! کذاب
عَلَیْکُمْ يف أَوَّلِ األمْرِ بالْإِنْفِراد، ثُمَّ تَزُورُونَ الْمَشایخَ يف الْمَعـارِفِ، ثُـمّ «: گفت» !ما را وصیتی کن«: وی را گفتند

  ».تَقِفُونَ عَلَی التَّفریدِ باسْقاطِ الحَدَثانِ
کـنم، مگـر از وقتی که اوقات و انفاس بر من تنگ شود، از هیچ چیز طلب راحت و خوشی نمی«: و هم وی گفته

و » .آمیـزش کـدورتهافرایاد آوردن انفاسی که پیش از این بر من گذشته است در وقت صفای انـس و مـودت بـی 
  :این بیت خوانده است

ـــــــــلْمی ـــــــــمْلي بسَ ـــــــــفُّ شَ ـــــــــراً یَلُ  إنَّ دَهْ
 

 احســــــــــــــــانِلَزَمــــــــــــــــانٌ یَهُــــــــــــــــمُّ بالْ
 

  ابوالحسني بن سَمْعون، رحمه اللّه تعاىل -۲۹۲
از مشـایخ بغـداد بـوده، او را . نام وی محمدبن احمدبن اسماعیل بن سَمْعون است، و کان یُلَقَّبُ بالناطق بالحکمة

  .ری کردیـَّمذک ، زبانی است نیکو در این علم
ابوالحسـني بـن . د جامع پیش شبلی نشسـته بـودمروز جمعه در مسج«: گوید که خادم شبلی شیخ ابوبکر اصفهانی

شبلی از پس پشـت . بر ما بگذشت و سالم نکرد. سَمْعون کودک بود درآمد، کالهی در غایت تکلف بر سر نهاده
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  »ها است در این کودک؟را چه ذخريه تعاىل دانی که خدایمی! یا بابکر: وی نظر کرد و گفت
ناگـاه . بن سمعون بودم، و یکی از این طایفه در پای منرب وی نشسته بوددر مجلس ا«: یکی از این طایفه گوید که

 رسـول را: ابـن سـمعون بـا وی گفـت کـه. ابن سمعون از سخن باز ایستاد، چندان که بیـدار شـد. خوابش در ربود
ا من هم ازین سبب از سـخن بـاز ایسـتادم تـا خـواب ر: گفت. آری: به خواب دیدی؟ گفت صلّی اللّه علیه و سلّم

  ».بر تو نشورانم و از آنچه در آن بودی بریده نشوی
پوشی و خوشرتین طعامها مـیها میخوانی، و خود بهرتین جامهمردم را به زهد و ترک دنیا می«: وی را گفتند که

باید نرمی جامه و خوشی طعام چنان باشد که می تعاىل وقتی که حال تو با اللّه«: گفت» خوری، چون است این؟
  ».داردنمیزیان 

رنجانید و هرکه اسـتاد من با ابوالحسني بن سمعون نه نیکم، که استاد من، حُصری را می«: شیخ االسالم گفت که
  ».ترا رنجه دارد و تو از وی رنجه نباشی، سگ به از تو بود

  ».ابن سمعون صاحب کالم بود و حُصری صاحب درد«: شیخ االسالم گفت که
که از ذکر خاىل است لغو است و هر خامشی که از فکرت خاىل است سـهو اسـت، هر سخنی «: ابن سمعون گفته

  ».و هر نظر که از عربت خاىل است لهو است
  .تُوُفّی ابن سَمْعون سنة ستّ، او سبع و ثمانني و ثلثمائة

فـن وی را، چون وفات کرد در سرای وی دفن کردند و بعد از سی و نه سال خواستند که بـه گورسـتان نقـل کننـد ک
  .وی همچنان تازه و نو بود، و اثر کهنگی و فرسودگی بر آن نبود

  ابونصر خبّاز و ابوالحسن سوهان آژَن، رحمهما اللّه تعاىل -۲۹۴و  ۲۹۳
  :ترنداز مشایخ گازرگاه دو تن قدیم«: شیخ االسالم گفت

ارت حُصـری شـدند، رفتنـد بـه زیـقـومی از شـاگردان وی بـه حـج مـی. یکی شیخ ابونصر خبّاز، مردی بزرگ بود
حصـری بیقـرار گشـت در . یکـی از ایشـان آواز بـرآورد! چیـزی خوانیـد اگـر توانیـد: حصری از ایشان خواست که

: نه شما شاگردان ابونصر خبازید بدان کوه هِری؟ گفتند: و گفت! امسال شما را بار نیست، باز گردید: سماع گفت
هـر کـه بازگشـت بـه سـالمت ! باز گردید و نزدیک وی شوید اید،بی دستوری از پیش وی بريون آمده: گفت. آری

  .افتاد و هرکه برفت به سَموم بسوخت و به عرفات نرسید
  ».ن بود که در مسجد جامع ما نشستیژو دیگری از مشایخ گازرگاه، شیخ ابوالحسن سوهان آ

زاریدی و تا صبح می پري ما پسني شب رمضان سجده کردی و«: شیخ االسالم گفت که شاگرد وی با من گفت که
ای که داشتم برای تو و آن حج و نماز که کردم و آن قرآن که خواندم از همه توبه مـیآن روزه! خداوندا: گفتیمی

  »!کنم مرا رایگان بیامرز و فرا پذیر

  شیخ احمد حَرّانی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۹۵
  .آن وقت که برخاست بنهار بودوی آن است که سی شبانه روز در مکه مجاور بود بر یک نهاری و 

! مـرا وصـیتی کـن: بـا حُصـری نشسـته بـودم مـردی وی را گفـت«: گوید کهوی گفته که شیخ ابوالحسن مُعْتَمر می
أکیـلُ عَلَیْـهِ کَمـا : ری گفـتحُصـ. دور افکنـدی وی را! یا شـیخ: گفت ،جَهْم رَقّی حاضر بود! أَفرِدْ هِمَّتَکَ: گفت
  ».من پیمودند بر وی پیمودم عَلَیَّ، چنانکه بر کالوا
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  جَهْم رَقّی، رحمه اللّه تعاىل -۲۹۶
هُــوَ مِــنْ مُتــأخِّری الفِتْیــان و المشــایخ و کــان مــن الفُقــراء الصّــادقني و کــان مُسْــتَهْتَراً بِالسَّــماع والهــاً فیــه مــات بــنيَ 

  .المسجدَیْنِ
همه بـريون آمدنـد در ! بريون آیید: دمان را گفتجَهْم رَقّی در گرمابه بود، بريون آمد و مر«: شیخ االسالم گفت که

  ».وقت فرود آمد
و هم وی بود که روزی شخصی پیش وی به تکلف رقص کرد وی برخاست، سر در میان دو پای آن شـخص کـرد 

  .زد تا از هوش بربد وی راو وی را برداشت و از دیوار به دیوار دیگر باز می

  تعاىلابوالحسن االُرْمَوی، رحمه اللّه  -۲۹۷
مشـایخ وقـت بودنـد بـه اُرْمـی همه . بزرگی بوده از این طایفه در ایام حصری و ابوعبداللّه رودباری و ابن خفیف

  .بوده و قرب وی آنجاست
ایـن خـود عـامّ «: گفتنـد» .آنچـه از آن بازآمـدی، بـه آن بـازنگردی«: گفـت» وفا چیسـت؟«: از وی پرسیدند که

  ».دانی که از بهر چه آمدیآن که ب«: گفت» است، آن خاصّ چیست؟

  ابوعبداللّه بن خفیف الشّريازی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۲۹۸
بـه شـرياز بـوده و مـادر وی از نشـابور . نام وی محمدبن خفیف بن اُسْفِکْشار الضَبِّی اسـت. از طبقۀ خامسه است

ابوطالـب خـزرج بغـدادی  شاگرد شـیخ. خواندندوی را شیخ االسالم می. است، در وقت خود شیخ المشایخ بود
رویم را دیده بود، و با کتانی و یوسـف بـن الحسـني الـرازی و ابوالحسـني المـالکی و ابوالحسـني المـزیِّن و . است

ازدیـدار مشـایخ مـرزوق . ابوالحسني الدّرّاج صحبت داشته و باطاهر مقدسی و ابوعمرو دمشـقی و غـري ایشـان نیـز
  .حقایقعالم بوده به علوم ظاهر و علوم . بوده

  ».هیچ کس را در این علم چندان تصنیف نیست که وی را«: شیخ االسالم گفت
  .شافعی مذهب بوده در سنۀ احدی و ثالثني و ثلثمائة برفته ازدنیا. اعتقاد پاک و سريت نیکو داشته

تصـوف : یکی آن کـه از وی پرسـیدند کـه. را کند که بازگوینده از وی دو سخن دارم که ک«: شیخ االسالم گفت که
عبدالرّحیم اصطخری چرا بـا سـگبانان : و دیگر آن که ازوی پرسیدند که. وجودُ اللّهِ يف حنيِ الغَفْلةِ: چیست؟ گفت
شود تا از آن که در آن است دمی زنـد می: گفت. یَتَخَفَّفُ مِنْ ثِقْلِ ما عَلَیه: بندد؟ گفتشود و قبا میبه دشت می

  ».تر گرددتا از بار وجود سبک
در وجـود لـذت نبـود کـه در وجـود فـرو شکسـنت و صـدمت بـود کـه در آن حـواس مـرد «: االسالم گفت که شیخ
  ».برسد

  :واَنْشَدَنا لِغريه
ــــــــــی ذکرَهــــــــــا فَکَأَنَّمــــــــــا  اُریــــــــــدُ ألنْسَ

 

ــــــــــلِّ مَکــــــــــان ــــــــــی بکُ ــــــــــلُ يل لَیْل  تَمَثَّ
 

دیگر است از رؤسای نـواحی  روزی زنی به من آمد که در فالن جای زنی«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که
ما را قصه: گفت. من به نزدیک وی رفتم«: شیخ گفته که» .تواندکه خود بیایدشرياز و از شیخ سؤاىل دارد و نمی

کرد و با کسی سـخن نمـیدر قبیلۀ ما کودکی بود، روز افطار نمی. ایمای عجیب واقع شده که در حريت آن مانده
رفـت و نمـاز داد و به یک جانب میرفت و گوسفندان را سر میان ما بريون میگفت و به گوسفند چرانیدن از می
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ناگـاه در میـان . ای ترتیب کردیم و در آنجا بخسـبیداز برای وی بريون قبیله سایه. در این روزها بیمار شد. کردمی
گشـت، و در هـوا مـی روزی که مردان قبیله در حوایج خود پراکنده شده بودند، دیدیم کـه از روی زمـني بلنـد شـد

رفـت و مـا بـه وی وی باال می. مادرش چون آن را بدید بدوید تا وی را بگريد، به وی نرسید. چنانکه آسیا بگردد
  .نگریستیم تا در هوا از نظر ما غایب شدمی

هـیچ جـا از  مردان قبیله را خرب کردیم و پراکنده ساختیم، گفتیم شاید که در میان این کوهها و وادیهـا افتـاده باشـد،
. شـاید کـه ایـن را از مـن بـاور نداریـد: آن زن گفـت. مـن متأمـل شـدم«: شـیخ گفتـه اسـت کـه» .وی اثری نیافتند

شخصی در آن مجلس که شـیخ ایـن حکایـت » .جماعتی از زنان قبیله را آواز داد همه بر آن موجب گواهی دادند
اینجا کسی هست که منتظر ایـن معنـی مـی! ی نادانا«: شیخ گفت» تواند بود؟این می! ایّها الشّیخ«: کرد، گفت

  »باشد؟
نوجـوانی از خراسـان همـراه حاجیـان بـه شـرياز آمـد و بیمـار شـد «: و هم شیخ ابوعبداللّه خفیف گفتـه اسـت کـه

آن جوان را به خانۀ وی فرسـتادیم تـا خـدمت و . بیماریی سخت و پیش ما مردی بود صالح و زنی داشت صالحه
ــه أجــرَکم: اگــاه روزی آن مــرد آمــد، رنــگ وی متغــري شــده و گفــتن. رعایــت وی کننــد ــمَ اللّ کــه آن جــوان ! عَظَّ

امشب حاضر من باشید که امشـبی : دوشینه آن جوان ما را گفت: رنگ تو متغري چراست؟ گفت: گفتیم. درگذشت
چون ! ر خواب شواول شب تو واقف وی باش و بعد از آن مرا بیدار کن و تو د: عجوزۀ خود را گفتم. بیش ندارم

در : ناگـاه کسـی آواز داد کـه. کردم مـرا خـواب در ربـودآن عجوزه مرا بیدار کرد، من تا سحر رعایت حال وی می
در سرای تـو نـزول کـرده اسـت؟ از خـواب درآمـدم، برخـود لـرزان و در سـرا آواز  تعاىل شوی و خدایخواب می

ی را پوشـانیدم و دسـت و پـای وی را دراز کـردم، و چشـم و. حرکتی و روشناییی عظیم و آن جوان در نفـس آخـر
  ».این سخن را به کس مگو و به تجهیز و تکفني وی مشغول شدیم: آن مرد را گفتیم. جان بداد

  ابوالخري مالکی، رحمه اللّه تعاىل - ۲۹۹
  .از بزرگان مشایخ بود، و انواع علوم جمع کرده بود. نام وی بُندار بن یعقوب المالکی است

کردم و شـب در مسـجد جـامع مـیداشتم و وصال میبه جوانی روزه می«: وعبداللّه خفیف گفته است کهشیخ اب
یکـی در مسـجد را کـوفنت . اتفاقاً شـبی بـاران آمـده بـود و چـراغ مـرده. گذاشتندبودم و برای من یک قندیل می

.  مالکی است، درآمد و بنشستدیدم که ابوالخري. دل من تنگ شد، رفتم و در باز کردم. خادم جواب نداد. گرفت
که من در خانۀ خود بودم این را پـیش مـن آوردنـد ! بخور: از هیبت وی پر شدم، إزار باز کرد و طعام بر آن، گفت

. از هیبت وی نتوانستم گفت که در وصالم با وی چیـزی خـوردم. نتوانستم که بخورم، که خاطر من به سوی تو بود
إذا رُفِعَتِ : مَتی یَصْفُو الْعیشُ مَعَ اللّهِ؟ قال: گفتم! بگوی: گفت. سؤال دارم! لشّیخایّها ا: گفتم. چون فارغ شدیم

خـواهیم می: تعجب کردند، گفتند. چون بامداد شد، آن را با مشایخ گفتم. من از این سخن تعجب کردم. المُخالَفَةُ
  ».بالنَّهارِ، و به آن اقرار نکرد ما یَجْري باللّیلِ الیُّذکَرُ: گفت. ازوی پرسیدند. که از وی بشنویم

  ابوبکر الشَّعرانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۰۰
عرانی«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است روزی . ما رأَیتُ زاهداً مُتَخَلّیاً من الدّنیا أصْدَقُ ظاهراً من ابی بکـر الشـَّ

امشب به برکت صحبت تو طعـامی  !یا باعبداللّه: گفت. قصد زیارت وی کردم در اصطخر، و شب بر وی درآمدم
ای گوشـت قدیـد خشـک داشـت در پـاره. پس برخاست، دیگی سفالني داشت بـر بـار نهـاد. چرب خواهیم خورد

دیگ انداخت و آب در وی ریخت و اندکی نمک در آنجا افکند ودیـگ را برجـوش آورد و بـا وی در آن ربـاط 



 

۱۶۴  

آن را ثَریـد کـرد و از . آری و چنـد پـارۀ نـان آورد: ؟ گفتای چند داریهیچ نان پاره: بود، وی را گفتدیگری می
خوردم و وی مـیمن از آن ثَرید می! بخور: شوربای آن دیگ بر آنجا ریخت، و گوشت را بر روی آن نهاد و گفت

شـاید تـو فـالن و : گفـت. خـواهمنمـی: گفـتم. ای از آن گوشت گرفت تا مرا لقمه دهدپاره! گوشت بخور: گفت
چون بامداد کـردم، بـه شـهر . به شهر درآییم و همۀ آنها را برای تو بگريیم. واهی، آن فردا خواهد بودفالن طعام خ

بگـوی چـه : گفـت. چیزی از آن طعام برگرفتم و بـه وی درآمـدم. فقرا جمع شدند و طعامی حاضر کردند. درآمدم
با هم طعام خوردیم و من ! امی خوریکنم که با من طعام، از تو التماس میهنوز چیزی نخورده: گفتم! کار کردی

  ».به شرياز روان شدم

  ابومحمد العَتایِدی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۰۱
  .وی یکی از استادان ابوعبداللّه خفیف است

هـر روز نـیم دانـگ . هرگز کاسبی که حقیقت کسب را رعایت کند، چـون ابومحمـد عتایـدی ندیـدم«: وی گفته که
کـرد و پخت، به یکی افطار مـیخرید و از آن دو نان میدو حبه را نخاله می. دکرد و قوت وی از آن بوکسب می

  ».دادیکی را صدقه می
: این چیست؟ گفت: گفتم. پیش وی جزوی بود که موش پاره کرده بود. روزی بر وی درآمدم«: و هم وی گفته که

چـرا چـراغ : گفـتم. دونـدی من بر مـیشبها به سر و رو. این را موش پاره کرده است و من نیز از موشان بتشویشم
یـد اترسم که آن را چند چیـز بام، که از حساب آن میچهل سال است که چراغ روشن نکرده: روشن نکنی؟ گفت

  ».تا میسر شود و همه را حساب است

  جعفر الحَذّا، قدّس اللّه تعاىل روحه -۳۰۲
  . بلی بذکر مناقبه و یقول بفضلهکنیته ابومحمد صَحِبَ الجنید و مَن فی طَبَقَتِه و کان الش

ام و وی نزدیـک مـن برتـر از تـر از جعفـر حـذاء ندیـدهمردی تمام حال«: و از بُنداربن الحسني آرند که گفته است
  ».شبلی است

باطنهـای ایـن : وی محتضر بود، شخصی بـر وی درآمـد در لبـاس صـوفیان، وی گفـت«: و هم بُندار گفته است که
  ».ظاهرهای خود را بیاراستند طایفه خراب شد، ایشان

  .تُوُفّی سنة احدی و اربعني و ثلثمائة، و قرب وی در شرياز است
بـرو و ببـني کـه جعفـر حـذّاء را چـه حـال : روزی مُؤمّل جَصّاص مرا گفت«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که

ای بـر جامۀ شـريازی در بـر و طاقیـهبر وی درآمدم دیدم که بر بساطی نشسته و گرداگرد وی بالشتها نهاده و . است
هنـوز نشسـته بـودم کـه . وی مـرا پرسـید و مـن وی را پرسـیدم .سر و سرایی در غایت خوبی، سالم کردم و بنشستم

نیـت روزه : گفـتم! بنشني تا بهـم چیـزی خـوریم: گفت. برخاستم که به درآیم. حمال درآمد و ادوات طبخ درآورد
مؤمـل دسـت . دیدی جعفر را؟ چنانکه دیده بودم گفتم چون: مل رسیدم، گفتچون پیش مؤ. بريون آمدم. امکرده

برو و بر : چون مدتی از آن گذشت، باز مؤمل مرا گفت! ما را سالمت و عافیت ارزانی دار! خدایا: برآورد و گفت
. ن خانه استدر ای: گفتند. برفتم و به سرایی ویران درآمدم، و جعفر را طلب کردم! جعفردرآی و حال وی را ببني
هـای ه و نیاشامیده به آن خانه درآمدم وی را دیدم روی بر خاک نهاده و در بر جامـهدسه روز است که هیچ نخور

  . بر وی سالم گفتم. کهنه
بینی؟ با وی رفـق و حال چه گویم، چون می! یا باعبداللّه: رداشت و همۀ اطراف روی وی از اشک تر، گفتبسر 
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کـه سـه ! سوگند به خـدای بـر تـو کـه وی را طعـامی بخـوران: اهل منزل گفتند. یافت اندک تسکینی. تلطف کردم
: چون پیش مؤمـل آمـدم، گفـت. بسیار جهد کردم تا وی را اندک سَویقی خورانیدم. شبانروز است که هیچ نخورده

  ».نشدیاگر آن تنعم در توقف داشتی، بدین مبتال : مؤمل گفت. مچون دیدی جعفر را؟ آنچه دیده بودم گفت

  هِشام بن عَبْدان، رحمه اللّه تعاىل -۳۰۳
  .کنیت وی ابومحمد است

. گرفـتایستاد، وی را وجـد و حـال مـیچون هشام بن عبدان در نماز می«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که
مـع گاه بودی که از حُسن نماز وی یهود و نصاری و مجوس ج. خواندرفت و قرآن میدر محراب پس و پیش می

  ».شدندی و نظارۀ وی کردندی
روزی هشام در . بردداشت و برای چرانیدن به صحرا میوی را برمی. وی را یک گوسفند بود که شري وی خوردی

وی را پیش صـاحب زراعـت . چردخواب رفته بود، چون بیدار شد دید که در زراعت شخصی درآمده است و می
مـرا بـه آن : من ترا بحل کردم، گفـت: صاحب زراعت گفت. ده استوی را بستان که زراعت ترا خور: برد و گفت

  .بگذاشت و برفت. هر چند جهد کرد، قبول نکرد. حاجت نیست
صـاحب دعـوت یـک جـام حلـوا آورد و پـیش . روزی باهشام در دعوتی بودیم«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که

هر چند گفتیم فایده . را اذن نکرد که شما را بدهمم: گفت! نصیب ما هم بده: گفتیم که. شیخ نهاد که شیخ بخورد
  ».از پیش وی بربودیم و بخوردیم. نکرد

کردنـد و قصـه وی بـه هشام را دهشتی و حريتی رسید که یـک سـال از نمـاز بازایسـتاد، و مـردم وی را تکفـري مـی
مـرا مـی«: گفـت. بـودروزی همـه بـر وی درآمدنـد و ابـن سَـعْدانِ مُحـدِّث بـا ایشـان . مشایخ مسجد جامع رسید

مرا عارضی چند روی «: هشام گفت» گزاری؟چرا نماز نمی«: گفت» .آری، تو ابن سعدانی«: گفت» شناسی؟
  .خاموش گشت وهیچ جواب نداد» مثل چه؟«: گفت» .شود از نمازنماید و مانع من میمی

پیوسته مطالعۀ غیـب مـی«: گفت »کرد؟سبب چه بود که هشام نماز نمی«: از شیخ ابوعبداللّه خفیف پرسیدند که
  ».در مقام حريت افتاد و از اعمال ظاهری بازماند. کرد، امور غیبی بر وی غالب آمد

و هـر کـه بـه . ایم که تو به مشـاهده قـایلیشنیده«: روزی مشایخ مسجد جامع جمع شدند وهشام را حاضر کردند که
تلقـني کردنـد، » !مرا تلقـني توبـه کنیـد«: هشام گفت» .کردباید باید داد، یا ادب میاین قایل است وی را توبه می

» !گواه باشید که من از توبۀ دیـروزه توبـه کـردم«: روز دیگر بامداد آمد و در برابر مشایخ بیستاد و گفت. توبه کرد
  .کشیدند تا از مسجدش بريون کردندمشایخ برخاستند و پای وی بگرفتند ومی

  ىلابومُحرِز، رحمه اللّه تعا -۳۰۴
  .از نواحی شرياز است و از اصحاب ذوالنّون مصری

از فسا به عزیمت شرياز بريون آمـدم و بـا قایـد سـلطان و «: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که ابومحرز گفته که
چون افعال و اقوال ایشان را مشاهده کردم، در سرّ خـود بـر ایشـان انکـار کـردم و ایشـان را . اتباع وی همراه شدم

قایـد سـوگند . کمر قاید گم شـده اسـت: ناگاه آوازی برآمد که. گرفتم، و قصد کردم که از ایشان مفارقت کنم دشمن
همه قافله را تفتیش کردیم، هـیچ : گفتند. همه را تفتیش کردند، همني من ماندم. خورد که همه قافله را تفتیش کند

ام، از این من سوگند خورده: دارد؟ قاید گفت کس باقی نمانده است مگر این شیخ و مثل وی را کسی چون متهم
ایـن از : قایـد گفـت. مرا به این علم نیست! واللّه: گفتم. مرقع مرا باال داشتند آن کمر بر میان من بود. چاره نیست
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وی را بر سر : قاید گفت. چیزی گفتباید کرد؟ هر کسی با وی چه می«: بعد از آن گفتند. تر استدزدی وی عظیم
بعـد . بنشانید تا هر که در قافله است، یک یک بر وی بگذرند و در روی وی، وی را توبیخ و سـرزنش کننـدقافله 

  ».همچنان کردند و مرا بر جای من بگذاشتندو برفتند. از آن وی را بگذارید و با وی همراهی مکنید
ه خفیـف و قصۀ خال پاک کردن ابوحفص و رسـیدن ابـومزاحم را کـه پیشـرت گذشـت، در مقامـات شـی خ ابوعبداللـّ

  .نسبت به شیخ ابومُحرِز کرده است، نه به شیخ ابومزاحم، واللّه اعلم

  عبدالرّحیم اصطخری، رحمه اللّه تعاىل -۳۰۵
سفر حجاز و عراق و شام کرده بود، و با رویم صحبت داشته و سهل بن عبداللّه تُستَری . کنیت وی ابوعمرو است

پوشید و سگان داشت که به شـکار مـیهای شاطرانه میجامه. ار شطارت بودطریقت وی سرت و اظه. را دیده بود
  .داشتبرد و کبوتران نیز می

در : گفـتم. چون بر رویم درآمدم، مرا از حال عبـدالرحیم اصـطخری سـؤال کـرد«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گوید که
قـوم در کـوه لَکـام و غـري آن صـحبت  با بسی از ایـن! خدای بر وی رحمت کناد: گفت. همني سالها از دنیا برفت

  ».داشتم از وی صابرتری ندیدم
چون به میان کوههـا رسـید، سـگان . شخصی پنهان از وی در عقب وی برفت. گویند که وقتی به صید بريون رفت

آوازی در کوه . مشغول شد تعاىل ای با خود داشت درپوشید و بر پای بیستاد و به ذکر خدایرا بگذاشت و دُرّاعه
  .گویندجر و حجر نیست و هیچ جاندار نیست، مگر که به موافقت وی ذکر میشبرآمد که مرا تصور آن شد که هیچ 

چون تابستان درآمدی، شاخها را . گویند که در خانۀ وی یک پوست گاو بود که شاخهایش نیز بر آن گذاشته بودند
  .خانه کشیدیبگرفتی و آن پوست را به صحن سرا کشیدی و چون زمستان شدی در 

به اصطخر رفتم تا عبدالرحیم را زیارت کنم، به در سرای وی رسیدم دیدم که خـراب «: جعفر حذّاء گفته است که
ای و بر وی بالیی که حـريان شـدم و تـرحم بر وی درآمدم دیدم که در زاویۀ خانه نشسته، با کهنه خرقه. شده است

از جای خود برخاست و بـه پایـان سـرا فـرود آمـد و . مريییحاىل م! ویحک: ترا چه شد؟ گفتم: مرا گفت. کردم
امـروز : گفـت. من عجـب مانـدم! برخیز ای قوی و این را فرود آر: سنگی عظیم بود برداشت و بر بام برد و گفت

شاید که مرا اشتها آید و با تو بخـورم، مـن بـريون ! ام، بريون رو و هرچه توانی بیارهفده روز است که هیچ نخورده
شاید کـه مـرا ! بنشني و بخور: در آن نگریست، گفت.تم و از هرچه در بازار یافتم، چیزی آوردم و پیش وی نهادمرف

از : گفـت. در میان آنچه آورده بودم یک خربزه بود، آن را بربیـدم. بنشستم و به رغبت خوردن گرفتم. رغبت شود
بردار : گرفت، نتوانست که فرو برد بینداخت و گفتدندان در آن زد و خاییدن . به وی دادم! آن پارگکی به من ده
  »!که در بسته شده است

هزار به من بدهیـد و ده دیگـر «: ایشان را گفت. وی را از پدر بیست هزار درم مرياث رسید، اما در ذّمۀ قومی بود
بـه «: گفـتیگاهی مـ. شب وی را وسوسه تشویش داد. ای کردبه وی دادند، آن را در توبره» .شما را بحل کردم

  ».در خانه بنهم و روز به روز آن را نفقه کنم«: گفتهی میو گا» .آن تجارت کنم و سود آن را بر فقرا نفقه کنم
انـداخت تـا تـوبره خـاىل گرفت و به هر جانـب مـیدر میانۀ شب برخاست و توبره را بر بام برد و مشت مشت می

عبدالرحیم توبره را بیفشاند نیم درهم » !درهم باریده استهمانا دوش «: چون بامداد شد، همسایگان گفتند. شد
ده هـزار ! این دیوانه را ببینیـد«: ایشان با هم گفتند» .که نان و باقلی شد! بشارت باد«: بیفتاد، با اصحاب گفت

  »!کنددرم پاشیده است و به نیم درم شادی می
آوردنـد، کرد، هر چه شب به جهت افطار وی میوقتی عبدالرحیم به عبادان رفت و بیست و یک روز آنجا اقامت 
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. چون آن را دید، از آنجا قصد سهل تُستَری کـرد. اهل عبادان مشعوف وی شدند. بودبامداد همچنان به جای می
: سـهل گفـت» .بایـد پخـتسِکْباج می«: گفت» باید کرد؟چه می«: گفت» .مهمان توام«: بر وی درآمد و گفت

سـهل فرمـود » !چه دانم؟ تو به ضیافت من قیام نمای«: گفت» خورند؟وشت نمیچون کنم، که اصحاب من گ«
: گفـت. برای خدا چیزی طلبیـد چون آوردند، سایلی بر در» !همچنان دیگ را بیارید«: گفت. که سِکْباج پختند

 هم آن«: گفت» خوری؟چه می«: روز دوم سهل با وی گفت. دادند و وی هیچ نخورد» !را به وی دهید دیگ«
آوردند، و غـالم سـهل بـی آن کـه وی » !همچنان دیگ را به من آرید«: چون آن را بپختند، گفت» .چه دی گفتم

  .داند، بر در بیستاد تا اگر سایلی بیاید منع کند
: گفـت. ناگاه سایلی سؤال کـرد. سهل غالم را منع کرد» !غالم خود را بگوی تا منع سایل نکند«: سهل را گفت

چـون » .همان کـه پیشـرت گفتـه بـودم«: گفت» خواهی؟چه می«: روز سیم گفت. دادند» !یددیگ را به وی ده«
بعد از آن مردی را دید که چنـد نـان پـارۀ خشـک دارد و بـر لـب . بپختند، بريون آمد و هیچ نخورد تا ماه تمام شد

  .وی رااستدعا کرد، با وی بنشست و بخورد. خوردکند و میآب نشسته به آب تر می

  مُؤمّل الجَصّاص، رحمه اللّه تعاىل - ۳۰۶
سافَرَ الحجاز و العراق و کان حَسَن اللِّسان فی علمِ التّوحید و علوم المعارف مع انّه اُمّّی . هو من کِبار مشایخ شرياز

  .الیَکْتُب
  .وی جواب داد از مسایلی که علی سهل اصفهانی به شرياز فرستاده بود

  .قرآن مشغول بودی تا آفتاب برآمدی نماز چاشت بگزاردی و بريون آمدیچون نماز بامداد بگزاردی، به درس 
به در خانۀ وی رسیدم، نزدیک . یک بار چون از نماز بريون آمد، در عقب وی برفتم«: یکی از این طایفه گوید که

در حاجـت همـه را گـوش کـرد و یـاران خـود را . به سیصد تن بودند از ارباب حوایج که آنجـا جمـع آمـده بودنـد
دست افزار را به فالن جای برید کـه مـن بـه شـما مـی: قضای حوایج ایشان پراکنده ساخت و غالمان را گفت که

مرا بامداددر مسـجد ! ای فرزند: روی به من کرد و گفت. من متحري شدم. این همه کار در یک ساعت بکرد! رسم
هرگاه که به کار مشـغول بـودی، بـاهیچ کـس » .دیدی، این زمان خدای را ذاکرترم از آن که بامداد در مسجد بودم

  ».من مُزدورم، اگر جواب سالم واجب نبودی، جواب نگفتمی«: زیادت از جواب سالم سخن نگفتی و گفتی
چون مؤمل جصاص به مکه درآمد، پـیش ابوالحسـن مـزیِّن رفـت و سـالم «: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که

! سهل باشـد، بـرپس: گفت! ام با من رفق کنمردی عجمی سؤاىل دارم، و من! ایّها الشّیخ: کرد و بنشست و گفت
. از شـرياز: از کجـایی تـو؟ گفـت: هَلْ تَرْتَقی الْفُهومُ إرْتِقاءَ الْمَواجِیدِ؟ ابوالحسـن بـه وی نگریسـت و گفـت: گفت
خـود بنشـاند و  و وی را پهلـوی! از آنجا برخیز که جای تو نیسـت: گفت. به مؤمل: به چه مشهوری؟ گفت: گفت

پرسـید، اشـارت بـه ای مـیخندید و بعد از آن هر که مسـألهو می! أَنتَ رجلٌ اعْجَمّي امّی: گفت کهدایم با وی می
  ».کردو به وی حواله می! از شیخ برپسید: گفتکرد و میمؤمل می

جصـاص مـرا وصـیت  عزیمت حج کردم و منهنوز خرد بودم، مؤمـل«: و هم شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که
وقتی که به موقف برسی، قصد پس کوه عرفات کن و اولیا را آنجا طلـب کـن کـه جـای ایشـان آنجـا مـی: کرد که
برتسـیدم خواسـتم کـه بـاز . چون به موقف رسیدم، زود بگذشتم و مردمان را بگذاشتم، هـیچ کـس راندیـدم. باشد

اند و سرها نشیبی رسیدم دیدم که در وی ده کس ایستاده مقداری دیگر برفتم به. گردم، باز ارادت بر من غلبه کرد
چون مرا دیدند به . پیش افکنده و در میان ایشان شیخی است بزرگ و شیخ من، ابومحمد عتایدی با ایشان است

شیخ مـن مـرا بـه پهلـوی خـود خوانـد، . جواب دادند. پس پیش ایشان رفتم و سالم کردم. شیخ من اشارت کردند
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مـن ! کـودک را محافظـت کـن: ، همه بر همان هیأت که بودند روان شدند و شیخ مـرا گفتنـد کـهچون فارغ شدند
مـرا در خـاطر چنـان . آمـدشنیدم که از کالم وی حرف سني به گوش مـن مـیرفتم میمیان آن شیخ و شیخ خود می

آواز دادم، جـواب ! از دهاصحاب خـود را آو: چون به مُزْدَلفه رسیدم شیخ من مرا گفت که. کندآمد که استغفار می
من هم قضـای . گزاردندپیش ایشان رفتم و آن جماعت به جانب مشعر الحرام رفتند و بیستادند و نماز می. دادند

چون از نماز فارغ شدند غایب گشتند و دیگـر . گزاردندحاجت خود کردم و به ایشان بازگشتم، تا بامداد نماز می
  ».ایشان را ندیدم

  ویه، رحمه اللّه تعاىلعلی بن شُلُّ -۳۰۷
من مردی : علی بن شلویه گفت. گذشتمیان علی بن شُلُّویه و دیگری سخنی می«: شیخ ابوعبداللّه گفته است که

خواست که طهارت کند، هـر دو . شناسم که بر سر کوهی بود و وقت نماز شد و آب بر کوه دیگر بود در برابر آنمی
  ».این کوه بر آن کوه نهاد و طهارت کرد و نماز گزاردپای خود از . کوه سر فراهم آوردند

بود، جماعتی از کُردان مشـعوف از بس که علی بن شلویه در صحراها و کوهها می«: و هم شیخ ابوعبداللّه گفته که
هر کـدام دخـرتی داریـم کـه هـر یـک را چهـار : دو کس از رؤسای ایشان پیش وی آمدند و گفتند. وی شده بودند

دخـرتان را . خواهیم که ایشان را بزنی کنی و آن گوسفندان از برای صادر و وارد فقرا باشدد است، میهزار گوسفن
مـن ایـن را : گفـت. تو هـم مثـل مـا شـدی! این زمان بر ما تفضل مکن: وی را دید گفتروزی مؤمل . کرد نکاح

من ایشان را سه : ی بن شُلُّویه گفتعل. ایمکرده تعاىل ما نیز از برای خدای: مؤمل گفت. کردم تعاىل برای خدای
  ».نسیتَ السُّنَّةَ يف الطّالقِ! یا مَیشُوم: مؤمل وی را گفت! گویید طالق گوییدطالق کردم، شما هم اگر راست می

  ابوبکر االسْکاف، رحمه اللّه تعاىل -۳۰۸
ای پنبه به ع آمد، پارهچون وقت نز. ابوبکر اسکاف سی سال روزه داشت«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که
  ».آن را بینداخت و بر روزه برفت. آب تر کردند و پیش دهان وی بردند

  ابوالضّحّاک، رحمه اللّه تعاىل -۳۰۹
بر بام خانه نشسته بودم، ابلـیس را دیـدم کـه در «: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که از ابوالضّحاک شنیدم که

. در هـم افتـادیم. کنی؟ پـای از زمـني برداشـت و بـه بـام برآمـدنجا چه میای! ای ملعون: گفتم. گذشتکوچه می
چـون بازگشـتم، بـه جـویی . وقتی مرا اتفـاق حـج افتـاد. سِلّیی بر وی زدم و وی را بینداختم و از آن سالها گذشت

بـا . آمـداز گذشنت عاجز شدم، ناگاه پريی ضـعیف دیـدم کـه بـه آب در. رسیدم که پل نبشته بودند و آبی عظیم بود
چون به میان آب رسـیدیم، آن پـري پـای . برخاستم و بر عقب وی درآمدم. تر از این پري نیستمخود گفتم من ضعیف

هـای مـن تـر من در میان آب ماندم، آب بر من غلبه کرد، غرق شدم و جامـه. خود بر کنار جوی نهاد و بريون رفت
آن پـري  ،اعانـت کـرد و مـرا آب بـر کنـار انـداخت تعـاىل ایبرد، تا آن زمان کـه خـدگردانید و میشد و مرا آب می

چـون دیـدی یـا : مـرا نجـات داد و بـريون آمـدم، آن پـري گفـت تعـاىل چون خدای. کردایستاده بود ونظارۀ من می
  »اباالضّحّاک، توبه کردی که دیگر مرا سِلّی نزنی؟

  ابومحمّد الخَفّاف، رحمه اللّه تعاىل - ۳۱۰
شـما را مریـدی اسـت در دریـا کـه اگـر : ابوالحسن مزیِّن به ما نوشـت کـه«: گفته است که شیخ ابوعبداللّه خفیف
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  ».محمد خفاف خواسته بود ابو نجات یابد، زود باشد که برای شما جواهر آرد، و با آن
. رفـتسـخن در مشـاهده مـی. ابومحمد خفاف با مشایخ شرياز یک جای نشسته بودند«: و هم وی گفته است که

تـو هـم : مؤمـل جصـاص وی را گفـت. قدر حال خویش سخنی گفتند و ابومحمد خفاف خـاموش بـود هر کس به
 مؤمل گفـت بـه هـر حـال تـو هـم سـخنی بگـوی. گفتید که در این باب بود هر سخنی خوب: گفت!سخنی بگوی

شـود، و آنچه شما گفتید حد علم بود نه حقیقت مشاهده، و حقیقت مشاهده آن است که حجاب منکشف : گفت
در بادیـۀ : گویی و ایـن تـرا چـون معلـوم شـده اسـت؟ گفـتتو این را از کجا می: وی را گفتند. وی را عیان ببینی

وی را دیـدم بـر . حجـاب منکشـف شـدتبوک بودم و فاقه و مشقت بسیار به من رسید، در مناجات بودم که ناگاه 
چـون قـوم ایـن سـخن شـنیدند، ! منـک ما هذا مکانی و موضِعی! موالئی: خود نشسته، سجده کردم و گفتم عرش

  !برخیز تا بعض مشایخ را زیارت کنیم: مؤمل وی را گفت. همه خاموش شدند
ابـن سـعدان تعظـیم و . مؤمل دست وی گرفت، و به خانۀ ابن سعدان مُحـدّث درآمدنـد و سـالم گفتنـد. برخاست

انّه  صلّی اللّه علیه و سلّم لحدیثَ المرویّ عن النّبیّنُریدُ أنْ تَرْویَ لَنَا ا! ایّها الشّیخ: مؤمل گفت. ترحیب ایشان کرد
حَدَّثَّني فـالنٌ عـن : ابن سعدان گفت. إنّ لِلشّیطانِ عَرشاً بنيَ السَّماءِ وَاألرضِ، اذا أرادَ بعبدٍ فتْنَةً کشف له عنه: قالَ

السّماءِ و األرضِ، اذا ارادَ بعبدٍ فتنـةً کشـف  إنَّ لِلشّیطانِ عَرْشاً بنيَ: قال صلّی اللّه علیه و سلّم فالن وأسند انّ النّبی
  .له عنه

گریان شدو برخاست و بريون رفـت . اعاده کرد! یکبار دیگر اعاده کن: چون ابومحمد این حدیث را بشنید، گفت
نمازهـایی را کـه از آن وقـت : در ایام غیبـت کجـا بـودی؟ گفـت: بعد از آن آمد، گفتیم. و چند روز وی را ندیدیم

چاره نیست از آن که بـه همـان موضـع کـه : پس گفت. کردم، زیرا که شیطان را پرستیده بودمبودم قضا می گزارده
  ».پس بريون رفت، و دیگر خرب وی نشنیدیم. ام بازگردم و وی را لعنت کنمام و سجده کردهوی را دیده

  للّه تعاىلحسن بن حَمَّویه و صاحبه ابوجعفر الحَرّار االصطخری، رحمهما ا -۳۱۲و  ۳۱۱
ابـن . ابوجعفر حَرّار، صاحب حسن بن حمویه، از اصطخر نزدیک ما آمـد«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که

در اثنـای . وی را به مجلس وی حاضـر کـردم. آرزوی آن دارم که امشب وی را نزدیک ما حاضر کنی: زیدان گفت
مـرا خـود حکـایتی : گفـت. خود چیـزی بگـویی دارم که از حکایتدوست می: مجلس، ابن زیدان حرار را گفت

حرار . خواهممن هم این می: ابن زیدان گفت. ام با تو حکایت کنمخواهی آنچه از مشایخ دیدهنیست، اما اگر می
ای زد و با ناگاه صیحه. من و جمعی دیگر پیش حسن بن حمویه نشسته بودیم، و وی سر پیش افکنده بود: گفت

! این قصه را با هـیچ کـس مگوییـد: ما در یکدیگر نگریستیم و با یکدیگر گفتیم که. ب شدآن صیحه از نظر ما غای
سه روز بود که وی را ندیدیم و از وی خربی نشـنیدیم، و هرکـه ازوی ! ای دیگر آوردندباز نادره: که خواهند گفت

آمد متغـري اللـون، و از هیبتـی بعد از سه روز ناگاه دیدیم که ازدر مسجد در. مشغول است: گفتیمپرسید میخرب می
نزدیـک مـن ! ایّهـا الشـیخ: کـردم گفـتمکه داشت کس را با وی امکان سخن نبود و من همیشه با وی انبساط می

. آوردم! بیـار: گفـت آمـدو همیشه وی را پنـري تـازه خـوش مـی دهی که بیارم؟مقداری پنري تازه است، اجازت می
  »!بخورید: کهپس به دست اشارت کرد . یک لقمه بخورد

هیچ شک نیست که این مردی است صادق، اما : ابن زیدان روی به من کرد که«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفت که
از بـرای شـیخ جامـۀ خـواب بیندازیـد تـا : گفـتم کـه. ای ساز که مرا بـاور شـوددارم، حیلهاین حکایت را باور نمی

مـن بـا ابـن زیـدان بنشسـتم و آن را . ند و وی در خواب شدجامۀ خواب انداخت! خواب کند و از رنج راه برآساید
  ».باور داشتم: کردم تا آن وقت که گفتبیان می
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وی از مکـان خـود دور نشـده بـود، امـا وی را «: گفـت» آن حـال چگونـه بـود؟«: شیخ ابوعبداللّه را پرسیدند که
  ».لباسی پوشانیدند که به آن از ابصار غایب شد

  ، رحمه اللّه تعاىلعبداللّه القصّار -۳۱۳
رفـتم مشـایخ شـرياز وقتی به عزیمت حج بريون مـی«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که عبداللّه قصار گفت که

مـا بـه فضـل تـو معرتفـیم و : چون بر سهل بن عبداللّه تُستَری درآیی، سالم ما به وی برسان و بگوی که: مرا گفتند
روی و به موقـف نني به ما رسیده است که روز عرفه از جای خود بريون میاز تو چ. داریمگویی باور میهرچه می

ه » !شوی، اگر این راست است ما را خرب ده کـه مـا بـه ایـن ایمـان داریـمعرفات با سایر حُجاج حاضر می عبداللـّ
و نعلینی  وی نشسته بود، اِزاری در خود پیچیده. قصد وی کردم و بر وی درآمدم و سالم کردم«: گویدکهقصار می

هیبـت بـر مـن مسـتوىل شـد، سـخن . الهـی حريانـیده، و چشـم وی بازمانـده بـود چـون واز چوب پیش خـود نهـا
مـرا پسـری اسـت بـر جـای مانـده وی را ! ایّهـا الشـیخ: در میان آن که نشسته بودم، زنی آمد و گفت. نتوانستم کرد

  .أنتَ مِنْ عند ربِّه: ه؟ آن زن در جواب گفتلِمَ التَحْمِلیه اىل عندَ ربِّ: سهل گفت. ام تا دعا کنیآورده
و . برخاست و نعلني پوشید و روان شد. پس سهل به سوی من به دست اشارت کرد، برخاستم و دست وی بگرفتم

دست خود را به من : سهل وی را گفت. ی را دید در سُماریهآن صبّ. آن زن نیز روان شد و وی را بربد تا کنار شطّ
! برخیـز: ی دست به وی داد، گفتآن صبّ! دور شو: سهل آن زن را گفت. تواند دست دادننمی :آن زن گفت! ده

وضـو سـاز و دو رکعـت نمـاز : ی را گفـتپس صـّب! تو برو: سهل صاحب سُماریه را گفت. برخاست و به کنار آمد
چون آن را «: ه گفتعبداللّ» .بگرفت و با یکدیگر برفتند! دست وی بگري: پس آن زن را گفت. چنان کرد! بگزار

: بدیدم، دهشت من برفت و انبساط کردم، و رسالت مشایخ رسانیدم، سهل ساعتی سر پیش افکند بعد از آن گفت
  »فَما سُؤالُهم عَنْ ذلک؟: قال. نَعَم: هؤالءَ الْقَوم یُؤمِنونَ باللّهِ یَفْعَلُ ما یَشاءُ؟ قُلْتُ! یا دوست

  عاىلابراهیم المتوکل، رحمه اللّه ت - ۳۱۴
دیـدم کـه ابـراهیم .به صحرا بـريون رفـتم«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که یکی از این طایفه با من گفت که

پـرياهن خـود ! بیا تا برویم و با هم چیزی خـوریم: وی را گفتم. های خود را شسته ودر آفتاب انداختهمتوکل جامه
راه برفتیم، دید که اندکی عِنَـبُ الثَّعلـب در راه بیفتـاده، آن چون مقداری . را همچنان تر بپوشید و با من همراه شد

تـو بـرو کـه مـرا همـني کفایـت اسـت، هرچنـد جهـد کـردم : را برداشت و پاک بشست و بخورد و بنشسـت و گفـت
  ».نیامد

یـک شـب . قبول کـرد» !خواهم که در این ماه نزدیک من افطار کنیمی«: یکی از مشایخ، ابراهیم متوکل را گفت
کنم، زیرا که من این نمی«: گفت» !آن سفره را فرود آر«: گفت. برخاست» !برخیز تا سُحور کنیم«: را گفت وی

یک شب وی را دید که سفره پیش نهاده و چیزی » .کنماین حرکت است در اسباب، و من در اسباب حرکت نمی
که من در اسـباب ! واللّه«: تگف» کنم، پس این چیست؟نگفتی که من در اسباب حرکت نمی«: خورد، گفتمی

  ».خورماین است که می. حرکت نکردم، از جای خود برخاستم، سر من بر سفره آمد در پیش من افتاد

  ابوطالب خَزْرج بن علی، رحمه اللّه تعاىل -۳۱۵
. تبه شرياز آمد و علت شکم داشـ. ابوطالب خَزْرَج از اصحاب جنید بود«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که

. خاستهر شب قریب به شانزده هفده بار برمی. کند؟ من اختیار کردمخدمت او را که اختیار می: مشایخ گفتند که
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دیگـر . یکبار آواز داده بود، نشنیده بـودم. یکی از شبها نشسته بودم و خیلی از شب گذشته بود، چشم من گرم شد
قتی که خـدمت مخلـوقی را همچـو خـود نیکـو نتـوانی و! ای فرزند: گفت. آواز داد، برخاستم و طشت پیش بردم

  »کرد، خدمت خالق را چگونه به جای توانی آورد؟
: دیگـر بـاره آواز داد و گفـت. مـن نشـنودم! شـريازی: وقتـی غایـب بـودم، آواز داد کـه«: و هم وی گفته است کـه

  ».من بشتافتم و طشت به وی بردم! هني لَعَنَک اللّه! شريازی
  ».چون رَحِمَکَ اللّه«: گفت» تو آن لَعَنَکَ اللّه را از وی چون شنیدی؟«: ابوعبداللّه پرسید کهعلی دیلم از شیخ 
فالح نباشد مریدی را که ذُّل استاد و پري نکشیده باشد و قفای وی نخـورده باشـد و لعنـک «: شیخ االسالم گفت

. وی خود رُسته باشـد الیُفْلَـح. نده نگشته باشداللّه او نشنیده، و به رحمک اللّه برنداشته بود و به درد و ناکامی ز
  ».مرد بی پدر چنان سَنْدَره و الیفلح نباشد که بی استاد و پري. استاد و پري در باید

مـن در «: ابوعبداللّه خفیـف گفـت کـه» شريازی این چه آواز بود؟«: شیخ ابوطالب گفت. شبی آواز طرکست آمد
شـیخ » .ام در مـاهیآورم، تا اکنون بـا نـوزده بـاقلی آوردهز با کم میشبانروزی یک باقلی خشک بخورم و هر رو

با ابوالحسن مزیّن در دعـوتی حاضـر  که که آنچه مرا افتاد از آن افتاد! شريازی این را به ناز دار«: ابوطالب گفت
ابوالحسـن . تمز آن کشـیده داشـدست خـود ا .و من عهد داشتم که بریانی نخورم شدم، برۀ بریانی بر مایده آوردند

من گمان بردم که حال چنان اسـت کـه مـی! کُلْ بال أنْتَ، یعنی بخور بی آن که خود را در میان بینی: ن گفتمزیـَّ
  ».رومیک لقمه بخوردم احساس کردم که ایمان از من بريون رفت و من از آن وقت هر روز بازپسرت می. گوید

افتاد، کـه ایمـان وی معاینـه بـود، ایمـان تـو شـهادت اسـت، و یعنی وی را پوشش و استتار «: شیخ االسالم گفت
  ».ایمان عارف مشاهدت

هیچ چیز نیست مرید را زیانمنـدتر از مسـامحۀ نفـس در رخصـت جسـنت و «: و شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است
  ».قبول تأویالت

شـیده بـود و عصـایی در اول مجلسـی کـه ابوطالـب در شـرياز داشـت، پالسـی پو«: و هم شیخ ابوعبداللّه گفت که
. دانـم چـه گـویمنمـی: و مـن پهلـوی او بـودم، بـه مـردم نگریسـت و گفـت. دست گرفتـه، آمـد و بـر کرسـی نشسـت

وی را قبوىل عظیم . ام میان گناهکاران و بگریست و مردم را بگریانید، و فریاد گریه از مجلس برخاستگناهکاری
بعد از آن سببی واقع شـد کـه هـیچ کـس بـه وی . گرفتندران میپدید آمد که خاک قدمهای وی به نیّت شفای بیما

از شرياز به فسا رفت، آنجا هم کسی به وی التفات نکرد، از آنجـا . التفات نکرد و از وی همه کس اعراض کردند
  .به اصفهان رفت

نان وی بـر علـی سـهل درنیامـد و دربـارۀ وی سـخ. من به علی سهل چیزی نوشتم و شرح محل و مقـام وی کـردم
ابـوعلی وارجـی عامـل . علی سهل از وی اعراض کرد، از آنجا به کوهستان عراق رفت و به همدان درآمـد. گفت

دیگر چـه : ای وامی که دارم، ابوعلی آن را ادا کرد و پرسید کهاد: حاجت تو چیست؟ گفت: همدان بود، پرسید که
آنجا درآمد و آن را سیاه ساخت و پالس  به. بساخت! در فالن موضع برای من رباطی بساز: حاجت داری؟ گفت

  ».بود تا از دنیا برفتسیاه پوشید، و در آنجا می
وی را مصیبتی رسد یا از او چیـزی فـوت شـود، مصـیبت را فـرا جوانمرد آن است که چون «: شیخ االسالم گفت

دارد و اظهار دعـوی نه آن که اهل مصیبت و فوت باشد، و آن را نهان . سازد و به حسرت و ندامت تدارک جوید
  ».کند و به تمامی مغرور گردد

جوانی از خراسان به زیارت جنید آمد، جنید عصا و رکـوۀ وی «: شیخ ابوعبداللّه گفت که شیخ ابوطالب گفت که
وی را با خـود بربیـد و بامـداد پـیش مـن : جنید گفت و آن شب اصحاب را اجتماعی بود به خانه برد و در ببست
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م خوردند، به طریق مزاح و طیبت انگشرتی باخنت آغاز کردند و اشـارت بـه آن جـوان کردنـد چون شب طعا! آرید
واگر نه برخیزم ! خاموش باش: شبلی به وی نگاه کرد و گفت. وی ابا نمود و ایشان را تعبري کرد! موافقت کن: که

بـا جنیـد گفتنـد، روز دیگـر ایـن حکایـت . آن جـوان خـاموش گشـت و هـیچ نگفـت و برفـت. و سرت از تن بکنم
چند نوبت شد که شما : بريون آمد و با اصحاب گفت. برخاست و به خانه رفت تا عصا و رکوه را بازجوید نیافت

کنم که چون غریبی اینجا آید، وی را خوارمدارید؟ سوگند به خدا که عصا و رکوه از خانـه برداشـته را وصیت می
  ».است، بی آن که من به وی دهم، و رفته است

  ابوعلی وارجی، رحمه اللّه تعاىل -۳۱۶
و از بـرای  ،ابوعلی وارجی به شرياز آمـد بـه عمـل و حکومـت«: گفته است که قُدّس سرّه شیخ ابوعبداللّه خفیف

یکـی . گفتیمنشست، و با یکدیگر سخنان میآمد و با ما میبعد از هر نماز شام می. صادر و وارد فقرا مایده نهاد
: گفـتم. دت در میان آمد، پرياهن خود را باال داشت بر گردن وی نشانی بود بـه مقـدار طـوقیاز شبها ذکر ایام ارا

چـون از آنجـا بازگشـتم، . بودم و پالسـی پوشـیده بـودم گـردن مـرا بخـورددر کوه لَکام می: که این چیست؟ گفت
: مـل چـه بـود؟ گفـتسبب درآمدن تـو در ایـن ع: پس گفتیم. گوشت بر آورد و این نشان آن است که باقی مانده

  ».بینیدمادر من پري و ضعیف شد و بر من وام بسیار جمع آمد، محتاج شدم به این که می

  ابوالفضل جعفر الجعدی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۱۷
کـردم غسـل مـی: به جعفر جعدی رسانیدند که ابوعمرو اصطخری گفته اسـت کـه«: شیخ ابوعبداللّه گفته است که

جعفر جعـدی . م که دو دست از پس پشت من پیدا شد و اِزار مرا محکم بر میان من بستازار من گشاده شد، دید
: اصـحاب ابـوعمرو برجسـتند، گفـت. برخاست و به اصطخر رفت و به خانۀ ابـوعمرو درآمـد و پـای وی بگرفـت

درآمـد و  پس ابوعمرو به مقـام اعتـذار. که غضب وی لِلّه است، و دوازده فرسنگ راه پیاده آمده است! بگذارید
بعـد از آن اصـحاب را فرمـود کـه وی را خـدمتکاریهای نیکـو . امام، بلکـه چنـني و چنـني گفتـهچنان نگفته: گفت
  ».کردند

  ابوالقاسم القصری، رحمه اللّه تعاىل - ۳۱۸
! مرا به صحرایی بريون بر: روزی مرا گفت«: شیخ ابوعبداللّه خفیف گفته است که. وی از کبار اصحاب جنید بود

کردند با ایشـان بـه بازی می نرد ای بود، و جماعتیبه موضعی رسیدیم که مصطبه. را به صحرایی بريون بردم وی
ر شـدم و خجـل گشـتم، در وقـت بازگشـنت بـه جـای دیگـر رسـیدیم، جمـاعتی ـّمن از آن متغیـ. بازی کردن بنشست

: وی گفـت. ن جماعت کاردهـا برکشـیدندآ. ر شد و پیش رفت و رقعۀ ایشان بیفشاندباختند، از آن متغیّشطرنج می
وقتی که به چشم : من از این دو حال وی عجب ماندم، از وی سؤال کردم، گفت! کاردها را به من دهید تا بخورم

ایـن سـخن پیشـرت گذشـت، امـا آنجـا شـیخ االسـالم » .لدنّی نگریم چنان باشد و وقتی که به چشم غري لدّنی چنني
شاید که وی را دو کنیـت بـوده قامات شیخ ابوعبداللّه، ابوالقاسم قصری است و میابوبکر قصری گفته بود و در م

  .باشد، یا یکی بر سبیل سهو وقوع یافته باشد، و اللّه تعاىل اعلم
از وی . انـداختابوالقاسم قصری کثرياالطراق بود، یعنی بسیار سر در پیش می«: و هم شیخ ابوعبداللّه فرموده که

مـردی از . خـوردمپیش از این در قدیم االیّام در هر هفت شبانروز یک بار چیـزی مـی: گفت سبب آن را پرسیدم،
چـه باشـد کـه ظـاهر شـوی؟ ناگـاه : یک روز وی را گفـتم. دیدمکرد، اما وی را نمیآمد و بر من سالم میجن می
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ن جنیّانم، وقتی کـه من از مؤمنا: چه کسی تو؟ گفت: گفتم. دیدم که شخصی در خوبرتین صورتی بر من ظاهر شد
  .داریم که وی را زیارت کنیم و سالم گوییمبینیم، دوست میامثال شما را می

مرا دوست گرفت و با من انس تمام پیـدا کـرد و چیزهـا بـه ! شوبعد از این بر من در هر وقتی ظاهر می: پس گفتم
وقتـی کـه بنشـینی و سـخن : گفـت! مبیا تا به مسجد درآیـیم و سـاعتی بنشـینی: روزی وی را گفتم. آموختمن می

بیا تا در آخرهای مسـجد بنشـینیم کـه : گفتم. گویی و مردم ترا بینند و مرا نبینند، ترا به وسواس نسبت خواهند کرد
بعضـی را نـیم خـواب و : بینـی؟ گفـتماین مردمان را چون می: گفت. پس درآمدیم و بنشستیم. هر کس ما را نبیند

چشـمهای مـرا . نـی: بینـی؟ گفـتمآنچه بر سـرهای ایشـان اسـت مـی: گفت. ا آگاهبعضی را در خواب و بعضی ر
بعضی را بالها به چشم فرو گذاشته اسـت، و بعضـی را بـر سـر . بمالید، دیدم که بر سر هر کسی غرابی نشسته است
خوانـدهمگـر ن: این چیست؟ گفت: گفتم. رودآید و گاهی باال مینشسته است، و بعضی را گاهی به وی فرود می

انـد اینها شیاطني) زخرف/۳۶(وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضُ لَهُ شَیْطاناً، فَهُوَ لَهُ قرینٌ: را که تعاىل ای قول اللّه
  .انداند و بر هر یک به قدر غفلت وی استیال یافتهکه بر سرهای ایشان نشسته

شد تا روزی سخت گرسنه شدم و پیش مـن از نـان صـدقه ظاهر میآمد و بر من ی به این طریق به من میـّو آن جن
ای از آن نان گرفتم و بخوردم، گرسنگی من پاره. ای بود و تا وقت افطار که عادت داشتم چهار روز مانده بودبقیه

مـیما از بهر این ریاضـات و صـرب بـر آن : گفت. ی آمد و بر من سالم کرد، اما ظاهر نشدناگاه آن جنّ. ساکن شد
ایـن سـر در . این بگفت و برفت و دیگر باز نیامـد. چون ما ترا امتحان کردیم، بر آن صبور نبودی. خواهیم شما را

  ».پیش انداخنت من از آن وقت است

  عبدالعزیز بَحْرانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۱۹
زمستانی سخت سرد به شـرياز  عبدالعزیز بَحْرانی در«: گفته است که قدّس اللّه تعاىل سرّه خفیف شیخ ابوعبداللّه

سه روز در شرياز بود، بـا وی در . کردرسید صرف فقرا میهای کهنه داشت و هر فتوحی که وی را میآمد و جامه
ه: پس مرا گفت. های شماگریزد از جامهنفس من می: این باب سخن گفتند، گفت مـرا از ایـن شـهر ! یـا باعبداللـّ

. بـه ناحیـت بحـر: روی؟ گفـتبـه کجـا مـی: گفـتم! ر این شهر جامۀ نو پوشمبريون کن که در نیت من نیست که د
ناگاه دیدیم کـه ابـوالخري مـالکی بـر اسـرت خـود . ای که به آن جانب بود، بريون رفتیممشایعۀ وی کردم و به دروازه

ل تفضـّ: گفت. رسیدبیستادیم تا به ما . دهد و با خود خوردنی همراه داردجنباند و ما را آواز مینشسته و پای می
ابـوالخري . بحرانی برخاست و سجاده بـر دوش انـداخت. پس بنشستیم و بخوردیم! کنید تا بهم این طعام بخوریم

مـا بـه ایـن : مطـبخ مـن پـیش رفتـه اسـت، ابـوالخري گفـت: گفت. کاش از این طعام چیزی با خود برداری: گفت
  ».و برفت! پیش سگان انداز: طعامها چه کنیم؟ بحرانی گفت

  ابوالحسن حکیمی، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۰
روزی در مجلس سریّ سقطی بودم و آنجا مردم بسیار بودند و مـن خُردتـر «: وی گفته که از جنید شنیدم که گفت

یکی . گرسنگی: یکی گفت. برد؟ هرکسی چیزی گفتچه چیز است که خواب را می: ی پرسید کهسرّ. ایشان بودم
: گفـت. تْبه من رسید، گفتم عِلْمُ الْقُلـوبِ بِـالطِّالعِ اللّـهِ عَلـی کُـلِّ نَفْـسٍ بِمـا کَسَـبَنوبت . کم خوردن آب: گفت

  ».ممو مرا به نزدیک خود نشاند و از آن روز هر جا هستم بر همه مقدّ! أحسنتَ یا بُنَّي
در وی  اگــر: حــال یکــی از مشــایخ از جنیــد پرســیدم کــه اقتــدا را شــاید؟ گفــت«: و هــم حکیمــی گفتــه اســت کــه

  »!یابی اقتدا را شاید و اگر نه او را بگذارپرهیزگاری و طلب قوت حالل می
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  ابوعلی حسني بن محمد االَٔکّار، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۱
  .ارواحهم تعاىل وی از اصحاب شیخ ابوعبداللّه خفیف است و پري شیخ ابواسحاق کازرونی، قدّس اللّه

سید، مشایخ آنجا پیش وی جمع شدند و شیخ ابواسحاق هنوز کـودک بـود گویند که شیخ حسني أَکّار به کازرون ر
وی را فرمود تا قرآن خوانـد، وی » .خوانداین کودک قرآن را نیک می«: وی را گفتند. وی نیز با ایشان آمده بود
حاب و از مشـایخ وقـت و اصـ. چون فارغ شد، وی را از مشایخ طلبید و به شـرياز بـرد. را خوش آمد و تواجد کرد

شیخ ابوعبداللّه خفیف سماع حدیث فرمود و با وی به عراق و حجاز مسافرت کرد و به برکت صحبت وی رسید 
  .به آنچه رسید

  .و شیخ حسني بعد از ثلثمائة از دنیا برفت، و قرب وی بر در روضۀ شیخ ابوعبداللّه خفیف است در شرياز

  اللّه تعاىل سرّه شیخ ابواسحاق ابراهیم بن شهریار کازرونی، قدّس -۳۲۲
وی فارسی األصل است، و مولد و منشأ وی نَوَرْدِ کازرون بوده و شهریار پـدر وی مسـلمان شـد و والدت شـیخ و 
سایر اوالدش در زمان اسالم بوده و انتسـاب شـیخ در تصـوف بـه شـیخ ابـوعلی حسـني بـن محمـد الفريوزآبـادی 

در کـازرون و شـرياز و بصـره و مکـه و مدینـه و از همـه االکّار بوده و به صحبت بسـیاری از اهـل حـدیث رسـیده 
  .روایت حدیث و آثار داشت

: ون گفـتـّدر مکه شیخ ابوالحسن علی بن عبداللّه بن جَهْضَم همدانی را دیده بود، و از وی روایت کند کـه ذوالنـ
ر تو باد که توسط احوال اختیـار کنـی، یعنـی بـه یعنی ب. علَیکَ بالقَصْدِ، فانَّ الرِّضا بقلیلِ الرِّزقِ یُزَکّی یَسريَ الْعَمَلِ«

بدرستی که رضا به رزق اندک، عمل اندک را پـاک گردانـد و . ضرورت وقت قناعت کنی و طالب زیادت نباشی
  ».هر آینه عمل پاک شایستۀ حضرت پاک باشد

: ام به شیخ فرستاد کـهپیغ. یکی از وزرا را با شیخ ارادت تمام بود، هر چند جهد کرد شیخ از وی چیزی قبول نکرد
قـدّس  شـیخ» .هرچند جهد کردم از من هیچ قبول نکردی، از بهر تو چند بنده آزاد کردم و ثواب آن تـرا بخشـیدم«

رسالت تو به من رسانیدند و شکر نیکویی تو گفـتم، لـیکن آزاد کـردن بنـدگان مـذهب مـن «: جواب فرستاد که سرّه
  ».ن است به رفق و احساننیست، بکله مذهب من بنده گردانیدن آزادا

مـا ! یـا رسـولَ اللّـه«: بـه خـواب دیـد، پرسـید کـه صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم حضـرت رسـالت را رضی اللّه عنه شیخ
  ».التّصوّفُ ترکُ الدَّعاوی و کِتْمانُ المَعانی«: گفت صلّی اللّه علیه و سلّم رسول» التّصوّفُ؟

کلُّ ما هَجَسَ بِبالِک؛ او خَطَر فـی خیالِـک، «: گفت اللّه علیه و سلّمصلّی  رسول» مَا التّوحیدُ؟«: دیگر پرسید که
  ».التّوحیدُ ان تُنَزِّهَهُ عن الشّک و الشّرک و التّعطیل. بِخَالفِ ذلک سبحانه فَاللّهُ

ر يف أدنـاهُ تـرکُ الـدُّنیا، و أعْـالهُ تـرکُ التَّ«: گفـت صلّی اللّه علیه و سـلّم رسول» ما العقلُ؟«: دیگر پرسید که فکـُّ
  ».ذاتِ اللّه، تعاىل

  .فی شهر ذی القعدة، سنة سّت و عشرین و اربعمائة رضی اللّه عنه تُوّفی

  قْلی، قدّس اللّه تعاىل روحهشیخ روزبهان یَ - ۳۲۳
ريازی در . ا بـوده و برهـان علمـا و قـدوۀ عشـاقسـلطان عرفـ. کنیته ابومحمد بن ابی نصر البَقْلی الفسوی، ثـمّ الشـّ

با شیخ ابوالنجیب سهروردی در سماع صحیح بخـاری در ثَغـر . سفر عراق و حجاز و شام کرده است بدایت حال
و خرقه از شیخ سراج الدین محمود بن خلیفة بن عبدالسّالم بن احمد بـن سـال بـه . اسکندریّه شریک بوده است

احب ذوقٍ واسـتغراقِ و وجـدٍ دایـم کان ص. واشتغَلَ بالرّیاضات الشَّدیدةِ فی أطرافِ شرياز و جبالها. پوشیده است
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التسکنُ لوعتُه والترقأدَمْعَتُه والیَطْمَئنُّ فی وقتٍ من األوقات والیَسْلُو ساعةً مـن الحنـني والزّفـرات یتـأَوَّه کُـلَّ لیلـةٍ 
  .بالبُکاء و الْعَویل

سـد، و از سـخنان و مر او را سخنان است که در حال غلبۀ وجد از وی صادر شده است که هر کسـی بـه فهـم آن نر
  :وی است

ــــــان ــــــم زم ــــــده اســــــت دو چش   آنچــــــه ندی

  

ــــــــت آن ــــــــوده اس ــــــــا روی نم ــــــــل م  در گِ
 

 و آنچـــــــــه بنشـــــــــنید دو گـــــــــوش زمـــــــــني
 خیــــــــز و بیــــــــا در گــــــــل مــــــــا آن ببــــــــني

 

وی را مصنفات بسیار است، چون تفسري عرایس و شـرح شـطحیات عربـی و فارسـی و کتـاب االنـوار فـی کشـف 
  .االسرار و غري آن
قوّال باید که خوبروی بـود، کـه عارفـان در مجمـع سـماع بـه «: فی کشف االسرار آورده است که در کتاب االنوار

  ».روایح طیبه، و وجه صبیح و صوت ملیح: اندجهت ترویح قلوب به سه چیز محتاج
 از این قول اجتناب بهرت است، زیرا که این چنني کار عارفی را مسلم آید کـه طهـارت قلـب او بـه«: اندبعضی گفته

  ».کمال رسیده باشد و چشم او از دیدن غري حق پوشیده شده
رفـت تـا مجلـس اول که بـه شـرياز درآمـد و مـی. گویند که پنجاه سال در جامع عتیق شرياز تذکري کرد و وعظ گفت

کـه خـوار و ! حسن خود را با کسی اظهار مکن! ای دخرت«: کرد کهگوید، شنید که زنی دخرت خود را نصیحت می
خواهـد او همه آن می. حسن به آن راضی نیست که تنها و منفرد باشد! ای زن«: شیخ گفت» .گرددر میبی اعتبا

بر اصـحاب از اسـتماع » .اند که هرگز از هم جدا نباشندحسن و عشق در ازل عهدی بسته. که با عشق قرین باشد
  .آن چندان وجد و حال عارض شد که بعضی در آن برفتند

. شـناختمدر دعوت بعض صوفیه با شیخ روزبهان جمع شدم و هنوز وی را نمـی«: یّه گوید کهشیخ ابوالحسن کَرْدوُ
ایـن خـاطر را از  !ای بوالحسـن :مـن مطلـع شـد و گفـت ام بر سرّدر خاطرم آمد که من در علم و حال از وی زیاده

و به ایـن معنـی اشـارت  ».که امروز هیچ کس با روزبهان برابر نیست و وی یگانۀ زمانۀ خود است! خود نفی کن
  :کرده در این شعر

ـــــه ـــــه مـــــنم قایـــــد صـــــراط اللّ  در ایـــــن زمان
 رونـــــــدگان معـــــــارف مـــــــرا کجـــــــا بیننـــــــد

 

 زحــــــــد خــــــــاور تــــــــا آســــــــتانۀ اقصــــــــی
 کــــه هســــت منــــزل جــــانم بــــه مــــاورای وری

 

آن إنّـی أَسْـمَعُ الْـ«: با وی در این معنی سخن گفتند، گفت. وی صاحب سماع بود ودر آخر عمر از آن باز ایستاد
  ».فاسْتَعْرِضُ ممّا سَمِعْتُ من غَیْرِه عَزَّوجلَّ منْ رَبّي

و گویند که در آخر عمر وی را فلجی دریافت، بعضی از مریدان بی آن که با وی بگوید به مصـر رفـت و از خـزاین 
از ! جـزاک اللّـه نیَّتَـکَ«: چون پیش وی آورد، گفت. سالطني قدری روغن بَلَسان خالص آورد برای مداوای وی

و بدان که روزبهان به هیچ روغن ! در خانقاه بريون رو آنجا سگکی است گَرْگني خسبیده، آن روغن را بر وی مال
بر پای وی نهاده است تـا آن زمـان کـه بـه سـعادت  تعاىل این بندی است از بندهای عشق که خدای. شودبه نمی

  ».لقای وی برسد
خواندم، هر سحر به نوبت با شیخ قرآن می«: ده است، گفته است کهشیخ ابوبکر بن طاهر، که از اصحاب شیخ بو

پـس بـر . آخر شب برخاستم و نمازگزاردم. چون وی فوت شد،دنیا بر من تنگ شد. یک عُشر وی و یک عشر من
چـون عشـر تمـام . سر تربت شیخ بنشستم، و بنیاد قرآن خواندن کردم و گریه بر من افتاد که از وی تنهـا مانـده بـودم

تا آن زمان کـه اصـحاب جمـع شـدند آواز منقطـع  ،خواندآمد و عشر دیگر میردم، آواز شیخ شنیدم که از قرب میک
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  .روزی با یکی از احباب آن را بازگفتم، بعد از آن دیگر نشنیدم. شد و مدتی حال بدین گونه بود
اور بود و کان کثري الزَّعقات فـی شیخ روزبهان در مکه مج: آورد کهمی رضی اللّه تعاىل عنه صاحب فتوحات مکیه

حال وجده يف اللّه بحیثُ انّه کان یُشوِّشُ عَلَی الطّائفنيَ بالبیت، فکـان یطـوف علـی سـطوح الحـرم و کـان صـادق 
  .الحال

زد هایی کـه در وجـد فـی اللّـه مـیدانست و آن وجد و صیحهناگاه به محبت زنی مُغنیّه مبتال شد و هیچ کس نمی
دانسـت کـه مـردم را چنـان . بـود و ایـن زمـان از بـرای زن مغنیـه تعاىل اما اول از برای خدای. دهمچنان باقی بو

به مجلس صوفیۀ حرم آمـد . اعتقاد خواهد شد که وجد و صیحات وی این زمان نیز از برای خدای است، عزوجل
خـواهم کـه در حـال نمـی«: و خرقۀ خود بريون کرد و پیش ایشان انداخت و قصۀ خود را با مردم بگفـت و گفـت

وی «: ه گفتند و گفتند کـهحال عشق و محبت وی را با مغنیّ. ه را الزم گرفتـّپس خدمت مغنی» .خود کاذب باشم
ه از دل وی زایـل شـد، بـه محبـت آن مغنیـّ. ه توبه کـرد و خـدمت وی پـیش گرفـتمغنیّ» .از اکابر اولیاء اللّه است

  .فی مُنْتَصَفِ محرّم الحرام سنة ست و ستمائة رضی اللّه عنه یـّفوَـُت. مجلس صوفیه آمد و خرقۀ خود درپوشید

  شیخ ابوالحسن کَْردُویَه، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۴
ای که در شرياز داشـت منـزوی شـد کـه جـز بـه ادای نمـاز جمعـه و شصت سال در خانه. صاحب علم و تقوی بود

شـد و صـحبت احیاناً بـر وی ظـاهر مـی یه السالمعل کفایت بعض مهمات، علی سبیل الندره، بريون نیامد و خضر
  .داشتمی
نَفَـس مـن : گویـداینجا مردی است که مـی«: اند که سبب وفات وی آن بود که شخصی بر وی درآمد و گفتگفته

کـرد، و مـن مـردۀ غفلـت را زنـده مـیزیرا که وی مردۀ طبیعت را زنـده مـی، علیه السالم چون نَفَس عیسی است
مرا عمر دراز دادی تا زمانی را دریافتم که در وی مثـل ایـن ! یا ربّ«: لحسن آهی برکشید و گفتشیخ ابوا» .کنم

شکم وی بگرفت و بـر همـان برفـت، فـی آخـر محـرم سـنة سـّت و » .خواهمدیگر زندگانی نمی. شنومسخنان می
  .ستمائة

که مـردی بـزرگ و عـارف بـود و  اجه و شیخ علی سرـَویردُـَچون شیخ روزبهان بَقْلی بیمار شد، شیخ ابوالحسن ک
بیاییـد کـه از «: شیخ روزبهان روی به ایشان کرد و گفت. به عیادت وی آمدند شداوالید شیخ روزبهان را خال می

ایشـان قبـول » !صـف شـویمقید این حیات جسمانی و زندگانی فانی بـريون آیـیم، و بـه حیـات ابـدی روحـانی متّ
رسـی، و تـو ای بعـد از پـانزده روز بـه مـن مـی! روم و تـو ای ابوالحسـنمن پیش از شما می«: شیخ گفت. کردند
شیخ در منتصف محرم برفت و شیخ ابوالحسن در آخر آن، و شیخ علی در مُنتَصف صفر، » .ز یک ماهابعد ! علی

  .رحمهم اللّه تعاىل

  شیخ عبداللّه بَلْیانی، قدّس اللّه تعاىل سره -۳۲۵
: و نسب وی تا شیخ ابـوعلی بـدین گونـه اسـت. زندان شیخ ابوعلی دَقّاق استلقب وی اوحدالّدین است و از فر

عبداللّه بن مسعود بن محمد بن علی بن احمد بـن عمـر بـن اسـماعیل ابـن ابـی علـی الـدّقاق، قـدّس اللّـه تعـاىل 
  .ارواحهم

م قُشـريی، رحمـه و استاد ابوعلی را یک پسر بوده است اسماعیل و یک دخرت، فاطمه بانو منکوحۀ شیخ ابوالقاسـ
و امـام الـدّین مسـعود نیـز  وی خرقه از پدر خود دارد ضیاالدّین مسعود: و سلسلۀ خرقۀ وی چنني است. اللّه تعاىل
و وی از شیخ اصیل الدّین شريازی و وی از شیخ رکن الدّین شريازی و وی از شیخ رکـن الـدّین سنجاسـی،  گویند
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شیخ جمال الدّین عبدالصّمد زنجـانی و هـر دو از شـیخ ابوالنّجیـب  ووی از شیخ قطب الدّین ابورشید ابهری و از
  .سهروردی، قدّس اللّه تعاىل ارواحهم

چـون از کـوه بازآمـدم، بـه . در اوایل از خلق انفراد جستم و یـازده سـال در کـوه بـه سـر بـردم«: وی گفته است که
ب کرامت بود و فراستی صادق داشت و و وی مردی صاح. پیوستم رحمه اللّه تعاىل صحبت زاهد ابوبکر همدانی

ورد وی همه آن بود که هر شب برخاستی و عصایی آهنني داشت، آن را در زیر زنخـدان گرفتـی و تـا روز بـر پـای 
: وی وقتها روی باز پس کردی، و غريت آوردی و گفتـی. ایستادمایستادی، من نیز به موافقت وی از عقب وی می

خاسـتم و موافقـت وی مـیدیگـر برمـی. شـدنشستم تا وی مشغول کار خود میمن بر زمني می! برو جایی بخسب
  .کردم تا آنگاه که حال وی به من فرودآمد، آنگاه تنهایی گزیدم

گفته است که شنیدم که روزی می. گفتاز غایت انبساطی که با من داشت، مرا لوىل می رحمه اللّه و زاهد ابوبکر
کجـا : بعد از چندگاه پیش وی رفـتم، فرمـود کـه. دانم که به کجا رفترد، و نمیلوىل آمد و از ما چیزی گرفت و ب

از مـن سـؤاىل کـرد کـه  ،رحمـه اللّـه چون ساعتی بنشستم، زاهـد. بودی و چه آوردی؟ تواضع نمودم و هیچ نگفتم
ک آه کـه من به یـ: من گفتم. سخن منصور آوردی: زاهد گفت. من غري خدا نیستم: جواب آن این بود که من گفتم

  .برآرم توانم که صدهزار چون منصور پیدا کنم، چون این بگفتم، زاهد عصا برگرفت و بر من انداخت
منصـور را بـردار کردنـد و : من از جای بجستم و آن عصا از خود رد کـردم، زاهـد مـرا دشـنامی غلـیظ داد و گفـت

 ور بود و اگر نه بگریختی، که نزد حقآن از ناتمامی منص: گریزی؟ جواب دادم کهنگریخت و تو از یک عصا می
. امآری، گیاهی خورده: ای؟ گفتممگر گیاهی خورده: چون این بگفتم، زاهد گفت. همه یکی است تعاىل و تقدّس

  !شاد خوردی و نیک خوردی، بیا و بر سر سجاده بنشني و آن را نگاهدار: زاهد فرمود. اما از مرغزار حقیقت
گفتی که از ناتمامی منصور بود که نگریخت و او را بر دار کردند، به چه دلیـل گفتـی؟  آن که: بعد از آن زاهد گفت

دلیل آن است که هر سواری که دعوی سواری کند و اسب بتازد چنانکه عنان از دست وی نرود و اگر برود : گفتم
توانـد گرفـت او در تواند که سراسب باز گريد، راست گفته است که وی سواری چاالک است و اگر سر اسـب بـاز ن

  ».ورتر کسی ندیدمراست گفتی، من از تو دیده: چون این بگفتم، زاهد تصدیق فرمود که. سواری ناتمام است
کـه  قـدّس اللّـه تعـاىل سـرّه مرا گفتند که یکی از اصحاب شیخ شهاب الدین سُهْرَوردی«: و هم وی گفته است که

بسـیار خـرم شـدم، از آن جهـت کـه از مقامـات و . از آمـده اسـتگویند به شريوی را شیخ نجیب الدّین بُزْغُش می
آنچـه مـن از : گفـت کـهکـردم و پـدرم مـیو طلب زیادتی مـی. احوال صوفیان آنچه دانسته بودم حاصل کرده بود

ای ای گشـادند بـر وی بـه مقـدار دروازهخدای خواسته بودم، آن را به عبداللّه داد و آنچه بر من بـه مقـدار دریچـه
برخاستم و به شرياز رفتم و به خدمت شیخ نجیب الدین مشرف شدم و چیزی چند از احـوال و مقامـات . ندگشاد

  . همه را نیک استماع کرد و هیچ جواب نگفت. و واقعات خود با وی بگفتم
 بروم و: بعد از آن مرا به جهت ضرورتی عزیمت مراجعت شد، با خود گفتم. ساعتی بنشستم و از آنجا بريون آمدم
وی در اندرون است، بـرو و در آن : چون به در خانۀ وی رسیدم، گفتند. گویدشیخ نجیب الدّین را ببینم تا چه می

چون آنجا بنشستم در پیش سجادۀ وی جزوی دیدم که هرچه بـا . نشیند بنشني تا بیایدخانۀ بريون که شیخ آنجا می
به آن محتـاج بـوده اسـت کـه نوشـته اسـت، حـال وی را شیخ : با خود گفتم. وی گفته بودم هه در آنجا نوشته بود

چون به کازرون رسیدم، بانگی برخود زدم و غريتی بتازگی در خود . ننشستم و بريون آمدم. بدانستم که تا کجاست
  ».خواستم به پنج روز در آن خلوت به من دادمی تعاىل پیدا کردم و در خلوت نشستم، و هرچه از خدای

شیخ سعدی یک مشت فلوس بیـاورد و در نظـر . درآمد رحمه اللّه وزی به خانقاه شیخ سعدیر. وی در شرياز بود
آوری؟ برو فلوس می! ای سعدی«: وی گفت» !بفرمای تا درویشان این تربک به سفره دهند«: وی بنهاد و گفت
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حال شـیخ سـعدی  در» .ای تا درویشان به سفره دهندو آن ظرف آقچه بیار که شصت و دو عدد آقچه در آن نهاده
  .آن را بفرستاد و از برای درویشان سفرۀ تمام آوردند. برفت و آن ظرف بیاورد، همچنان که وی فرموده بود

ای آش بسـتدی و هرگاه که شیخ بـه در دکـان وی رسـیدی، کاسـه. شیخ را مریدی بود طباخ که در بازار آش پختی
ه درویشی رسید، خرقـۀ سـفید هـزار میخـی بتکلـف روزی کاسۀ آش در دست داشت ک. همچنان ایستاده بخوردی
داللت کنی و بگویی که فایده در چیست تا چنـان  تعاىل خواهم که مرا به خدایمی«: پوشیده، سالم گفت و گفت

از بنیـاد کـار ایـن بسـتان و «: کاسـۀ آش کـه در دسـت داشـت بـه وی داد، گفـت» .شـاید«: شیخ فرمود که» !کنم
ای هـم بـه این دست که به طعـام آلـوده«: چون از طعام فارغ شد، گفت که. و بخورددرویش آن را بستد » !بخور

این نتـوانم کـرد، ! ای شیخ«: گفت» !کنخوری چنني میو هرگاه که چیزی می! ای پاک کناین خرقه که پوشیده
هم نتوانی کـرد،  چون این قدر نتوانی کرد، هر چیز دیگر که ترا بگویم«: شیخ فرمود» !به چیز دیگر اشارت فرمای
  ».برو که تو مرد اینکار نیستی

یکی از مریدان شیخ در کوه عزلت گرفته بود، مـاری پـیش وی رسـید، خواسـت کـه وی را بگـريد وی را بگزیـد و 
آن مار را چرا گرفتی تا ترا «: گفت. خرب به شیخ رسید، جمعی را فرستاد تا وی را آوردند. اعضای وی آماس کرد

من آن مار را غري خدا ندیدم از این جهت دلريی کردم . ای که غري خدای نیستتو گفته! یخاش«: گفت» زخم زد؟
و اگر نه !را به لباس قهر بینی، بگریز و به نزدیک وی مرو تعاىل هرگاه که حق«: شیخ فرمود که» .ووی را بگرفتم

مـن بعـد «: از نشـاند و گفـتپـس دسـت در زیـر سـر وی کـرد و وی را بـ» .چنني کند که این ساعت در آنی افتاده
آمـاس بازنشسـت و . آنگاه دعایی کرد و باد بـر وی دمیـد» !گستاخی چنني مکن تا وقتی که وی را نیک بشناسی

  .شفا یافت
این جملـه اسـباب بنـدگی اسـت، درویشـی . درویشی نه نماز و روزه است ونه احیای شب است«: وی گفته است

  ».ردینرنجیدن است، اگر این حاصل کنی واصل گ
از بـرای آن کـه چـون ! ایـد خـوددان نیـز مباشـیدو اگـر خـدای دان نـه! خدای دان باشـید«: و هم وی گفته است

  ».خوددان نباشید خدای دان باشید
از بـرای آن کـه ! و اگر خدای بني نباشید خودبني مباشـید! خدای بني باشید: از این بهرت بگویم«: پس فرموده که 

   ».بني باشیداگر خودبني نباشید خدای 
که اگر خود نباشید خـدای ! و اگر خدای نباشید خود مباشید! خدای باشید: از این بهرت بگویم«: پس فرموده که

  ».باشید
رفته بود و شیخ صدرالدین بن روزبهان بر سر تربت پـدر  قدّس اللّه تعاىل سرّه روزی به زیارت شیخ روزبهان بَقْلی

ه در . نشسته بود برابـر قـرب بیسـتاد، شـیخ صـدرالدین بـه تعظـیم وی برخاسـت و مـدتی بیسـتاد و چون شیخ عبداللـّ
: چون از زیارت فارغ شـد، گفـت. شیخ عبداللّه به وی التفات نکرد. بنشست، و باز برخاست ومدتی دیگر بیستاد

ری بـه شـیخ روزبهـان انـا«: گفـت کـه» .ام، و شما هیچ التفات نفرمودیـددیرگاه است که بر پای ایستاده! شیخا«
  ».دست من داده بود، به خوردن آن مشغول بودم

  :و از جملۀ اشعار وی است
 مــــــــا جملــــــــه خــــــــدای پــــــــاک پــــــــاکیم
 از هســـــــــــــتی و نیســـــــــــــتی همیشـــــــــــــه

 

ـــــــاکیم ـــــــاد و آب و خ ـــــــش و ب ـــــــی ز آت  ن
 ایـــــــم و جامـــــــه چـــــــاکیمعریـــــــان شـــــــده

 

  ٭٭٭
ــت حقیقــــــت جــــــز خــــــدا دیــــــدن روا نیســــــت ــدا نیس ــز خ ــالم ج ــر دو ع ــی شــک ه ــه ب  ک



 

۱۷۹  

 گــــــویم کــــــه عــــــالم او شــــــده، نــــــهنمــــــی
ـــــا ـــــه ع ـــــد و ن ـــــالم ش ـــــه او ع ـــــدن  لم او ش

 

ــــت ــــردن روا نیس ــــدو ک ــــبت ب ــــن نس ــــه ای  ک
 همـــــه او را چنـــــني دیـــــدن خطـــــا نیســـــت

 

  ٭٭٭
ــــر دم ــــنم ه ــــه دو چشــــم ســــر نبی ــــا حــــق ب   ت

  

ــــد ــــوان دی ــــم ســــر نت ــــه چش ــــد خــــدا ب  گوین
 

 ننشـــــــینم هـــــــر دماز پـــــــای طلـــــــب مـــــــی
ـــــــــردم ـــــــــنم ه ـــــــــن چنی ـــــــــانند، م   آن ایش

 

  .و ثمانني و ستّمائة بوده، قدّس اللّه تعاىل روحه وفات وی در روز عاشورای سنۀ سّت

  شیخ جمال الّدین محمد باکَلَنْجار، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۶
کان شیخاً وجیهاً بَهّی المنظر زکّی المخـرب، ذامجاهـدت و خَلَـوات و اوراد کثـرية مـن العبـادات و الطّاعـات، ولـه 

  .کلمات روحانیّة و اشارات رحمانیّة
رحمه  در آن زمان که خردسال بودم، شیخ جمال الدین باکَلَنْجار«: فرموده است که قدّس سرّه بلیانی شیخ عبداللّه
مـیو من پیوسته به ذکـر مشـغول . بودمی خواجه ضیاء الدّین مسعود، رحمه اللّه تعاىل در صحبت پدرم اللّه تعاىل

ذکـر گفـنت چیـزی از اشـعار بـه تـرنم مـی شدم و آواز خوش داشتم و از برای جمعیت خاطر خود وقتهـا در اثنـای
و مـن از حـال وی خـرب . شـدکـرد و از آن وقـت وی خـوش مـیشیخ جمال الدین گوش به آواز مـن مـی. خواندم

  .شدمشدم و دیگر به ذکر مشغول میخواندم خاموش مینداشتم که گوش به من دارد، و از آنچه می
ه: و گفتدر یکی از روزها شیخ جمال الدین نزدیک من آمد  کنـی کـه در اثنـای چـرا چنـني مـی! ای شیخ عبداللـّ

گـذاری؟ شـوی و مـا را نـیم بِسْـمِل مـیخوانی، و ما گوش به تو داریم، تو خـاموش مـیذکر گفنت چیزی خوش می
 ،نیـز ضـیاءالدّین مسـعود ،خرنـد و پـدرمدیگر چنني مکن و خاطرهای درویشـان را بخـر چـون از تـو ایـن آواز مـی

  ».، سخن ایشان را قبول کردمهمچنان فرمود
یقني نیسـت جـز عیـان عـني قـدیم، نیـت «):حجر/۹۹(وَاعْبُدْرَبَّکَ حَتّی یَأتیکَ الْیَقنيٌ تعاىل وی گفته است در قوله

عیان عني قدیم بی صورت عمل عبادت است و نیتی که بهرت از عمل است ایـن اسـت و صـورت عمـل بـی نیـت 
طالب آن است که مطلوب وی جز عیان عني قـدیم نیسـت و . م و عادت بودعیان عني قدیم عبادت نبود، بلکه رس

  ».هرچه جز عیان عني قدیم است پیش وی مُحال و باطل است
  .سنة نیِّف و خمسني و سبعمائة، و قرب وی در شرياز است رحمه اللّه تعاىل تُوفّی

  موسی بن عُمران جريُفتی، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۷
  .ی استپري شیخ ابوعبداللّه الطاقّ. بزرگ بوده به جريفت
 :به وی نامه یـا پیغـام فرسـتاد کـه. ابوعبداللّه خفیف را با شیخ موسی عمران نِقاری افتاد«: شیخ االسالم گفت که

موسـی عمـران جـواب . من در شرياز هزار مرید دارم که اگر از هر یکی هزار دینار خواهم، شب را زمان نخواهنـد
جريفت هزار دشمن دارم که هرگاه بر مـن دسـت یابنـد، مـرا تـا شـب درنـگ ندهنـد و زنـده من در : باز فرستاد که

  »صوفی تو باشی یا من؟. نگذارند

   خواجه علی بن حسن الکرمانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۲۸
دعـوی . داروخانه داشت، و کاری بنظام و مرید بسـیار و معاملـت نیکـو. شیخ کرمان بود، و متأخرترین مشایخ آنجا

  .نگذاشت، یعنی در مسند ارشاد ننشستریدی شیخ عمو کردی، تا شیخ عمو از دنیا نرفت، وی پشت باز م
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نقـار  - که یکـی از صـوفیان بـود - در کرمان میان خواجه علی حسن و میان خلیل خازن«: شیخ االسالم گفت که
چاشـتگاه دارو وشـربت و گـوارش تـو از بامـداد تـا «: خلیل به خواجه علی نامه فرسـتاد و در آن نوشـت کـه. افتاد

م، و مرا از بامداد تا چاشتگاه گرد بر بایـد گشـت تـا چیـزی یـابم کـه ـّخوری تا طعام خوش بتوانی خورد از سر تنع
  »صوفی تویی یا من؟. بخورم

ایشـان . پسندیدند قبول جسنت و قبول داشنت خلق را، از بس زهر غرور که در آن اسـتزدند و نمیمشایخ طعن می
نگـاه نـدارد و ایـن عقبـۀ عظـیم  تعاىل ۀ تو خورند و نفس رعنا را مُعجب کنند تا از حد خود درگذرد، اگر اللّهمای

  .است این قوم را

  مِیْرَۀ نیسابوری، رحمه اللّه تعاىل - ۳۲۹
وی را . به نسا رفت به زیارت یا بـه کـار دیگـر و یـک خـادم بـا وی. پريی بوده بزرگ از صوفیان، و مالمتی بوده

چـون . افـزودبـود و شـغل دل مـیرنـج مـیه وی از آن بـ. نجا قبول عظـیم خاسـت و مریـدان بسـیار پدیـد آمدنـدآ
بـه «: گفـت» اند؟اینان که«: از خادم پرسید که. بازگشت، خلق بسیار با او بريون آمدند و با وی در رفنت ایستادند

جست، بنـد شـلوار بگشـاد و و بادی سخت میصرب کرد و هیچ نگفت تا به سر باالیی رسید، » .آیندخدمت تو می
زهـی شـیخ و ! أحسـنتَ«: آن قـوم گفتنـد. های ایشان را نیز پلید کـردهای خود و جامهبول آغاز کرد، چنانکه جامه

  » !زهی معاملت نیکو
 این چه بـود کـه وی کـرد؟: رفت دل پر انکار کهپس وی می. همه از وی منکر بازگشتند، و آن خادم که با وی بود

رفت تا به آب رسید، مِیْره می! آیند، ببني که وی چه کردجمعی مریدان با ارادتهای تازه و نظرهای نیکو با وی می
ها و تن خود پاک بشست و بريون آمد و در رفنت ایستاد و روی بازپس کرد و با مرقع و جامه به آب درآمد و جامه

عظیمی و فتنه و شغلی چنان بزرگ به این مقدار بول از خـود  باید که انکار نکنی، که آفتی به آن«: خادم را گفت
چرا مئونت آن باید کشید، ایشان به چه کار آیند جز آن که مردم را رعنا و معجب کنند و از مایۀ مـردم . بازتوان کرد

مـراد چون اندک عیبی پدید آید، یـا کـاری نـه بـر . خورند و شغل دل افزایند؟ و این قبول پیش از دید عیب باشد
  ».ایشان برود همه منکر گردند

دانی که آن چرا کـرد؟ از جهـت آن کـه طبـع و نفـس وی بـه آن خـوش شـده بـود، آن بـر او «: شیخ االسالم گفت
  ».واجب بود

  ابوعبداللّه التُّروغْبَدی، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۰
بـا ابوعثمـان حـريی . بـود از اجلّۀ مشـایخ طـوس. نام وی محمدبن محمد بن الحسني است. از طبقۀ خامسه است

کرامات ظـاهر داشـت، . صحبت داشته و با آن مشایخی که از طبقۀ وی بودند و یگانۀ مشایخ بود در طریقت خود
  .پس از سنۀ خمسني و ثلثمائة برفته از دنیا. مجرد بود و بلند حال و بزرگ همت

  ».طوبی لِمَنْ لَمْ یَکنْ لَه وسیلةٌ اِلیه غريه«: وی گفته
  ».ترکُ الدُّنیا للدُّنیا مِنْ جَمْعِ الدُّنیا«: گفته و هم وی

بندۀ خود را از معرفت خود چیزی بدهد، و به آن مقدار که وی را معرفت داده بود  تعاىل اللّه«: و هم وی گفته که
  ».داردبال بر وی گمارد تا به قوت آن معرفت آن بال را برمی

زیـرا کـه کسـانی کـه ایشـان را در خـدمت ممتـاز گردانـی ظـاهر ! تدور باش از تمییز در خدم«: و هم وی گفته که
  ».اند، پس همه را خدمت کن تا مراد حاصل شود و مقصود فوت نشودنمانده
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  ابوعبداللّه الرّودباری، قدّس اللّه تعاىل روحه -۳۳۱
سـت، و قـرب شیخ شام است، به صور نشستی و صور بـر کنـار دریا. نام وی احمدبن عطاست. از طبقۀ خامسه است

. بزرگ بوده و صوفی در صورت قُرّایان. خواهرزادۀ ابوعلی رودباری است. وی به صور بود و اکنون در دریاست
عالم بوده به علم قرآن » .هذا قُرّاء خالُه کان صوفیاً«: مادر وی فاطمه، خواهر شیخ ابوعلی رودباری، پسر را گفتی

ا اخالق و شمایل نیکو بود وموصوف بـود بـه تعظـیم فقـر و وی ر. و علم شریعت و علم حقیقت و حدیث داشت
ه سـنۀ تسـع و سـتني و ثلثمائـة برفتـه از دنیـا. دوستی درویشان و رفق کردن با ایشان وی را کتـابی . در ماه ذوالحجـّ

  .است در آداب فقر
جـّل : شد، گفـتابوعبداللّه رودباری آن است که شرت وی را در بادیه دست به ریگ فرو «: شیخ االسالم گفت که

  »!جل اللّه: شرت با وی به زبان فصیح گفت! اللّه
ه بـاکو و شـیخ ابوالقاسـم ابوسـلمۀ : انـدام که وی را دیدهمن دو تن دیده«: شیخ االسالم گفت که شـیخ ابوعبداللـّ

  ».باوردی
سْتِعمالُ التَّظرُّفِ وَحَـذْفُ التّصوُّفُ ترکُ التّکلّفٍ، وا«: گفت که ابوعبداللّه رودباری گفت که باکو شیخ ابوعبداللّه

  ».التّشرّفِ
حدیث نوشنت جهل از مرد بربد، و «: و شیخ ابوالقاسم بوسلمۀ باوردی گفت که شیخ ابوعبداللّه رودباری گفت که

  ».درویشی کرب از مرد بربد، فاذا اجْتَمَعَتا فناهِیکَ به نُبالً
ه رودبـاری بـاقلی مـی ابو با شیخ«: شیخ االسالم گفت که بوسعید مقری گفت که خـوردم، بـاقلی پسـندیده عبداللـّ

  »نهی که بخور؟چیزی که خود را نپسندی، در راه درویشی می! با جای منه: شیخ گفت. نیامد با جای نهادم
  ».در کلوخ خال هم انصاف است«: شیخ االسالم گفت که محمد شگرف گفت که

  ابوعبداللّه مانک، رحمه اللّه تعاىل - ۳۳۲
شـاگرد . ابوعبداللّه مانک به أَرْغان فارس بوده، نام وی احمـدبن ابـراهیم مانـک اسـت«: م گفت کهشیخ االسال

چون سخن گفتی، دو کس بودند بر دو دست . عمر وی صدواند سال بوده. شبلی را دیده بود. بُندار ارغانی است
  .تادافکردند که دندان نداشت آب از دهان وی بريون میوی که آب دهان وی پاک می

شیخ ابونصر قبانی پري من است، ابوعبداللّه مانک را دیده بود و حدیث داشت و من بـر «: شیخ االسالم گفت که
جنیـد ! حـق: ام وی گفت مرا که شیخ ابوعبداللّه مانک گفت که شبلی روزی بـر منـرب گفـت کـهوی حدیث خوانده
  ».غیبت حرام است: حاضر بود گفت که

اینـان : چرا سخن نگویی؟ گفـت! ای سید قوم: وی را گفتند. سعید خراز به مصر آمدابو«: شیخ االسالم گفت که
  ».اند ذکر حق باغایبان غیبت استاز حق غایب

  ابوعبداللّه دونی، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۳
  .بوده و وی شوری داشته استبه دون می. وی از متأخران است

شـیخ مـا مسـت بزیسـت و «: بوعبداللّه دونی با من گفت کـه شیخ االسالم گفت که خَرَقانی با من گفت که شاگرد
  ».مست بمرد

آن ابوبکر شبلی بود که مست زیست و : راست گفت شاگرد وی، خرقانی گفت که من گفتم«: شیخ االسالم گفت
  ».گفتکرد و مرا شکر میمست بمرد، که من شبلی را دیدم پیش خویش که در هوا رقص می
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: گفـت. فاذا تَمَّ فهـو اللّـه. اسمٌ واقعٌ: فقر چیست؟ گفت: وعبداللّه دونی را پرسیدند کهاب«: شیخ االسالم گفت که
  ».نامی است افتاده، چون تمام شود اوست

چـون بـه آیـت زکـات یـا صـدقه . دونی قرآن فراوان خواندی و سماع آن دوست داشـتی«: شیخ االسالم گفت که
بـه در بـريون بـر و بنـه و بـازگرد تـا هـر کـه برسـد : ا گفتیرسیدی، خوش شدی چیزی از خود بريون کردی، یکی ر

  »!برگريد

  ابوعبداللّه موىل، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۴
  .بوده، در ایام پري بوسعد دونی زاهددر هرات می

اگـر «: روزی در مسجد جامع هنوز پري بوسعد نیامـده بـود، وی در سـخن آمـده لختـی سـخن بگفـت، پـس گفـت
  ».باید فردا بوسعد بیاید شما را بگویدک بگفتم، و اگر علم کَفْچ و کدو میباید اینتوحید صرف می

رهـد و گویـد مـیتـر مـییکی بانـدام. گوینداز اول این کار همه گویندگان یک سخن می«: شیخ االسالم گفت که
آمدند و میمیگفت؟ کودکان از پس وی درآن چیست که ابوعبداللّه موىل می. آویزدگوید میتر میاندامیکی بی
  ».گویعبداللّه بگذار موىل می! ای دوست: گفتوی می! بوعبداللّه موىل: گفتند

وی  ،بوعبداللّه موىل این کار را در یک سخن آورده، و آن آن است که وقتـی گرسـنه بـود«: شیخ االسالم گفت که
یکی از مریـدان . د جامع بخفتدر آن گرسنگی در مسج. را آرزوی آن شد که دو نان گرم بود و دوشاب که بخورد

بـه بـازار . شاید که وی گرسـنه بـود: با خود گفت. وی به آنجا وی را خفته دید بر سجاده، و دست در زیر سر کرده
بـوی نـان گـرم بـه . ای دوشاب در آن میان کرد و بیاورد و در زیر سـجادۀ وی نهـادرفت و دو نان گرم بستد و پاره
کار کی که ترا باید بتوانی ساخت، ! الهی: روی به آن کرد و گفت. که آرزو کرده بود وی رسید بیدار شد، آن را دید

  ».سازییعنی اگر عنایت بود کارک دوستان خود بی سبب و جهد می
از جهد ما و طلب ما هیچ چیز نیاید، و به هیچ چیز نرسیم مگر آن که او را عنـایتی باشـد «: شیخ االسالم گفت که

  ».به کسی

  بداللّه المُقْری، رحمه اللّه تعاىلابوع -۳۳۵
صـحبت داشـته بـا یوسـف بـن الحسـني و . نام وی محمدبن احمدبن محمد المقـری اسـت. از طبقۀ خامسه است

  .عبداللّه خرّاز رازی و مظفرکرمانشاهی و رُوَیم جُریری و ابن عطا
وی رسـید ورای ضـیاع و عقـار، از پنجاه هزار دینار مـرياث بـه . ترین ایشانوی از جوانمردان مشایخ بود و سخی

همه بريون آمد و بر فقرا نفقه کرد و بر وحدت و تجرید احرام حج بست، با آن که هنـوز در حـداثت سـن بـود، در 
  .سنۀ سّت و ستّني و ثلثمائة برفته ازدنیا

  ».ألْفَقريُ الصّادِقُ الّذي یَمْلِکُ کُلَّ شَیْءٍ والیَمْلِکُهُ شیءٌ«: وی گفته
هرکه او خـدمت از یـاران . ذُلّاً لَاانْفِکاکَ مِنْهُ أَبَداً سبحانه مَنْ تعزّزَ عَنْ خِدْمَةِ إخْوانِه، أَوْرَثَهُ اللّهُ«: فتهو هم وی گ

  ».و برادران دریغ دارد او را ذىل دهند که هرگز از آن نرهد
  ».الیُمْکِنُنی القیامُ بواجِبها أبداً ما قَبِلَ مِنّي أحدٌ شیئاً إلّا رأَیتُ لَه مِنَّةً عَلیَّ«: و هم وی گفته که
فتوت نیک خویی است با آن که وی را دشمن داری و بـذل مـال بـرای آن کـه دل تـو از وی «: و هم وی گفته که

  ».کراهت دارد و حسن صحبت و معاشرت با آن که طبع ترا از وی نفرت باشد
بـه سـه : فرمایی؟ گفتمرا به چه می! ایّها الشّیخ :چون به صحبت عبداللّه خرّاز رسیدم، گفتم«: و هم وی گفته که
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ترین جهدی و طاقتی، و حرمت داشـنت جماعـت مسـلمانان و مـتهم داشـنت به حرص بر ادای فرایض به تمام: چیز
  ».خاطرهای خود مگر آنچه موافق حق باشد

  ابوالقاسم المُقْری، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۶
از بزرگـان مشـایخ . مدبن محمد المقری است، برادر ابوعبداللّه مُقـرینام وی جعفر بن اح. از طبقۀ خامسه است

لْقِ لم نــَ«: شیخ سُلَمی گوید. همت بود و عاىل حال و شریف. خراسان بود، و یگانه در وقت خود و طریقت خود
و ابوبکر بن ابـی سَـعدان و  صحبت داشته بود با ابن عطا و جُریری» .أَحَداً مِنَ المشایخِ يف سَمْتِهِ وَوِقارِهِ وَجَلْسَتِه

  .ابوبکر مُمشاد و ابوعلی رودباری در سنۀ ثمان و سبعني و ثلثمائة از دنیا برفته در نیسابور
  ».عارف آن است که وی را معروف وی مشغول گرداند از آن که به خلق نگرد به چشم رد یا قبول«: وی گفته که

  ».لتّصوفِ اَنْ تُصدِّقَ الصّادقنيَ يف األخبار عَنْ أنفسهم و عَنْ مشایخهمأوائِلُ بَرَکَةِ الدُّخولِ يف ا«: و هم وی گفته

  ابومحمد الرّاسِبی، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۷
صـحبت . از کبـار مشـایخ بغـداد اسـت. نام وی عبداللّه بن محمد الرّاسـبی البغـدادی اسـت. از طبقۀ خامسه است

  .باز به بغداد آمده وآنجا برفته در سنۀ سبع و ستّني و ثلثمائةبه شام رحلت کرده و . داشته با ابن عطا و جُریری
ــه ــادُکَ عَلــی عــاجزٍ مِثلــکَ يف «: وی گفت ــکَ او اعْتِم ــدبريِ نَفْسِ ــنيَ الحــقِّ اشــتغالُکَ بِتَ ــکَ وَب أعظــمُ حجــابٍ بَیْنَ
  ».أسبابکَ

  ».الهُمُومٍ عُقوباتُ الذُّنُوبِ«: و هم وی گفته
يفُّ صوفیّاً حَتّی التُقِلَّه أرضٌ والتُظِلَّه سَماءٌ، والیکون له قبولٌ عندَ الخلقِ و یکـون ال یکونُ الصّو«: و هم وی گفته

  ».الحقِّ، تعاىلرْجِعُه يف کلِّ األحوالِ إلَی مَ
ةُ اذا ظَهَـرتِ افْتَضَـحَ فیهـا الْمُحِـبُّ، و اذا کُتِمـتْ قُتِـلَ «: رفـت، گفـتروزی به نزدیک وی ذکر محبت مـی ألْمَحبـَّ

  :و أنشدَ» .بُّ کمْداًالمُحِ
ــــــــــوی ــــــــــه بأظهــــــــــار الْهَ ــــــــــد اُفارقُ  وَلَقَ
ــــــــــارُه ــــــــــوی إظه ــــــــــتَم الهَ  و لَرُبَّمــــــــــا کَ
ــــــبِ بالغــــــةٌ ــــــدَی الحبی ــــــب لَ ــــــّی الحبی  عِ
ــــــــلْطانُه ــــــــاهِراً سُ ــــــــا ق ــــــــد رَأَیْن ــــــــم ق  ک

 

ـــــــــــه ـــــــــــرَّه إعالنُ ـــــــــــتُرَ سِ  عمـــــــــــداً لِیَسْ
 وَلرُبِّمــــــــــا فَضَــــــــــحِ الهَــــــــــوی کِتمانُــــــــــه
ـــــــــــانُه ـــــــــــغَ لِس ـــــــــــلَ البلی  ولَرُبَّمـــــــــــا قَتَ
ــــــــــــــلطانُه ــــــــــــــه سُ ــــــــــــــاسِ ذَلَّ بِحبِّ  لِلّن

 

  ابوعبداللّه الدّینوری، رحمه اللّه تعاىل -۳۳۸
ةِ المشـایخ و اکـربهم حـاالً و . نام وی محمدبن عبـدالخالق الـدّینوری اسـت. از طبقۀ خامسه است و هـو مـن أجلـّ

سـالها در . آن بـودو بازگشت وی به صحت فقر و التزام آداب آن و محبـت اهـل . أفصحهم يف علوم هذه الطائفه
  .وادی القری اقامت کرد، پس به دینور بازگشت و آنجا وفات کرد، چنني است در طبقات سُلَمی

وی بـه آخـر عمـر در وادی القـری بـه مسـجدی درآمـد، مردمـان برفتنـد و وی را «: و شیخ االسالم گفته است کـه
. آمدند و وی را کفن کردند و دفن کردنـد روز. مهمان نداشتند و چیزی خوردنی ندادند، آن شب از گرسنگی بمرد

دوسـتی از : روز دیگر در مسجد آمدند، کفن را دیدند در محراب نهاده و کاغذی در میان کفـن و در آن نوشـته کـه
  ».آن ما به شما آمد، وی را مهمان نداشتید و طعام ندادید و از گرسنگی بکشتید، کفن شما را نخواهیم

فَقُـلْ : گوید در قـرآنکند، میخود بر فقرا سالم می تعاىل اللّه«: للّه دینوری گفته کهشیخ االسالم گفت که ابوعبدا



 

۱۸۴  

  »).انعام/۵۴(سَالمٌ علیکم
: گفـت. دوخـت تـا بـا کالهـی آمـدکـرد و مـیمرقع باز می. جستگویند که وی ساىل در کشتی بماند، که باد نمی

  ».کنم، پیش از آن که مرا مشغول کندنفس خود را مشغول می«
است مر خـردان را و از زیرکـی ایشـان اسـت و  تعاىل صحبت خُردان با بزرگان از جملۀ توفیق اللّه«: وی گفته که

  ».بی خردی ایشان است و رغبت بزرگان به صحبت خردان عالمت خذالن بزرگان و حماقت
ةِ الظاهِرَة علیهم، فمـا زَیَّنُـوا الظّـواهِرَ الیُعْجِبَنَّکَ ما تَری مِنْ هذِه اللِّبْسَ«: و هم وی گفته مر بعض اصحاب خود را

  ».الّا بعدَ ان خَرّبُوا البَواطِنَ
خـدای . من اصـحاب خـود را عمـارت بـاطن آمـوختم، نـه خـردۀ ظـاهر و آرایـش جامـه«: شیخ االسالم گفت که

ف و مانند آن کردنـد اما همني آرایش جامه و مرقع و میان بند و سجاده و کِنْ! خشنود مباد از آنان که این کار کردند
و آن کسان که خداونـدان معـانی . ار همه آن است و بسو معانی و صفای باطن نه، تا هر که بدید پندارد که این ک

  ».اند، خود دل آن ندارند و طاقت آن نیارند که ورای او به چیز دیگر مشغول باشندزندگانی و و باطن نیکو
ترا سفر چه ضـرورت، : گفتم. جستنگی دیدم که به یک پای برمیدر بعض سفرهای خود ل«: و هم وی گفته که

ــداری؟ گفــت ــتم: کــه آلــت آن ن ــو مســلمانی؟ گف ــن آیــت را بخــوان کــه: گفــت. آری: ت ــرِّ : ای ــاهُم يف الْبَ وحَمَلْن
  ».آلت برداردشاید که بیچون حامل و بردارنده وی است، می) اسراء/۷۰(وَالبحر

  :این بیت بخواند» مسیتَ؟کیفَ أَ«: کسی بر وی درآمد و گفت
 إذا اللّیــــــــــــــــلُ الْبَسَــــــــــــــــنی ثَوْبَــــــــــــــــه

 

ــــــــــــعُ ــــــــــــیً موجَ ــــــــــــه فت ــــــــــــبَ فی  تَقلَّ
 

  ابوالحسني السّريوانی الصّغري، قُدِّس سرُّه -۳۳۹
از سـريون مغـرب بـوده، شـاگرد سـريوانی کبـري اسـت . داود اسـتنـام وی علـی بـن جعفـر . از طبقۀ سادسه است

شـاگرد مُعـاذ مصـری اسـت و ابـوبکر . اورت کرده و آنجا برفته ازدنیـابه مصر بوده و به مکه مج. صاحب خواص
موازینی و جنید و شبلی و ابوالخري تَیْناتی و کتانی و ابوعلی کاتب و ابوبکر مصری و غريایشان را از مشـایخ وقـت 

  .دیده بود شیخ حرم بود در وقت خویش ویگانۀ مشایخ در روزگار خود
ان ذکر کرده و گفته که عمر وی صد و بیست و چهار سال بکشید، و به آخـر عمـر شیخ سُلَمی وی را درتاریخ صوفی

هرگاه که مؤذن قد قامت کردی، وی بر پای خاسـتی و چـون نمـاز بکـردی بـاز مقعـد شـدی، و درحـال . مُقعَد شد
  .سماع نیز همچنان بود

دی، که الف ایشان فرض بود کردند به دیدار وی، و چه کردندی که فخر نکردنو شیخ عمو و شیخ عباس فخر می
  به آن پري؟

  ».األفراد واألنفراد، یگانه داشنت همت و یگانه زیسنت از خلق«: گفت» تصوف چیست؟«: ازوی پرسیدند که
  ».الصوفیّة مَعَ الوارِداتِ المَعَ األوراد«: وی گفته

اسـت، آن همـه زیـر  صوفی از مقامات و احـوال برگذشـته«: شیخ االسالم گفت که فتح حاجی گفت که وی گفت
  ».قدم وی است و همه در حال جمع

  ».آخِرُ مایَخْرُجُ مِنْ رُؤوسِ الصِّدِّیقنيَ حبُّ الرِّیاسَةِ«: که شیخ عمو گفت که شیخ سريوانی گفت شیخ االسالم گفت
  ».دارندکنم به کسانی که شما را دوست میشما را وصیت می«: و عباس گفت که وی گفت

اگر من پای داشتمی، به خراسان آمدمی به زیـارت کسـی کـه شـما را دوسـت مـی« : ت کهو عمو گفت که وی گف
  ».دارد



 

۱۸۵  

بیننـد و او خـود نگرنـد و مقـام وی مـیکس بود کـه بزرگـان در وی مـی«: فتح حاجی گفت که سريوانی گفت که
  ».نداند که هیچ چیز دارد

  ».لّهُ ذُلّاً بحقِمَنْ طَلَبَ عِزّاً بباطلٍ، اَوْرَثَه ال«: شیخ سريوانی گفته
الخلقُ محنةٌ، ما دَخَلُوا يف شـيءٍ إلّـا «: ودر عقب آن گفته» .التَّصُوُّفُ ترکُ الخَلقِ و إفرادُ الهِمَّةِ«: و هم وی گفته

  ».أفْسَدُوهُ
  ».مَنْ ترک تَدْبريَه عاشَ طیِّباً«: و هم وی گفته
  ».ما آفةُ النّاسِ الَّا النّاسُ«: و هم وی گفته
  ».الفُقَراءُهم مُلوکُ الدُّنیا و األخِرةِ استَعْجَلوا الرّاحَةَ«: فتهو هم وی گ

  ».ثانٍ، فقد خَرَجَ مِنَ الفَقْرِ إىل وقتٍ قريُ ابنُ وَقْتِه، فاذا تطَلَّعَالفَ«: و هم وی گفته
از آن بـه  ای بـود افزونـی کـههر که به وی فاقه رسد و بر وی جامه«: از جنید شنیدم که گفت که که و هم وی گفته

  ».سر شود، آن از بخیلی به وی رسیده بود
  ».حَثُّونا عَلَی الطَّلَبِ وهُو الیَجییءُ بِالطَّلَبِ«: و هم وی گفته

  ».لَوْ لَعِبَ الفَقريُ عِشرینَ سنَة، ثُمَّ صَدَق ساعةً، لَنَجا«: و هم وی گفته که مرتعش گفت
  ».ادَبه قِلَّةَ الْیَقنيِحاشاهُم مِنَ اللّعْبِ، انّما ار«: پس سريوانی گفت

مرا إِشـراف دادنـد بـر دوزخ، بیشـرت اهـل آن اصـحاب «: و هم سريوانی گفته که از ابوالخري تیناتی شنیدم که گفت
  ».مستوجب آن نشدند مگر از اندکی یقني«: پس شیخ سريوانی گفت که» .رِکوه و مرقع دیدم

  ىل سرّهابوالحسني بن جَهْضَم الهمدانی، قدّس اللّه تعا -۳۴۰
شـاگرد کـوکبی و . بـزرگ بـوده. از طبقۀ سادسه است، نام وی علی بن عبداللّه بن الحسـن بـن جَهْضَـم الهمـدانی

وی را کتابی است معترب مسمی به بهجة االسرار در ذکر حکایات و احـوال و . شیخ حرم بوده. جعفر خُلدی است
  .اربع و عشرة و اربعمائه وفی التّاریخ الیافعی انّه تُوفّی سنة. مقامات این طایفه

  .شیخ احمد کوفانی وی را دیده بود
شناسم که به زیارت بوالحسني جهضم شـد بـه مکـه و حـج نکـرد، کـه مـن بـه می من کس«: شیخ االسالم گفته که

  ».از برزگی وی حج با آن نیامیخت، و آن نه حج اسالم بود. امزیارت وی آمده
  ».خدمت ایشان بر این طایفه فرض استزیارت مشایخ و «: شیخ االسالم گفت که
بـه زیـارت شـیخ ابوالعبـاس شـوم از وی : رفـت، گفـتعقیل بُستی از بُست بـه حـج مـی«: شیخ االسالم گفت که

! درپــوش و بــازگرد: چــون بــه وی شــد، شــیخ شــلواری بــه وی داد و گفــت. شــلواری خــواهم، کــه شــلوار نداشــت
  ».فت نگذاشت که به حج شودیادر هر منزىل شلواری می. نگذاشت که بنشیند

روزی بـه میـان مسـجد حـرام مـی. بـودشیخ ابوالحسني جهضم را پسری بـود نـه بهنجـار، و پـدر از وی رنجـه مـی
چه مالمت و رنـج کـه بـر آن پـري . این پسر شیخ ابوالحسني است! ای شیخ«: گذشت، یکی با شیخ سريوانی گفت

اگر نـه بزرگـی پـدر وی بـودی، . پسر بر پري است بر پسر نه ازرنج از پري«: فتشیخ سريوانی گ» !است از این پسر
  ».را یاد پسر آمدی؟ از بزرگی پدر اوست که پسر در زبان خلق افتاده است و انگشت نمای گشتهه ک

  ابوالحسني طَزَری، رحمه اللّه تعاىل - ۳۴۱
  ».ر جایی است به فارسزَـَط«: شیخ االسالم گفت



 

۱۸۶  

  . رویشان را، و اصحاب وی با ادب و صیانت بودندداشت دوی بزرگ بود و بزرگ می
ری را دیدم کـه پایتابـۀ درویشـی برداشـته زَـَشیخ ابوالحسني ط«: شیخ االسالم گفت که ابونصر حاجی مرا گفت که

  ».مالیدبود و در سر و روی خود می
ما را به : درخواستند که بودند خداوندان دل روشن، از منقومی بودند به کواشان، با من می«: شیخ االسالم گفت

تی ـّخواهند که ایشان را وصیـمی: از وی دستوری خواستم و ایشان را به وی بردم و گفتم! شیخ ابوعبداللّه طاقی بر
کننـد و کـارکی مـی. گفت سخت نیکو باشـد. آری: مکتسبانند؟ گفتم: گفت. آری: متاهّالنند؟ گفتم: گفت. کنی

آرنـد و بـا هـم مـیگريند و با یکـدیگر مـیاه هر کسی بهرۀ خود از طعام برمیدارند و شبانگاهل خود را نیکو می
. من آن، شـیخ عمـو را گفـتم. شوند و ایشان را دعا کرد و برخاستیمباشند و آنگاه پراکنده میخورند و ساعتی می
  ».کردند تا برجای بودندری چنني میزَاصحاب ابوعبداللّه دونی وابوالحسني طَ: شیخ عمو گفت که

  ابوالحسني سَرکی، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۲
ه مجاور بوده با مشایخ بهم، چـون شـیخ سـريوانی و ابوالعبـاس سـهروردی و شـیخ بواسـامه و ابـوالخري وی به مکّ

  .داشتندحبشی و بوسعید شريازی و شیخ محمد ساخری، همه یاران یکدیگر بودند و مشایخ وی را تعظیم تمام می
شـیخ بوسـعید شـريازی و شـیخ بواسـامه از : شیخ ابوالحسني سرکی در بادیه بود با یـاران« :شیخ االسالم گفت که

مرتسـید کـه ایـن کـار مـرا افتـاده : ابوالحسني گفـت. هرات و شیخ محمد ساخری و جمعی دیگر، که سَموم خاست
ایشـان همـه . سـتادچنان بود، وی برفت و میغ آمد و بـاران درای. من بروم و شما همه برهید و سرياب شوید. است

  ».سرياب شدند و سیل درآمد و وی را برگرفت و بربد
زندۀ وی را شـربت آب نـداد و تشـنه و کشـتۀ وی را فـرا آب داد او بـا دوسـتان خـود چنـني «: شیخ االسالم گفت

  ».کند
مـیروزی در مسجد حرام میان صوفیان از درویشـی سـخن . شیخ ابوالحسني قَزین بافتی«: شیخ االسالم گفت که

گویید از درویشی؟ اگر درویشی را بر دیوار بنویسند یکی از ما به آنجـا نگـذرد و هـر چندین می: وی گفت. رفت
گوید؟ اکنون ما نه درویشـانیم؟ جـوالهی این چیست که وی می: قوم بشوریدند، گفتند. گوید که درویشمکسی می

جنـگ و نِقـار . گویـدچنـان اسـت کـه وی مـی: دآنچـه مشـایخ بودنـد گفتنـ! کنـدآمده ما را از درویشی بريون مـی
وی . ابوالحسني سرکی به عمره شد، بازآمد و نماز بکرد و جماعت همـه حاضـر بودنـد. وقت عمره آمد. برخاست

یکـی از مشـایخ وی را بـرادر . خواسـتداد و عـذر مـیشـد وبوسـه بـر سـر وی مـیبرخاست و فرا سر هریکی می
مهینان مشایخ با تو یار بودند، اکنون آمدی و از آن برگشتی به قول سفیهی  سخنی حق گفتی و: خوانده بود، گفت

. من از آن برنگشتم، اما من هرگاه به عمـره شـدمی، در راه چنـد آیتـی قـرآن بخوانـدمی و ورد بسـیار: چند؟ گفت
همـه راه در  .او چنني گفت من چنني گویم، آن دیگر چنني گفت مـن چنـني گـویم: گفتم کهامروز در راه با خود می

اکنون آمدم خود را و دل خود را باز رهانیدم، ایشان خواه بر حق باشند و خواه بر باطل، مـن دل . خصومت بودم
  ».فراغت دل به خصومت بیهوده دور شود کسی را که دىل باشد. خود را دوا کردم، یعنی فارغ ساختم

  شیخ محمد ساخَری، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۳
آمـد و گفـت  صلّی اللّـه علیـه و سـلّم شیخ محمد ساخری آن است که به سر قرب مصطفی«: هشیخ االسالم گفت ک

یکی به وی آمد و وی . است که مرا سري کنی یا این قندیلها در هم شکنم یا آن! ام یا رسول اللّهمهمان تو آمده: که
صلّی اللّه علیـه و  رسول خدای راچه گفته بودی : دنی ساخته بود، وی را سري کرد و گفتوررا خواند، و خرما و خ
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صلّی اللّه علیه  خفته بودم، مصطفی را: گویی؟ گفتتو از کجا می: بگفت آنچه گفته بود، گفت. خندیدو می سلّم
و وی را بگـوی کـه ! مرا مهمانی است بس بدخوی، وی را بـه خانـه بـر و سـري کـن: گفت. به خواب دیدم و سلّم

  ».نیست جای بدل کن، که اینجا جای آرزو

  شیخ احمد جوالگر، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۴
از فرغانـه بـود و در حـرم . انـدوی نیز از یاران ایشـان اسـت، در صـحبت یکـدیگر بـوده«: شیخ االسالم گفت که

  ».مجاور
ل شـدند«: شیخ االسالم گفت که شیخ عمو گفت که زن . وقتی به مکه تنگـی افتـاده بـود، از صـوفیان قـومی متأهـّ

چـون شـب . شیخ جـوالگر هـم زن خواسـت. تر گشت و بر معلوم افتادنددادند تا حال فراخها میولیمه خواستند و
نه بحل اید از جانب من، که ایـن کـار چنـان خـوش نبـود و چنـدین : گذشت، روز دیگر به طیبت با صوفیان گفت

  ».گاهها با من نگفتید
بـرای : گفـت چرا تنها نـان خـوری؟: وی را گفتند .شیخ احمد جوالگر تنها نان خوردی«: شیخ االسالم گفت که

: وی بانگ بر مـن زد، گفـت. نیامد، با جای نهادمای گوشت برداشتم پسند آن که روزی با پري همکاسه بودم، پاره
» .خورم تا بادب شوماز آن وقت باز تنها طعام می! چیزی که خود را نپسندی، چرا دیگری را پسندی؟ در دهن نه

  ».خوردپس از آن وی را به خراسان دیدم، هم تنها می«: کهشیخ عمو گفت 

  ابوالحسني حدّاد هروی، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۵
  ».ظریف از ظرفای صوفیان. وی بزرگ بوده، درویش مجرد«: شیخ االسالم گفت که

» ی چیسـت؟جوانمرد«: وی هم به مکه مجاور بوده با مشایخ و از مکه به شیخ ابوالعباس قصاب آمد و پرسید که
و » .جوانمردی آن بود کـه هریسـه بـر یـاران سـرد نکنـی بـر هـوای دل! بگویم ای ابوالحسني«: وی جواب داد که

همانا که شیخ ابوالحسني به جهت اشتغال به بعـض کارهـای خـود، یـاران را انتظـار داده بـوده اسـت و هریسـه بـر 
  .ایشان سرد کرده

: گفـت کـه. احمـد کوفـانی یـک حکایـت اسـت کـه چیـزی ارزددر جعبـۀ مـن از شـیخ «: شیخ االسالم گفـت کـه
! آن شبی کـه تـرا میزبـانی نبـود بـه خانـۀ مـن آی: یکی با وی گفت که. بودابوالحسني در آخر عمر در اسرتاباد می

  ».بایدبود و آن مرا برای خود میاین خود گاه گاه می: گفت
مـرا : احوال صوفیان رسمی اظهار ماللت کرد و گفـتابوالحسني به آخر عمر از بعض «: و هم احمد گفته است که

پس از آن دعا سه روز بزیسـت روز چهـارم بـه جـوار حـق ! مرا پیش خود برب. بود از آنم مالل گرفتبرگ آن نمی
  ».پیوست

  ابوالمظفّر ترمذی، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۶
. بـه ترمـذ مـذکری کـردی. لی مـذهبامام بوده و زاهد و حنب. نام وی حبال بن احمد است. از طبقۀ سادسه است

شـاگرد محمـد . گفتـیبـودی کـه وی سـخن مـیدر مجلس وی مـی علیه السالم شیخ وقت خویش است، و خضر
و وی را سخن بسیار اسـت و حکایـات نیکـو . حامد واشگردی است شاگرد، ابوبکر وراق و پري پري شیخ االسالم

  .در معاملت و زهد و ورع و تقوی
ابوالمظفر ترمذی و استاد وی محمد بن حامد و استاد وی ابـوبکر وراق ترمـذی مگـس «: هشیخ االسالم گفت ک
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  ».کردنداز خود باز نمی
  ».تا مسلمانی نشسته باشد مگس از خود بازمکن، که از تو برخیزد بر وی نشیند«: بوبکر وراق گوید

بگوشیدندی هیچ مگس ندیدندی بر کردند که کسی بودی و گویند گاهها شود که آن وقت مگس باز نمیمعلوم می
  .شغل ایشان را کفایت کرده بود به آن نیت نیکو تعاىل وی نشسته، اللّه

  امريچۀ سفال فروش، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۷
امريچۀ سـفال فـروش کـژدم ازدکـان برداشـتی و بـه بـاره بـردی و آنجـا «: شیخ االسالم گفت که پدر من گفت که

  ».بگذاشتی
پدر من همچنني هیچ جانور نکشتی، این مذهب ابدال است و ایشـان از ابـدال بودنـد و «: هشیخ االسالم گفت ک

  ».اهل کرامات
هـیچ «: گفـت» چه باید کرد تـا مـرد شـما را بینـد؟«: مردی را وقت خوش گشت فرشتۀ خود را دید، وی را گفت

ای وی را بگزیـد چیـزی بـر وی زد، روزی مورچه. دیدآزرد، فرشته میآن مرد هیچ جانور نمی» !جانور نباید آزرد
  .پس از آن هرگز فرشته ندید. مورچه بیفتاد

وقتی مريچۀ سفال فروش بر در دکان بود، یکـی پـیش وی نشسـته بـود، عجـوزی آمـد و «: شیخ االسالم گفت که
امريچـه بـه پیشـان دکـان در رفـت، سـاعتی . آیـی؟ و برفـتفالن کس برفت بـه جنـازه نمـی! هني ای زراق: گفت
کجـا بـودی؟ : بعد از آن مريچـه بـريون آمـد، گفـت. وی را ندید. آن مرد به دکان درون رفت. شت بريون نیامدگذ

آن عجوز رادیدی کـه اینجـا آمـد و گفـت فـالن کـس : گفت. من درآمدم ترا ندیدم: گفت. در پیشان دکان: گفت
ایـن در راه : ای جَزع یمانی داشت، گفتبرفت؟ به یمن کسی برفته بود، برفتم و بر وی نماز کردم و باز آمدم، پاره

  »افتاده بود، خواهی؟
زد و ه خنیاگری چیزی مـیای بسته بودند، بر قبّهگذشتم، در هوا قبّوقتی به بلخ می«: امريچۀ سفال فروش گفته که

  :خوانداین بیت می
ـــــاد ـــــرده زب ـــــر ک ـــــريی پ ـــــم ش ـــــون عل  همچ

 

 گفتــــــــی عشــــــــقم و ســــــــیم نتــــــــوانی داد
 

  ».ممن آن را یاد گرفت
تـو پـس آن بـرو «: وی گفت» کنند؟دانی که چه میفروشی میها که میاین قرابه«: وقتی یکی به وی رسید گفت

  ».کنندو ببني که چه می
  .شیخ االسالم پسر وی را دیده بود

  شریف حمزۀ عقیلی، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۸
و مسـتجاب  علیـه السـالم ر خِضـر بـودصاحب کرامـات و مقامـات و صـحبت دا. هِروی بوده و به بلخ مقیم گشته

الــدّعوة و پريپــري شــیخ االســالم اســت و یــاران داشــت همــه بزرگــان و خداونــدان کرامــات، چــون پــري فارســی و 
عبدالملک اسکاف و ابوالقاسم حنانه و حسن طربی و عارف عیار پدر شیخ االسـالم، ابومنصـور محمـدبن علـی 

  .االنصاری، رحمهم اللّه تعاىل
هرکه به جای تو نیکویی کرد ترا بستۀ خود کـرد و «: م گفت که پدر من گفت که بوالمظفرترمذی گفتشیخ االسال

  ».رسته به از بسته. هر که با تو جفا کرد ترا رستۀ خود کرد
  ».در آسمان و زمني از هر که رسته باشی سود کنی«: شیخ االسالم گفت که
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لّه گازر را به ابتـدای ارادت بایسـت سـفر خاسـت، بـه نشـابور محمد عبدال«: پريی حکایت کرد مرا از پري دیگر که
معلـومی داری؟ : گفـت. بـه سـفر: روی؟ گفـتکجـا مـی: گفـت. روزی در مسجدی بود، پريی درآمد بابَها. رفت
را دوسرت داری، آن را که ترا چیـزی ه ک: گفت. ضرورت شود بخواهم: پس چگونه کنی؟ گفت: گفت. نی: گفت

تـر بایـد داشـت کـه تـرا ای، آن را دوسـتهنوز نارسیده: گفت. آن را که چیزی دهد: د؟ گفتدهد یا آن را که نده
گرایـد و آن کـه تـرا چیـزی خواند، یعنی دل تـو بـه وی مـیچیزی ندهد، آن که ترا چیزی دهد ترا از او به خود می

بازگردم : نماید؟ گفتاو راه می پس نه این را از آن دوسرت باید داشت که ترا از خود به. فرستدندهد ترا به او می
  ».پای افزار در پای کرد و آمد به هِری، و پس از آن ببود آنچه بود. تا خود را به این راست کنم

گـرد جهـان بگشـتم نـه : پري معتمر قهندزی اینجا آمد، گفت«: وهم آن پري حکایت کرد که پريی گفت به نشابور که
  ».ای دیدم و نه خود رَستمرَسته

  عارف عیّار، رحمه اللّه تعاىل -۳۴۹
  .به بلخ بوده، از اصحاب شریف عقیلی است، نام وی منصور است

اگـر یـاری اللّـه بـه مـن دهنـد و مشـاهدۀ . در خیرب برکنـد رضی اللّه تعاىل عنه گویند علیمی«: وی روزی گفته که
  ».وان باشدو ذوالفقار، اگر من کوه قاف بنکنم بر من تا صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی

  ».این نه نقص است در علی، که این گواهی است علی را به آن سه چیز«: شیخ االسالم گفت که

  ابوالحسني سالْ بِهْ بن ابراهیم، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۰
پـري عبـاس هـروی اسـت و مشـایخ . به شرياز بوده، بزرگ و یگانـۀ روزگـار خـود. خواندندوی را شیخ الشّیوخ می

سـی سـال بـه . در شـرياز خانقـاهی داشـت. از اصحاب شیخ ابومسلم فَسـوی اسـت. اه وی آمدندیجهان به خانق
  .خدمت فقرا مشغول بود و اِطعام صادر و وارد کرد، و جمعی کثري از علما و صلحا مجاور خانقاه وی گشته بودند

  >ثالث و سبعني و اربعمائة و دفن فی خانقاهه ةتُوفّی سن
وی به بـازار . خود، شیخ عبداللّه بن عبدالرحمان، را فرستاد تا ترتیب کفن وی بکندچون شیخ محتضر شد، خادم 

شیخ را در بـر گرفـت و اللّـه گفـت و جـان . چون بازآمد، شیخ رفته بود. رفت و دو کفن خرید و تجهیز دو میت کرد
  .وی را در پهلوی شیخ دفن کردند. بداد

هزار بار بهرت از آن که در حکم خود بـودن، زیـرا کـه صـحبت بـا مرید را در حکم گربه بودن، «: وی گفته است که
  ».غري از برای خدا بود و صحبت با خود از برای پروردن هوی

  شیخ عمران ثلثی، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۱
  .بودهثلث دهی است نزدیک به مصر، وی آنجا می

او را  ، خانـه در .ان چیـزی نخـوردیآن بـود کـه بـی میهمـ علیـه السّـالم طریـق ابـراهیم«: شیخ االسالم گفـت کـه
  ».خواندندابوالضّیفان می

  ».نهاوندی دیگ نپختی تا مهمان نبودی«: و شیخ عمو گفت که
چون مهمـان رسـیدی، بـا وی . عمران ثلثی چیزی نخوردی به روز بی مهمان«: و شیخ عباس فقري هروی گفت که

روز نزدیک نمـاز شـام . ه بود، نیت روزه کرده بودروزی بگاه کسی نرسید. بخوردی و چون نرسیدی، روزه داشتی
آن . داشت تـا روزۀ وی تمـام شـود، کـه شـب نزدیـک بـودوی را به حدیث می. رسیده بود، ناگاه مهمان در رسید



 

۱۹۰  

. تو با ما عادتی داشتی نیکو، ما با توسنتی داشتیم نیکـو! عمران: را به خواب دید که وی را گفت تعاىل شب حق
دیر برنیامد کـه واىل مصـر بـه . مندبیدار شد رنج و اندیشه. کردی، ما نیز سنت خود بدل کردیم تو عادت خود بدل

عاملی فرستاد تا حساب وی کند و آن عامل ترسا بود بر وی زور کرد، وی را از آنجـا  که ملک عمران بود ده ثلث
  ».ببایست گریخت

بودم پیش شیخ ابوالحسني سال بـه در خانقـاه، کـه  به شرياز«: شیخ االسالم گفت که شیخ عباس فقري گفت مرا که
شـیخ . بلی: عمران تویی؟ گفت: شیخ ابوالحسني در وی نگریست و گفت. ما نشناختیم که وی کیست. یکی درآمد

. رفـتای دیـد کـه در چشـم وی مـیخچنـده. برخاست و وی را استقبال کرد و در برگرفت و به جای برد و بنشاند
  ».از آن بی خرب بود. ويفَّ شيء ودر چشم من چیزی است: رود؟ گفتدر چشم تو می این چیست که: شیخ گفت

شیخ جامۀ تن خویش بـريون . به گرمابه بردم! زود وی را به گرمابه بر! هروی: شیخ مرا گفت که«: عباس گفت که
ب دعـوتی سـاختند آن شـ. چون بريون آمد، جامۀ شیخ در وی پوشیدم و بـه خانقـاه آمـدیم. کرد وبر گرمابه فرستاد

بشکوه، که شیخ ابوالحسني به خانۀ وی بسیار بوده بود که هر سال همۀ مشایخ یک بار بـه خانـۀ وی آمدنـدی، بـه 
بـاری یـک چنـد بـه نزدیـک مـن باشـد تـا بـه بعضـی از آن : شـیخ گفـت. مصر به آن ده ثلث و وی دعوت کردی

آری، «: روی؟ گفـتمـی: ی افزار خواست، شیخ گفـتدیگر روز بامداد عمران پا. خدمتها که وی کرده قیام نمایم
روم که من مرد معاتَبم، مبادا که مـرا در تـنعم می: گفت! روزی چند اینجا بنشني تا برآسایی: شیخ رنجه شد، گفت

  ».بروم سر به محنت خود بازنهم تا خود چه شود. بینند نپسندند
  ».ای مرده و موش یک گوش وی بخوردهانهپس از آن وی را در مصر یافتنددر ویر«: شیخ عباس گفت که

  ابوالحسني مرو الرّودی، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۲
آن بود که وقتی گنـاه کسـی : اکرم االکرمني که بود؟ گفت: شبلی را پرسیدند که«: وی شبلی را دیده بود، و گفته که

من فـالن دوسـت و بنـده را بیامرزیـدهرا آمرزیده بود هرگز کسی را به آن گناه عذاب نکند که این آن گناه است که 
  ».ام

  ».فردا شادروان کرم بازگسرتد که گناه اولني و آخرین گم گردد«: شیخ االسالم گفت که

  ابوحامد دوستان، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۳
  ».ام که وی را دیده، احمد چشتیمن یک تن دیده«: وی به مرو بوده شیخ االسالم گفت که

و این درسرت است، که بوسـعید مـالینی ابوحامـد  مد چشتی گفت که ابوسعید مالینی گفتو وقتی دیگر گفت که اح
  ».إذا قَدُمَتِ الصُّحْبَةُ سَقَطَتِ الْحِشْمَةُ«: قالَ» مَتی تَسْقُطُ الحِشْمَةُ؟«: از وی پرسیدند که را دیده بود

شـود وحشـت برخیـزد، چـون صـحبت قـدیم . حشمت چیزی است میان هیبت و وحشت«: شیخ االسالم گفت که
  ».هیبت بماند

همانا که آن یـک . و شیخ االسالم ابوسعید مالینی را دیده بود، اما نشناخته بود، که طفل بود و کسی تعریف نکرد
  .گفتتن را که دیده بود که بوحامد را دیده بود، وی را می

سـقّایی آب بـه . نی نشسـته بـودبوحامد دوستان در مرو بر در دکـا«: شیخ االسالم گفت که احمد چشتی گفت که
خورد، مگسی آب می: خوری؟ گفتچرا نمی! ای شیخ: سقا گفت. وی داد، ساعتی آب را در دست نگاهداشت

  ».کنم تا وی آب بخورد، که دوستان او به زحمت چیزی نخورندصرب می
کنـی ایثـار ظـاهر، تـا خوری و بر دیگری ایثار میبه زحمت خوردن آن بود که چیزی می«: شیخ االسالم گفت که
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  »!یا ایثار پنهان کن یا میانه خور. بود و آن که از وی بیشرت خوری، آن خود شره بودوی طريه می
شـده بـود کـه چـون بـه نمـاز بر ابوحامد دوستان چنان غالب  سبحانه ف مذکور است که تعظیم حقو در شرح تعرّ
سـالها عمـر وی بـر ایـن گذشـت . یهوش شدی و بیفتـادیگفتی ب» اکرب«پیش از آن که » !اللّه«: ایستادی و گفتی

  .وهم بر این وفات کرد
و گویند که وی هرگز بخود جامه نپوشیدی، بلکه مریدان وی جامه در وی پوشیدندی و اگر کسـی را بـه آن حاجـت 
بودی، فرصت نگاهداشتی چون پیش وی کسی نبودی جامه از وی برکشـیدی و پوشـاننده و کشـنده را نگفتـی کـه 

  .کنیرا چنني میچ
مرا اینجا کسی است، تـو اینجـا بـاش تـا در شـوم و «: آن رفیق گفت. رفت در راهیابوحامد دوستان با رفیقی می

دیگـر . آن مرد آن شب بـريون نیامـد، و برفـی عظـیم آمـد. وی در شد و ابوحامد بنشست» !صلۀ رحم به جای آرم
تـو هنـوز «: آن مـرد گفـت. ریخـتبیـد و بـرف از وی مـیجنابوحامـد در میـان بـرف مـی. روز آن مرد بـريون آمـد

  ».نگفته بودی که اینجا باش؟ دوستان وفای دوستان به جای آرند«: گفت» اینجایی؟

  بابْ فرغانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۴
مردی صاحب کرامات ظـاهر . نام وی عمر است، به فرغانه بود، و درویشان آن دیار مشایخ بزرگ را باب خوانند

  ».وی از اوتاد االرض بود«: و صاحب کتاب کشف المحجوب گفته است کهبود 
روزی پـیش وی نشسـته بـودم، یکـی درآمـد و : عمو وی را دیـده بـود، وی گویـد کـهشیخ «: شیخ االسالم گفته که

و باب بر کنار آتشـدان نشسـته بـود و  و سرکب امريی بود که به جنگ آمدی دعایی بکن، که سرْکَب بازآمد: گفت
سـرکب فـی الحـال بـر در شـهر ! افکنـدمش: ای آنجا نهاده بود، پای بر آفتابه زد و گفـتآفتابه. ورَب در پای اوجَ

  ».سرنگون از اسب بیفتاد و گردنش بشکست
دیگر هفته .دعا کرد، باران درایستاد! دعا کن تا باران آید! ای باب: یکی درآمد و گفت«: و هم شیخ عمو گوید که
  ».دعا کرد باران بازایستاد! دعا کن تا بازایستد که همۀ خان و مان فرود آمد :همان مرد آمد گفت

چون قصد زیارت بـاب کـردم و نزدیـک . ای بود فاطمه نامباب را عجوزه«: و صاحب کشف المحجوب گوید که
ی ا: گفـت. تا شیخ را بینم به صورت، و وی به من نظری کنـد بـه شـفقت: به چه آمدی؟ گفتم: وی رسیدم، گفت

روز را حسـاب کـردم، آن . خواهمـت دیـدبینم و تا از منت غایب نگرداننـد، مـیمن خود از فالن روز ترا می! پسر
! پس از این زیارت بـه همـت کـن. سرپدن مسافت کار کودکان است! ای پسر: پس گفت. روز ابتدای توبۀ من بود

! ای فاطمـه: پس گفت. چیز نبسته است رای آن نکند که زیارت وی کنند و اندر حضور اشباح هیچه که شخص ک
و بـر آن رطبـی چنـد و بـه فرغانـه  و وقـت آن نبـود طَبَق انگور تازه بیـاورد! آنچه داری بیار تا این درویش بخورد

  ».رطب ممکن نبود

  ابومنصور مُعمّر بن احمد االصفهانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۵
و امام، عالم به علوم ظاهر و علوم حقایق، یگانۀ مشایخ وی شیخ صفاهان بوده و بزرگ «: شیخ االسالم گفت که

از وی هـیچ سـخن یـاد : وی را گفـتم کـه. شیخ احمـد کوفـانی وی را دیـده بـود. حنبلی مذهب بود. در وقت خود
  ».تمام بود از پريی یک سخن: الفقريُ عَزیزٌ، وی را گفتم: گفت کهروزی در میان سخن می: داری؟ گفت
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  ، قدّس اللّه تعاىل سرّهابونصر سَرّاج -۳۵۶
صـاحب کتـاب . در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معامالت شأنی عظیم داشت. وی را طاوس الفقراء گویند

لُمَع است، و وی را تصانیف بسیار است ورای آن در علم طریقت و حقیقت و مسکن وی طوس بوده است و قرب 
  .طی و سهل تسرتی را دیده بودو مرید ابومحمد مرتعش است و سری سق. وی آنجاست

ای دادنـد و امامـت درویشـان بـه وی در مسـجد شـونیزیّه وی را خلوتخانـه. گویند که ماه رمضان بـه بغـداد رسـید
هر شب خادم قرصی بـه خانـۀ وی آوردی چـون روز . تفویض نمودند تا عید امامت کرد و درتراویح پنج ختم کرد

  .بر جای بود خادم نگاه کرد قرصها همه. عید شد برفت
الطَّبَقَةُ االوىل أهلُ الدّنیا، و أَدَبُهُم : النّاسُ فی حِفْظِ الْآداب عَلی ثالث طَبَقات«: گوید قدّس سرّه ابونصر سراج 

و الثّانیةُ أهْلُ الـدّین، و أدَبُهـم فـی ریاضـةِ . فی البَالغة و الفصاحة و حفظ العلوم و أسْمارِ الملوک و أشعارِ العرب
و الثّالثةُ أهلُ الخصوصیّةِ، و أَدَبُهم فی طَهارة القُلُوبِ . وَ تأدیبِ الجَوارحِ و حفظ الحدود و ترک الشّهواتالنُّفوس 

رِّ و العَالنِیَـة و حُسْـنِ ةِ األلْتِفـاتِ بـالخواطر و اسـتواء السـِّ  و مُراعاةِ األسرارِ و الوفاء بالعُهودِ و حفظِ األوقـاتِ وقِلـَّ
   ».طَّلَبِ و أوقاتِ الْحُضُورِ و مقامات القُرْبِاألدبِ فی مَواقِفِ ال

شیخ را حالتی پدید آمـد، روی . رفتسوخت، در معارف سخنی میوقتی شب زمستان بود، و در آتشدان آتش می
شـیخ را از آن سـؤال . ای آورد و روی وی را از آتش آسیبی نرسیدبه آتشدان نهاد و در میان آتش خدای را سجده

  ».کسی که بر در گاه او آبروی خود ریخته بود، آتش روی وی نتواند سوخت«: کردند، گفت
و بـه حکـم ایـن بشـارت، اهـل » .ای که به پیش خاک مـن بگذراننـد، مغفـور بـودهر جنازه«: از وی آرند که گفته

  .ها را پیش خاک وی آوردندی، و زمانی بداشتندی آنگاه بربدندیطوس جنازه

  السّرخسی، رحمه اللّه تعاىل شیخ ابوالفضل بن الحسن -۳۵۷
هرگاه شیخ ابوسعید را . وی مرید ابونصر سراج است و پري شیخ ابوسعید ابوالخري. نام وی محمد بن الحسن است

  .قبضی بود، قصد خاک شیخ ابوالفضل کردی
همـۀ  در میان مجلـس گریـان شـد، و. روزی شیخ ما را قبضی رسید«: خواجه ابوطاهر فرزند شیخ ابوسعید گوید که

. هرگاه ما را قبضی بودی، روی سوی خاک پري ابوالفضل کردیمی به بسـط بـدل شـدی: گفت. جمع گریان شدند
چون بـه صـحرا رسـیدند، شـیخ گشـاده گشـت و . در وقت برنشست و جملۀ اصحاب با وی برفتند! ستور زین کنید

چـون بـه . رفـتمعنـی سـخن مـیدرویشان بـه نعـره و فریـاد برآمدنـد و شـیخ را از هـر . وقت را صفت بدل گشت
  :ال این بیت درخواستسرخس رسید از راه به سر خاک پري شد و از قّو

 معـــدن شـــادی اســـت ایـــن معـــدن جـــود و کـــرم
 

ــــرم ــــس ح ــــر ک ــــۀ ه ــــار قبل ــــا روی ی ــــۀ م  قبل
 

زد و درویشـان سـر و پـای برهنـه در خـاک کرد و نعره میو شیخ را دست گرفته بودند و گرد آن خاک طواف می
بعـد از آن هـر . این روز راتاریخی سازید که بهـرت ازایـن روز نبینیـد: چون آرامی پدید آمد، شیخ گفت. دندغلطیمی

آن خاک را زیـارت کـن و : مرید را که اندیشۀ حج بودی، شیخ وی را بر سر خاک پري ابوالفضل فرستادی و گفتی
  ».هفت بار گرد آن خاک طواف کن تا مقصود حاصل شود

کـودک : به سرخس از وی شنیدم که گفـت«: گوید کهبرد و میمحجوب بزرگی را نام میصاحب کتاب کشف ال
های آن بودم و به محلتی رفته بودم به طلب برگ توت از برای کرم فیله و بر درختی شده بودم گرمگاهی، و شاخه

بـود، بـر حکـم هیچ شک نکردم که از خود غایـب . شیخ ابوالفضل بر آن کوی گذشت و مرا ندید. زدمدرخت می
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ای کـه مـوی خـود برتاشـم، بـا یک سـال بـیش اسـت کـه مـرا دانگـی نـداده! بار خدایا: انبساط سربرآورد و گفت
عجـب کـاری : آنگـاه گفـت. در حال همۀ اوراق و اغصان و اصول درختان زرین دیدم: دوستان چنني کنند؟ گفت

  »!که گشایش دل را با تو سخنی نتوان گفت
وی را دیـد جـزوی انـدر . روزی لقمان به نزدیک ابوالفضل حسن آمد«: ب گوید کهو هم صاحب کشف المحجو

پـس ایـن : گفـت. همـان کـه تـو انـدر تـرک آن: خـواهی؟ گفـتاندر این جزو چه مـی! یا اباالفضل: دست، گفت
از مسـتی هشـیار شـو و از . خـواهیپرسـی کـه چـه مـیبینـی کـه از مـن مـیخالف تو مـی: خالف چراست؟ گفت

  ».طلبیمیدار گرد تا خالف برخیزد و بدانی که من و تو چه میهشیاری ب
چـه «: شیخ ابوالفضل گفت. شیخ ابوالفضل حسن سرخسی وقتی از هوادرآمد و بر درختی نشست، یکی آن بدید

  ».امباید یعنی که من طلب نکردهیابی که میاز آن نمی«: گفت» .بایدمی«: گفت» باید؟نگری، این ترا میمی
ترا کجا دفن کنیم؟ ! ایّها الشیخ: گفتند. گذشتپري ابوالفضل در می«: که قدس اللّه تعاىل سره وسعید گویدشیخ اب

بـرای آن کـه : چرا؟ گفـت: گفتند! مرا آنجا نربید! اللّه! اللّه: به فالن گورستان بریمت؟ گفت: گفتند. جواب نداد
به سر تل مـرا در گـور : پس کجا دفن کنیم؟ گفت: گفتند آنجا خواجگانند و امامانند و بزرگانند، ما باری کیستیم؟

مرا در آنجا در گور کنید که در خورد ما ایشانند . بازانندکنید، که آنجا مُقامرانند و گناهکارانند و خراباتیانند ودوال
  ».زییم که ایشان به رحمت او نزدیکرت باشندما با این گناهکاران می. و طاقت آن دیگران نداریم

الماضـی : سَمِعْتُ الشّیخَ اباالْفَضْـل، مُحّمَـدبن الحسـن، شـیخ وقتـه بسـرخس، یقـولُ«: م شیخ ابوسعید فرمودهو ه
االفتقـار  حُسْـنُ :حقیقةُ العُبُودیَّةِ شَـیْئانِ: الیُذکَرُ والمُسْتَقبلُ الیُنْتَظَر ما فی الْوَقْتِ یُعْتَبَرُ وَهذا صِفَةُ العُبُودیَّةِ، ثُمُّ قالَ

ذی لـیس للـنّفس  صلّی اللّه علیه و سلم و هذا من أَجْل العُبودیّةِ، و حُسْنُ القُدْوةِ بِرَسول اللّهِ تعاىل لّهاىل ال و هُوَ الـَّ
  ».فیه نَصیبٌ والراحةٌ

روز در مسـجد نشسـته بودنـد،  ع بیگانـه در وی پوشـیدند دیگـرچون شیخ ابوالفضل از دنیا برفت، یـاران وی مرقـّ
  .و برفت» .این مرقع بیگانۀ شما را نخواهم«: ع را در مسجد انداخت و گفترد و مرقّمسجد باز ک کسی درِ

  خالوی نیسابوری، رحمه اللّه تعاىل -۳۵۸
وی را . بـزرگ بـوده بـا والیـات ظـاهر و کرامـات بسـیار. به سرخس بوده و به سرخس برفته. نام وی احمد است

  .پاشیده بودمریدی بود محمدبن حسن نام، همۀ دنیایی خود بر وی 
تـا همـه جهـان روشـن شـود یـک . سخن را یک گوش تمـام بـود. پري را یک مرید تمام بود«: شیخ االسالم گفت

  ».صبح تمام بود
شـیخ االسـالم » .دهـم تـازهدهند تازه، فرا تو مـیآنچه فرامن می«: خالوی نیسابوری فراوان با محمد حسن گفتی

  ».دهددهند و وی تازه فرا مریدان میمحقق آن بود که سخن تازه فرا وی می«: گفت
من کفن شما را نخواهم، که او خـود مـرا در «: گفت. کردندرفت، کارسازی کفن وی میوقتی که خالو از دنیا می

  .و جان بداد» .کنار عنایت گرفت

  شیخ ابوالعبّاس القصّاب اآلملی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۳۵۹
ربی اسـت و وی . ت، شیخ آمل و طربستان بودنام ویاحمدبن محمد بن عبدالکریم اس ه الطـّ مرید محمـدبن عبداللـّ

تـا زنـده بـود . صاحب کرامات عظیم و فراست تیز بود و قبلـه و غـوث زمـان خـویش بـود. مرید ابومحمد جُریری
  .رحلت به وی بود



 

۱۹۴  

شـیخ «: ا گفتنـد کـهوی ر. پـس از وی بـه خرقـانی افتـاد» .این بازارک ما به آخر با خرقـانی افتـد«: وی گفته بود
  ».هیچ نکرده«: گفت» .نه«: گفتند» نام من در آن میان نیاورده؟«: گفت» .سُلَمی طبقات کرده مشایخ را
یکـی آن  تعاىل از افضال خدای«: یکی از ایمّۀ طربستان گفته که. های عاىل داشتهوی امی بوده، اما کالم و نکته

که چون ما را در اصول دین و دقایق توحید چیزی مشکل شـود، از است که کسی را بی تعلیم و تعلم چنان گرداند 
  ».وی برپسیم، و آن ابوالعباس قصاب است

خواهم سه پري را زیارت می: گفتم کههمواره با شیخ عمو می. وی در ایام من بوده است«: شیخ االسالم گفت که
مـن : وی گفـت کـه. ابوعلی سیاه را بـه مـرو شیخ ابوالعباس را به آمل و شیخ احمد نصر را به نشابور و شیخ: کنم

آمـدی از نزدیـک وی بـه او خود بمرد و روزی نبـود، لـیکن پیوسـته کسـی مـی. بهار بخواهم رفت ترا با خود بربم
پرسیدم هیچ کس را احوال و سخن وی چنان معلوم نیسـت کـه خانقاه شیخ عمو و من احوال وی و سخن وی می

  ».مرا
  ».توقت کیمیاس«: وی گفته که

مـا بکـی شـیء مـا : گفتی، بـه آخـر گفتـیکردی و سخن میوی همه شب فریاد می«: شیخ احمد کوفانی گفت که
  ».بکی شیء لیسَ کمثله شیء یعنی مابقی شیء

 یکـی شـیخ ابـوعلی گـازر: ام که ازوی سخن بتمام بـاز توانسـتندی گفـتمن دو تن دیده«: شیخ االسالم گفت که
و دیگـر شـیخ محمـد  کار بـه نماینـده اسـت نـه بیننـده، وی گفتـه از او: که گفتندحکایت آن جوان و سگ که دید 

  ».قصاب آملی، شاگرد وی
اینجا قحـط افتـاده اسـت، دعـا : بوالفارس کرمانشاهی کس فرستاد به شیخ ابوالعباس که«: شیخ االسالم گفت که

  ».شیخ سیبی آنجا فرستاد باران آمد و قحط برخاست! کن
دوخـت، همانـا ای مـیجامه. کردکرد یکی از درویشان درزیی میوقتی نماز می. ز بسیار کردیشیخ ابوالعباس نما

هر زمانی که شیخ سالم نماز بازدادی او را دیدی هر درزی کـه راسـت نیامـده بـودی بـاز مـی. دوختبتکلف می
  ».پرستیآن تِی صَنَمی، تِی صَنَمی، یعنی آن بت تست، بت تست که آن را می«: شیخ گفت. کردی

شخصی به نزدیک شیخ ابوالعباس درآمـد، و از وی طلـب «: که قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ ابوسعید ابوالخري گوید
بینی چیست که آن نه از کرامات است؟ پسر قصـابی بـود از پـدر قصـابی نمی: شیخ ابوالعباس گفت. کرامات کرد

تاختند پیش شبلی، و از بغداد به مکـه تاخـت، از مکـه بـه  آموخته، چیزی به او نمودند و او را بربودند و به بغداد
به بیت المقدس خضر را به او نمودند ودر دل خضر افکند تا وی . از مدینه به بیت المقدس تاخت. مدینه تاخت

ار آیند و از ظلمتها بیـزرا قبول کرد و صحبت افتاد و اینجا باز آورد و عالمی را روی به وی نهاد تا از خراباتها می
کرامات . جویندآیند و از ما او را میکنند و ازاطراف عالم سوختگان میکنند و نعمتها فدا میشوند وتوبه میمی

نـه کـرم او اسـت کـه پسـر ! نیک ببني: شیخ گفت. کراماتی باید که ببینم! ای شیخ: بیش از این بود؟ آن مرد گفت
ین دیوار بر وی نیفتد و این خانه به سر وی فـرو نیایـد؟ بـی بزکُشی در صدر بزرگان نشیند و به زمني فرو نشود و ا

  »مُلک و مِلک والیت دارد بی آلت و کسب روزی خورد و خلق را خوراند، این نه کرامات است؟
ما در آمل بودیم که مردی از مصر بیامد که حدیث شیخ ابوالعباس شـنیده بـود و وی «: و هم شیخ ابوسعید گفته که

چون درآمد، سالم نگفـت و . از مصر به آمل آمده بود تا صوفیگری کند و شیخ را از جای بربدخدای نادانی بود، 
گرفـت و مـیها بود کـه بـه آن دسـت و روی شسـتندی، برمـیکوزه. پای افزار بريون نکرد و در طهارت جای شد

: بـا شـیخ گفتنـد، گفـت. ندو ایشان کوزه را کِال گوی! شیخ خود را بگویید تا کِال آرد: گفت. شکست تا هیچ نماند
آوردنـد، آن غافـل از دیـر مـی! از بـازار بیاوریـد: گفـت. هرچـه اینجـا بـود همـه بشکسـت: گفتند! دیگر کال بربید



 

۱۹۵  

چرا کِال نیارید؟ اگر کال نداری، شیخ را بگویید تا بیاید و ریش خـود را فـرا مـن : طهارتْ جای بريون آمد و گفت
سخن بشنید، از جـای بجسـت و محاسـنی دراز داشـت و سـفید، بـر دو دسـت شیخ این ! دهد تا بدان استنجا کنم

آن غافل بشکست و ! او استنجا را شایدکار قصاب پسری بدانجا رسید که ریش : گفترفت و میخود نهاد و می
  ».شوماز نو مسلمان می! ای شیخ: در پای شیخ افتاد و گفت

گـل بـود، پـای اشـرت از جـای بشـد و . کشـیدو در بازار آمل می روزی کودکی اشرتی را زمام گرفته بود با بار گران
اینجـا «: گذشت گفـتشیخ از آنجا می. مردمان قصد آن کردند که آن بار از وی فرو گريند. بیفتاد و خرد بشکست

ایـن اشـرت را درسـت «: زمام شرت را بگرفت و روی سـوی آسـمان کـرد و گفـت. حال را بازگفتند» چه بوده است؟
در حـال اشـرت برخاسـت و » ر درست نخواهی کرد، چرا دل قصابی بـه گریسـنت ایـن کـودک بسـوختی؟و اگ! کن

  .دررفنت آمد
با خداوند خوی باید کرد و اال در رنج باشند، زیرا که چون خـوی بـا  اگر خواهند یا نه همه عالم را«: وی گفته که

به رضا و سخط ما تقـدیر خـود  تعاىل ، که خداوندوی کنی در بالمُبلی بینی بال بر تو بال نیاید و رنجه دل نگردی
هر که با وی خوی کند، دلـش براحـت شـود و هرکـه از وی . را متغري نکند، پس رضا به حکم موجب راحت است

  ».اعراض کند به ورود قضا رنجه دل گردد

  شیخ احمد نصر، رحمه اللّه تعاىل - ۳۶۰
اب اسـت و حُصـری را دیـده، در آن وقـت کـه شـیخ ابوسـعید وی از کبار مشایخ بوده، معاصر شیخ ابوالعبّاس قّص

ابوالخري از مهینه عزیمت زیـارت و صـحبت شـیخ ابوالعبـاس کـرده بـود، شـیخ احمـد نصـر در شـهر نسـا بـود، در 
اق رخانقاهی که بر باالی شهر است بر کنار گو ستان که خاک مشایخ و تربت بزرگان آنجاست و استاد ابـوعلی دقـّ

  .ا کرده است به اشارت مصطفی، صلّی اللّه علیه و سلّمآنجا خانقاهی بن
که  چون شیخ ابوسعید نزدیک شهر نسا رسید، به شهر نسا درنیامد و به زیر شهر بر دیهها بگذشت و روی به بَسْمه

ای که در آن خانقاه داشت سر بريون کرد شیخ احمد نصر از صومعه. نهاد دهی است که قرب محمد علیّان آنجاست
به بسمه باید . گذردباید که شاهباز طریقت را بیند، آنک میرا میه هرک«: جمعی صوفیان که آنجا بودند گفت و با

  ».شد تا وی را آنجا دریابد
یـک روز در حـرم از اسـرار و حقـایق ایـن . احمد نصر بیست حج گزارده بود و بیشرت احرام از خراسان بسـته بـود

تـو ایـن «: دویست و هشتاد تـن از پـريان در حـرم بودنـد گفتنـد. از گفتطایفه چیزی در عبارت اصحاب طامات ب
در همـان سـاعت حُصـری از خانـۀ خـود در بغـداد بـريون آمـد و . وی را از حرم بريون کردنـد» سخن چرا گفتی؟
چون احمد بـه بغـداد آمـد، بـه » !آید، چون بیاید راهش ندهیآن جوان خراسانی که هر سال می«: خادم را گفت

احمد چـون بشـنید » !وی را بار ندهی: شیخ در فالن وقت بريون آمد و گفت«: خادم گفت. نۀ حصری شددر خا
تـو گذشـته، آن ترک ادب که بر «: آخر روزی حصری بريون آمد و گفت. بیهوش بیفتاد و آن چند شبانروز برداشت

در طرسوس که کـافران از –ای غرامت آن را باید که به روم شوی و یک سال روز خوکبانی کنی و شب مرا در آنج
شاید که دلهای پريان تـرا قبـول ! تا به روز نماز کنی و زنهار که یک ساعت نخسبی اند و ویران کردهمسلمانان گرفته

بعـد از آن بـه در خانـۀ شـیخ آمـد، خـادم . احمد چون صادق بود، فی الحال به آنچه شیخ فرمود قیام نمود» .کند
یا احمـد، «: ناگاه شیخ بريون آمد و گفت» .بار شیخ به طلب تو بريون آمده است زود بیا که امروز هفت«: گفت

یـا «: پـريان حـرم اسـتقبال وی کردنـد و گفتنـد. وی از شادی لبیک زد و روی به حرم نهاد» !وَ وَلدي و قرَّة عَینی
  »!.ولداه و قرّةَ عیناه



 

۱۹۶  

  شیخ ابوعلی سیاه، رحمه اللّه تعاىل -۳۶۱
  .مرو بوده، با ابوالعباس قصّاب و احمد نصر و غريهما از این طایفه معاصروی از اکابر مشایخ 

گوینـد سـی سـال روزه داشـت کـه کـس . و با استاد ابوعلی دقاق صحبت داشـته بـود و در ابتـدا دهقـانی کـردی 
در  و» .با شریک خود به صحرا بخورم«: هر بامداد چون از خانه بريون آمدی، دو نان برداشتی و گفتی. ندانست

  ».امبه خانه خورده«: گفتی» چیزی خوری؟«: راه به درویشان دادی و اگر در راه شریکان گفتندی
   ».آمدیآمدی و مرا همه نور دل برمیدر صحرا هر بیل که به زمني فرو بردمی، دیگران را خاک برمی«: وی گفته

پـس «: گفـت» .بود«: گفت» د؟هیچ کس بود که عیب خلق دان«: شیخ االسالم گفت که مردی وی را گفت که
فی الحال آن مرد بیاماسید و جامه » !خویشنت را از من بپوش«: شیخ ابوعلی گفت» .ساتر العیوب نبود تعاىل اللّه

  .پیش شیخ تضرع و زاری کردند تا دعا کرد و آن مرد به حال خود باز آمد. بر وی پاره شد، و وی برهنه گشت
فتـوایی اسـت کـه امـام «: گفـت» آن چیسـت؟«: غـذی در دسـت، گفـتوقتی شخصـی را دیـد از ده خـویش کا 

آن را پـیش امـام بـاز بـر کـه در جـواب خطـا کـرده «: گفـت» .جـواب کـرده اسـت که مُفتی آن وقت بود ،ابوعلی
از آن شـخص پرسـید . چون امام تأمل کرد، دانست که خطا کرده است. آن شخص فتوی را پیش امام برد» !است
امام ابـوعلی » تواند خواند؟شیخ خط نمی«: گفت» ه شیخ داده بودی و وی آن را بخواند؟این فتوی را ب«: که

  ».اگر آن بوعلی نبودی، این بوعلی به آتش دوزخ رسیده بودی«: برخاست و پیش وی آمد و گفت
   .وفات وی به مرو بوده، در شعبان سنۀ أربع و عشرین و اربعمائة

  ه تعاىلاق، رحمه الّلـّابوعلی الدَّّق -۳۶۲
. خود بود، و در زمان خـود بـی نظـري ّنـاق است، زبان وقت بود در نیسابور و امام فـّقد الدَّنام وی حسن بن محّم

در نیسـابور . مشایخ بسیار دیده بـود و مریـد نصـرآبادی بـود و مـذکری کـردی. بیانی صریح و لسانی فصیح داشت
  .ئةبرفته از دنیا، در ماه ذوالقعده، سنۀ خمس و اربعما

  ».وی هر سال جایی رفتی و به شهر دیگر مقام کردی و آخر باز آمدی«: شیخ االسالم گفت که
  . استاد ابوالقاسم قشريی داماد وی بود و شاگرد وی، و مجالس وی جمع کرده بود

 باید که به خیابان هِری کوک کنم، یعنی بانـگ زنـم، کـه وی درمی«: گفتیوی می. دقاق شوری داشت و گرم بود
زیـرا کـه هـر کـه در مجلـس وی نعـره » .به هری شوی ترا به نعره بکُشند«: گفتند» .کار هریوگان دور فرا رفته بود

  .زدی، وی در برابر آن نعره زدی
اق بودم، کسی وی را از نـزول پرسـید، بـه ایـن دو بیـت ـّدر مجلس دق«: شیخ االسالم گفت که شیخ عمو گفت که

  :جواب داد
ــــــــ ــــــــلْ أبصَ ــــــــیَّ هَ ــــــــمِعْتُماخَلیل  رْتُما أوْ سَ

ـــــنْ غَیْـــــرِ وَعْـــــدٍ وَقـــــالَ ىل ـــــی زایـــــراً مِ  أت
 

ــــــــد ــــــــی اىل عَبْ ــــــــنْ ربِّ یَمَّش ــــــــأکرَمَ مِ  ب
ـــــدِ ـــــک بالوع ـــــقِ قَلْبِ ـــــنْ تَعْلی ـــــونُک مِ  »أصُ

 

  ».که معنی داران و محققان برفتند! چون مدعیی ببینید، دامن وی محکم گريید«: وی گفته که
روزی به مجلس وی درآمدم، به نیت آن که از : از پريی شنیدم که گفت«: صاحب کتاب کشف المحجوب گوید که

توکـل چـه باشـد؟ ! ایُّهـا األسـتاد: وی دستاری طربی نیکو بر سر داشت، دلم بـه آن میـل کـرد، گفـتم. توکل برپسم
  ».این بگفت و دستار را به من انداخت! آن که طمع از دستار مردم کوتاه کنی: گفت

  ».را رد کنند برود و باز نیاید، میدان خاىل مانده گر هر کا«: بوعلی دقاق گفته



 

۱۹۷  

  ».باز آی که قصه دراز است. نه رد است، ناز است«: شیخ االسالم گفت
درخت خودروی که کسی آن را نرپورده باشد برگ برآرد وىل بار نیارد، و اگر آرد بی مزه «: اق گفتههم ابوعلی دّق

هرگـز پـیش نصـرآبادی نـرفتم تـا . بادی گرفتم و او از شبلی و او از جنیدمن این طریق از نصرآ«: پس گفت» .آرد
  ».غسل نکردم

بزرگان آمدند و استدعای درس » .اق استآن استاد ابوعلی دّق«: یکی وی را بشناخت گفت. روزی به ری رسید
ارت بـه راسـت کـرد و به منرب بـاال رفـت و اشـ. إلحاح بسیار کردند و منرب نهادند تا وعظ گوید. کردند، قبول نکرد

و به جانب چپ اشارت کرد و ) توبه/۷۲(»و رِضوانٌ من اللّه اکرب«: و روی به قبله کرد و گفت» اللّه اکرب«: گفت
. خلق به یک بار به هم برآمدند و غریو برخاست و چند کس بر جای بمردند) طه/۷۳(» وَاللّهُ خَیْرٌ وَأَبْقی«: گفت

  .بعد از آن وی را طلب کردند نیافتند.  فرود آمد و برفتاستاد در میان آن مشغله از منرب
شب برخاستم کـه «: گفت» ترا چه شد؟«: شیخ به عیادت وی آمد و پرسید که. مریدی داشت بازرگان، بیمار شد

ترا به ایـن فضـوىل «: استاد گفت» .وضو سازم، تابی بر پشت من افتاد و دردی سخت پدید آمد و تب در پیوست
کسی را که سر درد کند، طال بر پا نهـد هرگـز . باید کردماز شب کنی؟ ترا مردار دنیا از خویشنت دور میچه کار که ن
  ».و چون دست نجس گردد، آستني شوید هرگز پاک نگردد. به نشود

و . ام بر سـر منـربکه بسی از تو الفها زده! خداوندا مرا رسوا مکن«: و هم استاد ابوعلی گفته در مناجات خویش
مرا همچنني در مرقع صـوفیان رهـا کـن و رکـوه بـه یـک ! ر رسوا خواهی کرد، در پیش مجلسیانم رسوا مگرداناگ

آنگاه مـرا بـا رکـوه و عصـا و مرقـع سـر بـه . دارمکه من شیوۀ صوفیان دوست می! دستم ده و عصا به دیگر دست
ــی ــراق م ــۀ ف ــدین خوناب ــن ابداآلب ــا م ــای دوزخ در ده ت ــی از وادیه ــیخــورم و وادی ــنم و در آن وادی نوحــه م ک

  ».تا باری اگر قرب توام نبود نوحۀ توام بود! دارمگریم و ماتم بازماندگی خویش میبرنگونساری خویش می
ای خـالق . ما دیوان خود به گناه سیاه کردیم، و تو موی مـا را بـه روزگـار سـفید کـردی! خداوندا«: و هم وی گفته
  »!ما را در کار سفید کردۀ خویش کن فضلی بکن و سیاه کردۀ! سیاه و سفید

ای «: گفـت. گریسـتکـرد و مـیاستاد ابوالقاسم قشريی پس از وفات وی را به خواب دید که بسیار بیقراری می
آری، وىل نه برای مصلحت دنیـا و نـه بـرای آن «: گفت» بایدت؟چه بوده است، مگر بازگشنت به دنیا می! استاد

شوم و حلقه و عصـا که میان دربندم و عصایی برگريم و همه روز به یک یک درمیاما از بهر آن . که مجلس گویم
  »!مانیددانید از که باز میمکنید که نمی: گویمزنم و میبر در می

گویند که در آخر عمر چندان درد بر استاد پدید آمده بود که هر آخر روزی بر بام برآمدی و روی به آفتاب کردی و 
امروز چون بودی و چون گذرانیدی؟ هیچ جای بر اندوهگني این حـدیث تـافتی؟ ! مملکت ای سرگردان«: گفتی

  .گفتی تا آفتاب فرو شدیهم از این جنس می» هیچ جای از زیر و زبر شدگان این واقعه خربی یافتی؟
 مـردم انـدک، هفـده یـا. داشـتکـرد و طاقـت نمـیو گویند که سخن وی در آخر حیات چنان شد که کس فهم نمی

  .هژده کس، به مجلس وی آمدی
  ».اق را سخن عاىل شد، مجلس او از خلق خاىل شدچون بوعلی دّق«: شیخ االسالم گفته که

  ابوعلی الشّبُّویی المروزی، رحمه اللّه تعاىل -۳۶۳
کان لسان الوقت بناحیته و عدیم النّظري بها از اصحاب ابوالعباس . نام وی محمدبن محمدبن عمر بن شبّویه است

  .سیاری است
القاسم بن القاسم ابوالعباس بن بنت االمام احمدبن سیار المروزی له لسان فی علوم : و فی تاریخ مشایخ الصوفیة



 

۱۹۸  

  .الحقایق و أحد من بقی من جلّة من صحبه محمدبن محمدبن عمر بن شبّویه
  .ربریابوعلی الشّبّویی بر وی عن ابی عبداللّه محمدبن یوسف الفِ: و فی انساب السّمعانی

اق به نزدیک پري شبویی آمد و مـا بـه مـرو استاد ابوعلی دّق«: که قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ ابوسعید ابوالخري گوید
بودیم و پري شبویی صحیح بخاری یادداشت و ما صحیح بخاری از وی سماع داریم و پري را از این معنی آگـاهی 

ما را از ایـن : پري شبویی استاد ابوعلی را گفت که. خن وی آوردتمام بوده است و استاد ابوعلی دقاق را با این س
روا بـود مـا نیـاز خـویش : گفـت. این سخن بر ما بسته اسـت گشـاده نیسـت: استاد ابوعلی گفت! معنی نفسی زن

استاد ابوعلی اجابت کرد مجلس نهاد . حاضر کنیم تا ترا بر نیازما سخن بگشاید، آن معنی آتش است ونیاز سوخته
پري شبویی از در مسجد درآمد، استاد را چشم بـر وی . گشاد که مردم اهل آن نبودندی را بر سر منرب سخن نمیو و

نیـاز بایـد، هـیچ .تو آنی که بودی، این ما بـودیم: چون مجلس به آخر رسید، پري شبویی گفت. افتاد سخنش بگشاد
  ».چشمۀ آب بگشاید اگر بر سنگ خاره افتد،. راهی به خداوند از نیاز نزدیکرت نیست

! ایّهـا الشّـیخ«: گفتنـد. رفـتروزی در تابستان در گرمگاه روز که خاک و گرد بود ابوعلی شبویی را دیدند کـه مـی
ام کـه در روزی صـد و بیسـت روم کـه آنجـا درویشـانند، و مـن نبشـتهبه فالن خانقاه مـی«: گفت» روی؟کجا می

روم که آنجا قیلوله کـنم، باشـد کـه از آن اکنون می. ر وقت قیلولهرحمت از آسمان بر درویشان بارد، به تخصیص د
  ».رحمت نیز بر من بارد

خویشـنت را در میـان ایشـان در خـوران و خویشـنت را از ایشـان و از دوسـتان ایشـان فـرا نمـای، «: اندبزرگان گفته
  !اگرچه دانی که چگونه رسوایی

  !عاشق نمای خویشنت ار چه نیی چنني
و چون سخن ایشان شنوی و اگرچه معنی ندانی، سـری . من از دوستان ایشانم: تو کیستی؟ گویی: ویندتا فردا که گ

  .بیا که ترا حقی است، مگر بدان سبب برهی: گویند. از سر جنبانان ایشانم: در جنبان تا فردا گویی که
ــــا عاشــــقان نشــــني و همــــه عاشــــقی گــــزین  ب

 

ـــرین ـــا او مشـــو ق ـــا هـــر کـــه نیســـت عاشـــق ب  ب
 

  شیخ ابوالقاسم بشر یاسني، رحمه اللّه تعاىل -۳۶۴
از جملۀ مشاهري علمای عصر و کبار مشایخ دهر بوده است، و نشست وی در مهینه بوده است وآنجا از دنیـا رفتـه، 

  .در سنۀ ثمان و ثلثمائة
 نـدم، پـدرمخوادر کودکی در آن وقت که قـرآن مـی«: گفته است که قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ ابوسعید ابوالخري

ایـن کـودک آنِ ! ای ابـوالخري: در راه پري ابوالقاسم بشر یاسني پیش آمد گفت. بردمرا به نماز آدینه می بابوبوالخري
نزدیک ما آمد و بر سر پای نشست و روی بر روی ما باز نهـاد، چشـمهای وی پـر . آن ماست: کیست؟ پدرم گفت

دیـدیم و درویشـان ضـایع مـیز این جهان، کـه جـای خـاىل مـیما نتوانستیم رفت ا! یا اباالخري: گفت. آب گشت
: پس پدرم را گفـت. ب خواهد بودیاکنون که فرزند ترا دیدیم ایمن گشتیم که والیتها را از این کودک نص. ماندند

. ردچون از نماز فارغ شدیم، پدرم ما را به نزدیک پري ابوالقاسم بـ! چون از نماز بريون آیی، او را به نزدیک ما آر
: چون در صومعۀ وی شدیم و پیش وی نشستیم، طاقی بود نیک بلند در آن صومعه، پري ابوالقاسـم پـدرم را گفـت

پدر ما را بر گرفت، دست دراز کردیم و آن قـرص را از ! بوسعید را بر دوش گري تا قرصی بر آن طاق است فرو گريد
  .بوداز گرمی آن خرب می آن طاق فرو گرفتیم، قرصی بود جوین گرم، چنانکه دست ما را

شیخ ابوالقاسم آن قرص از ما بستد و چشم پر آب کرد و آن قرص بـه دو نیمـه سـاخت، و یـک نیمـه بـه مـا داد و 
چه سبب بود که ما را از ! ای شیخ: پدرم گفت. و یک نیمه خود بخورد و پدرم را هیچ نصیب نداد! بخور: گفت



 

۱۹۹  

ایـم، سی سال است تا این قرص بر این طاق نهـاده! ای ابوالخري :این تربک نصیب نکردی؟ شیخ ابوالقاسم گفت
این قرص در دست آن کس که گرم خواهد شد جهانی به وی زنده خواهد گشـت و خـتم : اند کهو ما را وعده کرده

  ».اکنون این بشارت ترا تمام باشد که آن کس این پسر تو خواهد بود. این حدیث بر وی خواهد بود
خواهی کـه ! ای پسر: روزی پیش ابوالقاسم بشریاسني بودیم، ما را گفت«: گفته است که س سرّهقّد شیخ ابوسعید

هر وقت کـه در خلـوت باشـی، ایـن گـوی و بـیش از : خواهیم، چرا نخواهیم؟ گفت: با خدای سخن گویی؟ گفتیم
  :این مگوی

 بـــــــی تـــــــو جانـــــــا قـــــــرار نتـــــــوانم کـــــــرد
ــــن مــــن زبــــان شــــود هــــر مــــویی ــــر ت  گــــر ب

 

 مار نتـــــــوانم کـــــــرداحســـــــان تـــــــرا شـــــــ
ـــــرد ـــــوانم ک ـــــزار نت ـــــو از ه ـــــکر ت ـــــک ش  ی

 

  شیخ لقمان سرخسی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۳۶۵
! لقمان«: گفتند. وی در ابتدا مجاهدۀ بسیار داشته است و معاملۀ باحتیاط، ناگاه کشفی افتادش که عقلش برفت

پادشـاهان ! الهی: گفتم. رماندمبایست، دهرچند بندگی بیش کردم بیش می«: گفت» آن چه بود، و این چیست؟
ندایی شنیدم «: گفت» !تو پادشاه عزیزی، در بندگی تو پري گشتم، آزادم کن. ای پري شود، آزادش کنندرا چون بنده

  ».آزادت کردیم! ای لقمان: که
  .پس وی از عقالی مجانني بوده است. نشان آزادی آن بود که عقل از وی برگرفتند

  ».از امر ونهی سبحانه لقمان آزاد کردۀ خدای است«: بسیار گفته است که و شیخ ابوسعید ابوالخري
خانقاه بسته بود و ما با پري ابوالفضل بر سر  شبی جماعت خفته بودند و درِ«: ه کهو هم شیخ ابوسعید ابوالخري گفت
نقـاه درپریـد و در لقمان را دیدیم که از بـام خا. مسأله مشکل شد. رفت در معارفصفّه نشسته بودیم و سخنی می

پـري ابوالفضـل . باز بر پریـد و بـه بـام بـريون شـد. پیش ما بنشست و آن مسأله را بگفت، چنانکه اشکال برخاست
از آن که علم : چرا؟ گفت: گفتم. اقتدا را نشاید: گفت. بینممی: بینی؟ گفتممرتبۀ این مرد می! ای بوسعید: گفت
  ».ندارد

! سبحان اللّـه«: گفتند» .در شهر شما لقمان«: گفت» ظریف کیست؟«: س کهاز شیخ ابوسعید پرسیدند در سرخ
ظریـف . شما را غلط افتاده اسـت«: شیخ گفت» !تر نیستتر و شوخگنيدر شهر ما خود هیچ کس از وی بشولیده

ر و پـاکیزهتپیوندتر و بی عالقهپاکیزه بود و پاکیزه آن باشد که با هیچ چیزش پیوند نباشد و هیچ کس را از وی بی
  ».بینم که در همه عالم با هیچ چیز پیوند ندارد نه با دنیا نه با آخرت نه با نفستر نمی

لقمـان : ما در سرخس بودیم پیش پري ابوالفضـل حسـن، یکـی درآمـد و گفـت«: و هم شیخ ابوسعید گفته است که
سه روز است تا آنجاست و هـیچ ! ط بریدما را به فالن ربا: مجنون را بیماریی پدید آمده است و فرو مانده و گفته

پـري ابوالفضـل چـون آن سـخن بشـنید، ! رودپري ابوالفضل را بگویید که لقمان مـی: امروز گفت. سخن نگفته است
. پري ابوالفضل بر بالني وی بنشسـت. چون لقمان او را بدید تبسمی کرد. با جماعت آنجا شدند! آنجا رویم: گفت

ا اللّـه: یکـی از جمـع گفـت. جنبانیـدزد و هیچ لب نمیسی گرم مینگریست و نفوی در پري می لقمـان ! ال الـهَ الـَّ
آخـر : آن درویـش گفـت. ایم و برات ستده و باقی بر توحید داریمما خراج داده! ای جوانمرد: تبسمی کرد و گفت

ابوالفضـل را خـوش آمـد  فرمـایی بـر درگـاه حـق؟ پـريما را عربده می: لقمان گفت! باید دادخویشنت را با یاد می
نگریسـت و هـیچ تغـري در نظـرش پدیـد ساعتی بود، نفس منقطع شد و همچنان در پـري مـی. همچنني است: گفت
تمـام : پري ابوالفضـل گفـت. نشد، هنوز نظرش راست و درست است: بعضی گفتند. تمام شد: بعضی گفتند. نیامد

  ».ون پري ابوالفضل برخاست، لقمان چشم بر هم نهادایم وی چشم فراز نکند، چشده است ولیکن تا ما نشسته



 

۲۰۰  

  شیخ محمّد قصّاب اآلملی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۶۶
  .بوده استوی به دامغان می

شیخ ابوالعبـاس وی را . مذکِّری کردی. شیخ محمد قصاب شاگرد ابوالعباس قصاب بود«: شیخ االسالم گفت که
وی بـزرگ بـود، همـۀ دامغـان . گوید که سخن وی بلند شـده بـوداز مجلس داشنت بازداشته بود که عام را سخن ن

  ».ای بود و وی روح آنجیفه
اگر خرقانی و محمد قصـاب بـه جـای بودنـدی مـن شـما را بـه وی فرسـتادی نـه بـه «: و هم شیخ االسالم گفت

  ».افتیخرقانی که وی شما را سودمندتر بودی از خرقانی، یعنی خرقانی منتهی بود مرید از وی بهره کم ی
 یعنی به رحمت و عفو و کرم گرایند هَریوگان صفاتی باشند«: شیخ االسالم گفت که محمد قصاب با من گفت که

و معاملۀ صوفیان با ذات است با مُعطی است نه با عطا و هرچه جز اوست حجـاب اسـت . بیش از صفات نبینند
  ».از او

  شیخ ابوالحسن خَرَقانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۳۶۷
  .که در روزگار وی رحلت به وی بود ،یگانه و غوث روزگار خود بود و قبلۀ وقت. نام وی علی بن جعفر است

پـس از وفـات وی » .این بازارک ما با خرقانی افتد، یعنی رحلت و زیـارت«: شیخ ابوالعباس قصاب گفته بود که
د بسطامی یسلطان العارفني، شیخ ابویزبه خرقانی گشت، چنانکه گفته بود و انتساب شیخ ابوالحسن در تصوف به 

د اسـت و والدت شـیخ ابوالحسـن یـو تربیت ایشان در سلوک از روحانیت شیخ ابویز قدّس اللّه تعاىل روحه است
بعد از وفات شیخ ابویزید به مدتی اسـت و شـیخ ابوالحسـن شـب سـه شـنبه، عاشـورای سـنۀ خمـس و عشـرین و 

  .اربعمائة از دنیا برفته
دىل کـه در وی «: گفـت» !شـیخا هـم تـو بگـوی«: گفتند» چه چیز بهرت بود؟«: ب خود گفت کهروزی با اصحا

  ».همه یاد کرد او بود
صوفی به مرقع و سجاده صوفی نبود و صوفی به رسـوم و عـادات «: گفت» صوفی کیست؟«: از وی پرسیدند که

  ».صوفی نبود، صوفی آن بود که نبود
اش حاجت نبود و ه به آفتابش حاجت نبود، و شبی بود که به ماه و ستارهصوفی روزی بود ک«: و هم وی گفته که

  ».نیستیی است که به هستیش حاجت نبود
به آن که چون حق را یاد کند، از فرق تا قدمش «: گفت» مرد به چه داند که وی بیدار است؟«: از وی پرسیدند که

  ».از یاد کرد حق خرب داشته باشد
در دلـش  صدق آن است که دل سـخن گویـد، یعنـی آن گویـد کـه«: گفت» ق چیست؟صد«: و از وی پرسیدند که

  ».بود
کنی اخالص اسـت و هرچـه بـرای خلـق کنـی  هرچه برای حقّ«: گفت» اخالص چیست؟«: و ازوی پرسیدند که

  ».ریاست
آسـمان در  کسی را که به یک تار ابریشم از«: گفت» را رسد در فنا و بقا سخن گفنت؟ه ک«: و از وی پرسیدند که

آویخته باشندش، بادی بیاید که درختها و بناها بیفکند و همۀ کوههـا برکنـد وهمـۀ دریاهـا انباشـته کنـد و وی را از 
  ».جایگاه نتواند جنبانید
  ».هرگز با کسی صحبت مدارید که شما گویید خدا و او گوید چیز دیگر«: و وی گفته است که



 

۲۰۱  

  ».داردچشمت پدید آید، که حق گریندگان را دوست میاندوه طلب کن تا آب «: و هم وی گفته که
اگر کسی سرودی بگوید و به آن حق را خواهد، بهـرت از آن بـود کـه قـرآن خوانـد وبـدان حـق را «: و هم وی گفته

  ».نخواهد
  ».وارث رسول آن کس بود که به فعل رسول اقتدا کند، نه آن بود که روی کاغذ سیاه کند«: و هم وی گفته که

  ».این هم خواستی است«: و وی گفته که» .آن خواهم که نخواهم«: گفته استشبلی 
مـا بَقِـیَ . بینـدنگرد به جز خود را نمـیامروز چهل سال است تا در یک وقتم، و حق به دلم می«: و هم وی گفته

  ».فیَّ لِغَیْرِ اللّهِ شیءٌ وَال يف صَدْری لَغَیْرِه قَرارٌ
خواهد هنوز خواهد یا شربتی دوغ ترش میفسم یک شربت آب سرد میت تا نَچهل سال اس«: و هم وی گفته که

  ».اموی را نداده
ترا از آن باید بودن کـه روز بـه شـب آری چنانکـه حـق پسـندد و . علما و عُبّاد در جهان بسیارند«: و هم وی گفته

  ».شب به روز آری چنانکه حق پسندد
که در آن خلق نبود، و بهرتین کارها آن بـود کـه در آن اندیشـۀ مخلـوق ترین دلها آن بود روشن«: و هم وی گفته که

  ».ترین نعمتها آن بود که به جهت تو بود، و بهرتین رفیقان آن بود که زندگانیش با حق بودنبود و حالل

  شیخ ابوعبداللّه الدّاستانی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۶۸
م بوده به انواع علوم و از محتشمان درگـاه عالِ. المشایخنام وی محمد بن علی الدّاستانی است و لقب وی شیخ 

از اقران شیخ ابوالحسن بود و نسبت ارادت وی بـه سـه . ب است و اشاراتی لطیفحق بود، و وی را کالمی مهذّ
در ماه رجب سنۀ سبع عشر . رسدمی که برادرزادۀ سلطان العارفني و مرید وی است واسطه به شیخ عَمِی بسطامی

  .ئة برفته ازدنیا و عمر وی پنجاه و نه سال بودو اربعما
وقتـی انـدر : شـنیدم کـه گفـت کـه از اصـحاب وی بـود من از شیخ سـهلکی«: صاحب کشف المحجوب گوید که

این : شیخ مرا گفت. شتها و درختها از بسیاری آن سیاه شد و مردم دست به خروش بردندبسطام ملخ آمد و همۀ کِ
شیخ برخاست و بـه بـام برآمـد و روی . باشندمده است و مردمان بدان رنجه دل میملخ آ: چه مشغله است؟ گفتم

نماز دیگر را یکی نمانده بـود، و هـیچ کـس را یـک شـاخ بـه زیـان . در حال همۀ ملخها برخاستند. به آسمان کرد
  ».نشده

  شیخ ابوسعید بن ابی الخري، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۳۶۹
سلطان وقت بود و جمـال اهـل طریقـت و مُشـرف القلـوب و در وقـت وی . ري استنام وی فضل اللّه بن ابی الخ
  .پري وی در طریقت شیخ ابوالفضل بن حسن سرخسی است. همۀ مشایخ وی را مسخر بودند

آمدم، بر در شارسـتان سـرخس تـّل خاکسـرت بـود و لقمـان مجنـون بـر سـر آن یک روز می«: شیخ ابوسعید گفته که
و حضـرت شـیخ  نگریستیمدوخت و ما به وی میبر آن باال شدم، وی پاره بر پوستني می قصد وی کردم و. نشسته

یـا : چـون آن پـاره بـر پوسـتني دوخـت، گفـت چنان ایستاده بوده است که سـایۀ وی بـر پوسـتني لقمـان افتـاده بـود
خانقاه پري ابوالفضل،  برد تا بهپس برخاست ودست ما بگرفت و می. ما ترا با این پاره بر پوستني دوختیم! باسعید

پـري مـا را دسـت بگرفـت و در ! یا اباالفضل این را نگاهدار که از شماست: وی بريون آمد گفت. و وی را آواز داد
طلبـی  چنانچه عادت دانشمندان بـود ما را. کردخانقاه برد ودر صفه بنشست و جزوی برگرفت و در آنجا نظر می

صد و بیست و چهار هزار پیغمرب را که بـه ! یا باسعید: ؟ پري بدانست گفتدر آن جزو چیست: در سینه پدید آمد که



 

۲۰۲  

. ایشان آمدند، کسانی که این کلمه گفتند در این کلمه مستغرق شـدند! اللّه: با خلق بگویید که: خلق فرستادند گفتند
توری خواسـتیم بامداد پیش از آفتاب برآمدن، از پري دسـ. این سخن آن شب ما را در خواب نگذاشت: شیخ گفت

قُـل اللّـه، ثُـمَّ : این آیـت بـود بنشستیم، خواجه بوعلی را اول درسچون . ه آمدیمیپیش بوعلی فقو به درس تفسري 
در آن ساعت دری در سینۀ ما گشادند به سـماع ایـن کلمـه و مـا را از مـا فـرا ) انعام/۹۱(ذَرْهُمْ يف خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ

برخیـز و : گفـت. به نزد پـري ابوالفضـل: ای؟ گفتمدوش کجا بوده: در ما بدید گفتخواجه بوعلی آن تغري . ستدند
ما بنزد پـري ابوالفضـل شـدیم والـه و متحـري همـه ایـن کلمـه . باز آنجا شو، که حرام بود ترا از آن معنی با این آمدن

  !یا باسعید: چون پري ابوالفضل ما را بدید، گفت. گشته
ـــس ومَســـتک شـــده ـــدانی پ ـــی ن ـــیشای هم  پ

 

ـــن سررشـــتۀ خـــویش ـــو ای ـــی ت  !هـــان گـــم نکن
 

  .که این کلمه با تو کارها دارد! درآی و بنشني و این کلمه را باش: فرمایی؟ گفتچه می! ای شیخ: گفتم
پیوست و ما را در مدت حیات پري هر اشکال که بـودی بـه وی رجـوع  تعاىل و چون پري ابوالفضل به رحمت حقّ

به آمل رفتیم بنزدیک شیخ ابوالعبـاس، و یـک . افتادی، حل اشکال ما را هیچ کس متعني نبود اال شیخ ابوالعباس
  ».سال پیش وی بودیم

نجـا نشسـته بـود در گویند که شیخ ابوالعباس را، در جماعت خانۀ صوفیان، موضعی بود که چهل و یک سال در آ
کند برای شـما تو بخسب که این پري هرچه می! ای پسر«: اگر شب درویشی نماز افزونی کردی، گفتی. میان جمع

و هرگز در آن یک سال شـیخ ابوسـعید را نگفـت » .کند که وی را این به هیچ کار نیست و بدین حاجتی نداردمی
  .ی را در برابر خود خانگکی داده بودو و. که تو بخسب یا نماز مکن، چنانکه دیگران را

از صومعه بريون آمد، مگر فصد کرده بود و رگش گشاده شده بود و شیخ ابوسـعید از آن یک شب شیخ ابوالعباس 
حال خرب داشت، برخاست و زود از زاویۀ خود بريون آمد و پیش شیخ آمد و دست وی بشست و ببست و جامه از 

داشت، شیخ بستد و درپوشید، پس جامۀ شیخ را بشست و نمـازی کـرد و بـر  وی باز کرد و جامۀ خویش پیش وی
تـرا دربایـد «: شیخ اشارت کرد که. ریسمان افکند و هم در شب خشک شد، بمالید و درنوردید و پیش شیخ آورد

چون بامـداد شـد، جماعـت برخاسـتند و حاضـر آمدنـد در . شیخ ابوسعید درپوشید و به زاویۀ خود رفت» !پوشید
. خ ابوالعباس نگریستند جامۀ شیخ ابوسعید دیدند و در شیخ ابوسعید جامۀ شیخ ابوالعباس، در تعجـب ماندنـدشی

  »!مبارکش باد. آری، دوش نثارها رفت همه نصیب این جوان مهنکی آمد«: شیخ ابوالعباس گفت
مـا را بـا یکـدیگر : روزی دو کس پـیش شـیخ ابوالعبـاس درآمدنـد و بنشسـتند و گفتنـد«: شیخ ابوسعید گفته است

تر، شیخ چـه مـیشادی ازل و ابد تمام: گویدتر و یکی میاندوه ازل و ابد تمام: گویدیکی می. سخنی رفته است
لـیسَ . ه اسـت و نـه شـادیالحمدللّه که منزلگاه پسر قصاب نه انـدو: شیخ دست به روی فرود آورد و گفت: گوید
ادی صفت تست و هرچه صفت تست مُحـدَث اسـت و محـدث را بـه قـدیم اندوه و ش. کم صباحٌ والمَساءٌعِندَ رَبِّ

اگـر کسـی . پسر قصاب بندۀ خدای است در امـر و نهـی، رهـی مصـطفی در متابعـت سـنت: پس گفت. راه نیست
آن دو کـس کـه : چـون آن دو کـس بـريون شـدند، پرسـیدیم کـه. کنـد گـواهش ایـن اسـتدعوی راه جوانمردان می

  .لحسن خرقانی است و یکی ابوعبداللّه داستانییکی ابوا: بودند؟ گفتند
بـازگرد و بـا مهنـه : چون یکسال به نزدیک شیخ ابوالعباس مقام کردیم، گفـت«: و هم شیخ ابوسعید گفته است که

  ».ما به حکم اشارت او باز آمدیم با هزار خلعت و فتوح. شو، تا روزی چند این عَلَم بر در سرای تو زنند
وقتـی . رو از مشایخ ماوراء النهر، نـام وی محمـد ابونصـر حبیبـی و هرگـز شـیخ را ندیـده بـودپريی بوده است به م
بـه جهـت شـغلی قصـد نشـابور کـرد،  که از ایمۀ مرو بود و در درس قَفّال شیخ را دیده بود خواجه ابوبکر خطیب

اهم کـه از شـیخ خـومـرا سـؤاىل اسـت، مـی. شـنیدم کـه عـزم نشـابور داری«: محمد حبیبی به نزدیک وی آمـد کـه



 

۲۰۳  

» آن سـؤال چیسـت؟«: گفـت» .امابوسعید پربسی و جواب بازآری ولیکن باید که او نداند که این سؤال من کـرده
بنوشت و بـه » !من این یاد نتوانم داشت، بر کاغذی بنویس«: گفت» آثار را محو بود؟: از وی برپس که«: گفت

آمدم و در کاروانسرای فرود آمدم، دو صـوفی درآمدنـد  چون به نشابور«: خواجه ابوبکر خطیب گفت که. وی داد
شـیخ ابوسـعید : گفتنـد. منم: خواجه امام ابوبکر خطیب در کاروان مرو کدام است؟ آواز دادم که: و آواز دادند که

 بـه: گفـتم! ایم که تودر کاروانسرای فرود آمدی، باید که بـه نـزد مـا آیـیما آسوده نه: گوید کهرساند و میسالم می
گرمابه شوم و غسل کنم آنگاه بیایم، و از آن سالم و پیام حاىل عظیم بر من آمد، که یقـني دانسـتم کـه کـس وی را 

. چـون برآمـدم، آن دو درویـش را دیـدم ایسـتاده بـا عـود و گـالب. به گرمابه شدم و غسـل کـردم. خرب نداده است
  :شیخ مرا بدید گفتچون پیش شیخ آمدم و . شیخ ما را به خدمت فرستاده است: گفتند

ـــــــــعدی وَالرّســـــــــولِ وَحبَّـــــــــذا  أهـــــــــالً لسُ
 

ــــــلِ ــــــهِ الْمُرسِ ــــــبِّ وَجْ ــــــولِ لِحُ  وجــــــهُ الرَّسُ
 

تـا از . داری، سخن او به نزدیک ما عزیـز اسـتاگر تو رسالت آن پري را خوار می: جواب داد و گفت. سالم کردم
از هیبـت شـیخ سـؤال از ! و آن پري چـه گفتـه اسـتبیا تا چه داری . شماریمای ما منزل به منزل میمرو بريون آمده
اگر جواب اکنون گویم بر تو الزم شود کـه بـاز : شیخ گفت. کاغذ را بريون آوردم و به شیخ دادم. خاطرم رفته بود

وقـت . بـودمتا در نشابور بودم هـر شـب پـیش شـیخ مـی. گردی، شغلی که داری بگزار و چون بروی جواب گویم
ماند، اثر کجا مانـد؟ ، عني نمی)مدثر/۲۸(التُبْقي وَالتَذَرُ: آن پري را بگوی: گفت.  طلبیدمبازگشنت جواب سؤال پري

  :این در بیان دانشمندی نیاید، این بیتها یاد گري و با وی بگوی: گفت. مفهوم نشد: سر در پیش افکندم و گفتم که
ــه اشــک گشــت و چشــمم بگریســت  جســمم هم

ـــد، ایـــن عشـــق از چیســـ ـــری نمان  ت؟از مـــن اث
 

ـــد زیســـت ـــی جســـم همـــی بای ـــو ب  در عشـــق ت
 چــون مــن همــه معشــوق شــدم، عاشــق کیســت؟

 

چون به مرو آمدم، در وقت پري محمد . حسن مُؤدِّب را فرمود تا بنوشت! شیخ بفرماید تا بر جایی ثبت کنند: گفتم
و بیفتاد و از آنجا دو کس ای بزد چون بشنید، نعره. قصه را جمله با وی بگفتم، و آن بیتها برخواندم. حبیبی بیامد

  ».و هفتم روز در خاک بود. او را بريون بردند
  ».بر رسته دگر باشد و بر بسته دگر«: گفته است قدّس سرّه شیخ

ةٍ«آنچه از علوم تعلق به تقریر زبان دارد، و متمسـک آن طایفـه  ا وَجَـدْنا اباءَنـا عَلـی اُمـَّ اسـت، ) زخـرف/۲۳(» اِنـّ
چـون ناصـیۀ . نمایـدکند در بیابان غـرورش سـرابی مـیریتی زبان را به تحریک مدد میتا حیات عا. بربسته است

بـر  ،ملک الموت پدید آید، پريایۀ عاریت از سر زبان بردارند و رسوایی مرد ظـاهر شـود و آنچـه تعلـق بـه دل دارد
  .رسته است و از وی توقع ثمرات بسیار در دین و دنیا

  :خواندمیال در پیش شیخ این بیت ّوـروزی ق
ــــان خــــواهم گشــــنت ــــدر غــــزل خــــویش نه  ان

 

 تـــا بـــر لـــب تـــو بوســـه دهـــم چـــونش بخـــوانی
 

شیخ با جمعی » !خیزید تا به زیارت وی شویم«: گفت» .عُماره«: گفتند» این بیت که گفته است؟«: شیخ گفت
  .به زیارت وی شدند

  :این رباعی بر زبان حضرت شیخ گذشته است
 ه دیــــندر راه یگــــانگی نــــه کفــــر اســــت و نــــ

 تــــو راه اســــالم گــــزین! ای جــــان و جهــــان
 

 یــــک گــــام ز خــــود بــــرون نــــه و راه ببــــني
ــــود منشــــني ــــني و بــــا خ ــــار ســــیه نش ــــا م  ب

 

  :این ابیات را در پیش جنازۀ ما برخوانید«: اند کهو هم حضرت شیخ فرموده
ـــار؟ ـــود ک ـــه ب ـــن چ ـــان از ای ـــدر جه ـــوبرت ان  رفــــت و یــــار بــــر یــــاردوســــت بــــر دوســــت خ



 

۲۰۴  

ــــادی ــــه ش ــــن هم ــــود و ای ــــدوه ب ــــه ان  آن هم
 

ـــن همـــه کـــردار  »و آن همـــه گفتـــار بـــود و ای
 

اندیشـۀ یـک سـاعته در «: شـیخ گفـت» .تَفَکُّرُ ساعَةٍ خـريٌ مِـنْ عِبـادَةِ سَـنَةٍ«: شیخ را پرسیدند از معنی این خرب که
  :بعد از آن گفت» .نیستی خود، بهرت از عبادت یک ساله در اندیشۀ هستی خود

ــــــ ــــــدم ای ش ــــــرا بدی ــــــا روی ت ــــــرازت  مع ط
ـــن جملـــه نمـــاز ـــاز م ـــون بـــا تـــو بُـــوم مج  چ

 

 نـــــه کـــــار کـــــنم نـــــه روزه دارم نـــــه نمـــــاز
ـــه مجـــاز ـــن جمل ـــاز م ـــوم نم ـــو بُ ـــی ت  چـــون ب

 

حضرت شیخ مرابـوبکر مـؤدِّب را، کـه ادیـب فرزنـدان شـیخ بـود، . استاد ابوالصالح، که مقری شیخ بود، بیمار شد
دوات و قلـم و کاغـذ » .یـار تـا بـرای بوصـالح چیـزی بنویسـمای کاغذ بدوات و قلم و پاره«: بخواند و بفرمود که
  :بنویس«: آورد، شیخ گفت

 حـــــــورا بـــــــه نظـــــــارۀ نگـــــــارم صـــــــف زد
ــــرَف زد   یــــک خــــال ســــیه بــــر آن رخــــان مُطْ

 

 رضــوان بــه عجــب بمانــد و کــف بــر کــف زد
 »ابــــــدال ز بــــــیم چنــــــگ در مصــــــحف زد

 

در حـال صـحت یافـت و همـان . و بر وی بستندنزدیک ابوصالح بردند  به  خواجه ابوبکر مؤدِّب آن را بنوشت و
  .روز بريون آمد

  :روزی شیخ بريون آمد و در زیر درختی نشست که برگ آن زرد شده بود، و این بیت خواند
ــــــــر زرد ــــــــر زرد و مــــــــن از مه ــــــــو از مه  ت

 

 تــــــو از مهــــــر مــــــاه و مــــــن از مهــــــر مــــــاه
 

: گفتنـد» .ای نیـز بـر آب بـرودو صـعوه بَزَغـی. سـهل اسـت«: گفت» !رودفالن بر روی آب می«: شیخ را گفتند
فـالن کـس در یـک لحظـه از «: گفتند» .پردزغنی و مگسی نیز در هوا می«: گفت» !پردفالن کس در هوا می«

این چنـني چیزهـا را بـس . رودشیطان نیز در یک نفس از مشرق به مغرب می«: گفت» !رودشهری به شهری می
د و داد و ستد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و یـک لحظـه از نیق نشلقیمتی نیست، مرد آن بود که در میان خ

  ».خدای خود غافل نباشد
آنچه در سر داری بنهی، و آنچه در کف داری، بدهی و از آنچـه «: گفت» تصوف چیست؟«: شیخ را پرسیدند که
  ».بر تو آید نجهی
  ».فسأللّه و بس، و ما سِواه هوس، و انقطعَ النَّ«: و هم شیخ گفته
حجاب میان بنده و خدای، زمني و آسمان نیسـت، عـرش و کرسـی نیسـت، پنداشـت و منـی تـو «: و هم شیخ گفته
  ».از میان برگري و به خداوند رسیدی. حجاب است
پـريی : اینجا از پـريان هـیچ کـس بـوده اسـت؟ گفتنـد: در سفر بودیم، به دیهی رسیدیم گفتیم«: اند کهشیخ فرموده

اینجـا پـريی اسـت : هیچ کـس هسـت کـه وی را دیـده باشـد؟ گفتنـد: گفتیم. اندگفتهرا داد میبوده است که وی 
: ای؟ گفـتتـو داد را دیـده: پرسیدیم کـه. فرستادیم تا آن پري بیامد، مردی بشکوه بود. دیرینه که وی را دیده است
که سخن وی دانستمی، لیکن مرا قوت آن نبود : از وی چه شنیدی؟ گفت: گفتیم که. کودک بودم که وی را دیدم
پـای افـزار : روزی مرقع داری از راه رسید و به نزدیک وی درآمد و سـالم کـرد و گفـت. یک سخن یاد دارم از او

: ای نیـز ندیـدم، پـري گفـتبريون کنم، ایّها الشّیخ که به تو بیاسایم، که گرد همه عالم بگشتم خود نیاسـودم و آسـوده
این سـخنی تمـام اسـت : و خود بیاسودی و خلق هم به تو بیاسودندی؟ ما گفتیمچرا از خویش دست نداشتی تا ت

  ».که آن پري گفته، برتر از این سخن نباشد
مـی صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم رسول. اصل این حدیث آن باشد که مرد را به او باز نگذارند«: اندو هم شیخ فرموده

یْنٍ وَال أقّل مِنْ ذلـک، مـرا یـک چشـم زدن بـه خـود بـاز مگـذار و کـم از اللّهُمَّ التکِلْنی إىل نَفْسی طَرفةَ عَ: گفتی



 

۲۰۵  

  »!آن
در همه عالم هیچ کس را نگذارد تا شـربت آب بـه مـن ! ای شیخ: پريی صراف را بدیدم گفت. ما به مرو بودیم«

ه یک ساعت خواهم که بدانم کخواهند تا ساعتی از خود برهند و من مییا بر من سالم کند و همه خلق می. دهد
  ».ام، به آخر عمر آتشی در وی افتاد و بسوختکجا ایستاده

ترا یـاد  ولَذکرُ اللّهِ اکرب، ذکر خداوند بزرگرت است، نه چنانکه تو او را یاد کنی، چنانکه او«: اندو هم شیخ فرموده
را و به جد فراپیش بایـد  ترا بباید جست این حدیث. کند ذکر خداوند بزرگرت بود، ذکر تو پیدا بود که تا کجا بود

کجـاش جُسـتی کـه نیـافتی؟ ! دوسـت مـادر: خـدای را کجـا جـویم؟ گفـت: آن مرد گفت با آن پـريزن کـه. گرفت
  ».مَنْ طَلَبَ وَجَدَ، هر که جست یافت و هرکه جوید یابد. هرکجاش جویی یابی
پري ساعتی سر فرو برد ! ی بگویای پري مرا سخن: جوانی به نزدیک پريی درشد و گفت«: اند کهو هم شیخ فرموده

هرچـه دون حـق : پـري گفـت. آری: بـری؟ گفـتانتظار جـواب مـی! ای جوان: و تفکر کرد، پس سر برآورد و گفت
أجـلُّ مِـنْ  تعـاىل إنّ اللّه. به عبارت درنیاید عزّ و عَال کرای سخن نکند و هرچه سخن حق است جّل جاللُه است

  ».رٍأنْ یوصَفَ بِوصفٍ او یُذکَرَ بذک
چـون بـه : خواستم که به بغداد روم، مـرا گفـت. مدتی پیش شیخ ابوسعید بودم«: یکی از این طایفه گفته است که

تـا : بغداد روی و ترا پرسند که چه دیدی و چه فایده گرفتی، چه خواهی گفت؟ گویی رویی و ریشـی دیـدم؟ گفـتم
  :خوانهر که تازی داند این بیتها بر وی : شیخ گفت. شیخ چه فرماید
ـــــــــتْ شـــــــــیئاً: قـــــــــالُوا  خُراســـــــــانُ أَخْرَجَ

ــــــــــــــتُ ــــــــــــــنَه: فَقُلْ ــــــــــــــروُا مَحاسِ  التُنْکِ
 

ـــــــــه ثـــــــــانی ـــــــــهُ فـــــــــی جَمالِ ـــــــــیْسَ لَ  لَ
ـــــــــنْ خُراســـــــــانِ ـــــــــمْسِ مِ ـــــــــعُ الشّ  فَمَطْلَ

 

  :و هرکه تازی نداند این رباعی بروی خوان
 ســـــبزّی و بهشـــــت نـــــو بهـــــار از تـــــو برنـــــد
ـــــد ـــــو برن  در چینســـــتان نقـــــش و نگـــــار از ت

 

 لــــد یادگــــار از تــــو برنــــدآنــــی کــــه بــــه خُ
 »ایــــران همــــه فــــال روزگــــار از تــــو برنــــد

 

شـیخ سـر در پـیش » .نـه«: استاد گفـت» این حدیث بر دوام بود؟«: اق پرسید کهخدمت شیخ از استاد ابوعلی دّق
شیخ دیگر بار سر » .نه«: گفت» این حدیث بر دوام بود؟! ای استاد«: ساعتی دیگر سر برآورد و گفت. انداخت
اگـر بـود نـادر «: گفـت» این حدیث بـر دوام بـود؟! ای استاد«: ساعتی دیگر سر برآورد و گفت. افکند در پیش

  ».این از آن نادرهاست«: شیخ دست بر هم زد و گفت» .بود
خدمت شیخ شب جمعه، وقت نمازخفنت، چهارم شعبان، سنۀ اربعني و اربعمائة از دنیا رفته و عمر ایشان هزار ماه 

  .بوده است

  شیخ ابوالقاسم کُرّگانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۳۷۰
کـه شـیخ  نسـبت وی بـه سـه واسـطه. در وقت خود بـی نظـري بـود و در زمـان خـود بـی بـدیل. نام وی علی است

  .رسدبه سیدالطّایفه جنید می اندابوعثمان مغربی و شیخ ابوعلی کاتب و شیخ ابوعلی رودباری
در کشـف واقعـۀ مریـدان آیتـی بـوده . مه را روی به درگاه وی بوده استچنانکه ه. وی را حالتی قوی بوده است

طریق حل آن بر من دشـوار شـد، قصـد . ای افتادوقتی مرا واقعه«: صاحب کشف المحجوب گوید که. است ظاهر
واقعـۀ مـرا بعینهـا بـا . تنهـا بـود. وی را در مسجدی یافتم کـه بـر در سـرای وی بـود. شیخ ابوالقاسم کرّگانی کردم

ایـن ! ای پسـر: گفـت. ایـن واقعـۀ مـن اسـت! ایّها الشیّخ: گفتم. من ناپرسیده جواب خود یافتم. گفتستونی می
  ».در این ساعت با من ناطق گردانید تا از من این سؤال کرد تعاىل ستون را خدای
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یـک تخـت، و در طـوس بـا هـم نشسـته بودنـد بـر  قدّس اللّه تعاىل روحهما روزی شیخ ابوسعید و شیخ ابوالقاسم
شـیخ » آیـا منزلـت ایـن دو بـزرگ چیسـت؟«: بر دل درویشی گذشت که. جمعی درویشان در پیش ایشان ایستاده

هر که خواهد دو پادشاه به هـم بینـد در یـک وقـت، در یـک جـای، بـر «: روی به آن درویش کرد و گفتابوسعید 
حجاب از پـیش چشـم  تعاىل حق. آن درویش چون بشنید، در آن هر دو بزرگ نگریست» !نگر در گویک تخت، 

آیا «: پس به دلش بگذشت که. صدق سخن شیخ بر دل وی کشف گشت و بزرگواری ایشان بدید وی برداشت تا
شیخ ابوسعید روی » ای است بزرگوارتر از این هر دو شخص؟را امروز در زمني هیچ بنده تبارک و تعاىل خداوند

که هر روز در آن ملک چون بوسعید و ابوالقاسـم هفتـاد هـزار فـرا  مختصر ملکی بُوَد«: به آن درویش کرد و گفت
  »!نرسد، و هفتاد هزار برنسد

  خواجه مظفّر بن احمد بن حمدان، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۳۷۱
دربالش ریاست در این قصه بر وی بگشاد و تاج کرامت بر سـر وی نهـاد  تعاىل خدای. کنیت وی ابواحمد است

  .بود و عبارتی عاىل در فنا و بقاو وی را بیانی نیکو 
بندگی آوردند و خواجه مظفـر را از راه  راه ما را به این درگاه از«: اند کهفرموده قدس سره شیخ ابوسعید ابوالخري

  ».خداوندی، یعنی ما به مجاهدت مشاهدت یافتیم، وی از مشاهدت به مجاهدت آمد
آنچه بندگان را به قطـع بَـوادی و مَفـاوز و فیـافی : فتمن از وی شنیدم که گ«: صاحب کشف المحجوب گوید که

نـد و آن از نقـص رروی نمود، من در بالش و صدر یافتم و اصحاب رعونت این قـول را از آن پـري بـه دعـوی بردا
  ».ایشان بود و به هیچ حال عبارت از صدق حال دعوی نباشد خاصه که با اهل آن

ای ارزن یـک دانـه ر ما با شیخ ابوسعید همچنـان اسـت کـه پیمانـهکا«: گفت کهروزی خواجه مظفر در نوقان می
یکی از مریدان شیخ آنجـا حاضـر بـود، از سـرگرمی برخاسـت و پـای افـزار کـرد و . شیخ ابوسعید است و باقی من

آن یکـی هـم : برو و خواجه مظفر را بگو کـه: شیخ گفت: پیش شیخ آمد و آنچه از خواجه مظفر شنیده بود بگفت
  ».هیچ چیز نیستیم ما! تویی

  معشوق طوسی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۳۷۲
در شهر طـوس مـی. از عقالی مجانني بوده است و سخت بزرگوار و صاحب حالت بکمال. نام وی محمد است

  .بوده است، و قرب وی آنجاست
ه در نواحی طوس بـود در آن وقت که شیخ ابوسعید ابوالخري از مهینه عزیمت نشابور کرده بود، به یکی از دیهها ک

دسـتوری : به شهر طوس باید رفت به نزدیک خواجه محمد معشوق، و با وی گفت کـه«: درویشی را گفت. رسید
چون آن درویش برفت، شیخ بفرمود تا اسب زین کردند و بر اثر وی سوار » ت تو درآییم؟یهست که به شهر و وال

عی که از آنجا شهر را بتوان دید، ضشهر رسید، به مو چون به یک فرسنگی. شدند و همۀ صوفیان در خدمت شیخ
چون آن درویش پیش معشوق رسید و پیغام شیخ بگزارد، معشوق تبسـم . اسب شیخ بایستاد و همه جمع بایستادند

. چون معشوق این سخن بگفت، شیخ از آنجا اسب براند و جمع روان شـدند» .برو بگوی تا درآید«: کرد و گفت
شیخ هم از راه پیش معشوق آمد و وی شیخ را استقبال . به شیخ رسید و سخن معشوق بازگفتدر راه آن درویش 

  ».فارغ باش که این نوبت که اینجا زنند، روزی چند را بر درگاه تو خواهند آورد«: کرد و دربرگرفت و گفت
خواجـه محمـد  از. محمد معشوق نمـاز نکـردی«: عني القضات همدانی در بعضی از رسایل خود نوشته است که

روز قیامت صدّیقان را همه ایـن تمنـا بـود : شنودم که ،رضی اللّه تعاىل عنهم حَمُّویه و از خواجه امام احمد غزّاىل
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  .که کاشکی خاکی بودندی که روزی محمد معشوق قدم بر آن خاک نهاده بودی
مجلـس مـی رضـی اللّـه عنـه شیخ ابوسـعید ابـوالخري. یک روز در جامع طوس آمد. این محمد ترکی قبا بسته بود

چـون سـاعتی برآمـد، شـیخ . بندی بر قبا زد و شیخ ابوسعید را خـاموش کـرد و زبـانش ببسـت  این محمد. داشت
  »!بند قبا واگشای که بند بر هفت آسمان و زمني نهادی! ای سلطان عصر و ای سرور وجود: ابوسعید گفت که

  امري علی عَبُو، رحمه اللّه تعاىل -۳۷۳
در بیان آن که به هیچ گونه حضور و غیبت یکسان نبود، بلکه دل بـا وجـود  قضات در بعض مکتوبات خودعني ال

مریـدی داشـت، او را . پريی بـزرگ بـود بوُـَامري علی ع«: گوید کهمی قرب القلوب تقاضای قرب االبدان هم کند
این مرید برفـت و همانـا چیـزی حاضـر  .محمد شهرآبادی نام، یک روز این مرید را بفرستاد تا از بازار چیزی آرد

چـون چنـد روز بـر ایـن واقعـه . نبود، در وقت خود را بفروخت و آن چیز که پري خواسته بود بخریـد و بـدو فرسـتاد
چـون . برآمد، آن کس که آن مرید را خریده بود مگر واقف شد بر حقیقت کار، او را گسـیل کـرد تـا پـیش پـري آمـد

سوخت، ایـن چندین هزار سال جان ما در غیب در عشق آفرینش تو می! ای جوانمرد :درآمد، امري علی با او گفت
  ».بایست؟ یک هفته قرب ظاهر هم ببایدبس نبود که این فراق ظاهر نیز درمی

بعضی از ایشان را مغلوبی در پنـاه خـود . در بیان حال جماعتی که بی راهربی راه نامسلوک رفتند و هم وی گوید
و از جملـۀ مغلوبـان آن دو ترکمـان  :سایبان سر ایشان شد، و هرکه با تمیز بود سرش برداشتند نگاهداشت و مستی

رفـتم، ناگـاه دو ترکمـان از میـان راهی می در با کاروانی عظیم«: بودند که حسني قصاب از ایشان حکایت کرد که
داننـد دو ترکمـان مگـر راهـی مـی با خود گفـتم کـه ایـن. آن کاروان بريون شدند و راه نامسلوک را در پیش گرفتند

شـبی بـود تاریـک، . رفتم، و کاروان را همچنـان بگذاشـتمپی بر پی ایشان نهادم و می. تر از این راه معهودنزدیک
دانسـتم جـز من راه گم کـردم، ولـیکن چـاره نمـی. ای راه برفتم، ناگاه روی ماه پوشیده شد به ابری سیاهچون پاره

  . رفنت
چـون صـبح رسـید، . رفـتمدگرباره ماه از ابر بريون آمد و اثر قدم آن دو جوانمرد بازیافتم و میچون نیم شبی شد، 
آن دو ترکمان مردوار پای بر آن کوه نهادند و به یک ساعت بر آن باال شدند، من نیز جانی مـی. کوهی پدید آمد

کرد، لشکرگاهی عظـیم دیـدم، ع میآفتاب طلو. آخر بر سر آن کوه شدم. کندم، ساعتی بیفتادمی و ساعتی برفتمی
از آنِ : آن خیمـه از آنِ کیسـت؟گفتند: ای دیـدم عظـیم، پرسـیدم کـههایی بی نهایت زده و در آن میـان خیمـهخیمه

سلطان در خیمه نیست، برنشسـته اسـت : آوازی به گوشم رسید که. پای راست از رکاب بريون آوردم. سلطان است
، پای چـپ در رکـاب بمانـد و پـای راسـت بـازآورده، هنـوز در انتظـار آنـم کـه مرا عقل زایل شد. و به شکار شده
  .سلطان بازگردد

آن دو ترکمان یکی محمـد معشـوق بـوده اسـت و یکـی امريعلـی عبـو، قـدّس اللّـه تعـاىل «: عني القضات گوید که
  ».اسرارهم

  شیخ ابوعبدالرحمان السُّلَمی النّیسابوری، رحمه اللّه تعاىل -۳۷۴
صاحب تفسري حقایق و طبقات مشـایخ اسـت، و غـري . حمد بن حسني بن محمد بن موسی السُّلَمی استنام وی م

مرید شیخ ابوالقاسم نصرآبادی است و خرقه از دست وی دارد، و نصرآبادی مرید شبلی . آن مصنّفات بسیار دارد
  .از دست وی خرقه پوشیدهو شیخ ابوسعید ابوالخري بعد از وفات پري ابوالفضل به صحبت وی رسیده و . است

تـرا : نزدیک شیخ ابوعبدالرحمان سُـلمی درشـدیم، اول کـرّت کـه او را دیـدیم، مـرا گفـت«: شیخ ابوسعید گفته که



 

۲۰۸  

لَمی : بنوشت به خط خویش! بنویس: گفتیم. ای نویسم به خط خویشتذکره سمعت جَدّی ابا عمروبن نُجَیـد السـُّ
التّصوّفُ هو الخُلْقُ، من زادَ عَلَیک بِـالْخُلْقِ زاد علیـک : د البغدادی یقولسَمعْتُ اباالقاسم الجنید بن محم: یقول

علوکی. بالتّصوّفِ الخلـقُ هـو االعـراض عـن : واحسن ما قیل يف تفسري الخُلق ما قال الشّـیخ األمـام ابوسـهل الصـُّ
  ».االعرتاض

ذی بـني فـی البـاب الحـادی و السـتّ قـدّس اللّـه تعـاىل سـرّه صاحب کتاب فتوحـات مکیّـه ني ومائـة، يف المقـام الـّ
و من در سفر بـودم . در محرّم سنۀ سبع و تسعني و خمسمائة، به این مقام درآمدم«: گوید کهالصّدیّقیة و النّبوّة، می

دانستم که نام در بالد مغرب، حريت بر من غالب شد و به جهت تنهایی و انفراد وحشتی عظیم روی نمود، و نمی
پس با آن حريت و وحشت از آن منزىل کـه بـودم رحلـت کـردم، و . جود آن که مرا حاصل بودآن مقام چیست با و

بعد از نماز دیگر به خانۀ شخصی که میان من و وی مؤانست تمام بود فرود آمدم و از آن حريت و وحشت با وی 
سـی باشـد کـه شـاید کـه ک: از جـای خـود برجسـتم، گفـتم. ناگاه دیدم که سایۀ شخصـی ظـاهر شـد. گفتمسخن می

چون تأمّل کردم، دیدم که شیخ ابوعبدالرّحمان سُلَمی است کـه . مرا معانقه کرد. نزدیک وی مرا فَرَجی حاصل آید
بـا . به جهت رحمت بر مـن وی را بـه مـن فرسـتاده سبحانه روح وی در صورت جسدانی متمثل شده است و حقّ

انـد، و در ایـن مقـام از دنیـا بـه مقام قبض روح مـن کـرده در این: گفت که! بینمترا در این مقام می: وی گفتم که
الغریـبُ : گفـت. پس ذکر وحشـت و عـدم مؤانسـت خـود در آن مقـام کـردم. ام و همیشه در این مقاممعقبی رفته
و راضـی ! بعدَ ان سَبَقَتْ لک العِنایَةُ األلهیةُ بالحصولِ يف هذَا المَقامِ، فَاحْمَدُ اللّه یـا أخـي: پس گفت. مُستَوْحِشُ

ایـن مقـام را هـیچ ! یا اباعبدالرحمان: وی را گفتم! در این مقام مشارک باشی علیه السّالم باش به آن که با خضر
  » !ةِ، فَتَحَقَّقْ بهبَرْـُقـهذا یُسَمّی مَقامٌ الْ: گفت. دانم که به آن نامش خوانمنامی نمی

  ».، وَاالَٔدَبُ يف المُعامِالتِلالصِّدقُ فی األحوا: ه شیئانِ منألَّذي البُدَّ لِلصُّويف«: شیخ ابوعبدالرحمان گفته است
  .سنة اثنتی عشرة و اربعمائة رحمه اللّه تعاىل و فی تاریخ الیافعی انّه تُوفّی السُّلَمی

  می، رحمه اللّه تعاىلحسني بن محمد بن موسی السلّ -۳۷۵
با عبداللّه منازل و ابوعلی ثقفی صـحبت داشـته . از کبار مشایخ است. وی پدر شیخ ابوعبدالرحمان السّلمی است

  .مجاهدۀ دایم داشت ودر علوم معاملت کامل بود. است و شبلی را دیده بود
پسری آمد، هیچ «: او را گفتند. چون شیخ ابوعبدالرحمان متولّد شد، هر ملکی که داشت بفروخت و به صدقه داد

الحنيَاگر صالح بود، هُوَ «: گفت» برای وی بازنگرفتی؟ ، و اگـر مفسـد بـود مـن آلـت )اعـراف/۱۹۶(یَتـولَّی الصـّ
  ».فساد نداده باشم

   .سنة نیّف و اربعني و ثلثمائة رحمه اللّه توفی

  ابوسهل الصُّعلوکی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۷۶
تّفق علـی تقدُّمِـه فی عُلوم الشَّریعَةِ و واحد زمانه، و الم کان إمامَ وقتِه. لصُّعلوکی الفقرينام وی محمد بن سلیمان ا

بلی و المـرتعش و ابـا علـی الثقفـی و رافَـقَ اباالحسـن الفوشـنجی و ابانصـر  عی لسانِ الوَلّی و العَدُوِّ، صحبَ الشـّ
  .الصّفار النّیسابوری، و کان حَسَنَ السَّماعِ طَیِّبَ الْوَقْتِ

یَسْـتَحِبُّ لِأهـلِ الحَقـایقِ و : تگفـ. ابوسهل صعلوکی را از سماع پرسـیدند«: شیخ ابوعبدالرحمان سلمی گوید که
  ».یُباحُ لِأهل الْعِلْمِ وَیَکْرُهُ الَٔهلِ الفِسْقِ والفجورِ

  ».ام و مرا قفل و کلیدی نبوده استام و گره بر چیزی نزدههرگز دست در جیب نکرده«: وی گفته که
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  ».قد تَعَدّی مَنْ تَمَنّی أنْ یکونَ کَمنْ تَعَنّی«: و هم وی گفته
قَدْ تَجَنّی مَنْ : گفت، که این به استنخواجه مشعوف است به سخن سجع، چرا چنني «: اللّه ختنی گفته کهابوعبد

  »تَمَنّی أنْ یکون کَمَنْ تَعَنّی؟
  ».او را به طلب نیابند اما طالب یابد: این به است، و هیچ کس چنان نگفته که من که«: شیخ االسالم گفت

ب سـهل بـن و تُوفّی ابوسهل الصّعلوکی بنی سابور فی ذی القعدة سنة تسع و ستني و ثلثمائـة، و تـوفّی ابنـه، ابوالطّیـِّ
  .محمد بن سلیمان الصّعلوکی األمام، فی رجب سنة اربع و اربعمائة

  ».نِه، فَقَدْ تصدّی لِهَوانِهامَنْ تَصَدَّرَ قبلَ أَو«: شیخ االسالم گفت که سهل صعلوکی گفت
آیـد تر میدر همۀ قرآن مرا این شگفت: گفت که ،یعنی اهل وی مَحْمِیَّة«: کهروزی سهل صعلوکی در درس گفت 

مـرا حسـد اسـت بـر «: شیخ االسالم گفـت کـه» ).طه/۴۱(وَاصطَنَعْتُکَ لِنَفْسی: گوید کهبا موسی می تعاىل که اللّه
  ».این سخن که وی گفته

  شیخ ابوالقاسم القشريی، رحمه اللّه تعاىل -۳۷۷
وی را در . صاحب رساله و تفسري لطایف االشارات اسـت و غـري آن. یم بن هَوازِن القشريی استنام وی عبدالکر

تُـوفّی فـی ربیـع . ی دقاق است و استاد ابوعلی فارمـدیلمرید ابوع. هر فنی لطایف بسیار است و تصانیف لطیف
  .االخر سنة خمس و ستّني و اربعمائة
بایسـت مرا وقتی سنگی مـی: گفت. از ابتدای حالش پرسیدمامام قشريی را «: صاحب کشف المحجوب گوید که

و این از آن بود که هر دو بـه نزدیـک وی . انداختمشد، میگرفتم گوهری میهر سنگ که برمی. از بهر روزن خانه
  ».البل که هنوز جوهر خوارتر بود، که وی را ارادت آن نبود و ارادت سنگ داشت. یکسان بود

مثلُ الصُّوفی کَمَثلِ البَرْسـامِ أوَّلُـهُ هَـذَیانٌ وآخِـرُه : از وی شنیدم که گفت«: گوید که و هم صاحب کشف المحجوب
  ».سُکونٌ، فاذا تمکّنتَ خَرسْتَ

سُـقوطُ الرَّسْـم عِنـدَ ظُهـورِ االسْـمِ، فَنـاءُ األغیـارِ عنـدَ طُلـوعِ االنـوارِ، تَالشـی : التّوحیدُ«: گفته استو هم قشريی 
  :و مِمَّا أنشد لنفسه» .الحقائقِ، فَقدُ رُؤْیةِ األغیارِ عندَ وَجْدِ قُرْبَةِ الجَبّار، جلَّ ذِکرُهالخالئقِ عند ظهورِ 

 سَـــــقَی اللّـــــهُ وقتـــــاً کُنْـــــتُ أَخلُـــــو بـــــوَجْهکم
ــــــــــرةٌ ــــــــــونُ قَری ــــــــــاً وَالعُی ــــــــــا زَمان  أَقَمن

 

ــــةِ االُٔنــــسِ ضــــاحِکُ ــــوی يف رَوْضَ  وَثْغــــرُ الهَ
ـــــــوافِ ـــــــونُ سَ ـــــــبَحْتُ یومـــــــاً والجُفُ  کُوأَصْ

 

  شیخ ابوالعباس شقانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۷۸
در فنون علوم چه اصول و چه فـروع امـام بـود، و مشـایخ بسـیار دریافتـه بـود و از . نام وی احمد بن محمد است

  .کُبَرای اهل تصوف بود
مرا با وی انسی عظیم بـود، و وی را بـر مـن شـفقتی صـادق و در بعـض علـوم «: صاحب کشف المحجوب گوید

استاد من بود، و هرگز از هیچ صنف کسی ندیدم که شرع را به نزدیک وی تعظیم بیشرت بـود از آن کـه بـه نزدیـک 
هر آدمیـی را بایسـت : و به پارسی گفتی. أَشْتَهی عَدَماً العودَ له: گفتیپیوسته از دنیا و عقبی نفور بودی و می. او

مـرا  تعـاىل باید که خداونـدنخواهد بود و آن آن است که می مُحاىل باشد و مرا نیز بایست محاىل است که به یقني
به عدمی برد که هرگز آن عدم را وجود نباشد، زیرا که هرچه هست از مقامات و کرامات جمله حجاب و بالاند، و 

هستیی است که عدم بر  تعاىل نیستی در دیدار بهرت از آرام با حجاب، و چون حق. آدمی عاشق حجاب خود شده
  »ا نباشد، چه زیان دارد در ملک وی که من نیستیی گردم که هرگز مر آن نیستی را هستی نباشد؟وی رو



 

۲۱۰  

ضَـرَبَ اللّـهُ : خوانـدوی را دیدم که مـی. درآمدمروزی پیش ابوالعباس «: و هم صاحب کشف المحجوب گوید که
پنداشـتم کـه ازدنیـا بخواهـد رفـت، . زده مـیگریسـت و نعـر، و می)نحل/۷۵(مَثَالً عَبْداً مَمْلُوکاً الیَقْدِرُ عَلی شیءٍ

تـوانم یازده سال است تا وردم اینجا رسیده است و از اینجا درنمـی: این چه حال است؟ گفت! ایّها الشیّخ: گفتم
  ».گذشت

به  که از اکابر سادات نشابور بود ود، و سیّد اجّلبروزی شیخ ابوسعید ابوالخري در نشابور در خانقاه خود نشسته  
. شیخ ابوالعباس شقانی درآمد، شـیخ او را بـاالی سـیّد اجـّل بنشـاند. م شیخ آمده بود ودر پهلوی شیخ نشستهسال

شـما را کـه «: شیخ روی به سـیّد اجـّل کـرد و گفـت. سیّد اجّل از آن رنجه شد، و داوریی در اندرون وی پدید آمد
و اینها را که دوست دارند برای خدای دوسـت  ،دوست دارند ،صلّی اللّه علیه و سلّم دوست دارند برای مصطفی

  ».دارند
پنداشـتم کـه از محلـه . روزی به خانه آمـدم، سـگکی زرد دیـدم بـه جـایی خفتـه«: شیخ ابوالعباس شقانی گوید که

  ».به زیر دامن من درآمد و ناپدیدار شد. درآمده است، قصد راندن وی کردم

  اللّه تعاىلابوالفضل محمّد بن الحسن الخَتْلی، رحمه  -۳۷۹
وی در بیت الجن وفات کرده است که دیهی است بر سر عقبـه، . وی غري شیخ ابوالفضل بن حسن سرخسی است

  .نزدیک به دمشق
مریـد . اقتدای من در طریقت به اوست، عالم بوده بـه علـم تفسـري و روایـات«: صاحب کشف المحجوب گوید که

و شصت سال به حکم عزلـت بـه . زوینی و ابوالحسن سالْ بهحُصری بود و صاحب سرّ وی، و از اقران ابوعمرو ق
عمـری نیکـو یافـت، و . گریخت و نام خود اندر میان خلق گم کرده بود و بیشرت بـه جبـل لَکـام بـودیها میگوشه

هرگـز از وی  آیات و کرامات وی بسیار است، اما لباس و رسوم متصوفه نداشتی و با اهـل رسـم شـدید بـود و مـن
دنیا یک روزه است و ما را در آنجـا وظیفـه . الدّنیا یَوْمٌ وَلنا فیها صَوْمٌ: از وی شنیدم که گفت. د ندیدمتر مرمَهیب

  .روزه است
ریختم، بر خاطر من گذشت که چـون کارهـا بـه تقـدیر و قسـمت اسـت، چـرا آزادان وقتی من بر دست وی آب می

 چـون حـقّ. آنچه اندیشیدی، هر حکمـی را سـببی اسـت دانستم! ای پسر: بندگی پريان کنند امید کرامتی را؟ گفت
ای را تاج مملکت دهد، نخست وی را توبه دهد و به خـدمت دوسـتی مشـغول کنـد تـا خواهد که عوان بچه تعاىل

  .این خدمت کرامت وی را سبب گردد
ه کـردم نعلـني رفتـیم، نگـاوقتی دیگر از بیت الجن قصد دمشق داشت، باران آمده بود و ما در گل به دشواری مـی

ام و بـاطن خـود را از راه وحشـت آری، تـا مـن تهمـت از راه توکـل برداشـته: با وی گفتم، گفت. شیخ خشک بود
  ».قدم مرا از وَحَل نگاهداشته است تعاىل نگاهداشته، خداوند

پـري را اجتماعی بود در بادیـه،  ىلاتع وقتی اولیای خدای: وی گفت که«: و هم صاحب کشف المحجوب گوید که
تـا . حصری بـا ایشـان التفـات نکـرد. آمدندگروهی را دیدم که هر یک بر بُختیی می. من حُصری مرا با خود بربد

آمد با نعلني گسسته و عصای شکسته و پای از کار شده، سر برهنـه، انـدام سـوخته، نحیـف و نـزار جوانی دیدم می
مـن متعجـب شـدم، بعـد از آن از . دبلنـد بنشـانای حصری برجست و پیش وی باز رفت، و وی را به درجه. گشته

که متابع والیت نیست، بلکه والیـت متـابع  تعاىل ولیی است از اولیای خدای: آن که بود؟ گفت: شیخ پرسیدم که
  ».وی است و به کرامات التفات ننماید



 

۲۱۱  

  علی بن عثمان بن ابی علی الجُلّابی الغزنوی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۰
مرید شیخ ابوالفضل بن حسن ختلی است و به صـحبت بسـیاری . است، عالم و عارف بودهکنیت وی ابوالحسن 

صاحب کتاب کشف المحجوب است که از کتب معتربۀ مشهوره در این فـن اسـت، و . از مشایخ دیگر رسیده است
  .لطایف و حقایق بسیار در آن کتاب جمع کرده است

درویش را کمرتین چیز چه باید : پرسیدم که رضی اللّه تعاىل عنه از شیخ المشایخ ابوالقاسم کُرگانی«: وی گفته که
ای راست بدانـد دوخـت، یکی باید که پاره. سه چیز باید و کم از سه چیز نشاید: تا اسم فقر را سزاوار گردد؟ گفت

 گروهـی از درویشـان بـا مـن حاضـر. ت بر زمني دانـد زداسودیگر سخنی راست بداند گفت و شنود و دیگر پای ر
هـر . بیایید تا هر کسی در این سخن چیزی بگوییم: چون به منزل خود باز آمدیم، گفتیم. بودند که این سخن بگفت

چون رقعه . پارۀ راست دوخنت آن بود که به فقر دوزند نه به زینت: چون نوبت به من آمد، گفتم: یک چیزی گفتند
باشد که به حال شنود نه به مُنیت و به حق وجّد  و سخن راست آن. به فقر دوزی، اگر ناراست دوزی راست باشد

و پای راست بر زمني زدن آن باشـد کـه بـه . در آن تصرف کند نه به هزل و به زندگانی مر آن را فهم کند نه به عقل
  ».أَصاب عَلیٌ، جربه اللّه تعاىل: و این سخن را بعینه پیش آن بزرگ نقل کردند، گفت. وجد بر زمني زند نه به لهو

کبوتری دیدم سفید که بیامـد و در زیـر . وقتی به مهنه بر سر قرب شیخ ابوسعید نشسته بودم تنها«: هم وی گفته که و
روز دوم همـان بدیـدم و . چون برخاستم و نگاه کردم، در زیر فوطه هـیچ نبـود. آن فوطه شد که بر گور فکنده بودند

آن کبـوتر : خواب دیدم و از وی آن واقعـه پرسـیدم، گفـت روز سیم نیز، در تعجب آن فرو ماندم، تا شبی وی را به
  ».صفای معاملت من است که هر روز به منادمت در گور من آید

  خواجه احمد حمّادی سرخسی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۸۱
اد وقـت بـود و مـدتی رفیـق مـن بـود، و از روزگـار وی بسـی «: صاحب کشف المحجوب گوید که وی مبـارز العُبـّ

وقتـی مـن از سـرخس بـرفتم و بـه بیابـان : ابتدای تو چگونـه بـود؟ گفـت: روزی از وی پرسیدم که. عجایبها دیدم
درآمدم بر سر اشرتان، و مدتی آنجا بودم و پیوسته دوست داشتمی که گرسنه بودمی و نصـیب خـویش بـه دیگـری 

و بـدین طایفـه ) حشـر/۹(سِـهِمْوُیُـؤثِرونَ عَلـی أنْفُ: در پیش دل من تازه همی بودی که تعاىل دادمی، و قول خدای
. روزی شريی از بیابانی برآمد و اشرتی را از آنِ من بشکست و بر سر باالیی شد و بـانگی بکـرد. اعتقادی داشتم

وی بیامد و اشـرت را از هـم . هرچه اندر آن بیشه سباع بودند از انواع، چون بانگ وی بشنیدند بر وی جمع شدند
سـباع بـه جملـه از گـرگ و شـغال و روبـاه و امثالشـان درافتادنـدو سـري . ر باال شـدبدرید و هیچ نخورد و باز بر س

. آنگاه بیامد و قصد کرد که لختی از آن بخورد، روباهی از دور پدید آمـد. بود تا همه بازگشتندبخوردند، و وی می
د و لختـی بخـورد و مـن از شري فرو آم. شري بازگشت و بر باال شد تا آن روباه نیز چندان که بایست بخورد و برفت

و نثـار مـردان . ایثار بر لقمه کـار سـگان بـود! یا احمد: کردم به وقت رفنت به زبانی فصیح مرا گفتدور نظاره می
  ».دین جان باشد، چون من این برهان از وی بدیدم، دست از همه شغل بداشتم و ابتدای توبۀ من این بود

  ادیب گُمَندی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۲
گویند که بیست سال بر پای ایستاده بود جز به تشهّد نمـاز . ی از معاصران صاحب کتاب کشف المحجوب استو

  ».مرا هنوز درجۀ آن نیست که اندر مشاهدۀ حقّ بنشینم«: گفت» نشینی؟چرا نمی«: ازوی پرسیدند که. ننشستی



 

۲۱۲  

  ابوالحسن مثنّی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۳
من جوان بـودم، بـه اسـرتاباد بـه نزدیـک ابوالحسـن «: یخ ابوسعید ابوالخري گوید کهنام وی علی بن مثنّی است، ش

در بر مـن . مثنّی درآمدم و او پريی با فضل و شکوه بود و با شبلی صحبت کرده بود و میان ایشان نِقارها رفته بود
ما را ! ایّها الشّیخ: من گفتم .از پري ابوالحسن برپس تا ما را از شبلی حدیثی بگوید: نشسته بود، درویشی مرا گفت

از هـر دو : نگویی که بگوی؟ من گفتم صلّی اللّه علیه و سلّم چرا نخست از رسول: گفت! از شبلی حدیثی بگوی
ای فـرو نیامـدی مگـر اگر بر امّت مـن هـیچ سـوره: گفته است که صلّی اللّه علیه و سلّم رسول: او گفت که! بگوی

  ».سورۀ الکهف، خود تمام بودی
. در جـامع بغـداد بـر کنـار مجلـس شـبلی بیسـتادم«: و هم شیخ ابوسعید گوید که از شیخ ابوالحسن شنیدم که گفـت

ایّهـا : مـا الوصـلُ؟ شـبلی روی بـه وی کـرد و گفـت! ایّها الشّـیخ: شخصی آنجا رسید در کسوت این قوم، پرسید که
قامَ ذُروةٌ بـني : مَا العَطْفَتانِ؟ شبلی گفت! یا ابابکر: فتسایل گ. السّائل عن الوصلِ، أسقِطِ العَطْفَتَیْنِ و قد وصلْتَ

مِـنْکُمْ : الدّنیا و العقبی کذا قـال ربُّنـا: ماتلک الذُروةُ؟ گفت! یا ابابکر: پس سایل گفت یدیکم فَحَجَبْتکُم عَن اللّهِ
اذا قلـتَ اللّـه : دُ اللّه؟ بعد از آن شـبلی گفـت، فأیْنَ من یری)آل عمران/۱۵۲(مَنْ یُریدُ الدّنْیا وَمِنْکُمْ مَنْ یُریدُ اآلخِرة

فهو اللّه و اذا سَکَتْ فهو اللّه یا اللّه یا اللّه یا من هو هو والیعلم احدٌ ما هو الّا هو سبحانه سبحانه وحدَهُ الشریکَ 
  ».بعد از آن غش کرد و بیخود وی را برداشته به خانۀ وی بردند. لَهُ

  ی، رحمه اللّه تعاىلشیخ احمد نجّار اسرتاباد -۳۸۴
شبلی وقتی شـارب وی بـاز . وی شیخ خراسان است و با شبلی و مرتعش صحبت داشته«: شیخ االسالم گفت که

  ».هرگز پس از آن باز نبایست کرد: وی گفته که. کرده بود

  شیخ ابوزُرعۀ رازی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۵
  .نام وی احمد بن محمّد است

  ».اندام که وی را دیدهیزده تن دیدهمن س«: شیخ االسالم گفت که
مـن هـیچ مایـه نـدارم بـه غـري از ایـن کـه «: گفـت» کنـی؟همه روز طیبت می«: وی را گفتند. شاگرد شبلی است

  ».خندنددرویشان از سخن من می
مرا پیش خواند و : حال تو چون شد؟ گفت: وی را پس از مرگ به خواب دیدند، گفتند«: شیخ االسالم گفت که

ا وکَلْـتَ خَلْ: گفـت. آری: تویی که زره پوشیدی در دین من با خلق؟ من گفتم: گفت ی إىلَّ وَأقبلْـتَ بقلبِـکَ قـهَلـّ
  »علیَّ؟ چرا خلق مرا با من نگذاشتی و روی دل به سوی من نداشتی؟

  شیخ ابو زُرعۀ اردبیلی، رحمه اللّه تعاىل - ۳۸۶
سـفر بسـیار کـرده بـود و عمـر بسـیار . عـالم بـوده و زاهـد. تنام وی عبدالوّهاب بن محمّد بن ایوب األردبیلی اس

  . با شیخ ابوعبداللّه خفیف در راه حجاز تا مدینه همراه بوده. یافت
ابوزرعـه مقـداری گوشـت پختـۀ بـوی . گویند که شیخ ابوعبداللّه خفیف عزیمت سفر کرده بود، پیش ابوزرعـه آمـد

در بیابـان راه گـم کردنـد و چهـار روز گرسـنه ماندنـد کـه هـیچ  چون به سفر بريون رفـت،. گرفته آورد، شیخ نخورد
حیلـۀ بسـیار کردنـد تـا . ناگاه سگی دیدنـد» !طلب کنید شاید که صیدی بیابید«: شیخ اصحاب را گفت. نخوردند

هر کسـی نصـیب خـود . سر وی نصیب شیخ افتاد. وی را بگرفتند و بکشتند بر مذهب امام مالک و قسمت کردند
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چون وقت سحر شد، سـر آن سـگ بـه سـخن آمـد و . کرد، تا شب بگذشتدر خوردن آن تفکّر میبخورد و شیخ 
شیخ برخاست و اصحاب را بیدار کـرد و » .این سزای کسی که گوشت بوی گرفته از سفرۀ ابوزرعه نخورد«: گفت
ر خواسـت آنگـاه پس به شرياز بازگشت و از وی عذ» !بیایید که پیش ابوزُرعه رویم از وی استحالل کنیم«: گفت

  .به سفر بريون آمد
و گویند که ابوزرعه در آخر عمر بر صوفّیه بريون آمد و در ایشان افتاد و شاید که این نسبت به بعضی بوده باشـد کـه 

  .مستحقّ آن بوده باشند
  .توفی سنة خمس عشرة و اربعمائة

  ابوعبداللّه المشتهر ببابویی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۷
  .ات مشهورۀ شرياز استقرب وی از مزار

اً«: اند که وی بود که گفتگفته ۀ وی آن بـود کـه وی یکـی از کـردان بـود» .أمْسَیْتُ کُردیّاً و أصـبَحْتُ عَرَبیـّ . و قصـّ
از ایشان سؤاىل کـرد، همـه . اندروزی به بعضی از مدارس شرياز درآمد، دید که طلبۀ علم به درس و مباحثه مشغول

خـواهی کـه دانشـمند شـوی، اگر می«: گفتند» .خواهم که از علوم شما چیزی بیاموزممن می«: گفت. بخندیدند
کُزْبُـرَه : امشب ریسمانی از سقف خانۀ خود بیاویز و پای خود را در آنجـا محکـم ببنـد و چندانکـه تـوانی بگـوی

برفـت و . کننـدو ندانسـت کـه بـا وی سـخریّه و اسـتهزاء مـی» .که ابواب علم بـر تـو گشـاده خواهـد شـد! عُصْفُرَه
در وقـت سـحر حضـرت . همچنان کرد و به حسن نیّت و صدق یقني آنچه تلقني کرده بودند، همه شـب تکـرار کـرد

ولیّی شد عـالم کـه . بر دل وی ابواب علوم لدنّی بگشاد و سینۀ وی به انوار قدس مُنشرح شد سبحانه و تعاىل حقّ
  .ض غلبه کردیاز هر مسألۀ غامض جواب گفتی و بر هر معاند و معار

  شیخ ابوعبداللّه باکو، رحمه اللّه تعاىل - ۳۸۸
ه اسـت در جـوانی شـیخ . متبحـر بـوده اسـت در علـوم. ن باکویـهبالمعـروف بـا. نام وی علی بن محمد بن عبداللـّ

بعد از آن از شرياز سفر کرده بود و در نشابور با اسـتاد امـام قشـريی و شـیخ . ابوعبداللّه خفیف را دیده بوده است
ابوسعید مالقات کرده بود، و با شیخ ابوالعباس نهاوندی مدتی مصاحب بوده و میـان ایشـان در طریقـت سـخنان 
بسیار گذشته بود، و شیخ ابوالعباس به فضل و سَبْق وی اعرتاف نمـوده و بعـد از آن بـه شـرياز مراجعـت کـرد و در 

ه و علمـا و فقـرا مالزمـت صـحبت وی مـیمغارۀ کوهی که نزدیک است به شرياز منزوی شد و همۀ مشایخ صوفّی
  .کردند

  .تُوّفی سنة اثنتني و اربعني و اربعمائة
اند که در در آن وقت که شیخ ابوسعید ابوالخري در نشابور بود، استاد ابوالقاسم قشريی از ایشان استدعا نموده بوده

آمدنـد و مـیر آن پوشیده، و مردم مـیهر هفته یک روز در خانقاه ایشان مجلس گویند، منرب نهاده بودند و جامه ب
  .نشستند

چـون بنشسـتند و یکـدیگر را برپسـیدند، شـیخ . شیخ ابوعبداللّه باکو بـه پرسـیدن اسـتاد امـام ابوالقاسـم آمـده بـود
» !بنشـني تـا بشـنوی. شـیخ ابوسـعید مجلـس خواهـد گفـت«: استاد امـام گفـت» این چیست؟«: ابوعبداللّه گفت
گوشدار کـه ایـن «: استاد امام گفت. استاد ابوعبداللّه بنشست» .را مُنْبِلم، یعنی نامعتقدم من او«: ابوعبداللّه گفت

پـس شـیخ ابوسـعید » .کـه او حـاىل بازنمایـد! مرد مُشرف است بر خواطر تا هیچ حرکت نکنـی و هـیچ نیندیشـی
ه بـاکوچون به سـخن آمـد، ابوع. مُقریان قرآن برخواندند و شیخ دعا گفت. درآمد و بر منرب شد پربـاد کـرد  پجبداللـّ
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هنوز این سخن تمام نیندیشیده بود کـه شـیخ ابوسـعید » !بس باد که در دِزْباد است«: پنهان و آهسته با خود گفت
چون شیخ در . این کلمه بگفت و به سر سخن رفت» .دِزباد معدن باد است. آری«: روی به سوی وی کرد و گفت

بدید و آن سلطنت و إشراف وی بر خـواطر مشـاهده نمـود، اندیشـه کـرد  سخن گرم شد، شیخ ابوعبداللّه آن حالت
چندین موقف به تجرید بیستادم و چندین مشایخ را دیدم، از کودکی باز خدمت ایشان کردم، سـبب چیسـت «: که

: شیخ ابوسعید در حال روی به وی کرد و گفت» شود؟شود وبر ما هیچ ظاهر نمیکه این همه بر این مرد ظاهر می
  !ای خواجه«

ــان ــان اســت و چن ــرا بخــت چن ــانی کــه ت ــو چن  ت
 

ــنم کــه مــرا بخــت چنــني اســت و چنــني  مــن چنی
 

و دسـت بـه روی فـرود آورد و از منـرب فـرود آمـد و پـیش اسـتاد امـام و » .و صلّی اللّه علی محمـد و آلـه أجمعـني
ن خواجه را بگو که دل با من خـوش ای«: چون بنشستند، شیخ ابوسعید استاد امام را گفت که. ابوعبداللّه باکو شد

» !آیـی، بعـد از ایـن نیـاییهر پنج شنبه که بـه سـالم مـن مـیدل خوش آن وقت کنم که «: ابوعبداللّه گفت» !کند
چون » .آییم نه برای توبسیار مشایخ و بزرگان را چشم بر تو افتاده است، ما بدان نظرها می«: شیخ ابوسعید گفت

ه نیـز بسـیار بگریسـت و آن انکـار و شیخ ابوسعید این بگفت، گر یسنت و خـروش از جمـع برآمـد و شـیخ ابوعبداللـّ
  .داوری از درون وی برخاست، و صافی شدند و جمله جمع خوشدل برخاستند

اما هنوز بر رقص و سـماع ایشـان انکـار . رفتچون شیخ ابوعبداللّه را آن انکار نماند، به سالم شیخ ابوسعید می
ه«: شبی در خواب دید که هـاتفی وی را گفـت کـه. کرداه اظهار آن میعظیم داشت و گاه گ » !قُومُـوا وَارْقُصُـوا لِلـّ
دیگر بار بخفت، همچنني » .این خواب شیطانی است! ال حولَ والقوّةَ الّا باللّهِ العلّی العظیم«: بیدار شد و گفت

ای ز بیدار شد و الحول کرد و ذکری بگفـت و سـورهبا» !قُومُوا و الرْقُصُوا لِلّه«: گویدبه خواب دید که هاتفی می
دانست که آن خواب شـیطانی نیسـت و بـه سـبب آن انکـار . چند قرآن بخواند و سیم بار بخفت همان خواب دید

بامداد به خانقاه شیخ ابوسعید آمد، چون به در خانۀ شیخ رسید، شیخ ابوسعید در . است که بر شیخ ابوسعید دارد
  .شیخ ابوعبداللّه دل خوش شد و انکار وی تمام برخاست» !قُومُوا وارقصوا للّه«: فتگاندرون خانه می

  شیخ مؤمن شريازی، رحمه اللّه تعاىل -۳۸۹
بـه مسـجدی درآمـدم، شـیخ . نیت حج کـردم، بـه شـرياز رسـیدم«: شیخ االسالم گفت که اسماعیل دبّاس گفت که

. نیـت حـج دارم: چـه نیـت داری؟ گفـتم: شسـتم، مـرا گفـتسـالم کـردم و بن. کردمؤمن را دیدم نشسته درزیی می
پیچی؟ من پنجاه چه می: گفت. آمدمرا خوش نمی! پیش مادر شو بازگرد: گفت. دارم: مادر داری؟ گفتم: گفت

  »!بی زاد و همراه، همه ترا دادم، تو شادی دل مادر فرا من ده. ام سر برهنه و پای برهنهحج کرده

  ، رحمه اللّه تعاىلشیخ ابواسحاق شامی -۳۹۰
از اصـحاب شـیخ علـو دینـوری اسـت و وی از . بسیار بـزرگ بـوده اسـت و قـرب وی در عکّـه اسـت از بـالد شـام

اصحاب شیخ هُبَريۀ بصری، و وی از اصحاب حُذَیفۀ مرعشی و وی از اصحاب ابـراهیم ادهـم، قـدّس اللّـه تعـاىل 
  .اسرارهم

صحبت  که مقدم مشایخ چشت است و خواجه ابواحمد ابدال و این شیخ ابواسحاق شامی به قصبۀ چشت رسیده
  .وی را دریافته است و از وی تربیت یافته
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  خواجه ابواحمد ابدال چشتی، رحمه اللّه تعاىل -۳۹۱
وی را خـواهری بـوده بـه غایـت . وی پسر سلطان فَرَسْنافه است که از شرفای حسنی است و امري آن والیـت بـوده

برادر ترا فرزنـدی «: روزی وی را گفت که. می به خانۀ وی آمدی و طعام وی خوردیشیخ ابواسحاق شا. صالحه
باید که محافظت حرم برادر خود بکنی تا در ایام حمـل چیـزی کـه در خواهد بود که وی را شأنی عظیم باشد، می

ریسـمان  آن ضعیفۀ صالحه به موجب فرمودۀ شیخ ابواسحاق به دسـت خـود» !ای باشد نخوردآن حرمتی و شبهه
که زمان خالفـت معتصـم  تا در تاریخ سنۀ ستني و مأتني یرشتی و بفروختی و مایحتاج حرم برادر خود مهیّا داشت

داد و گـاه گـاه کـه خواجه ابواحمد متولد شد، و همان صالحه در خانۀ خودش از وجه حالل پرورش مـی باللّه بود
از ایـن کـودک بـوی آن «: ابواحمد را بدیدی گفتـی کـهشیخ ابواسحاق به خانۀ وی آمدی و در اوان صبا خواجه 

وقتی که خواجـه ابواحمـد » .آید که ازوی خاندانی بزرگ ظاهر گردد و احوال عجیبه و آثار غریبه مشاهده افتدمی
به سن بیست سالگی رسیده بود، همراه پدر خود سلطان فرسنافه به قصد شـکار بـه جانـب کـوه رفـت و در اثنـای 

  .اتباع وی جدا افتادشکار از پدر و 
اند، و شیخ ابواسحاق شامی در میان ایشان به میان کوهی رسید دید که چهل تن از رجال اللّه بر سر سنگی ایستاده

اسـب و سـالح و هرچـه داشـت بگذاشـت و . حال بر وی بگشت، از اسب فرود آمد و در پـای شـیخ افتـاد. است
بعد از چند روز خـرب آمـد . ر و أتباع وی او را طلب کردند نیافتندهرچند پد. پشمینه درپوشید و با ایشان روان شد

. پـدرش جمعـی را بفرسـتاد تـا وی را آوردنـد. که وی با شیخ ابواسحاق در فالن موضع از آن کوهها بـوده اسـت
  .هرچند پند دادند و بند نهادند، وی را از آنچه در آن بود بازنتوانستند آورد

بـود، روزی فرصـت یافـت بـه آنجـا درآمـد، و در آن را محکـم ببسـت و خمهـا را ای گویند که پـدرش را خمخانـه
پدرش را آگاه کردند، به بام برآمد و از غایت غضب سنگی بـزرگ برداشـت کـه از روزنـۀ بـاالی . شکسنت گرفت
 آن روزنه فراهم آمد و سنگ را بگرفت، یـا سـنگ در هـوا معلـق بیسـتاد و وی را هـیچ نـوع آفتـی. بام بر وی زند

و از وی امثال این کرامات و خواری عـادات نـه . چون پدرش آن حال مشاهده کرد، بر دست وی توبه کرد. نرسید
  .چندان ظاهر شده است که به تفصیل ادای آن توان کرد

  .سنة خمس و خمسني و ثلثمائة رحمه اللّه تعاىل و توفّی

  خواجه محمد بن ابی احمد الچشتی، رحمه اللّه - ۳۹۲
وفات پدر قایم مقام وی بود و به موجب فرمودۀ پدر، با آن که بیست و چهار ساله بیش نبود، تحصـیل وی بعد از 

علوم دینی و معارف یقینی کرده بود و زهد و ورع تمام داشت و از دنیا و اهل آن به غایت مُجتنب بود و همواره 
نیاست، خود را از غرور و فریـب وی چون اول و آخر ما ترک د«: گفتنمود و میبر زهد وترک دنیا تحریض می

  ».باید داشتنگاه می
. باید رفتوقتی که محمود سبکتکني به غزو سومنات رفته بود، خواجه را در واقعه نمودند که به مددکاری وی می

در سّن هفتاد سالگی با درویشی چند متوجه شد و چون آنجـا رسـید، بـه نفـس مبـارک خـود بـا مشـرکان و عَبَـدۀ 
روزی مشرکان غلبه کردند و لشکر اسالم پناه به بیشه آوردند و نزدیک بود که شکست بـر ایشـان . اد کرداصنام جه

در حال کـاکو » !کاکو دریاب«: خواجه را در چشت مریدی بود آسیابان، محمد کاکو نام، خواجه آواز داد که. آید
ت و کـافران هزیمـت کردنـد و در همـان نمود تا لشکر اسـالم نصـرت یافـکرد و محاربه میرا دید که اضطراب می

از وی سـبب . زنـدوقت محمد کاکو را در چشت دیده بودند که لِکْلِکْه آسیا را برداشـته و بـر در و دیـوار آسـیا مـی



 

۲۱۶  

  .پرسیده بودند همني قصّه را گفته بود
آب وضـوی وی  رحمه اللّه، از قصبۀ سنجان خواف از مریدان خواجه است و سالها کلـوخ إسـتنجا و داناستاد مر

مـن طاقـت مفارقـت شـما کجـا «: روزی که او را به مراجعت به وطن امر کرد، بگریست و گفت. داشترا مهیا می
هر وقت که ترا آرزوی دیدار ما باشد حجابهای جسمانی و مسـافتهای مکـانی «: خواجه کرم نمود و گفت» دارم؟

مـن از سـنجان چشـت را مـی«: گفتـی کـهیماً استاد مـیو همچنان بود، دا» .مرتفع گردد و ما را از همانجا ببینی
  ».بینم
  .سنة احدی عشر و اربعمائة رحمه اللّه تُوفّی

  خواجه یوسف بن محمّد بن سَمْعان، رحمه اللّه تعاىل -۳۹۳
خواجه محمد تـا شصـت و پـنج سـال . وی خواهرزادۀ خواجه محمدبن ابی احمد است و مرید و تربیت یافتۀ وی

ای داشت که خدمت وی کردی و خوردن و پوشیدن وی از دست رشت او بودی و سـن همشريه. دمتاهّل نشده بو
شبی خواجه . میل تزوج نداشت تعاىل وی به چهل رسیده بود و به سبب خدمت برادر و اشتغال به طاعت خدای

د سـمعان در والیت شافالن مـردی اسـت محمـ«: احمد را در خواب دید که گفت ابو محمد پدر بزرگوار خواجه
خواجه وی را طلب داشت » !نام، تحصیل علوم کرده و روزگار به صالح گذرانیده، خواهر خود را با وی عقد کن

  .خواجه یوسف از ایشان متولد شد. و همشريه را با وی عقد کرد، و وی هم در چشت متوطن شد
خواجه یوسف را . ی نرسیده بودخواجه محمد بعد از شصت سالگی متاهّل شده بود، اما وی را هیچ پسر به بزرگ

نمـود و بعـد از داللت مـی تعاىل کرد و به تحصیل علوم و سلوک راه خدایداشت و تربیت میبه منزلۀ فرزند می
  .وفات وی قایم مقام وی شد

 خواجه یوسف را بعد از پنجاه سالگی میل انزوا و انقطاع شد، خواست که نزدیک به مزار خواجه حـاجی مکـی
به اشارت . ای در زمني بکندچلّه خانه کردهزرگ بوده، و شیخ ابواسحاق شامی زیارت ایشان بسیار میکه بسیار ب

چون بیل و کُلَند آوردند، زمني به غایـت محکـم . هاتف غیبی آن موضع را که حاال چلّه خانۀ وی است، اختیار کرد
ست مبارک خود از چاشتگاه تا نماز پیشني خواجه کلند برداشت و به د. بود، چنانکه هیچ کس آن را نتوانست کند

آن را به اتمام رسانید و مدت دوازده سال در آنجا به سر برد و چندان سکر و دهشت و وله و حريت بر وی غالب 
شده بود که گاه بودی که چون خادم آب وضو بر دست وی ریختی در اثنـای وضـو از خـود غایـب شـدی و یـک 

  .ی و باز حاضر شدی و وضو را به اتمام رسانیدیساعت کما بیش در آن غیبت بماند
به مزار چشت رسـیده بـوده، بـا  قدّس اللّه تعاىل سرّه در آن وقت که شیخ االسالم ابواسماعیل، عبداللّه االنصاری

  .کردهوی مالقات کرده است، و بعد از معاودت به هرات، در مجالس و محافل استحسان وی می
و عمر وی هشـتاد و چهـار سـال بـود، و در وقـت رفـنت پسـر . ة تسع و خمسني و اربعمائةسن رحمه اللّه تعاىل تُوفّی

  .مهني خود، خواجه قطب الدّین مودود، را به تحصیل علوم وصیت کرد و قایم مقام خود گردانید

  خواجه مودود چشتی، رحمه اللّه تعاىل -۳۹۴
چـون بـه . داشتو به تحصیل علوم اشتغال میوی در سن هفت سالگی تمام قرآن را با واضح آن حفظ کرده بود 

. سن بیست و شش سالگی رسید والد بزرگوار وی خواجه یوسف، از دنیـا برفـت و وی را بـه جـای خـود بنشـاند
وی به خصال حمیده موصوف بود و به افعال پسندیده معروف، و مردم آن والیت همه در مقام اعتقـاد و محبـت 

قدّس اللّه  دولت تربیت شیخ االسالم احمد النّامقی الجامی فیق شرف صحبت وو انقیاد و ارادت وی بودند و تو



 

۲۱۷  

  .نیز یافته بود تعاىل روحه
در آن وقت که حضرت شیخ االسالم احمد ازوالیت جام به هرات تشریف آورده بود و خـواص و عـوام مشـاهدۀ 

د وی شدند و این قصه در اطـراف شد نمودند و همه مرید و معتقکرامات و خوارق عادات که از ایشان ظاهر می
و اکناف آن والیات انتشار یافت و از نواحی هرات متوجه مزار متربک چشـت شـد، خـرب آمـد کـه خواجـه مـودود 

  .آید تا شیخ االسالم را از والیت بريون کندچشتی مریدان بسیار جمع کرده است می
چـون روزی بامـداد سـفره . دانسـتبهـرت مـی داشتند، و وی خـود از همـهاصحاب شیخ االسالم آن را پوشیده می

آن «: چون ساعتی برآمد، خادم درآمـد کـه» !ساعتی صرب کنید که جماعتی رسوالن در راهند«: درآوردند، گفت که
شـیخ . ایشان را درآوردند و سالم گفتند و جواب شـنیدند و طعـام خوردنـد و سـفره برداشـتند» .جماعت رسیدند
حضـرت شـیخ «: ایشـان گفتنـد» ایـد؟ییدیا مـا بگـوییم کـه شـما بـه چـه کـار آمـدهگوشما می«: االسالم گفت که

تو به والیت ما به چه کار : خواجه زاهد مودود شما را فرستاده است که احمد را بگویید که«: فرمود که» !بفرماید
: پس فرمود که. کردند رسوالن تصدیق» .وگرنه چنانکه باز باید گردانید ترا باز گردانم! ای؟ به سالمت بازگردآمده

اگر مراد از والیت این دیههاست، این ملک مردمان است، نه از آنِ اوست ونه از آنِ من، و اگر مـراد از والیـت «
دانـم و اگر مراد از والیت آن است که من می. این مردمانند، اینان رَعایای سنجرند، پس شیخ الشّیوخ سنجر باشد

  ».ند فردا با ایشان نمایم که کار والیت چیست و چون استدانمی عزّوجلّ و اولیای خداوند
روز دیگر بامـداد شـیخ االسـالم . چون این سخن بگفت، ابری عظیم برآمد و شبانروزی ببارید و هیچ منقطع نشد

امکان نـدارد کـه در ایـن دو سـه روز، بعـد از آن کـه «: اصحاب گفتند» !ستوران ساخته کنید تا برویم«: فرمود که
پـس روان » .سهل باشد، امروز مـا مالحـی کنـیم«: شیخ فرمود که» .بارد، هیچ مالحی از آب تواند گذشتدیگر ن
. چون به صحرا بريون آمدند، شیخ االسالم نگـاه کـرد دیـد کـه جمعـی انبـوه سـالحها بسـته همـراه ایشـانند. شدند

» .آینـدجمـاعتی بـه عـداوت شـما مـی انـد کـهمریدان و محبان شمایند، شنیده«: گفتند» اینان کیانند؟«: پرسید که
شیخ االسـالم » .که تیغ و تري کار سنجر است و سالح این گروه سالح دیگر است! اینها را بازگردانید«: فرمود که

امـروز قـرار آن «: چون به کنار آب رسیدند، آب بسیار بود، شیخ االسالم فرمود که. با تنی چند روی به راه نهادند
  . سخنی از معارف آغاز کردند، چندان ذوق به دلها رسید که همه واله و حريان شدند» .ماست که ما مالحی کنی

هـر کـس کـه . تـا سـه بـار تکـرار کـرد» .بسم اللّه الرَّحمن الرَّحیم: همه چشمها برهم نهید و بگویید«: پس فرمود که
چـون . فـت، پـای افـزار خشـکچشم زود باز کرد پای افزار تر کرد و هـر کـه دیـر گشـاد خـود را بـر آن طـرف آب یا
خواجـه . کـس بـاور نداشـت. رسوالن آن مشاهده کردند، به تعجیل پیش خواجه مودود رفتند و آن حال بازگفتنـد

چون نظـر شـیخ بـر وی افتـاد، از اسـب . مودود با دو هزار مرید سالح بسته متوجه شدند و در راه به شیخ رسیدند
بینـی؟ کـار والیـت چـون مـی«: گفـتزد و مـیبـر پشـت وی مـی شـیخ دسـت. پیاده شد و بوسه بر پای شیخ داد

  ».کنیدانی که چه میکودکی ونمی! ای که والیت مردان حشم و سالح نباشد؟ برو و سوار شوندانسته
ای ای فرود آمدنـد و خواجـه مـودود بـا مریـدان در محلـهچون به دیه درآمدند، شیخ االسالم با اصحاب در محله

ما آمده بودیم تا شیخ احمد را از والیت بريون کنـیم، امـروز بـا «: یدان خواجه مودود گفتند کهروز دیگر مر. دیگر
مـرا صـواب چنـان مـی«: خواجه مودود گفت» .ما در یک دیه بنشست، در این معنی بهرت از این اندیشه باید کرد

کـار وی نـه بـه قـوت بـازوی نماید که بامداد برخیزیم و بـه خـدمت وی رویـم و اجـازت خـواهیم و بـازگردیم، کـه 
صواب آن است که جاسوسـی بـر کـار کنـیم کـه چـون وقـت . ایمما با هم مشورت کرده«: مریدان گفتند که» .ماست

قیلوله خلوت شود و پیش وی کسی نباشد، تنی چند در خدمت تو برویم و سماعی بنیاد کنیم و حالتی برآریم و در 
» .این صواب نیست، که وی صاحب والیـت و کرامـت اسـت«: گفتخواجه مودود » .آن میان چیزی بر وی زنیم



 

۲۱۸  

  .اما فایده نداشت
: فرمود کـه. چون وقت قیلوله شد و اصحاب شیخ متفرق شدند، خادم خواست که جامه بگسرتد تا شیخ قیلوله کند

خادم چون دربگشاد، خواجـه مـودود . ناگاه کسی در بکوفت» .که کاری در پیش است! یک ساعت توقف کن«
ا دید که با جمعی انبوه درآمدند و سالم گفتند و آغاز سماعی نهادند و نعره زدن گرفتند شیخ االسالم سر برآورد ر

و ایـن سـهال مـردی بـود سرخسـی از عقـالی مجـانني و صـاحب کرامـت، و » سـهال کجـایی؟! هی هی«: و گفت
  . ن زدپیوسته در خدمت شیخ االسالم بودی، هم در لحظه حاضر شد و بانگ بر ایشا

همـني خواجـه مـودود مانـد عظـیم خجـل، بـر پـای خاسـت و بـه . گریختگذاشتند و میایشان کفش و دستار می
: شـیخ االسـالم گفـت» .بر شما روشن است که این نوبت من به این رضا نداشتم«: استغفار سر برهنه کرد و گفت

» !عفـو فرماییـد. بـد کـردم«: ود گفـتخواجـه مـود» گویی، اما چرا با ایشان درآمدن موافقت کردی؟راست می«
چنان » !برو و این قوم را بازگردان، و دو خدمتکار نگاهدار و سه روز توقف کن. عفو کردم«: شیخ االسالم گفت

شـیخ » فرماییـد تـا چنـان کـنم؟چنانکه گفته بودید کردم، دیگر چه می«: پس پیش شیخ االسالم آمد و گفت. کرد
قبـول «: گفـت» .ی بر طاق نه و برو علم آموز که زاهد بی علم مسخرۀ شیطان باشداوّل مصّل«: االسالم فرمود که

که آبـا و اجـداد ! چون از تحصیل فارغ شوی، احیای خاندان خود کن«: فرمود که» فرمایید؟کردم، دیگر چه می
ما بر وجـه فرمایید هم شچون مرا احیای خاندان می«: خواجه مودود گفت» .اند و صاحب کرامتتو بزرگ بوده

پیشرت آمد، دست وی بگرفت و بـر کنـار » !پیشرت آی«: شیخ االسالم گفت که» !تربک و تیمن مرا اجالس فرمایید
پـس سـه روز در خـدمت شـیخ االسـالم بـود و فوایـد » .به شرط علـم«: چار بالش خود بنشاند و سه بار گفت که

  .گرفت و نوازشها یافت و بازگشت
به جهت تحصیل علوم و تکمیل معارف به جانب بلخ و بخارا تشریف بـرد و مـدت  و بعد از آن به اندک فرصتی

 چهار سال به قدر وسع و امکان در آن باب اجتهاد نمود، و در آن دیار هر جا از وی آیات غریبه و کرامات عجیبـه
ان و مسـتفیدان و بعد از آن به چشت مراجعت کرد و به تربیت مریـد. ظاهر شد انجامدکه تفصیل آن به تطویل می

  .ت و خدمت وی آوردندبمشغول شد و از اطراف طالبان روی ارادت به صح
شـرف صـحبت خواجـه را  که لقب و نام وی رکن الدین محمود است و از دیه سنجان خـواف اسـت شاه سنجان

گوینـد کـه در مـدت اقامـت هرگـز در چشـت نقـض دریافته بوده است و چند وقت در چشت اقامت نموده، و مـی
هارت نکرده، چون خواستی که طهارت کند، سوار شدی و از چشت بريون آمدی و دور رفتی و طهارت ساختی ط

مزار چشت منزل مبـارک و مقـام متـربک اسـت، روا نباشـد کـه آنجـا بـی ادبـی «: گفتی کهمی. و مراجعت نمودی
نهـاد و وی همیشـه بـه آن مـیخواجه مـودود شـاه لقـب . گفتندو گویند که پیشرت وی را خواجه سنجان می» .کنند

  .کردینازیدی و مفاخرت می
  .وفات خواجه در سنۀ سبع و عشرین و خمسمائة بوده است و وفات شاه سنجان در سنۀ سبع و تسعني و خمسمائه

  خواجه احمدبن مودود بن یوسف الچشتی، رحمه اللّه تعاىل -۳۹۵
ۀ انـام شـفقتی عـامٌ و وی بسیار بزرگ بوده و بعد از پدر به مقام وی نشسته و مق بول همۀ طوایـف بـوده و بـر کافـّ

  .مروّتی تمام داشته است
اگر تـو مشـتاق مـا ! ای احمد«: در واقعه دید که فرمود که صلّی اللّه علیه و سلّم گویند که شبی حضرت رسالت را

کسی وی را نشناسد به چون بامداد شد، سه یار موافق اختیار کرد و مجهول وار، چنانکه » .نیستی، ما مشتاق توایم
چـون اقامـت ارکـان و شـرایط حـج کـرد، بـه . متوجه شد زادهما اللّه تعاىل تشریفاً و تکریماً زیارت حرمني شریفني



 

۲۱۹  

توجه نمود و مدت شش ماه مجاورت کـرد  علی زُوّارها تحف التّحایا حرم محرتم مدینه و روضۀ شریفۀ مصطفویه
از . ت آن حـرم خادمـان را گـران آمـد، خواسـتند کـه وی را برنجاننـدو گویند که مداومت و مواظبت وی بـر مجـاور

و بعـد از » !وی را مرنجانید که از جملۀ مشتاقان ماسـت«: روضۀ شریفه آواز آمد چنانچه همۀ حاضران شنیدند که
 شـیخ وی را تعظـیم و احـرتام. مراجعت ازمدینه به بغداد رسید و درخانقاه شیخ شهاب الدین سهروردی فرود آمد

و وی . بسیار کرد، و خلیفۀ بغداد بنابر خوابی که دیده بود، وی را طلب کرد و وظایف اکرام و احـرتام بجـای آورد
فتـوحی آوردنـد، بـه جهـت اسـتمالت . خلیفه را نصایح جایگري و مواعظ دلپذیر گفت، و همه در محل قبـول افتـاد

  .د و به خراسان توجه نمودخاطر خلیفه محقری برداشت، و چون بريون آمد بر فقرا قسمت کر
  .والدت وی در سنۀ سبع و خمسمائة بوده و وفات وی در سنۀ سبع و سبعني و خمسمائه

  ابوالولید احمدبن ابی الرّجاء، قدّس اللّه تعاىل روحه -۳۹۶
عالم بوده به علـوم ظـاهری و بـاطنی، از شـاگردان امـام احمـد . وی از قریۀ آزادان است که متصل است به هرات

  .و بخاری در صحیح خود از وی حدیث روایت کرده است. بل است، رضی اللّه تعاىل عنهحن
کرد و هرگـاه از هرات سفر می. در اوایل مال بسیار داشته، همه را در طلب حدیث و حج و غزا صرف کرده است

جملـه مـال مال وی برسیدی به هرات مراجعت کردی و بعضی از امالک خود بفروختی و بـاز بـه سـفر رفتـی تـا 
  .خود بدین طریق نفقه کرد

گویند یکی از دوستان وی به چهـار هـزار درم محتـاج شـد، پـیش وی اظهـار آن کـرد، چـن بـه خانـۀ خـود رفـت، 
چون آن دوست مهـم خـود کفایـت کـرد و مـدتی برآمـد، آن . ابوالولید چهارهزار درم در صره کرد و به وی فرستاد

آن دوسـت بـه نزدیـک وی آمـد و سـالم . ابوالولید قبول نکرد. ی بازفرستادمبلغ را نقد ساخته در صره کرد و به و
اگر نه رد سالم واجب بودی، جواب تو باز ندادمی، آخر چهار هزار درم را چـه قـدر باشـد «: ابوالولید گفت. کرد

  »که آن را باز فرستی؟
  .است، یُزار و یُتربّک بهسنة اثنتني و ثالثني و مأتني و قرب وی در قریۀ آزادان  رحمه اللّه تُوفّی

  ابواسماعیل عبداللّه بن ابی منصور محمد االنصاری الهروی، قدس اللّه تعاىل سرّه -۳۹۷
لقب وی شیخ االسالم است و مراد به شیخ االسالم هرجا کـه در ایـن کتـاب مطلـق واقـع شـده اسـت وی اسـت، 

  .چنانچه در صدر کتاب به آن اشارت رفته است
وب انصـاری اسـت کـه صـاحب رحـل وی از فرزندان ابوم نصور مَّت األنصاری است، و مَـّت انصـاری پسـر ابوایـّ

در آن وقـت کـه بـه مدینـه هجـرت کردنـد و مـّت انصـاری در زمـان خالفـت  ،صلّی اللّـه علیـه و سـلّم رسول است
  .با احنف بن قیس به خراسان آمده بود و در هرات ساکن شده رضی اللّه عنه امريالمؤمنني عثمان

وقتـی زنـی بـا . بـوده اسـتدر بلـخ بـا شـریف حمـزۀ عقیلـی مـی ابومنصور پدر من«: خ االسالم گفته است کهشی
مـن هرگـز زن نخـواهم، و آن را ردّ : پدر من گفته است که! ابومنصور را بگوی که مرا به زنی کند: شریف گفت که

چون به هرات آمـده اسـت و زن ! یآخر زن بخواهی و ترا پسری آید و چه پسر: شریف گفته است که. کرده است
  ».ابومنصور ما را به هِری پسری آمد چنان هَن: ام، شریف در بلخ گفته است کهخواسته و من به زمني آمده

این کلمه آفرین است که همۀ نیکیها در ضمن آن اسـت، یعنـی چنانچـه «: گوید کهجامع مقامات شیخ االسالم می
  ».صفت نتوان کرد از غایت نیکویی

ام و والدت من روز جمعه بوده است، ام و آنجا بزرگ شدهمن به قُهَنْدِز زاده«: هم شیخ االسالم گفته است کهو 



 

۲۲۰  

  ».دروقت غروب آفتاب، الثّانی من شعبان، سنة سّت و تسعني و ثلثمائة
جـۀ ثـور آفتـاب بـه هفـدهم در. ام و بهار را سـخت دوسـت دارمام، در وقت بهار زادهمن ربیعی«: و هم وی گفته

ام، هرگاه که آفتـاب بـه آنجـا رسـد، سـال مـن تمـام گـردد و آن میانـۀ بهـار بـود وقـت گـل و بوده است که من زاده
  ».ریاحني

وقتـی بـه وی شـدم، نـان و . من در کودکی بـه وی شـدی. بوعاصم پري و خویشاوند من است«: و هم وی گفته که
خاتون وی، کـه عجـوزی بـود محتشـم و خداونـد . زی برخواندای کامه پیش من نهاد و مرا قواىل کرد و چیاُسکُرَه

از : گفت. فالن کس است: وی کیست؟ گفتم: عبداللّه را دید گفت یعنی خضر، علیه السالم پري من: والیت، گفت
  ».مشرق تا مغرب همۀ جهان از وی پر شود، یعنی از آوازۀ وی

  ».اما پرسد این پرسیدن فّن وی است، خود داند،«: شیخ االسالم گفت که
آن «: وی را گفـت علیـه السـالم چون شیخ االسالم به زمني آمـد، خضـر. بانو عالیه زنی بوده با شکوه به پوشنک

  »کودک را دیدی در هری که از مشرق تا مغرب از وی پر شود؟
هفـده  ای اسـتدر شـهر شـما بـازاری زاده: گفـت کـه یعنی خضر، علیه السـالم پري من«: و هم بانو عالیه گفته که

از مشرق تا : یا گفت که. چنان شود که در همۀ روی زمني کس از او مه نبود. ساله، نه پدر داند که او کیست ونه وی
  ».مغرب از او پر شود

دخـرت را  سـبحانه و احوال این بانو عالیه آن بود که دخرتکی داشت یک و نیم ساله، او را خواسـت، یعنـی حـق را
. ای داشتسامه که شیخ حرم بود، پذیرۀ وی آمد، که عم وی بودو این بانو محربهشیخ بوأ. بگذاشت و به حج شد

  »!بر این کاغذ نویسید یعنی از حق، تعاىل مرا چیزی از او«: شد کهفرا پريان می
چـون چهـار سـاله شـدم، مـرا در . زیـان دارد: گفتنـد. اول مـرا در دبريسـتان زنـی کردنـد«: شیخ االسالم گفت که

ینی کردند و چون نه ساله شدم، امال نوشتم از قاضی بامنصور و ازجارودی و چهارده سـاله بـودم کـه دبريستان مال
گفتم، چنانکـه دیگـران را از مـن حسـد مـیمرا به مجلس بنشاندند و من در دبريستان ادب خرد بودم که شعر می

  ».آمد
ستان بود، من بـر بدیهـه شـعرهای تـازی پسر یکی از خویشان خواجه یحیی عمّار با من در دب«: و هم وی گفته که

و هر چیزی که کودکان از من خواستی که در فـالن معنـی شـعری بگـوی، بگفتمـی زیـادت از آن کـه آن . گفتممی
پـدر وی فاضـل . وی در هر معنی که خواهی شعر گوید: وقتی آن پسر پدر خود را گفته بود که. کس خواسته بودی

  :از وی خواه که این بیت را تازی کندچون به دبريستان شوی، : گفت. بود
ــــت ــــذرد روز آن اس ــــادی گ ــــه ش ــــه ب  روزی ک

 

 و آن روز دگــــــر روز بــــــد اندیشــــــان اســــــت
 

  :من در وقت گفتم
ـــــــرَّةٍ ـــــــهُ يف مَسَ ـــــــی مـــــــا عاشَ ـــــــومُ الفَت  وَی
ــــــدُّجی ــــــعادة فال ــــــتَ السّ ــــــلَ مادُم  رُمِ الْوَصْ

 

ـــــــــیبُ ـــــــــقاءِ عَص ـــــــــومُ الشَّ ـــــــــایرُهُ ی  و س
ـــــــرَمنيَ ـــــــیشِ األکْ ـــــــیصِ ع ـــــــبُ بتنغ  »رقی

 

  :گفت» آب آید با جوی که روزی بوده«: و این مصراع را از وی خواستند که تازی کن
ـــــــــــوا ـــــــــــرٍ فَنَرْجُ ـــــــــــدْنا المـــــــــــاءَ نَهْ  عَه

 

 کَمـــــــا زَعَمُـــــــوا رُجُـــــــوعَ المـــــــاءِ فیـــــــهِ
 

مـن ! برای وی چیزی بگـوی: یکی گفت که. کودکی بود در دبريستان نیکو روی ابواحمدنام«: و هم وی گفته که
  :بگفتماین 

ـــــه ـــــرُ اللّیـــــلِ غالمُ ـــــأَبي أحمـــــدَ وجـــــهٌ قَمَ  لِ
 

ــــهامه ــــبَ سِ ــــقَ الْقَلْ ــــزالٍ رَشَ ــــظُ غَ ــــه لَحْ  »وَلَ
 



 

۲۲۱  

  ».مرا شش هزار شعر تازی بیش است بر وزن راست در دست مردمان و بر پشت اجزای من«: و هم وی گفته که
  ».رب، هفتاد هزار بیش یاد داشتموقتی قیاس کردم که چند بیت یاد دارم از اشعار ع«: و هم وی گفته است که

من صـدهزار بیـت بـه تـازی از شـعرای عـرب، چـه متقـدمان و چـه متـأخران، بـه «: و در وقتی دیگر گفته است که
  ».تفاریق یاد دارم
شـش روی . چـون بازآمـدمی، بـه درس شـدمی. بامداد پگاه به مُقری شدمی به قرآن خواندن«: و هم وی گفته که

چون از درس فارغ گشتمی، چاشتگاه به ادیب شدمی و همه روز بنوشتمی، روزگـار . کردمیورق بنوشتمی و از بر 
از روزگار من هیچ به سر نیامدی، بلکه هنوز در بایستی . خود را بخش کرده بودم، چنانکه مرا هیچ فراغت نبودی
  ».و بیشرت روز بودی که تا پس نماز خفنت بر ناهار بودمی

مادر من نان پاره لقمه کرده . فراغت نان خوردن نبودی. نوشتمیر چراغ حدیث میبه شب د«: و هم وی گفته که
  ».نهادی در میان نوشنتبودی ودر دهان من می
مرا حفظی داده بـود کـه هرچـه زیـر قلـم مـن بگذشـتی مـرا حفـظ  سبحانه و تعاىل حق«: و هم وی گفته است که

  ».شدی
  ».م با هزار هزار اسنادمن سیصد هزار حدیث یاد دار«: و هم وی گفته که
یـک . هرگـز کـس نکشـیده صلّی اللّه علیـه و سـلّم ام در طلب حدیث مصطفیآنچه من کشیده«: و هم وی گفته که

رفتم و جزوهای حدیث بـه شـکم بـاز نهـاده بـودم تـا تـر آمد، من در رکوع میمنزل از نشابور تا دزباد که باران می
  ».نشود

 بس که مرا به اول علم آموخنت بـوده از وی، یعنـی نـه طلـب دنیـا را بـود کـه اللّـهمرا آن نیت «: و هم وی گفته که
  ».را بود و نصرت سنت مصطفی را بود، صلّی اللّه علیه و سلّم تعاىل

اگر من دست بر اندام خود نهادمی گفتندی که این . به روزگار من هیچ کس آن نکرده که من«: و هم وی گفته که
  ».میچیست، آن را حدیث داشت

انـد و صـاحب حـدیث، نـه مبتـدع و نـه همـه سـنی بـوده. اممن از سیصـد تـن حـدیث نوشـته«: و هم وی گفته که
  ».صاحب رأی و هیچ کس را این بسر نشد

ام کـه مـرد صـاحب رای بـود یـا از اهـل کـالم کـه ام وننوشتهبس اسنادهای عاىل که بگذاشته«: و هم وی گفته که
و به نشابور قاضی ابوبکر حريی را دریافتم و ازوی . العِلْمَ دینٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأخُذُونَهإنَّ هذَا : محمد سريین گفته

  ».اگرچه اسنادهای عاىل داشت. حدیث ننوشتم، که متکلم بود و اشعری مذهب
ن بـاز اگر من وی را ندیدی دهـا. من در تذکري و تفسري قرآن شاگرد خواجه امام یحیی عمارم«: و هم وی گفته که

ه را بـه : من چهارده ساله بودم که خواجه یحیی قُهَندِزیان را گفت که. ندانستی کرد، یعنی در تذکري و تفسري عبداللـّ
  ».آیدناز دارید که ازوی بوی امامی می

  خواجه یحیی بن عمّار الشّیبانی، رحمه اللّه تعاىل -۳۹۸
  .ا مجلس نهاده بودوی شیخ ابوعبداللّه خفیف را دیده بود به شرياز، و وی ر

مجلس داشنت و دین احمد با سنت موافق کردن . رسوم علم به هرات خواجه یحیی آورد«: شیخ االسالم گفت که
  ».به سبب وی تازه گشت

چون مجلس تمام گشـت، فـرود آمـد و پـیش . قاضی ابوعمرو بسطامی به هرات آمد، به مجلس خواجه یحیی آمد
و در » .ق تا غـرب در بـرّ و بحـر بگشـتم دیـن تـر و تـازه بـه هـرات یـافتماز شر«: وی برخاست و گفت. وی رفت
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و قاضـی ابـوعمرو بـزرگ » .طُفْتُ الدُّنیا شرقاً و غرباً، فَوَجَدْتُ الدّینَ غَضّاً بهراةَ«: نشابور نیز با بزرگان گفته بود
  .بود و امام و یگانۀ جهان
نة ثمـان و اربعمائـة تـوفّی ابـوعمرو البسـطامی محمـد بـن ان فـی سـ رحمه اللّـه تعـاىل و فی تاریخ االمام الیافعی

الحسني الشّافعی قاضی نیسابور و شیخ الشّافعیة بها، رحل و سمع الکثري و درّس المذهب و املی علی الطّربانی و 
  .طبقته

وقتی خواجه یحیی عمار بیمار شده بود، چون بهـرت گشـت، مجلـس کـرد بـر کرسـی «: و هم شیخ االسالم گفت که
یعنـی  یحیی عمار همۀ عزّ خود از این سر چوب یافتـه: گفت. د، دو غالم دست وی گرفته بودند بر منرب بردندخو

 مصـطفی را. یحیی عمّـار را پـای درکشـیدند: اندشنیدم که گفته: پس گفت. توانمولیکن اکنون نمی منرب و کرسی
و ابوبکر را پای درکشیدند، عمـر بـه جـای وی . پای درکشیدند ابوبکر به جای وی بنشست صلّی اللّه علیه و سلّم

و عمر را پای درکشیدند، عثمان بنشست و عثمان را پای درکشیدند، علی بنشسـت، رضـوان اللّـه علـیهم . بنشست
  ».زندمرا پای درکشند، عبداللّه بیاید و بنشیند بر اینجا و بر دماغ ملحدان و مبتدعان می. اجمعني

عبداللّه آن کودک : خواجه اشارت به من کردند که. روز به پای کرسی نشسته بودممن آن «: شیخ االسالم گفت که
  ».آن عبداللّه تو بودی، و لَعَمری که چنان بود: پس از آن شیخ عمو مرا گفت که. است

عمّـار و اربعمائة توفّی األمام الـواعظ یحیـی بـن  و عشرین اِنَّ فی سنة اثنتني رحمه اللّه و فی تاریخ االمام الیافعی
  .الشیبانی السّجستانی نزیل هراة

پیشني مرتبه که این قوم را گوینـد آن اسـت . دیدار مشایخ مهینه نسبت است این طایفه را«: شیخ االسالم گفت که
  ».فالن پري را دیده و با فالن شیخ صحبت کرده: که گویند
ان اگـر از دسـت بشـود آن را درنتـوان دیدار مشایخ را غنیمت بایـد گرفـت، کـه دیـدار پـري«: که قدّس سرّه و گفت
  ».دیدار ایشان نبود، فایت آن را تدارک نبود، در نتوان یافت. آن همیشه نبود، عرفات همیشه بود. یافت
مشایخ من در حـدیث و علـم شـرع بسـیارند، امـا پـري مـن در ایـن کـار، یعنـی در تصـوف «: که قدّس سرّه و گفت

. اگـر مـن خرقـانی را ندیـدی، حقیقـت ندانسـتی. ی اللّه تعـاىل عنـهوحقیقت، شیخ ابوالحسن خرقانی است، رض
  ».آمیختی، یعنی نفس با حقیقتهمواره این با آن درمی

مرا . خسبد چیز دیگر استخورد و میاین که می: وی پري من است به یک سخن که گفت«: که قدّس سرّه و گفت
  ».و دانسته شدبه وی پس از این هیچ چیز نماند که علم حقیقت مرا دیده 

عزیمت حج اسالم کردم، تـا ری بـرفتم، و قافلـه را در آن سـال بـار نبـود، در بازگشـنت بـه «: که قدّس سرّه و گفت
از دریـا آمـدی، . از دریا آمـدی یعنی معشوقۀ تو !درآی ای من ما شوکۀ تو: صحبت خرقانی رسیدم، مرا بدید گفت

  ».بود که وی گفت از غیب نداند که آن چه تعاىل جز اللّه! از دریا آمدی
این : از دریا آمدی، و از علم وی آن که گفت: مرا از کرامات وی آن تمام بود که مرا گفت«: که قدّس سرّه و گفت
  ».خسبد چیز دیگر استخورد و میکه می
داشـت، در میـان سـخن مـیوی مرا تعظـیم مـی. چون این سخن بشنیدم خرقانی من بودم«:که قدّس سرّه و گفت

خرقانی به : ام از این دو تن مهام و نشنیدهتو عالمی، من جاهلم، من هیچ کس ندیده! کنبا من مناظره می: فتگ
مریـدان . ام و ندیده که این دو تن وی را چنان تعظیم داشـتند کـه مـراو هیچ کس نشنیده. خرقان و طاقی به هرات

ترا  ایم که کس را چنان تعظیم کرد کهم، هرگز ندیدهداریسی سال است تا با وی صحبت می: خرقانی مرا گفتند که
  ».زیرا که مرا به وی فرستاده بودند«: شیخ االسالم گفت» .و چنان نیکو داشت که ترا

از وی پـنج سـؤال ! بـرپس ای مـن ماشـوکۀ تـو: گفـت. سؤال دارم! ای شیخ: با وی گفتم«: که قدّس سرّه و گفت
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جواب گفت، و دو دست من در ران خود گرفته بود و از آن بی خرب و نعـره  همه را. کردم، سه به زبان و دو به دل
  ».گفترفت و با من سخن میزد و آب چون جوی از چشم من میمی

  شیخ ابوعبداللّه طاقی، قدّس سرّه -۳۹۹
مرید موسی بن عمران جريفتی اسـت، عـالم . نام وی محمدبن الفضل بن محمد الطاقی السّجسْتانی الهروی است

  .وده به علوم ظاهر و علوم باطنب
وی پري من است و استاد من در اعتقاد حنبلیان، که اگر من او را ندیدی اعتقاد حنبلیـان «: شیخ االسالم گفت که

و مشـایخ وی را تعظـیم مـی. امتر از طاقی و من وی را نابینا دیـدهام با هیبتندانستی و هرگز هیچ حضرت ندیده
ام کـه وی در کـار هـیچ کـس چنـان دور و ندیده. مات و والیات بود و فراست تیز داشتداشتند و وی خداوند کرا

ه بـا منصـور: و مرا گفته بود که. فرا بوده باشد که در کار من، از تعظیم و نیکو داشت من آن ! سـبحان اللّـه! عبداللـّ
  »!در دل تو نهاده تعاىل چه نور است که اللّه
  ».گفتیست آمد تا من بدانستم که آن نور چیست که وی میچهل سال بر با«: شیخ االسالم گفت

  ».فی غرّة صفر سنة سّت عشر و اربعمائة قدّس اللّه تعاىل روحه و توفّی الشّیخ ابوعبداللّه الطّاقی
و محمـد . مرا به چشم و دل محمّـد قصّـاب بـزرگ نمودنـد، امـا خرقـانی مـرا بشـناخت«: شیخ االسالم گفت که
خریـد بـا مـن موافقـت ای میم داشت و بامن به بازار آمد که یار من برای پدر خود دستارچهقصاب مرا تعظیم تما

  ».امسی سال است تا اینجایم در این بازار نرسیده: کرد و گفت
شیخ ابوعبداللّه بن باکویة الشّريازی سفرهای نیکو کرده بـود و مشـایخ جهـان همـه دیـده «: شیخ االسالم گفت که
  ».ام و سه هزار حدیثمن خود از او به انتخاب سی هزار حکایت نوشته. ار داشت از ایشانبود و حکایات بسی

داشـت کـه و وی مـرا تعظـیم مـی. وی مَلک بود بهانه تصوف، و از همه علوم با نصـیب«: شیخ االسالم گفت که
ی الخـري و جـز او هرگه من پیش وی درآمدمی بر پای خاستی، و مشایخ نشابور را چون ابن اب. داشتکس را نمی
  ».خاست و فراست عظیم داشتبر پای نمی

ه بـاکو درآمـدم«: شیخ االسالم گفت که سـه دوسـت بـود مـرا در . چون از ری بازگشتم، به خانقاه شیخ ابوعبداللـّ
وی از ! ابـوالفرج: شـیخ آواز داد کـه. یکی مکی شريازی، و یکی ابوالفرج، و دیگـر ابونصـر ترشـیزی: خانقاه وی
: چون دانشـمند از ایـن خانـه بـريون شـد، مـن چـه گفـتم تـرا؟ گفـت: شیخ گفت. لبّیک: ون دوید و گفتخانه بري
ای گـرد وی وی آن راسـت کـه حلقـه. شود و وی نه سفر راست و سفر نـه بابـت وی اسـتوی به سفر می: گفتید

ه رنـج و سـفر سـود کاش باری این سـخن آن وقـت بگفتـی تـا ایـن همـ: من گفتم. گویددرنشینند، و وی از او می
  ».بایست دید، یعنی سفر من برای آن بودآمدی لیکن خرقانی را می

  شیخ ابوالحسن بشری سجزی، رحمه اللّه تعاىل -۴۰۰
و هر  خرقانی و طاقی: وی از پريان من است، از این مشایخ که من دیدم سه تن مه بودند«: شیخ االسالم گفت که

صوفی بـود و مشـایخ بسـیار دیـده بـود، . و وی ثقه بود در روایات. شریو ابوالحسن ب دو جاسوس القلوب بودند
مشایخ حرم دیده بود، چـون شـیخ سـريوانی و . بایست دید و سخن و سماع از ایشان باز دانست گفتچنانکه می

ه . سرکی و بوالحسن جهضم و ابوبکر طرسوسی و ابوعمر و نجید و دیگـر مشـایخ وقـت و شـاگرد شـیخ ابوعبداللـّ
  ».بود و حصری و نوری وابوزُرعه طربی را دیده بودخفیف 
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  کاکا ابوالقصر بُستی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۰۱
در ایام من بوده،اما نه بابت پدر من بوده، مـرا بـه وی نـربده، و مـن . وی مرد بزرگ بود«: شیخ االسالم گفت که

د آوردندی و پـیش ابوالقصـر نـربدی و وی روز آدینه پدر مرا پیش پريان بردی تا دست به سر من فرو. امخرد بوده
اما شیخ ابوالحسن تیشه ساو و بـرادر وی شـیخ . راـّهم در مسجد بودی، زیرا که وی مرد مالمتی بوده، و پدر من ق

های عظیم بودند و همۀ مریدان بوالقصـر ابومحمد، خادمان و مریدان کاکا بوالقصر بودند و پريان روشن و با نعره
  ».های عظیم بود و هر دو از وی حکایت کردییشان را نعرهچنان بودند که ا

  کاکا احمد سنبل و برادر وی محمد خورچه، رحمهما اللّه تعاىل -۴۰۳و  ۴۰۲
و بـرادر . محمد خورچـه، و بـاطن نیکـوتر داشـت. کاکا احمد سنبل مه از برادر خودبود«: شیخ االسالم گفت که

وی درویش بود به غایت و خداوند کرامات و والیت و در کار من دور فـرا  تر، وتر بود در ظاهر و با ناموی با آلت
  ».بود

  ابومنصور محمد االنصاری، رحمه اللّه تعاىل -۴۰۴
  .وی پدر شیخ االسالم است و مرید شریف حمزۀ عقیلی و خدمت ابوالمظفّر ترمذی کرده بود

  ».ردی و گرد بگشتی چون پدر خود ندیدیاین همه بک«: شیخ االسالم گفت که شیخ احمد کوفانی مرا گفت که
من هفتاد و اند سال علم آمـوختم ونوشـتم و رنـج بـردم در اعتقـاد، اول آن همـه از پـدر «: شیخ االسالم گفت که

  ».خود آموخته بودم، لیکن قرّا بود صادق و متّقی و با ورع که کس آنچنان نتوانستی بود و نتوانستی ورزید که وی
ه: مـرا گفتـه بـود. پدر من در من سرّی داشت عظیم«: فت کهو هم شیخ االسالم گ چنـد گـویی کـه فضـیل ! عبداللـّ

: گفتگفت، اما میوی مرا خوابی دیده بود، با من نمی. عیاض و ابراهیم ادهم؟ از تو فضیل آید و ابراهیم ادهم
  ».آیدکنم راست میهر روز تعبري می

فی داشـته بـود و فراغـت دل، در زن و فرزنـد افتـاده بـود و آن پدر من در مجرّدی وقتی صا«: شیخ االسالم گفت
میـان مـن و : نمود، با ما وقتی در آن تنگدىل گفـتکرد و تنگدىل میهمواره اظهار ماللت می. ازدست وی بشده

روزی در آن تنگـدىل از دکّـان . مـا چـه گنـاه کـرده بـودیم؟ وی زن خواسـت و فرزنـد آمـد! شما دریای آتش بـادا
  ».سبحانک اللّهم بگفت و دست از دکّان بداشت و به بلخ رفت پیش پري خود، شریف حمزۀ عقیلی برخاست و

  ».اند نزدیک شریف حمزۀ عقیلیو در تاریخ شعبان سنۀ ثالثني و اربعمائة از دنیا برفته و در بلخ دفن کرده

  ابومنصور سوخته، رحمه اللّه تعاىل -۴۰۵
وقتـی خویشـنت را فـرا سـوخنت داد از بهـر او، . ه پـريی بـود در قُهنـدزبـا منصـور سـوخت«: شیخ االسالم گفـت کـه

  ».مردی صادق بود با صالبت. بنسوخت، او را سوخته نام کردند

  شیخ احمد چشتی و برادر وی خواجه اسماعیل چشتی، رحمهما اللّه تعاىل -۴۰۷و  ۴۰۶
االسـالم وی را ندیـده و غـري خواجـه شیخ احمد چشتی غري ابواحمد ابدال است، زیرا که وی مقدم است و شیخ 

  . احمد مودود است، زیرا که وی متأخر است و شیخ االسالم را ندیده
تـر از احمـد چشـتی، و چشـتیان همـه تر در طریق مالمـت و تمـامام قویمن هیچ کس ندیده«: شیخ االسالم گفت

ه بـودو بازگشـته، کـه از خـود در آن سه بـار بـه سـر بادیـه رفتـ. چنان بودند، از خلق بیباک در باطن سادات جهان
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همۀ احوال ایشان با اخالص و ترک ریا بود، هیچ گونـه سسـتی روا نداشـتندی در شـرع . اخالص تمام ندیده بود
  ».و شیخ احمد نجار را دیده بود و غري او را. تا به تهاون چه رسد
و حرمت که هیچ کس را نداشتی  احمد چشتی بزرگ بود و مراتعظیم داشتی«: که قدّس سرّه شیخ االسالم گفت

و وی به زیـارت شـیخ بونصـر طالقـانی شـده بـود و ایـن . و پیشني کسی که موی خود را در پای من مالید وی بود
  :بیت شنیده از وی

 همــــی پنداشــــتم دانــــمدریغــــا کــــت ندانســــتم
 

 »از این پنـدار گونـاگون، از ایـن دانـش پشـیمانم
  

وی خدمت من کردی . ام به دیدار و فراست چون برادر احمد چشتییدهمن هیچ کس ند«: شیخ االسالم گفت که
کردم و از مجلسیان من کس بـود کـه بـا وی صـحبت داشـتی و من در قهندز مجلس می. و مرا تعظیم تمام داشتی
خـدای دانـد کـه از آن سـخن . این دانشمند شما از کـوی ماسـت: گفت کهگفت، وی میسخنان من وی را باز می

پـس از آن مـرا دعـوت کـرد و همـۀ دنیـایی . و آن سخن وی مرا مایه اسـت یعنی از طمع –من چیست  وی در سرّ
  .ما و برف به نباذان شدیم، وی مرا بربد و سر کار ما از آنجا بودد بر من پاشید، و پس از آن در سرخو

به نباذان رفتیم زمسـتان و وی صاحب فراست عظیم بود، و آن وقت که ما . و بونصر سوهانگر از یاران چشتی بود
گفتم ایشان را و چهل و اند روز من سخن می. بود، و شصت و دو تن ازمشایخ نواحی همه آنجا جمع آمده بودند

و هیچ کس از ایشان با من برابر نرفت، و همه خداونـدان والیـات و . بسط و افشای علم حقیقت اول از آنجا بود
چون با حفص بغاوردان که چشم و . بودند هیچ ترکمان به خراسان نیامد کرامات و فراست بودند و تا ایشان زنده

اگـر «: شـیخ االسـالم گفـت کـه» .گوش فرا سخن مـن داشـته بـود و وی خداونـد کرامـات ظـاهر بـود و بـی حـد
و مـن وی را سـید و بـزرگ . بوحفص بغاوردان زنده بودی شما جامۀ خود از وی درکشیدی و در وی ننگریسـتی

تـا . دوسـتی ازدوسـتان او بـود، دوسـتان او پوشـیده باشـند از غـريت او. رامات ظاهرو فراست عظـیمدیدم با کمی
  .دوستی نبود از دوستان او دوستان او را نشناسد

و چون بوبشر بکواشان که کبوترخان به سخن وی فرود آمد، و چون احمد مرجانه و احمد کاهدستانی که بـر شـاخ 
  .کردتوت رقص می
ای آنجا بودیم هر روز مهمان کسی و هزار و دویست جامه فتوح رسیده بود، از آن جز کهنه سجّاده چهل و اند روز
  .به خانه نیاوردم

چـون از سـماع بـريون آمـدم، بـه . کـردمکردم و جامـه پـاره مـیکردم و در آن شور میروزی در آن ایّام سماع می
آن جوان که بود که با تو در سـماع : از آمد، مرا گفتدر خمار سماع بودم که یکی از ایشان فر. مسجد جامع آمدم

گشـت در سـماع، هرگـاه کـه آن نوجوانی شاخ نـرگس دراز در دسـت بـا تـو مـی: چگونه؟ گفت: گشت؟ گفتممی
دیگـر پـس از ! کسی را مگـوی: گفتم. تر شدی در سماعنرگس را فرا بینی تو داشتی، تو درشوریدی و بی طاقت

مگر باحفص که به وداع من و دوستان آمده بود که بخواست رفت از دنیـا و در آن هفتـه آن هنوز با هم نرسیدیم، 
  .برفت

کـه مـن اینجـا ! از آنجا اینجا آمـدی بنشـني! دانشمند: و بوبشر کواشانی در مجلس امالی اسحاق حافظ مرا گفت
ه بود، هرگز دیگر چنان باشد؟ آن چ: گفتم کهبا خود می. و در سخن بر من بسته شد، حرفی گفته نیامد. نیز باتوام

اسِ مَـنْ یَتَّخِـذُ مِـنْ دُونِ اللّـهِ أنْـداداً: تا ورد به این آیت رسـید کـه ، و سـخن بگشـاد و پیوسـته )بقـره/۱۶۵(وَمِـنَ النـّ
  ».گشت



 

۲۲۶  

  شیخ احمد حاجی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۰۸
بـود و ابوالحسـن طَـزَری و شیخ احمد حاجی از پريان من است، شـیخ حصـری را دیـده «: شیخ االسالم گفت که

بـا یکـی از : از حصـری هـیچ چیـز یـاد داری؟ گفـت: وی را گفـتم کـه. کـردغري ایشان را، و از ایشان حکایت می
ک یـا سـیِدي؛ إعْلّـفْ دوابـکَّ یـا : گفـتمشایخ بر حصری درآمدیم، چیزی نبود از خوردنی، شیخ می نَحْـنُ دوابـَّ

  ».زدو دست بر هم می! سیّدی
  ».در آن منگر که به علف حاجت داشت، در آن نگر که به جز از او هیچ حاجت نداشت«: م گفتشیخ االسال

  شیخ بوسلمۀ باوردی، رحمه اللّه تعاىل -۴۰۹
پـريی مسـنّ بـود و مشـایخ . شیخ بوسلمۀ باوردی خطیب صوفی سیّاح از پريان من است«: شیخ االسالم گفت که

ه رودبـاری و ع بـاس شـاعر و بـوعمرو و نجیـد و بـا یعقـوب نهرجـوری، رحمهـم اللّـه بسیار دیده، چـون ابوعبداللـّ
  ».تعاىل

  ابوعلی کیّال، رحمه اللّه تعاىل - ۴۱۰
بـزرگ بـوده، شـیخ . اموی را نشـناخته. امام، اما خُـرد بـودهمن شیخ بوعلی کیّال را دیده«: شیخ االسالم گفت که

وی و شـیخ . نتوان کرد، که خود مـه از کرامـات بـودطریق مالمت داشته، وی را به کرامات ستایش . سیستان است
  ».اند و من آنجا حاضراحمد نصر و شیخ بوسعید مالینی هر سه در صفّۀ سرای صوفیان بوده

  ابوعلی زرگر، رحمه اللّه تعاىل -۴۱۱
ی و صوفی بود، شاگرد ابوالعباس قصاب آمل. بوعلی زرگر از پريان من است، از پريان مهني«: شیخ االسالم گفت

  ».از وی حکایت کردی

  ابوعلی بوته گر، رحمه اللّه تعاىل -۴۱۲
بـود و ازوی حکایـت وی نیز از پريان من است، مرد جواد بود و شـیخ حصـری را دیـده «: شیخ االسالم گفت که

  ».کردی

  شیخ ابونصر قبّانی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۱۳
شـیخ ابـوعمرو اکّـاف را دیـده بـود و . بسـیار دیـدهوی سفرهای نیکو کرده بود و مشایخ «: شیخ االسالم گفت که

ه مانـک را نیـز دیـده بـود بـه ارغـان  خدمت کرده به اردن، و ابوعمرو نجید را دیده بود و شـیخ ابونصـر بوعبداللـّ
  ».فارس شاگرد شبلی و حکایات کرده مرا از ایشان

  شیخ اسماعیل نصرآبادی رحمه اللّه تعاىل - ۴۱۴
ازوی حـدیث دارم و حکایـات از پـدر . پسر مهینه شیخ ابوالقاسم نصر آبـادی اسـتوی «: شیخ االسالم گفت که

  ».وی



 

۲۲۷  

  شیخ ابومنصور گازر، رحمه اللّه تعاىل - ۴۱۵
شـیخ احمـد نجّـار . وی درویشی بشکوه بود و مشایخ بسـیار دیـده بـود، و مـه از عمـو بـود«: شیخ اسالم گفت که

  ».را دیده بود ،مَعاسرتابادی را دیده بود و ابونصر سرّاج، صاحب لُ

  اسماعیل دبّاس جريفتی، رحمه اللّه تعاىل -۴۱۶
شیخ مؤمن شريازی را دیـده . پري روشن بود و محدث. اسماعیل دبّاس از پريان من است«: شیخ االسالم گفت که

  ».کردبود و ازوی حکایت می

  ابوسعید معلم، رحمه اللّه تعاىل -۴۱۷
شـیخ ابـراهیم . ري روشن بود و نیکو دل و صـادق، و مرقـع سـپید پوشـیدیبوسعید معلم پ«: شیخ االسالم گفت که

  ».گیل را دیده بود

  شیخ محمّد ابوحفص کورتی، رحمه اللّه  -۴۱۸
. شیخ محمد ابوحفص کورتی بـزرگ بـوده، خداونـد وقـت عظـیم و از پـريان مـن اسـت«: شیخ االسالم گفت که

طاقـت آن . رفـت کسـی دعـویی کـرد پـیش ویسـخنی مـی. وقتی وی را بیماریی افتاد، قوم به نزدیـک وی شـدند
! اسـتغفراللّه: چون ساعتی برگذشت، با خود آمد گفت! حق حق حق: نیاورد، غريت به وی درآمد برجست و گفت

  ».ام و عذر خواستضعیف شده! استغفراللّه! استغفراللّه

  شیخ عمو، رحمه اللّه تعاىل - ۴۱۹
  .مد بن محمد بن حمزة الصّوفیکنیت وی ابواسماعیل است و نام وی اح

وی پري فَرْشاوِ مـن اسـت، یعنـی آداب و رسـوم صـوفیان از . شیخ عمو خادم خراسان بود«: شیخ االسالم گفت که
و عمو مرید من بود با مریدی من وی را، و من همکاسۀ وی بودمی و چون وی نبودی من بر جای . اموی آموخته

  ».ا همه به من فرستادیهوی بودمی، و چون به سفر بودی نامه
شیخ ابوبکر فرّا را . مشایخ جهان دیده بود، و شیخ بوالعباس نهاوندی وی را عمو لقب نهاده بود، چنانکه گذشت

و سفر اول و حج اسالم با شیخ احمد نصر طالقانی کرده بود، و شیخ ابوبکر فالیزبان را دیده . دیده بود به نشابور
و با شـیخ سـريوانی صـحبت داشـته . و شیخ ابوبکر مفید را دیده بود، و وی جنید را. بود به بخارا، و وی جنید را

بود و با همۀ مشایخ حرم چون بوالحسن جَهْضَم همدانی و شـیخ ابـوالخري حبشـی و محمـد سـاخری و جـوالگر و 
دیـده بـود و  شیخ بواسامه و بوالحسن سَرَکی و بوالعبّاس نسایی و ابوالعباس قصاب و غري ایشان، مشایخ وقت را

وی را نواخته بودند و وی خدمتهای نیکو کـرده بـود ایشـان را و راحتهـا رسـانیده، و شـیخ ابـوالفرج طرسوسـی را 
  .دیده بود

  . در رجب سنۀ احدی و اربعني و اربعمائة برفته از دنیا، و عمر وی نود و دو سال بوده

  شیخ احمد کوفانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۰
وی . شیخ احمد کوفانی خادم عمو بودی و پريان بسیار دیده بـود و سـفرهای نیکـو کـرده«: هشیخ االسالم گفت ک

  ».ای به حقیقتایم، یعنی تو ایشان را شناختهما از تو بدانستیم که ما که را دیده: مرا گفت که



 

۲۲۸  

  ابوالحسن نجّار، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۱
. شـناختکـس وی را نمـی. مردی بشـکوه بـود و بـزرگ. ی بود در قُهَندز گر وی درود«: شیخ االسالم گفت که
آن کـه  خـادم مصـری مرا حکایت کرده از هالل. دار با وی از مریدان ویاند وی را پنجاه رکوهوقتی در مکه دیده

  ».التَطْلُعُ الشَّمْسُ اِلّا بإِذني: مصری گفت
  ٭٭٭
بنـده ! خداونـدا: گفتم. را به خواب دیدم اىلتع اللّه«: شیخ االسالم گفت که قاضی ابراهیم باخرزی مرا گفت که

  ».آنگاه که او را هیچ مانع نماند که او را از من باز دارد: کی به تو رسد؟ گفت
مرا دیدار شیخ بوعلی سیاه روزی نبود، اما چون از خرقانی بازگشتم، قضا را شـیخ عمـو «: شیخ االسالم گفت که
و من از خرقانی و بوعلی سیاه مردی بزرگ بود و صاحب سـخن  کرد ازوی،مرا حکایت می. از وی بازگشته بود

  ».و کرامات و والیت عظیم به مرو
وقتی در وصال بود . صالها کردیست وپري محمد کشور تایب بود صادق، وی را ریاضتها«: شیخ االسالم گفت که

. صـد روز، و اللّـه اعلـم: گفتنـد کـهوی آن را هشتاد روز تمام کرد و : مرا گفتند که. و من با وی بودم تا به چهل روز
  ».اگر بر این بپایی، در شرق و غرب چون تو نبود: مرا گفته بود که

  ».و مالمت و مرا حکایت کرده قوّتمحمد شگرف پريی بشکوه بود و با دعوی و «: شیخ االسالم گفت که
ز سـر فـرو گرفتـه و گلـیم مصـری ام و وی دسـتار خـود امن دوبار به بوسعید بوالخري بوده«: شیخ االسالم گفت که

چون به نزدیک وی شدم، بـرای مـن برپـای خاسـت تمـام و . خود به من داده و شلغم جوشیده در دهان من نهاده
نـه . دیر مرا تعظیم داشت که اندک کسی را داشتی، لکن مرا با وی نقاری از بهر اعتقاد است و دیگـر در طریقـت

  ».با وی نه نیک بودند طریقت مشایخ ورزیدی، بعضی ازمشایخ وقت
بایزیـد ! یا ربّ امیدهای ما از خویشنت بریـده مکـن: احمد خضرویه روزی پیش بایزید گفت«: شیخ االسالم گفت

  »!امیدهای ما از خویشنت بریده کن! یا ربّ: گفت
ت اسـت«: شیخ االسالم گفت یـد ام. آنچه احمد گفت عامّ راست، و آنچه بایزید گفت خاصّ راست، کـه امیـد علـّ

  »بر یافت امید کی بود؟. برناموجود بود
  ».ألعافیةُ و التَّصوّفُ الیکونُ«: ابوبکر دُقّی گفت
اگر صوفیی، احوال خویش را متهم کن که دعـوی اسـت، و افعـال خـویش را مـتهم کـن کـه «: شیخ االسالم گفت

  ».ریاست و اقوال خویش را متهم کن که بی معنی است
چـون از بادیـه » .اگر مرا به سـالمت بـريون آری، هرگـز تـرا یـاد نکـنم«: گفت جوانمردی در بادیه مضطرب شد،

  .سري بخورد و بمرد. بريون آمد، کسی وی را به خانه برد، طعام داد
صـادق . اگر وی بزیستی و یاد نکردی، شریعت تباه شدی، و اگر یاد کردی عهد تبـاه شـدی«: شیخ االسالم گفت

ه از اسـتهزاء و خـواری گفـت کـه یـاد نکـنم، از ننـگ یـاد خـود او را چنـان بود شغل وی را کفایت کـرد، و وی نـ
  ».گفت

از هر چیز که چیزی بشود، چیزی بماند مگر شریعت، که چون از آن چیزی بشود «: شیخ ابوعلی سیاه بمرو گفته که
  ».هیچ چیز نماند

زیـادت در شـریعت . شـریعت همگـی خواهـد. سـخت نیکـو گفتـه اسـت، و آن چنـان اسـت«: شیخ االسالم گفت
  ».آب به مقدار باید، اگر بیفزاید ویرانی کند و اگر بکاهد ترا سرياب نکند. شریعت چون آب است. نقصان است

  ».هرگز خویشنت را به باطن خاصّ ندیدم تا خود را به ظاهر عامّ ندیدم«: مرتعش گوید که



 

۲۲۹  

  ».من صافی نشد معنی آن است که حقیقت من درست نیامد تا شریعت«: شیخ االسالم گفت
عادت شیخ االسالم چنان بود که هرچه شنیده بودی از خصال حمیده و افعال پسندیده، چـه در حـدیث و چـه در 

  .حکایات مشایخ، البتّه خواستی که آن را بکردی
و دایم اگر نتوانید که آن را ورد کنید  صلّی اللّه علیه و سلّم چون سنتی به شما رسد از پیغمرب«: و وی گفته است که

و همچنـني از معاملـت نیکـو و احـوال و اخـالق . بورزید، باری یک بار بکنیدتا نـام شـما را از زمـرۀ سـنّیان کننـد
اگـر همـه نتوانیـد بـاری چیـزی ! بـر پـی ایشـان برویـد و سـريت ایشـان گريیـد: اند کهمشایخ، که ما را به آن فرموده

  »!بکنید
مرا حکایت آن امام یاد آمد کـه سـوار  ».بایدمرا شلوار می«: داد که رفتم، درویشی سوگند بر منوقتی در راهی می

آن امام از اسب فرود آمد و شـلوار بـه » !مرا شلوار دهی«: که تعاىل درویشی بر وی سوگند داد به خدای. آمدمی
امـا مـرا مـن دانـم «: گفت» اند؟این چرا کردی، که این گدایان همه دروغگوی و زرّاق«: مردمان گفتند. وی داد

: شـیخ االسـالم گفـت کـه» .روا نبود که وی سوگند به خدای بر من دهد، و مـن از وی برگـذرم و مـراد وی نـدهم
  ».شلوار به آن درویش دادم و بی شلوار مجلس داشتم. من نیز آن کار کردم«

ام و بسـیار بـرده ام و بسیار به گیاه خـوردن بـه سـرمن بسیار با جامۀ عاریتی مجلس کرده«: شیخ االسالم گفت که
هرچـه مـن . داران و توانگران بودندام، و آن وقت یاران داشتم و دوستان و شاگردان همه سیمخشت زیر سر نهاده

چـرا ایشـان خـود نداننـد کـه مـن هـیچ : خواستی بدادندی، اما من نخواستی و بر ایشان پیدا نکردی و من گفتمـی
وز که پدر من دست از دنیا بداشت، و دنیـا همـه بپاشـید و مـا را ندارم و از کسی چیزی نخواهم؟ من خرد بودم هن

  ».در رنج افکند و ابتدای درویشی و محنت ما از آن وقت بود
در همه خانۀ من بوریایکی بود، چندان . ای نداشتم، و سرمایی عظیم بودمن زمستان جبّه«: شیخ االسالم گفت که

یدمی، اگـر پـای را بپوشـیدمی سـر برهنـه شـدی و اگـر سـر را ای کـه بـر خـود پوشـکه بـر آن خفتمـی و نمـد پـاره
. بپوشیدمی پای برهنه ماندی و خشتی که در زیر سر نهادمی و میخی که جامۀ مجلس بـرون کردمـی و بیـاویختمی

ساعتی بود، دستار از سر فرو گرفت . روزی عزیزی درآمد مرا چنان دید، انگشت در دندان گرفت و در گریه ایستاد
  ».و برفتو بنهاد 

خواستم و بر دل من مرا دسرتس آن نبود که قاریان مجلس را چیزی دادمی و از کس نمی«: شیخ االسالم گفت که
ه گـذار تـا : به خواب دید که گفت علیه السّالم شخصی دانیال پیغمرب را. بوداز آن بار می فالن دکـان را بـه عبداللـّ

  ».دادت کرد، و آن مرد سیم آن دکان را به قاریان میدانیال آن شغل را کفای! سیم آن قاریان را دهد
  ».خوردمو من سفاناخ می بود سوییطَشش من نان به «: شیخ االسالم گفت که
مرا نیم روز در طلب دنیـا ندیـده و اکنـون بـر مـن مـی تعاىل هرگز در همۀ عمر خود اللّه«: شیخ االسالم گفت که

فر باشم و اگر آن را بر دل من هیچ قدر و خطر باشد کافر باشم، تـا بـه آن گشایند، اما مرا از آن چه؟ اگر نپذیرم کا
وقت که از آن نرستم و بایست آن از من نربدند آن را بر من نگشـادند و اگـر ملـک سـلیمان باشـد مـرا از آن چـه؟ 

ن مـرا نقـد مـیهرچیز که من دیده بودم و مرا خوش آمده بود و بایسته و به روزگار به چشم و دل من گذشته بود، آ
آن وقـت کـه مـرا بایسـت آن بـود . این آن است که فالن وقت دیده بودم و بر دل من گذشته بود: گویمکنند که می

  ».دهدنداد اکنون می
روزی بـا . دیـدکرد و بر پس سر شیخ االسالم مقدار سرپی نور میترکی بود که مالزمت مجلس شیخ االسالم می

  ».بینم«: گفت» بینی بر سر خواجه؟سرپ نور می تو آن«: شیخ احمد کوفانی گفت
آن تـرک بـه » .بینمدید، اما بر نتافت آن را که آن ترک چیزی بیند و گوید که من نمینمی«: شیخ االسالم گفت که
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بیـنم، سـبب اکنون آن نور نمی«: شیخ االسالم گفت که آن ترک گفت. پس از آن آن نور ندید. حج رفت و بازآمد
آن . امام و حاجیآری که حج کردهای و خود را بزرگ در چشم میتو اکنون خود را بیامرزیده«: گفتم» چیست؟

  ».وقت خداوند نیاز و تشنامار بودی
وقت بهار بـت مـن اسـت، کـه مـن بهـار را دوسـت  اییعنی معشوقه هرکس را بتی است«: شیخ االسالم گفت که

بـه گازرگـاه مـی. بایست که گل بینم تا چشم من برآسایده، مرا میبود، و گلها همه برسید وقتی هوا گرم شده. دارم
  ».ای سخت نیکو، که ممکن نبود که بیش از آن الله بودای دیدم مقدار اُسْکُرهای اللهرفتم در باغچه

وقتی تنگدل بودم صعب، درتَزَر سرای خود نشسته بـودم اندیشـه نـاک بـه سـبب امـری، «: شیخ االسالم گفت که
  »!فَرَجْ فَرَجْ: ست و کاغذکی هشت سو از زبر در فرو افتاد به خط سرخ بر آن نوشته کهبادی بج

شیخ ابوالخري تیناتی هشت سال به مکّه بود مجاور، هیچ سؤال نکرد، و این صـعب بـود، «: شیخ االسالم گفت که
ری با گرسنگی پیوست، وقتی هشت شبانروز چیزی نخورده بود، بیما. که کسی که چیزی ندارد درمکّه سؤال نکند

را به  تعاىل از سستی در خواب شد اللّه. به حیله خود را به مقام ابراهیم افکند که دو رکعت نماز بکند. سست شد
دیگـر چـه خـواهی؟ : گفـت. بـدادم: گفـت. إشـراف بـر مملکـت: چه خواهی؟ گفت: خواب دید که با وی گفت

  ».بیدار شد. بدادم: گفت. حکمت: گفت
سـعید : بینم به خط سپید کـهبر سرها می: از اشراف وی بر مملکت یکی آن بود که گفتی«: گفت کهشیخ االسالم 
  ».بینمهر که از اقلیمی روی به حج نهد، وی را می: شقیّ و دیگر گفتی که: بینم کهوبر سرها می

م هـر کسـی ببایـد ه غـمرا آن نباید که بدانم که شقیّ کیست، که در آن چه کرامـت باشـد کـ«: شیخ االسالم گفت که
کم به جای آرم، اما در خري زود به جای آرم و بینم و مقام مرد بگویم که مقام وی به نزدیـک خورد؟ و من در بد  

  ».تا کجاست، به یک نگریسنت، اما شقاوت ندانم و نخواهم که بدانم، یعنی اگر خواهم بدانم تعاىل حقّ
اهــل والیــت را از دیگــران، وقتــی گفــتم کــه جــدا کــنم، مــرا مــرا بنگذارنــد کــه جــدا کــنم «: شــیخ االســالم گفــت

  ».بنگذاشتند
بینـد، و ایـن دیـدار بـه گوید میگوید و آنچه میکس بود که بگوید به فراست و داند که می«: شیخ االسالم گفت

 و کس باشد که وی را ایـن دیـدار وقتـی باشـد و وقتـی نباشـد، در وقـت غلبـه و صـولت. فراست وی را دایم باشد
بـه نزدیـک . بگوید و بود که آن سخن بر زبان وی برود آن حقیقت باشد و فراست راسـت، و وی از آن آگـاه نـی

  »شما کدام مه است؟
آن پیشینه که آن فراست وی را دایم است اهل والیت است، و آن بیشرت ابدال و ابرار و زهّـاد را بـود «: پس گفت

پوشیده بود و گاه بود که آشکارا باشد اگر هـزل گویـد آن حقیقـت و آن پسینه محقق است که وقت باشد که بر وی 
  ».باشد و اگر در غفلت گوید، چون آن را پاس دارند همچنان باشد که وی گوید

  ».شیخ االسالم چنني بود«: جامع مقامات شیخ االسالم گوید که
از هـر کـه حـال وی پرسـید، . ابوالحسني دَرّاج به آرزوی یوسـف بـن الحسـني بـه ری آمـد«: شیخ االسالم گفت که

: هـیچ بیـت یـادداری؟ گفـت: به آن زندیق چه کار داری؟ چون بعد از مـاهی بـر وی درآمـد، وی را گفـت: گفت
: گفت. یوسف بن الحسني در سماع بشورید، و طوفان از چشم وی روانه شد. بیتی تازی یاد داشت بخواند. دارم

به آن زندیق چـه کـار : گویندپرسی، میگردی و حال من مییعجب مدار که ماهی است در ری م! ای ابوالحسني
خواندم اشک از چشم من نیامد، بدین یک بیـت کـه تـو خوانـدی ببـني کـه چـه داری؟ از وقت صبح باز قرآن می

  ».حال ظاهر شد
لبـه و نگفت تا آنگاه که در غ یعنی تلبیس کردندانم که از اول وی را شناخت، رنگرزی می«: شیخ االسالم گفت
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  ».بگفت، یا خود در آن حال غلبه به جای آورد و این مِه است از آن پیشني
بسـیاری از آنهـا . ر اسـتذّّ�تعـانـد متعسّـر، بلکـه مهایی که بر زبان شـیخ االسـالم گذرانیـدهتفصیل حکمتها و نکته

  .فتادو اینجا بر این مقدار اقتصار ا انشاء اللّه تعاىل گذشته است و شاید که بعض دیگر بیاید
الحجّه، سنۀ احدی و ثمانني و اربعمائة، و عمـر وی هشـتاد  وو وفات وی روز آدینه بوده است، بیست و دوم ماه ذ

  .و چهار سال

  شیخ ابواللّیث فُوشَنجی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۲۲
  ».لیث فوشنجه بزرگ بوده و عارف، پای برهنه رفتی«: شیخ االسالم گفت که

گذشـتم، بـر گورسـتان، زنـی بـه هرات آمدم، به آن سبب آنجا بماندم که به خیابان می از پوشنگ به«: وی گفته که
  ».از آن مرا حاىل پیدا شد! یگانۀ مادر! جان مادر: گفتگوری بازنشسته بود، می
  ».نوحه بشنیدی و بگریستی از بزرگان تابعني است بو وایل شقیق بن سلمة الکوفی«: شیخ االسالم گفت که

  ».ألتَّلذُّذُ بالبُکاءِ ثَمَنُ البُکاءِ«: ایفه گفته استیکی از این ط
  »یابد، یابندۀ تو چه یابد؟بازمانده از صحبت تو از اشک حسرت لذت می«: شیخ االسالم گفت که

چون وی برفت، او را یاران بودند، بر سـر قـرب وی خـانگکی سـاختند و بـر بـام . قرب لیث فوشنجه به خیابان است
  .کردند، رحمهم اللّه تعاىلرفتند و پهلوی وی دفن میبودند تا یک یک میو در آن می خانه چهار طاقکی،

  ».نمودی قرب یاران وی رااین قرب فالن نار فروش است و این آنِ فالن، و به من می«: گفت کهشیخ عمو می
: عبداللّه گازر گفت کهپسندید موافقت و استقامت ایشان را، و گفت که محمد آمد و میشیخ االسالم را خوش می

  ».بینم، سبب آن دانم که لیث فوشنجه با من رازی کرد مزۀ آن در حلق من فرو شدهمه نیکویی که خود را می«
اگر مـرا بـه . اکنون مرا گرفتی برگ آمدن ندارم! الهی«: تپید، گفتلیث فوشنجه وقتی در رود هرات غرق شد می

از آن برستم، نه سال است تا در آنم که بخوانم «: گفت» .و اللّه بخوانمسالمت بريون آری، سه بار ترا سورۀ قل ه
  ».گویی، دانی که احد کیست؟ مرا با سر بردآنم که تو می: احد، موىل گوید: هرگه که گویم. توانمنمی

  محمد بن عبداللّه گازر هِرَوی، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۳
ه وی را در تـاریخ آورده. مـاتبزرگ بوده است از این قوم در هرات و صـاحب کرا انـد، و هـو محمّـد بـن عبداللـّ

  .القَصّار الهِرَوی من فِتْیان مشایخ هرات، من أفتی المشایخ فی وقته، و أحسنهم هَدْیاً و خُلْقاً و طریقةً
خواجـه «: وقتی وی را گفـت. و خواجه بوعبداللّهِ بوذهل به وی ارادتی داشت عظیم، و برای وی کارها کرده بود

روزگاری برآمـد، و وی » .تو«: گفت» من؟«: گفت» .کنی، آخر تو مرا به در شهر بريون خواهی کرداین همه می
مردمان دسـت . کردمحمد عبداللّه گازر سخن نیکو گفتی در معاملت و ترک دنیا ودر دلها اثر می. رئیس هِری بود

ببایـد رفـت از «: ه وی را از شهر گسیل کرد و گفتخواجه بوعبداللّ. از دنیا بداشتند و از امالک خود بريون آمدند
دارد، یعنـی چـون مـرد دسـت ازدنیـا که سخن تو مردمان را زیان مـی! روشهر به حواىل شهر جایی که خواهی می

  ».بدارد، سیم سلطان بریده گردد
بلی وی را جـواد و خواجه بوعبداللّه چهار سال خدمت شبلی کرده بود و بی سؤال مال عظیم بر وی نفقه کرده، ش

  .خراسان گفتی، و خود حافظ بود و ثقه و مکثر
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  قُرْبَنْج، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۴
هـم بـه گازرگـاه مـا در قـرب . وی پريی بود درویش، بـزرگ و خداونـد والیـت و فراسـت«: شیخ االسالم گفت که

  ».است
» تـرا فرونشـانند و مـرا برنشـانند؟کی بـود کـه ! پسر بوذهل«: گفت. روزی خواجه بوعبداللّه بوذهل به وی رسید

» نتواند بود که ترا برنشانند و مرا فـرو ننشـانند؟! ای شیخ«: خواجه هشیار بود دانست که مرد بزرگ است، گفت
امري خراسان . یک هفته برآمد» چه مزه داشته باشد که مرا برنشانند و ترا فرو ننشانند؟! بوذهل، مرنجپسر «: گفت

  .قالة برد و در طاقی کرد و در برآورد، تا آنجا برفت وی را بگرفت و به قلعۀ

  خواجه خريچه، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۵
دیـد و خواجـۀ وی از وی چیزهـا مـی. خريچـه غالمـی بـوده، بـه گازرگـاه در قـرب اسـت«: شیخ االسالم گفت کـه

  ».مقام کردبه گازرگاه آمد و آنجا خانگکی ساخت و . کرد وی را آزاد کردکرامات عظیم مشاهده می
وقتی سیل آمده : وی گفت که. ام، و مرا از وی حکایت کردهمن پسر خواجۀ وی را دیده«: شیخ االسالم گفت که

را زر بایـد زر ده، و ه را سیم باید سیم ده و هر کـه هر ک! خداوندا: گفتبود، و وی بر سر تّل سنگ شده بود و می
  ».خريچه را همني تو بس! را غالم و زمني باید و هرچه باید بدهه هر ک

بنـدگان را نـه بـه سـبب و علـت  سـبحانه حال آن گَرّا محّل غريت است، اما اختیـار حـق«: شیخ االسالم گفت که
وی چـه . بالل را با آنکه غالمی بود حبشی بخواند، و بوجهل و عتبه و شیبه را که سادات مکه بودند براند. است

  ».یت و قسمت او باز بسته است و کس رادر آن سخن نرسدهمه به عنا. کرد و اینان چه کردند؟ هیچ
چـون کسـی بیمـار بـودی یـادردی داشـتی، بـه خريچـه شـدی تـا وی الحمـد برخوانـدی و «: شیخ االسـالم گفـت

به وی شـد، الحمـد بخوانـد و بدمیـد، . بدمیدی، و در حال راحت پدید آمدی، وقتی دانشمندی را درد دندان بود
نـه، تـو دل خـود : خـوانی آن را بـر تـو راسـت کـنم؟ گفـتالحمد نه راست مـی! خريچه :آن دانشمند گفت. به شد

  »!راست کن
توانست گفت و وی سـیّد من از خرقانی الهمداللّه شنیدم، که وی امّی بود الحمدللّه نمی«: شیخ االسالم گفت که
  ».و غوث روزگار بود

  رحمه اللّه تعاىلابوعبداللّه احمد بن عبدالرحمان بن نصر المالینی،  -۴۲۶
وی از مهینان مشایخ هرات است، از اقران شیخ عمو، با وی حج اسالم کرده بود و مشایخ حرم را دیده و صحبت 

در تجریـد و تـرک دنیـا سـخن کـردی و . داشته، عالم بوده به علوم ظاهر و باطن، و در زهـد و ورع یگانـۀ روزگـار
  .و والیت بوده صاحب کرامت. سخن وی را در دلها اثر تمام بودی

شیخ من، ابوعبداللّه احمد «: یکی از اصحاب وی عبداللّه بن محمّد بن عبدالرحیم بوده است، وی گفته است که
من گامی چنـد برداشـتم خـود را بـه ! برو به مکه و فالن کس را بگوی که چنني و چنني کن: نصر، روزی مرا گفت

آن وقـت کـه . بود، و پیش از نماز دیگر به نزدیک شیخ بازآمـدم مکه یافتم و آن پیغام بگزاردم بدان کسی که گفته
برو و سخن شیخ را خالف مکن، و اگر : آنجا رسیدم خواستم که حج گزارم، آن کس که پیش وی رفته بودم گفت

  ».نه باز نتوانی گشت و سه ماه در راه بمانی
  .اوایل حال بسیار به زیارت وی رفتی در قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ االسالم. قرب وی در مالني هرات است



 

۲۳۳  

  چه بادی، رحمه اللّه تعاىلنابونصر بن ابی جعفر بن ابی اسحاق هروی خا -۴۲۷
اند ابونصر محمدبن احمد بن ابی جعفر، عالم بوده بـه علـوم ظـاهر و بـاطن، و فقیـه روزگـار و بـه اصـل از و گفته

  .کرمان بوده
ۀ دیـن در ایـن مسـأله کـه شخصـی در «: ورد کـهسبب توبۀ وی آن بود که روزی شخصـی فتـوی آ چـه فرماینـد ایمـّ

ایـن ! ای خواجـه: آن دراز گـوش روی بـازپس کـرد و گفـت. جوانی چوبی چند از روی غضـب بـر دراز گوشـی زد
اما فردا از عهدۀ این خشم راندن چون بريون خـواهی آمـد؟ اکنـون بیسـت سـال ! خشم تیز بر من مظلوم رانده گري

  »گرید و حاال آب چشم وی به خون بدل شده است، حکم طهارت ونماز وی چه باشد؟میاست که آن شخص 
چـون بـه هـوش آمـد، احـرام صـحبت آن شـخص . چون ابونصر این فتوی بخواند، از هیبت آن سخن بیهوش شـد

سـفید، و پريی دید با روی نورانی و موی . چون به منزل وی رسید، وی در آن گریه و اندوه از دنیا رفته بود. بست
تکفـني و . ابونصر را از خنـدۀ وی عجـب آمـد. خندیدخون از دیدۀ وی دویده و بر روی وی خشک شده، اما می

چـرا ! ای جـوان«: چون ابونصر از آنجا بازگشت گریان، پريی به وی رسید گفت. تجهیز وی کردند و نماز گزاردند
ای؟ اما این گریسنت تـو بـه گریسـنت دامـن ن عمل نکردهگریی، مگر آیتی از کتاب اللّه به تو رسیده است که به آمی

شیخ ابونصر را درد بـر درد و سـوز بـر سـوز . آن پري این بگفت و بگذشت» .ماند، نه دل سوختگانسوختگان می
  .از هرچه در آن بود بريون آمد و سفر و سیاحت پیش گرفت. بیفزود

دریافت و در حرم مکه و مدینـه و بیـت المقـدس و  علیه السالم و گویند سیصد پري را خدمت کرد و صحبت خضر
غري آنها ریاضات کشید و عبادات کرد و در آخر به هرات مراجعت کرد و عمر وی به صـد و بیسـت و چهـار سـال 

  .رسید و در سنۀ خمسمائة از دنیا برفت و قرب وی در خانچه باد است به هرات، یُزارُ وَ یُتَبَرّکُ بِه

  طالبه، قدّس اللّه تعاىل روحهسلطان مجدالدّین  -۴۲۸
  .گویند که وی از اهل عسکر بوده در ترک و تجرید و توکل یگانه بوده

روزی در مسجد خفتـه بـود، و کـوزۀ آب . در جامع هرات به سر بردی که یکی از ابدال بوده درویش محمد چرگر
بـزد کـه اعضـای وی مجـروح خادم مسجد آنجا رسید پنداشت که وی بول کرده است، وی را چنـدان . وی ریخته

مسجد از چوب بود، آتشی پیدا شد و مسجد بسوخت و از آنجا بـه بـازاری کـه آن . چرگر آهی بزد و برفت. گشت
چون . سلطان مجدالدّین طالبه را از آن خرب کردند، در عقب چرگر روان شد. را بازار جمله فروشان گفتندی در آمد

چرگر بازگشت و آب چشم خود بـر آتـش افکنـد، » سوزی؟را چرا می شهر مسلمانان! چرگر«: به وی رسید، گفت
  :این رباعی بخواند و آتش فرو مرد،

 آن آتـــــش دوشـــــني کـــــه بـــــر افروختـــــه بـــــود
 گــــــر آب دو چشــــــم مــــــن نــــــدادی یــــــاری

 

ـــــــود ـــــــه ب ـــــــن آموخت ـــــــوخنت از دل م  او س
ـــود ـــری ســـوخته ب ـــه ه ـــه فروشـــان ک  چـــه جمل

 

خرقۀ مرا پیش سـیل «: خرب به سلطان مجدالدّین بردند، گفت. دگویند وقتی سیل آمد، نزدیک شد که هرات را برب
  .چنان کردند، فی الحال سیل بازگشت» !نهید

  .در وقت وی بوده است و به صحبت وی تربک و تقرب جستی رحمة اللّه علیه امام فخر الدّین رازی
که  و شیخ محمود اُشْنوی چون وی را وفات رسید، در اندرون هرات، میان درب خشک و فريوز آباد، دفن کردند

در گنبد مقربۀ وی مدفون است و این شـیخ محمـود  صاحب رسالۀ غایة االمکان فی معرفة الزّمان و المکان است
که از اکابر مشایخ و  رحمه اللّه تعاىل از اصحاب و تالمذۀ موالنا شمس الدّین محمد بن عبدالملک دیلمی است



 

۲۳۴  

قیق آن، چنانکه در مصنفات وی مذکور است، در مصنفات دیگران محققان است و سخن در حقیقت زمان و تح
  .کم یافت شود

  ابوعبداللّه مختار بن محمدبن احمدالهروی، رحمه اللّه تعاىل -۴۲۹
. جامع بوده میان علم ظاهر و علم باطن، صاحب کرامت و والیت بـوده اسـت. وی از بزرگان مشایخ هرات است
  .اند که در سنۀ سبع و سبعني و مأتني ازدنیا رفتهتهگویند که در لوح قرب وی چنني یاف

طعام چنان خور که تو او را خورده باشی نه او ترا، که اگـر تـو او را خـوری همـه نـور شـود و «: وی گفته است که
و جامه چنان پوش که رعونت و فخر و خـیال را در نهـاد تـو بسـوزد، نـه آن کـه آتـش آن . اگر او ترا همه دود گردد

  ».برافروزدعلتها 
در هر کار که باشی چنان باش که اگر عزراییل تو را دریابد از آن کار ترا به کار دیگر نباید شـد «: و هم وی گفته که

اگرچه طعام خوردن بود یا عملی مباح باید که در باطن خالصاً للّـه بـود، و . و در آن کار همه حاالت تو باتو باشد
  ».و نگاهداشت شرع انهسبح نیت تو در آن فعل رضای حق بود

اصل عبودیت آن است که چنان باشی به ظاهر که از تو همۀ شرع ظاهر بود و چنان باشـی بـه «: و هم وی گفته که
  ».باطن که در تو یاد غري را گنجایی نبود

ه رضی اللّ اند همه صاحب والیت و کرامت، چون ابویعَلی بن مختار العلوی الحسینیو وی را اصحاب بسیار بوده
و وی به سید امام مشهور بوده است، و قـرب وی . و از وی کرامات بسیار و خوارق عادات بیشمار منقول است عنه

که از غایت شوق و سوختگی وی را  رحمه اللّه ه ابوعثمان مرغزییدر پایان قرب ابوعبداللّه مختار است و چون فق
  .ستاند، و وی را وقایع غریب عجیب بوده اگفتهشوق سوخته می

وی را آنجـا در بـاطن . در هـرات وفـات رسـید، وی در مـرو الـرود بـود رحمه اللّه گویند که آن روز که سید امام را
 رحمـه اللّـه تعـاىل گفتند که در همان وقـت سـید امـام. مصیبتی عظیم افتاد، چنانکه بی طاقت شد و به هرات آمد
  .است به سبب آن بوده است هه بودوفات یافته بوده است، و اضطرابی که در باطن وی پیدا شد

وفات یافت، وی را در گورستان خانچـه بـاد، در پایـان پـای عبدالواحـد بـن  رحمه اللّه تعاىل و چون شوق سوخته
  .اند، رحمهم اللّه تعاىلمسلم در قرب کرده

  شیخ ابوذر بوزجانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۳۰
مـرا رنـج . بوزجانی را دیـده بـود، صـیاد گـورگري در بوزجـان ام که بوذرمن یک تن دیده«: شیخ االسالم گفت که

  ».بوذر خداوند کرامات ظاهر بوده. عظیم رسید و طلب بسیار کردم تا وی را یافتم و دیدم
یک روز بر در آن مدرسه خسـبیده . خواندای بود که شیخ ابوذر ساکنان آن را اولیا میگویند که در بوزجان مدرسه

در آن مدرسه » .اندامروز خوردنی نیافته«: خادم گفت» اولیا در چه کارند؟«: ون آمد، گفتبود، خادم مدرسه بري
خادم آن درخت بیفشاند، هر برگ کـه بیفتـاد زر » !برو و آن درخت را بیفشان«: درختی بود توت، خادم را گفت

  »!برو و برای ایشان طعام بخر«: پیش شیخ آورد، گفت. خالص بود
بـه دیـدن وی آمـده  لطان محمود که وفات وی در سنۀ سبع و ثمـانني و ثلثمائـة بـوده اسـتپدر س روزی سبکتکني

سلطان محمود هنوز کودک بود وی را پیش شیخ آوردند، بسیار لطف نمود و . وی را نصیحتهای درشت کرد. بود
  .وی را بر کنار خود نشاند

  :و از اشعار وی است



 

۲۳۵  

 یَعْرفُنــــــــا مَــــــــنْ کــــــــانَ مِــــــــنْ جنْسِــــــــنا
 

ــــــــــ ــــــــــروُنَوَس ــــــــــا منکِ ــــــــــاسِ لَن  ائرُ النّ
 

  :و هم از اشعار وی است
 تــــــــو بــــــــه علــــــــم ازل مــــــــرا دیــــــــدی
ــــان ــــب هم ــــه عی ــــن ب ــــم آن و م ــــه عل ــــو ب  ت

 

ـــــــدی ـــــــب بخری ـــــــه عی ـــــــدی آنگـــــــه ب  دی
 رد مکــــــــن آنچــــــــه خــــــــود پســــــــندیدی

 

  شیخ االسالم احمد النّامقی الجامی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۴۳۱
 رضی اللّه تعاىل عنه وی از فرزندان جریربن عبداللّه البجلی است کنیت وی ابونصر احمدبن ابی الحسن است، و

 مـا حَجَبَنـي رسـولُ اللّـهِ« :رضـی اللّـه عنـه قـال. ایمان آورده است صلّی اللّه علیه و سلّم که در سال وفات رسول
قامت و با جمال بوده است، و امـري و بسیار بلند » .مُنْذُ اسْلَمْتُ وَالرانی إلّا تَبَسَّمَ يف وَجْهی صلّی اللّه علیه و سلّم

  .وی را یوسف این امت نام نهاده است رضی اللّه تعاىل عنه المؤمنني عمر
چهل و دو فرزند داده بوده است، سی و نه پسر و سه دخـرت و بعـد از وفـات  سبحانه و تعاىل حضرت شیخ را حق

همه عالم و عامل و کامل و صاحب تصـنیف و اند و این چهارده پسر وی چهارده پسر و سه دخرت باقی مانده بوده
  .اندصاحب کرامات و صاحب والیت و مقتدا و پیشوای خلق بوده

ی بوده است که در سّن بیست و دو سالگی توفیق توبه یافته و به کوه رفته، و بعد از هژده سـال ریاضـت در وی امّ
زیـادت از سیصـد تـای کاغـذ در . وی گشـاده اند و ابواب علم لدنّی بـرچهل سالگی وی را به میان خلق فرستاده

علم توحید و معرفت و علم سرّ و حکمت و روش طریقت و اسرار حقیقت تصـنیف کـرده اسـت کـه هـیچ عـالم و 
صـلّی اللّـه علیـه و  حکیم بر آن اعرتاض نکرده است و نتوانسته و این تصنیفات همه به آیات قرآن و اخبار رسـول

  .مقید و مؤید است سلّم
عزّو  ام که حقّبیست و دو ساله بوده«: در کتاب سراج السائرین آورده است که قدّس اللّه تعاىل سرّه یخحضرت ش

به لطف و کرم خود مرا توبه کرامت کرد، و چهل ساله بودم که مرا بـه میـان خلـق فرسـتاد و اکنـون شصـت و  شأنه
هشتاد هزار مـرد اسـت کـه بـر دسـت مـا توبـه  کنم تا این غایت صد وام که این کتاب را به فرمان جمع میدوساله
در  کـه یکـی از فرزنـدان ایشـان اسـت شـیخ ظهريالـدّین عیسـی. اندو بعد از آن بسیار سال دیگر زیسته» .اندیافته

 قـدّس اللّـه تعـاىل سـرّه تا آخر عمـر بـر دسـت پـدرم، شـیخ االسـالم احمـد«: کتاب رموز الحقایق آورده است که
  ».اند و از راه معصیت به طریق طاعت بازآمدههششصد هزار کس توبه کرد
ای بود که در آن طاعت کردی، و چنني گویند کـه آن خرقـه از خرقه قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ ابوسعید ابوالخري را

: وی را نمودند کـه. مرياث مانده بود مشایخ را، تا نوبت به شیخ ابوسعید رسید رضی اللّه تعاىل عنه ابوبکر صدّیق
بعـد از وفـات مـن بـه چنـد سـال «: فرزند خود شیخ ابوطاهر را وصیت کرد که» !ن خرقه را به احمد تسلیم کنآ«

در میـان یـاران نشسـته باشـی بـه  تو جوانی نوخط، بلند باال، به چشم ازرق، به نام احمد، از در خانقاه تو درآید و
  »!جای من، زنهار که آن خرقه به وی تسلیم کن

. بود که والیتی که حضرت شـیخ را بـود بـه وی سـپاردخر رسید، شیخ ابوطاهر را آرزوی آن میچون کار شیخ به آ
دارید بـه دیگـری سـرپدند و عَلَـم شـیخی مـا بـر در خرابـاتیی والیتی که شما طمع می«: شیخ چشم باز کرد و گفت

عـد از چنـد سـال از وفـات کس ندانست که حال چیست، تا آن که ب» .زدند و کاری که ما را بود بدو تسلیم کردند
: رفت، ابوطاهر پرسـید کـهشیخ، شبی شیخ ابوطاهر در خواب دید که شیخ ابوسعید با جمعی از یاران به تعجیل می

شیخ ابوطاهر خواسـت کـه بـرود » .رسدتو نیز برو که قطب االولیا می«: شیخ گفت» چه تعجیل است؟! یا شیخ«
  .بیدار شد
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شیخ بوطـاهر در حـال . ه نشسته بود، جوانی به آن صفت که شیخ گفته بود درآمددیگر روز شیخ ابوطاهر در خانقا
خرقـۀ پـدر را چـون از «: بدانست، وی را اعزاز بسیار کرد، اما چنانچه مقتضای بشریت است اندیشه ناک شـد کـه

 خواجه ابوطـاهر را وقـت خـوش شـد،» .در امانت خیانت روا نباشد! ای خواجه«: آن جوان گفت» دست دهم؟
برخاست و آن خرقه را که شیخ ابوسعید به دست خویش بر سر میخی نهاده بود و تا آن روز آنجا بود، بیاورد و به 
سر آن جوان فرو انداخت و گویند که آن خرقه را بیست و دو تن از مشایخ پوشیده بودند و در آخر به شیخ االسالم 

  .کجا شدبعد از آن هیچ کس ندانست که آن خرقه . احمد حواله شد
از آن جمله یکی شـیخ . اند که چهل مرد وىل شدند که ارادت ایشان به شیخ بود، قدّس اللّه تعاىل سرّهبزرگان گفته

و هر دو معروف و مشـهور بودنـد  و همانا که مراد ابوعلی فارمدی است االسالم احمد بود و یکی خواجه بوعلی
خاطرهـا واقـف کردنـد و بـه اظهـار آن مـأذون نبـود و شـیخ  خواجـه بـوعلی را بـر«: و یکی از این طایفه گفته کـه

  ».االسالم احمد را هم بر خاطرها واقف کردند و هم بر ظاهرها حاکم و به اظهار آن مأذون بود
ایم و کتب ایشـان دیـده، از هـیچ کـس مثـل ما مقامات مشایخ شنیده«: از حضرت شیخ االسالم احمد پرسیدند که

ما در وقت ریاضت هر ریاضـت کـه دانسـتیم «: فرمود که» !شود ظاهر نشده استمی این حاالت که از شما ظاهر
به فضـل و کـرم  سبحانه و تعاىل حق. کرده بودند به جای آوردیم و بر آن مزیدی نیز کردیم تعاىل که اولیای خدای

شخصـی پدیـد درهر چهارصـد سـال چـون احمـد . خود هرچه پراکنده به ایشان داده بود به یک بار به احمد داد
  »).نمل/۴۰(هذا مِنْ فَضْلِ رَبّي. درباب او این باشد که همه خلق بینند تعاىل آید، آثار عنایت ایزد

مـن بیسـت و دو سـاله «: فرمودنـد کـه» .از بدایت حال ایشان سـؤال کـردم«: جامع مقامات حضرت شیخ گوید که
توبۀ من آن بود که چون نوبت دور اهل فسق و و سبب . مرا توبه کرامت کرد سبحانه و تعاىل بودم که حضرت حقّ

شحنه غایب اسـت، چـون بازآیـد : من گفتم. فساد به من رسید، شحنۀ نامق غایب بود و حریفان دور طلب داشتند
سهل است، چون باز آید اگـر مضـایقه : گفتم. کنیم، شاید که او دیرتر آیدما توقف نمی: حریفان گفتند. دور بدهم

  .مکند دوری دیگر بده
چون به وُثاق من آمدند و طعامی به کار بردند، کس بـه . چون سحنه بازآمد، مضایقه کرد و دور دیگر طلب داشت

تعجبها کردم تا این چه تواند بـود . خمخانه رفت تا خمر آرد تمام خمها تهی یافت و در آن خمخانه چهل خم بود
و در پـیش ایشـان نهـادم و مـن بـه تعجیـل تمـام و آن حال از حریفـان نهـان داشـتم و از جـای دیگـر خمـر آوردم 

  .درازگوشی در پیش کردم و به جانب رَزْ روان شدم که آنجا خمر داشتم تا زودتر بیارم
رنجانیدم تا زودتر بـازآیم کـه کرد، و من وی را سخت میدرازگوش در رفنت کندی می. برفتم و درازگوش بار کردم
داری؟ این حیوان را چـرا رنجـه مـی! احمد: سخت به گوش من رسید که ناگاه آوازی. دل به حریفان معلق داشتم

کند، از ما چرا عذر نخـواهی تـا از تـو قبـول خواهی، قبول نمیاز شحنه عذر می. دهیم تا برودما او را فرمان نمی
درازگوش را تـا توبه کردم که بعد از این هرگز خمر نخورم، فرمان ده این ! الهی: کنیم؟ روی بر زمني نهادم و گفتم

  . در حال دراز گوش روان شد. من بروم تا در روی آن قوم خجل نگردم
خنـدی بر ما می! احمد: ایشان گفتند. اممن توبه کرده: چون خمر پیش ایشان بردم، قدحی پیش من داشتند، گفتم

از ایـن قـدح همـه را  بسـتان و بچـش و! یا احمد: کردند، ناگاه آوازی به گوش من رسید کهیا بر خود؟ الحاح می
در حـال توبـه . و همه حاضران را بچشـانیدم سبحانه و تعاىل بستدم و بچشیدم، شهد شده بود به امر حقّ! بچشان

وار روی به کوه آوردم و به عبادت و ریاضت و کردند و از هم برپاکندند، و هر کسی روی به چیزی نهاد و من واله
  .مجاهده مشغول شدم

روی؟ قـومی صـاحب احمد راه حق چنـني رونـد کـه تـو مـی: ه بودم، در خاطر من دادند کهچون یک چندی در کو
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بعـد از آن خـاطری دیگـر ! ایای که حق ایشان در ذمّۀ تو واجب است و ایشان را ضـایع گذاشـتهفرضان رها کرده
رنـد گـو برخـود در خانۀ تو بريون از چیزهای دیگر چهل خم است که در آن خمـر بـوده اسـت، هرچـه دا: درآمد که
چـون سـاعتی برآمـد، بـه ! چون دانستی که چیزی دیگر نماند، آنگاه به غمخوارگی ایشان مشـغول شـو! خرج کنید

راه غلـط ! کـه توکـل بـر خـم خمـر کنـی سبحانه حقّای باشی در راه نیکو رونده! یا احمد: خاطر من فرو دادند که
ا او صاحب فرضان ترا از خزانۀ فضل خود روزی رساند که نکنی ت سبحانه و تعاىل چرا توکل بر کرم حق. ایکرده

بیخود از کوه درآمدم و . رزاق بر حقیقت اوست، تو تکیه بر خم خمر کنی نیکو باشد؟ صفرایی عظیم بر سر من زد
احمد از کوه درآمده است و : شحنۀ ده را خرب کردند که. در خانه رفتم و عصا درگردانیدم و خمها را شکسنت گرفتم

شحنه کس فرستاد و مرا از خانـه بـريون آورد، و در پایگـاه اسـبان . ریزدشکند و میونی بر وی غالب شده، میجن
  :گفتزدم و این بیت میمن بر سر آخور اسبان بنشستم و دست بر هم می. بازداشت

ــــی ــــراس م ــــه خَ ــــرت ب ــــرداش ــــردد صــــد گ  بگ
 

 تـــــو نیـــــز ز بهـــــر دوســـــت گـــــردی در گـــــرد
 

سـتوربان بدیـد برفـت و . تند و سر بر دیوار زدن گرفتند وآب از چشمهای ایشان روان شداسبان سر از علف برداش
اند، تا اسبان جملـه دیوانـه شـدند و دهـان از علـف اند و در پایگاه اسبان بازداشتهای آوردهدیوانه: شحنه را گفت

من به جانب کوه بازگشتم و . واستشحنه آمد و مرا بريون آورد و از من عذرها خ. زنندبرداشتند و سر بر دیوار می
از خزانۀ فضل خویش هر بامداد هـر یـک از صـاحب فرضـان مـرا  سبحانه و تعاىل چند سال بريون نیامدم، و حق

یک من گندم بدادی که در زیر بالني ایشان پیدا آمدی، چنانکه همه را کفایت کردی، و اگر مهمانان نیز رسیدندی 
  ».ه سر آمدیهمه را فرا رسیدی، بلکه چیزی ب

ای افتاد که هرچه داشتم بکلی مرا حادثه«: وی گفته که. خواجه بوالقاسم کُرد مردی بوده بزرگ و مالدار و با خري
پیوسته به خدمت علما . دانستمعیال بسیار داشتم و هیچ کسبی نمی. حال من به اضطرار رسید. از دست من برفت

  .کردم که طاقت احتیاج به خلق نداشتممی رفتم و استمداد همّتو مشایخ، و مزارها می
پس به نزدیک من آمد و بر مـن . روزی در مسجد نشسته بودم عظیم تنگدل، پريی درآمد و دو رکعت نماز بگزارد

ۀ : پس پرسید کـه. هیبت عظیم از او بر من مستوىل شد، که بس نورانی و مهیب بود. سالم کرد چـرا تنگـدىل؟ قصـّ
مـرا دوسـت دیرینـه : شناسـی؟ گفـتمحمد بن ابی الحسن را کـه در ایـن کـوه اسـت، مـیا: گفت. خود با وی گفتم

  .برخیز و به نزدیک وی رو که مردی صاحب کرامت است، باشد که درد خود را از او درمان یابی: گفت. است
ۀ و ! مـرپس: حال تو چیسـت؟ گفـتم: روز دیگر برخاستم و پیش وی رفتم، سالم کردم، جواب داد و پرسید که قصـّ

بـرو و . کشید، دانستم کـه تـرا کـاری افتـاده اسـتچند روز است که خاطر ما به تو می: فرمود که. خود با وی گفتم
عرضـه  تعـاىل سهل گرداند، قبول کردم که امشب در وقت مناجات بر حضرت حقّ تعاىل حق! خاطر مشغول مدار

! پیشـرت آی: چشم مبارک او بر مـن افتـاد، گفـت چون. دیگر روز بامداد به خدمت او رفتم. دارم تا چه جواب آید
فرمـود . چهـار دانـگ: هر روز کفاف ترا چند باید؟ گفـتم: پس فرمود که. کار تو راست آورد سبحانه و تعاىل حقّ
  :و بعضی از افاضل در آن زمانها گفته است! برآی و میهر روز چهاردانگ ترا بر آن سنگ حواله کردند، می: که

 شــــد چــــو یکســــر مضــــطربوالقاســــم کُــــرد 
ـــــــه حَ ـــــــۀ کفـــــــافش ب ـــــــکردنـــــــد حوال  رجَ

 

 بگشـــــــــاد بـــــــــر او کرامـــــــــت احمـــــــــد در
ـــــی  بـــــرآ مـــــیهـــــر روز چهـــــار دانـــــگ م

 

ام و من پري شده: ای زر دیدم از سنگ بريون آمده، برداشتم و به خدمت شیخ رفتم و گفتمپیش آن سنگ رفتم پاره
بعد » .تا خیانت نکنند از فرزندان هرکه آید بردارد: حال چگونه بود؟ فرمود که. اطفال خرد دارم، چون من نمانم

  .چون یکی از فرزندان خیانت کرد، دیگر نیافتند. بردنداز وی مدتی فرزندان می
چون به ده شکیبان رسیدند، جمعی از بزرگان که همراه بودند پرسیدند . وقتی حضرت شیخ را عزیمت هرات شد
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اگـر نربنـدنی، کـه مشـایخ ماضـی شـهر هـرات را «: خ فرمود کـهشی» حضرت شیخ به هرات درخواهد آمد؟«: که
مـا بـرویم و شـیخ االسـالم احمـد را بـر «: این خرب به جابربن عبداللّه رسید، گفت کـه» .اندباغچۀ انصاریان گفته

ه انصـاری را، قـدّس سـرّه پس فرمود تا مََحفّۀ پـدر وی» .دوش گريیم و به شهر آریم بـريون  شـیخ االسـالم عبداللـّ
چـون بـه ده شـکیبان » !همۀ اکابر به استقبال شیخ االسالم احمد بريون آینـد«: وردند و در شهر منادی کردند کهآ

رسیدند و به خدمت حضرت شیخ درآمدند و نظر مبارک وی بر ایشان افتـاد، بـر جـای خـود نماندنـد و حالتهـای 
  .عظیم پیدا آمد
قرار بر آن است که شما را بر دوش به شهر بریم، کرم فرمایید و « :ای درآوردند و استدعا کردند کهروز دیگر مَحَفّه

فّه را شـیخ جـابربن ـَحــَفّه نشسـت، و دو بـازوی پـیش مـَحــَحضرت شیخ اجابـت کـرد و در م» !فّه نشینیدـحَدر مَ
علـی هَیْصـم عبداللّه و قاضی ابوالفضل یحیی برگرفتند و دو بازوی پس را امام ظهري الدّین زیاد و امام فخرالدّین 

بود تا ساعتی برفتند، پس فرمـود حضرت شیخ خاموش می. دادندبرگرفتند و روان شدند و به هیچ کس دیگر نمی
» دانیـد کـه ارادت چیسـت؟شما مـی«: فّه را بنهادند، فرمود کهحَچون مَ» !فّه را بنهید تا سخنی بگویمـحَـمَ«: که

چون چنني است، شـما «: فرمود که» .بلی«: همه گفتند» .ستارادت فرمانربداری ا«: گفت» !بفرمایید«: گفتند
. فّه برگرفتنـدـَحــَاکـابر سـوار شـدند ودیگـران م» !فّه بردارند تا هر کسی را نصیبی باشدحَسوار شوید تا دیگران مَ

دند، چـون بـه شـهر رسـی. ه به وی نرسیدـّفـَحـَچندان خلق از شهر و روستا آمده بودند که بسیار کس بود که نوبت م
  .در خانقاه شیخ االسالم عبداللّه االنصاری نزول فرمودند

مدت سی سال روزۀ وصال داشته، مشهور و معـروف بـود و . در شهر هرات مردی بود، نام وی شیخ عبداللّه زاهد
و یکی از خواجگان فرزند خود را از راه ارادت به حکم وی کرده بود و دوازده سال در خانـۀ وی . صاحب قبول

جامۀ من بیـار تـا بـه «: چون شیخ االسالم احمد به هرات رسید، آن زاهد ضعیفۀ خود را گفت که. مانده بودبکر 
! زینهـار«: ضـعیفه گفـت» .گویند مردی بزرگ است تا بنگرم که حال او چیسـتکه می! نزدیک شیخ احمد روم

اگر در دل داری که آنچه او فرمایـد  .ایکه او نه آن مرد است که تصور کرده! اگر از راه امتحان خواهی رفت مرو
  ».برو جامه بیار که تو ندانی«: زاهد گفت» .فرمان بری و به جای آری برو، و اگر نه گرد او مگرد که زیان کنی
چـون «: حضـرت شـیخ جـواب داد و فرمـود کـه. جامه درپوشید و به خدمت حضرت شیخ احمد آمد و سالم کرد

چـون راسـت مـی«: زاهـد گفـت» فرمان خواهی بـرد؟: عورت با تو چه گفتدانی که آن عزم سالم ما کردی، می
اب مروزی گـرد رانـی د قّصان محّمـّبازگرد و گذر بر کوی سنگني کن، بر دک«: فرمود که» گویی، چون فرمان نربم؟

ه بـر، گوشت بَخْته است بر قَناره آویخته، بستان و قدری دوشاب و روغن از بقال بستان و در دست گـري و بـه خانـ
ای سـازند و از آن روغـن و دوشـاب شـريینیی بگوی تـا از آن گوشـت قلیـه. که مَنْ حَمَلَ سَلْعَتَه فَقَدْ بَرِیَ مِنَ الْکِبْرِ

کنند و با آن عورت افطار کن، و آنچه در این دوازده سال بر تو واجب بوده است به جای آر، و به حمامی فرو رو 
ای، اگـر تـرا حاصـل نیایـد، بیـا و دامـن ای و نیافتهدین سال طالب آن بودههم در ساعت هرچه چن! و غسلی برآر

  »!احمد بگري تا از عهدۀ آن بريون آید
فرماید که در وسع من نیست و من در ایـن سـی سـال مرا کاری می«: چون شیخ این بگفت، زاهد با خود گفت که

اندیشـد، حضرت شیخ دانست کـه زاهـد چـه مـی »ت دخول کنم؟با زن بکر به چه قّو. امت ندیدهدر خود هیچ قّو
زاهد برخاسـت و آنچـه شـیخ فرمـوده » !سهل باشد، مرتس، اگر حاجت افتد از احمد مدد خواه! برو«: فرمود که

در میان طعام خوردن حرکتی در زاهد پیدا آمد، و . بود به جای آورد و قلیه و حلوایی ساختند و با هم افطار کردند
چـون از طعـام فـارغ » !ف کن که از طعـام بـرپدازیمـّچندان توق«: زن گفت. مشغول شود خواست که به معاشرت

شـیخ در میـان . از حضرت شیخ استمداد کـرد. ت آن نیافتشدند، زاهد خواست که به مباشرت پردازد در خود قّو
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صـود بـه حصـول زاهد را مق» !کار را باش و مرتس که راست آمد! یا زاهد«: جمع نشسته بود تبسم فرمود و گفت
چون غسل تمام کرد، در سـاعت هرچـه درون چهـاردیوار شـهر بـود تمـامی بـر وی . پیوست، و روی به حمام نهاد

احمد را چه جرم، چون همت تو بیش از این چهـار دیـوار «: چون به خدمت شیخ آمد، شیخ فرمود که. کشف شد
  ».نبود؟ اگر عوض چهار دیوار شهر چهار دیوار دنیا بودی کشف شدی
چـون خـادم . بردنـدبـه دعـوتی مـی رحمـه اللّـه روزی حضرت شیخ را از خانقاه شیخ االسالم عبداللّه االنصـاری

بعـد از سـاعتی » .ساعتی توقف بایـد کـرد کـه کـاری در پـیش اسـت«: کفش شیخ را راست بنهاد، شیخ فرمود که
: ه دو چشـم نابینـا، درآوردنـد و گفتنـدترکمانی با خاتون خود درآمد، و پسری دوازده ساله در غایت جمال، امـا بـ

 ما را مال و نعمت فراوان داده است، و فرزند بیش از این نداریم، و حقّ سبحانه و تعاىل حضرت حقّ! ای شیخ«
وی را در اطـراف عـالم گردانیـدیم، هرجـا بزرگـی و . از وی هیچ دریغ نداشته اسـت، مگـر روشـنایی چشـم تعاىل

 تعـاىل ما را چنان معلـوم شـده اسـت کـه هرچـه از خـدای. ردیم، هیچ فایده نداشتمزاری و طبیبی شنیدیم آنجا ب
اگر نظری در کار فرزند ما کنی تا چشم وی روشـن شـود، هرچـه داریـم فـدای تـو و . شودخواهی راست میدرمی

  ».مزنیم تا هالک شویخانقاه بر زمني می مابنده و موالی تو، و اگر مقصود ما حاصل نشود خود را در این
مرده زنده کردن و نابینا بینا گردانیدن و أبرص را عالج کردن معجـزۀ عیسـی ! عجب کاری است«: شیخ فرمود که

مـرد و زن خـود را در . پس برپای خاست و روان شـد» احمد که این حدیث است؟. است، صَلَوات الرّحمان علیه
، حالتی عظـیم بـر وی ظـاهر شـد و بـر زبـان وی چون به میان داالن خانقاه رسید. میان سرای بر زمني زدن گرفتند

پس حضـرت شـیخ بازگشـت و . چنانکه چند کس از ایّمه که حاضر بودند آن را شنیدند» .ما کنیم ما«: گذشت که
دو ابهـام را بـر دو . آوردنـد»!آن کـودک را پـیش مـن آریـد«: به خانقاه درآمد و بر کنار صفّه بنشست و فرمود کـه

  .کودک در حال به هر دو چشم بینا گشت» !اُنظُرْ بِأذْنِ اللّهِ، عَزَّوَجَلَّ«: و گفت چشم کودک نهاد و بکشید
إحیای موتی و إبرای أکمـه و أبـرص : اوّل بر زبان مبارک شما رفت که«: بعد از آن جمعی از ایمه سؤال کردند که

ن دو سـخن چـون بـه هـم راسـت ما کنیم ما، ای: و بار دوم بر زبان شما گذشت که علیه السالم معجزۀ عیسی است
اما چون به داالن رسیدیم، به سرّ . آنچه اول گفته شد سخن احمد بود و جز آن نتواند بود«: شیخ فرمود که» آید؟

کـرد؟آن مـا کنـیم مـا، کرد و ابرای أکمه و أبرص عیسـی مـیمرده را زنده عیسی می! احمد باش: ما فرو دادند که
این حدیث بر دل چندان ! ایمد که ما روشنایی چشم آن کودک در نَفَس تو نهادهبازگر: بانگ بر من زدند و گفتند

  ».پس آن قول و فعل همه از حق بود، اما بر دست و نَفَس احمد ظاهر شد. زور آورد که به زبان بريون آمد
: کـه شـیخ فرمـود. رفـتروزی اکابر هرات بر حضرت شیخ درآمدند، و میان ایشان در توحید ومعرفت سخنی مـی

ما هر یـک را بـر اثبـات «: ایشان از این سخن عظیم متغري شدند و گفتند که» .گوییدشما به تقلید این سخن می«
اگر هر کدام ده هزار دلیل «: شیخ فرمود که» خوانی؟هزار دلیل حفظ باشد، ما را مقلِّد می جلَّ شأنه هستی صانع

سـه «: شیخ خادم را گفت کـه» .را بر این سخن برهانی باید ما«: ایشان گفتند» .حفظ دارید، که جز مقلد نیستید
: گفتنـد» اصل این مروارید چه بوده اسـت؟«: شیخ با ایشان گفت. حاضر کرد» !دانه مروارید و طشتی حاضر کن

شـیخ » .مروارید شـده سبحانه قطرات باران نیسانی که صدف گرفته است، و در حوصلۀ وی به قدرت کاملۀ حقّ«
: هر که از سر تحقیق روی فرا این طشت کنـد و بگویـد کـه«: ود کهمرواریدها را در طشت افکند و فراالسالم آن م

این عجـب باشـد، شـما «: ایمه گفتند» !این هر سه مروارید آب گردد و در یکدیگر دود. بسمِ اللّه الرَّحمن الرَّحیم
ایشان به نوبت بگفتند، » .نیز بگویم چون نوبت به من رسد، من! نخست شما بگویید«: شیخ فرمود که» !بگویید

: کـرد و گفـت چون نوبت به شیخ رسید، حالتی بر وی ظـاهر شـد، روی فـرا طشـت. مرواریدها همچنان برقرار بود
شـیخ حضـرت . گشـتمـیو در طشت . هر سه مروارید آب گشت و در یکدیگر دوید» .بسم اللّه الرحمن الرَّحیم«
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فی الحال یک دانه مروارید ناسـفته منعقـد شـد همـه متحـري شـدند و بـه آنچـه » !اىلأسْکُنْ بإِذْنِ اللّهِ، تع«: گفت
  .حضرت شیخ فرموده بود اعرتاف نمودند

والدت حضــرت شــیخ در ســنۀ احــدی و اربعــني و اربعمائــه بــوده اســت، و وفــات وی در ســنۀ ســّت و ثالثــني و 
  .خمسمائه

  شیخ ابوطاهر کُرد، رحمه اللّه تعاىل -۴۳۲
و شیخ االسالم احمد را با وی مؤانست تمـام بـوده اسـت و بـه وی  علیه السّالم خضر بوده است وی صحبت دار

  .رفته استمی
یـک سـال تمـام روزه: بـا وی گفـتم کـه. روزی نفس از مـن زردآلـو خواسـت«: شیخ االسالم احمد گفته است که

د بـه جـای آوردم، تـو نیـز بـه وعـدۀ من آنِ خـو: سال تمام شد، نفس گفتچون . قبول کرد. داری، ترا زردآلو دهم
آمدم به رَزی که از پدر مرياث رسیده بود، رفتم دیدم که شغال زردآلود خورده بود و همچنان درست ! خود وفا کن

ترا خواهم : کنی، چه خواهی کرد؟ گفتمپاک می! احمد: نفس فریاد برآورد که. کردمافکنده، برداشتم و پاک می
. بیش از نیست که بر رودۀ جانوری گذر کرده اسـت. ام، این هم زردآلو استآلو قرار دادهبا تو زرد. داد تا بخوری
  .راست آمد اکنون: گفتم! با تو عهد کردم که بعد از این از تو هیچ آرزو نخواهم، این به من مَدِه: نفس گفت

 به خدمت شیخ ابوطـاهر کـرد زردآلویی چند از درخت باز کردم و تایی چند بخوردم و تایی چند در آستني نهادم و
مـا را زردآلـوی ! احمـد: او سـاعتی در آن نگریسـت، پـس گفـت. رفتم و در پیش او نهادم که پري صحبت من بود

! أحسـنت: گفـت. اموقف نیست، از درخت ملک خود به دسـت خـود بـاز کـرده! ای شیخ: ای؟ گفتموقف آورده
  .نهی؟ من ادب گوش داشتم و خاموش ایستادا نابینا میبندی، ما رآری و به ملک بر ما میزردآلوی وقف می
دانی که از درخت ملک خود به دسـت خـود بـاز تو می! خداوندا: کردم کهمناجات می سبحانه و به باطن با حق

بـرو : ساعتی بود، پسر را بخواند و فرمود که! کردم و آن درخت از پدر مرياث دارم، این حال بر وی کشف گردان
از رمه بیار و بکش و بگو تا شوربایی سازند که احمد را صفرای گرسنگی بـر سـر و دمـاغ زده اسـت، و گوسفندی 

گوشت و : چون طعام آوردند، به دل من در دادند که. بودممن خاموش می. گویدکند و چه میداند که چه مینمی
. ایـن بسـنده اسـت: وری؟ گفـتمخچرا نمی: شیخ بوطاهر گفت. خوردممن نان می. که ازوجه نیست! شوربا مخور
: گفـت. پسر را طلبیـد و احـوال گوشـت پرسـید. آنچه به دل من در داده بودند گفتم! راست بگوی: إلحاح کرد که

آن گوشت از گوسـفندی بـود کـه شـحنه بـه : قصاب را طلب کردند، گفت. رمه دور رفته بود، از فالن قصاب گرفتم
شیخ . یک نیمه شحنه برد و یک نیمه مانده بود شیخ زاده آمد و برداشت! بکش: ظلم گرفته بود، به من آوردند که
گریسـنت بـر مـن زور . ای بود بـه آنجـا درآمـدممن برخاستم و در آن نزدیکی صومعه. بوطاهر سر در پیش انداخت

تم، داشپريی داشتم که ساعتی با او صحبت می. مرا با هیچ کس انس نگذاشتی! خداوندا: آورد، مناجات کردم که
من به دل . ساعتی بود، شیخ ابوطاهر درآمد و بنشست. توانم رفتچنان کردی که از شرم دیگر به خدمت وی نمی

در ! همچنان که حال گوشت بر وی کشف گردانیدی، حال زردآلو نیز کشف گردان! خداوندا: کردم کهمناجات می
ملک احمد را وقف نام کردی و گوشت شـبهه ! هریا باطا: درآمد و فرمود که علیه السالم این مناجات بودم، خضر

  ».رودای؟ ترا بر احمد هیچ بازخواست نرسد، که وی پایۀ زبرین میاین از که آموخته! را حالل

  شیخ ابوعلی فارْمَدی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۴۳۳
ت خاصّـۀ خـود در شیخ الشیّوخ خراسان بوده در وقت خود، و متفرد بوده به طریقـ. نام وی فضل بن محمد است
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یکی بـه : و انتساب وی در تصوف به دو طرف است. شاگرد استاد امام ابوالقاسم قشريی است. تذکري و موعظت
شیخ بزرگوار ابوالقاسم کُرّگانی طوسی و دیگر به شیخ بزرگـوار ابوالحسـن خرقـانی کـه پیشـوای مشـایخ و قطـب 

  .زمان خویش بوده است
شـنیدم کـه شـیخ . در ابتـدای جـوانی در نشـابور بـه طلـب علـم مشـغول بـودم :شیخ ابوعلی فارمدی گفته است که

چـون چشـمم بـر جمـال وی . مـن بـرفتم تـا وی را ببیـنم. گویـدابوسعید ابوالخري از مهینه آمده است و مجلس می
خـود نشسـته بـودم،  یک روز در مدرسـه در خانـه. یشرت شدافتاد، عاشق وی گشتم و محبت این طایفه در دل من ب

خواستم که صرب کنم، نتوانستم برخاسـتم . رزوی دیدار شیخ در دل من پدید آمد و وقت آن نبود که شیخ بريون آیدآ
رفت، من هم بـر اثـر ایشـان بـرفتم بـی چون به سر چهارسو رسیدم، شیخ را دیدم با جمعی انبوه می. و بريون آمدم

  .خویشنت
چـون بـه . دیـدای شدم، چنانکه شیخ مـرا نمـیتم و در گوشهشیخ به جایی در رفت و جمع در رفتند، من نیز در رف

چـون فـارغ شـدند از . سماع مشغول شدند، شیخ را وقت خوش گشت و وجد بر وی ظاهر شد و جامـه شـق کـرد
شیخ یک آستني با تريیز بـه هـم جـدا کـرد و بنهـاد و آواز . کردندسماع، شیخ جامه بريون کرد و پیش وی پاره می

مگر از مریدان شـیخ . داندبیند و نمیمرا نمی: گفتم. من جواب بازندادم» کجایی؟! لی طوسیای ابوع«: داد که
شـیخ مگـر تـرا «: جمع گفتنـد. سیم بار آواز داد. شیخ دیگر آواز داد، جواب ندادم. کسی ابوعلی طوسی نام دارد

تـو مـا را چـون ایـن آسـتني و «: شیخ آن تريیز و آستني به من داد و گفـت. برخاستم و پیش شیخ آمدم» .خواندمی
آمـدم و مـرادر خـدمت آن جامه بستدم و خدمت کردم و جایی عزیز نهادم و پیوسته به خدمت شـیخ مـی» .تريیزی

  .شیخ بسیار فایده و روشناییها پدید آمد و حالها روی نمود
گفـتم، و آمد با وی مییو حاىل که پیدا م. چون شیخ از نشابور برفت، من پیش استاد امام ابوالقاسم قشريی آمدم

دو سه سال دیگـر . بودو هر روز آن روشنایی زیادت می» !برو ای پسر به علم آموخنت مشغول باش«: گفتاو می
سرخاستم و پیش استاد امام رفتم و حال . تا یک روز قلم از مِحْربه برکشیدم، سفید برآمد. به تحصیل مشغول بودم

ن علم دست از تو بداشت، تو نیز دست ازوی بدار، کار را باش و بـه معاملـه چو«: استاد امام گفت. با وی بگفتم
روزی استاد امام در . برفتم و رختها از مدرسه با خانقاه آوردم و به خدمت استاد امام مشغول شدم» !مشغول گرد

این که «: زارد، گفتچون استاد برآمد و نماز بگ. گرمابه رفته بود تنها، من برفتم و دلوی چندآب در گرمابه ریختم
هـم . دیگـر بـار بگفـت. خـاموش بـودم» .امبی خُردگـی کـرده«: من با خود گفتم» بود که آب در گرمابه ریخت؟

هرچـه بوالقاسـم بـه هفتـاد سـال ! ای بـوعلی«: اسـتاد گفـت» .من بودم«: چون سه بار گفت، گفتم. جواب ندادم
  ».بیافت تو به یک دلو آب بیافتی

یک روز حالتی به من درآمد که در آن حالت گم شدم و آن واقعه . پیش استاد امام بنشستم پس مدّتی به مجاهدت
روش مـن از اینجـا فراتـر نیسـت، هرچـه از ایـن فراتـر بـود راه فـرا آن ! ای بـوعلی«: گفـت. با استاد امام بگفـتم

و آن حالـت زیـادت مـی» .ردیمرا پريی بایستی که مرا از این مقام فراتر بـ«: من با خود اندیشه کردم که» .ندانم
چـون بـه شـهر . دانسـتمجایگـاه وی نمـی. روی به طوس نهادم. شد، و من نام شیخ ابوالقاسم کُرّگانی شنیده بودم

مـن دو رکعـت . با جماعتی از مریدان خویش در مسـجد نشسـته بـود. نشان دادند، رفتم. رسیدم، جای او برپسیدم
بیـا ای بـوعلی تـا چـه «: ی سر در پیش داشـت، سـر بـرآورد و گفـتو. تحیت مسجد بگزاردم و پیش وی درآمدم

! آری، ابتدایت مبـارک بـاد«: های خویش بگفتم، شیخ ابوالقاسم گفتمن سالم گفتم و بنشستم و واقعه» !داری
» .پري من این است«: من با خود گفتم» .ای بزرگ رسیای، اما اگر تربیت یابی به درجهای نرسیدههنوز به درجه

و بعد از آن که مرا مدتی دراز به انواع ریاضت و مجاهدت فرموده بـود، بـر مـن اقبـال کـرد و . ش او مقام کردمپی



 

۲۴۲  

  .عقد مجلس فرمود و فرزند خویش را به حکم من کرد
پیش از آن که شیخ ابوالقاسم عقد مجلس فرماید، شیخ ابوسـعید از مهینـه «: و هم خواجه بوعلی فارمدی گوید که

بـس . زود باشـد کـه چـون طوطکـت در سـخن آرنـد! ای بـوعلی: به خـدمت وی رفـتم، گفـت. بودبه طوس آمده 
  ».برنیامد که شیخ ابوالقاسم مرا عقد مجلس فرمود و سخن بر من گشاده گشت

  شیخ ابوبکر بن عبداللّه الطّوسی النّساج، رحمه اللّه تعاىل -۴۳۴
  .وبکر دینوری نیز صحبت داشته استوی نیز از اصحاب شیخ ابوالقاسم کُرّگانی است، و با اب

  ».به دیدۀ صدق در آیینۀ طلب«: گفت» دیدار مطلوب را به چه توان دید؟«: از وی پرسیدند که
  ».تصوّر آب تشنگی ننشاند و فکرت آتش گرمی نبخشد و دعوی طلب به مطلوب نرساند«: وی فرموده که
سوزن غريت از غري او دوخته نشود، خلوتخانـۀ جـان  تا هستی موهوم سوخته نشود و دیدۀ دل به«: و هم وی گفته

  ».به شمع تجلیات جانان افروخته نگردد، زیرا که تخم در زمني کاشته نکارند ونقش بر کاغذ نگاشته ننگارند
بنالیـد  تعـاىل به درگاه خداونـد. گویند که در بدایت طلب مجاهدۀ بسیار کشید و مجاهدۀ وی به مشاهده نینجامید

  »ترا با یافت چه کار؟! اج با درد طلب قناعت کننسّ«: دا کردند کهش نّرـّبه س
  ».نبینی تعاىل توکل آن است که منع و عطا جز از خدای«: و هم وی گفته

 یعنـی ابـوبکر نسّـاج عني القضات همدانی در مصنفات خود آورده است که شیخ احمد غزاىل گفت که شـیخ وی
: جـواب آمـد کـه» يف خَلْقي، خداوندا در آفریدن مـن چـه حکمـت اسـت؟مَا الحِکْمَةُ ! الهی«: در مناجات گفت

حکمت آن اسـت کـه جمـال خـود را «: گفت» .الحِکْمَةُ يف خَلْقِکَ رُؤیَتي يف مِراةِ رُوحِکَ و مَحَبَّتي يف قَلْبِکَ«
  ».در آیینۀ روح تو ببینم و محبت خود در دل تو افکنم

  اىل الطّوسی، رحمه اللّهحجّة االسالم محمّد بن محمّد الغَّز -۴۳۵
  .انتساب وی در تصوّف به شیخ ابوعلی فارمدی است. کنیت وی ابوحامد است و لقب وی زین الدّین

قـدّس  عن شیخه ابی القاسـم الکُرّکـانی قدّس اللّه تعاىل روحه لَقَدْ سَمِعْتُ الشَّیخَ اباعلی الفارمذی«: و وی گفته
لوکِ غـريُ اِنَّ الْ: انّه قال اللّه تعاىل روحه أسْماءَ التِّسْعَةَ و التّسعني تَصريُ أوصافاً لِلْعَبْـدِ السّـالِکِ، و هـو بعـدُ فـی السـُّ

  ».واصِلٍ
بعـد از آن بـا نظـام الملـک . و وی در اوایل حال در طوس ونشابور به تحصـیل علـوم و تکمیـل آن اشـتغال نمـود

صـحبت نظـام الملـک بودنـد در مجـالس متعـدّده مالقات کرد و قبول تمام یافت و با جماعتی از افاضـل کـه در 
در سنۀ اربع و ثمانني و . تدریس نظامیّۀ بغداد را به وی تفویض کردند. مناظره و مجادله کرد و بر ایشان غالب شد

بعـد از آن . اربعمائه به بغداد رفت، همۀ اهل عراق شیفته و فریفتۀ وی شدند، قدری بلند و منزلتی ارجمنـد یافـت
اختیار ترک کرد و طریق زهد و انقطاع پیش گرفت و قصد حج کرد در سنۀ ثمان و ثمانني و اربعمائه، و همه را به 

حج گزارد و به شام مراجعت نمود و مدتی آنجا بود و از آنجا به بیت المقدس رفت و از آنجا بـه مصـر، و مـدتی 
  .جا بودبعد از آن به شام مراجعت کرد و آن قدر که خواست آن. در اسکندریه بود

: بعد از آن به وطن بازگشت و به حال خود مشغول شد و از خلق خلوت گزیـد و کتـب مفیـده تصـنیف کـرد چـون
کتاب احیاء العلوم و جواهر القرآن و تفسري یاقوت التأویل چهل مجلد و مشکاة األنوار و غري ان از کتـب مشـهوره 

بور درس گفـت، و بعـد از چنـدگاه تـرک کـرد و بـه وطـن سابور عود کـرد و در نظامیّـۀ نیسـایو بعد از این همه به ن
و اوقـات خـود را بـر وظـایف . ایبازگشت و از برای صوفیه بنای خانقاهی کرد و از برای طلبۀ علم بنای مدرسـه



 

۲۴۳  

. از ختم قرآن و صحبت ارباب قلوب وتدریس علوم، تا آن زمان که به جوار رحمت حـق پیوسـت: خري توزیع کرده
  .ی االخری، سنۀ خمس و خمسمائهدر رابع عشر جماد

دیگر به مسجد حرام درآمدم و چیزی از وجد و نماز  پیشني و روزی میان نماز«: یکی از اکابر علما گفته است که
بـه . طلبیـدم کـه سـاعتی اسـرتاحتی کـنمتوانستم که بایستم و بنشینم، جـایی مـینمی. احوال فقرا مرا فرو گرفته بود
ه دَرْ درحرم داشت درآمدم و بر پهلوی راست در برابر خانـه بیفتـادم و دسـت خـود را جماعتخانه بعضی رباطها ک

کـه بـه آن  ناگـاه یکـی از اهـل بـدعت. زیر روی ستون ساختم تا مرا خواب نگريد و طهارت بر من منتقض نشـود
بـرم کـه از گمـان مـی ی بر در آن جماعتخانه بینداخت و از جیب خـود لـوحی بـريون آوردـّآمد و مصل مشهور بود

آن را ببوسید و پیش روی خود نهـاد ونمـاز دراز گـزارد و روی خـود را از  سنگ بود و بر آنجا چیزها نوشته بودند
بعد از آن سر خود را باال کرد و آن را ببوسـید و بـر چشـمهای خـود . هر دوجانب بر آنجا مالید و تضرع بسیار کرد

  .ن رادیدم، مرا از آن کراهیت بسیار شدچون من آ. مالید و باز ببوسید و در جیب نهاد
زنده بودی تا این مبتدعان را خـرب دادی از شـناعت آنچـه  صلّی اللّه علیه و سلّم چه بودی که رسول: با خود گفتم

ناگـاه از حـس غایـب شـدم، در . کردم تا طهارت من فاسد نشودکنند و با این تفکر خواب را از خود دور میمی
اند، و در دسـت هـر یـک کتـابی اسـت ای بسیار گشاده و مردم بسیار ایستادهدیدم که عرصهمیان خواب و بیداری 

 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم حضـرت رسـالت: از حال ایشان سؤال کـردم، گفتنـد. مجلد و همه پیش شخصی درآمدند
صـّلی اللّـه  ر رسولخواهند که عقاید و مذاهب را از کتب خود باند میاینجا نشسته است، و اینها اصحاب مذاهب

و در  رضی اللّه عنه شافعی است: شخصی درآمد، گفتند. خوانند وتصحیح مذاهب و عقاید خود کنند علیه و سلّم
 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم رسول. سالم گفت صلّی اللّه علیه و سلّم دست وی کتابی به میان حلقه درآمد و بر رسول

شست و از کتابی که داشت، مذهب و اعتقـاد خـود خوانـد و بعـد از شافعی پیش وی بن. جواب داد و مرحبا گفت
و به دست وی کتابی، پهلوی شافعی بنشست و از آن  رضی اللّه عنه ابوحنیفه است: وی شخصی دیگر آمد، گفتند

  . کتاب مذهب و اعتقاد خود خواند
کرد ه عرض مذهب خود میآمدند تا باقی نماندند مگر اندکی، و هرکو همچنني یک یک از اصحاب مذاهب می

چون همه فارغ شدند، ناگاه یکی از روافض آمد و در دست وی جـزوی چنـد . نشاندندوی را پهلوی دیگری می
صـّلی اللّـه  جلد ناکرده و در آنجا ذکر عقاید باطلۀ ایشان، و قصد کرد که به میان آن حلقه درآید و آن را بـر رسـول

بودند، بريون آمد و وی را زجر و منع کـرد و  صلّی اللّه علیه و سلّم یش رسولیکی از آنان که پ. خواند علیه و سلّم
من چون دیدم که قوم فارغ شـدند و کسـی . وی را براند و اهانت کردجزوها را از دست وی گرفت و بینداخت و 

ایـن کتـاب ! هیـا رسـول اللـّ: نماند که چیزی خواند، پیش آمدم و در دست من کتابی بـود مجلـد، آواز دادم و گفـتم
چـه کتـاب : گفـت صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم رسـول. معتَقَد من و معتَقَد اهل اسالم است، اگر اذن فرمـایی بخـوانم

بنشستم و از اول . مرا به قرائت آن اذن داد. کتاب قواعد العقاید است که غزّاىل تصنیف کرده است: است؟ گفتم
صلّی اللّه  بَعَثَ النَّبِيَّ األمِّيَّ القُرَشیَّ محمّداً تعاىل واللّهُ: گویدمی کتاب خواندن گرفتم تا به آنجا رسیدم که غزاىل

 چون به اینجا رسیدم، اثر بشاشت و تبسم در روی مبارک وی. إىل کافَّةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَالْجِنِّ وَاألنسِ علیه وسلّم
  . ظاهر شد صلّی اللّه علیه و سلّم

غـزّاىل : أیْن الغزّاىل؟ غزّاىل آنجا ایستاده بود، گفـت: یدم، به من التفات کرد و گفتچون به نعت و صفت وی رس
جواب داد و دست مبارک خـود را بـه  صلّی اللّه علیه و سلّم و پیش آمد و سالم گفت، و رسول! منم یا رسول اللّه

. مالیـد، بعـد از آن بنشسـتا مـیبوسید و روی خود بـر آنجـمیصلّی اللّه علیه و سلّم غزّاىل دست وی را . وی داد
چـون از . به قرائت هیچ کس چندان استبشار ننمود که به قرائت من قواعد العقایـد را صلّی اللّه علیه و سلّم رسول



 

۲۴۴  

  ».خواب درآمدم، برچشم من اثر گریه بود از آن کرامات و احوال که مشاهده کرده بودم
ای که دیده چنـني خـرب داده اسـت طب زمان خود بود، از واقعهکه ق قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ ابوالحسن شاذىل

مفاخرت و مباهـات کـرده اسـت بـه  علیهما السّالم با موسی و عیسی صلی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت«: که
  ».غزاىل، رحمه اللّه تعاىل

سوط تا وقت مردن بـر تـن به تعزیر بعضی منکران غزاىل امر فرمود و اثر  صلّی اللّه علیه و سلّم و حضرت رسالت
  .وی ظاهر بود
  :فی مکتوبٍ کَتََبه اىل بعض أصدقائه رضی اللّه عنه و من کالمه

روح هست نیست نمای است که کس را بدو راه نبود، و سلطان و قاهر و متصرف وی بود و قالـب اسـري وبیچـارۀ 
ا قیوم عالم همني مثال است، که قیوم عالم کل عالم را ب. وی است، هر چه بینند از قالب بینند و قالب از آن بیخرب

هست نیست نمای است که هیچ ذرّه را از ذرات عالم قوام و وجود نیست به خود، بل به قیومی وی است و قیوم 
به ضرورت با وی به هم باشد و حقیقت وجود وی را بود، و وجود مقوم از وی بـر سـبیل عاریـت بـود، هر چیزی 

ت ت جسـم بـا جسـم، یـا معیـّت ندانـد إلّـا معیـّولیکن کسی کـه معیـّ. این بود) حدید/۴(» کُنْتُمْوَهُوَ مَعَکُم أیْنَما «
ت فهـم نتوانـد کـرد و ایـن معیـّ و آن هر سه در حق قیوم عالم مُحال باشد ت عرض با جسمعرض با عرض، یا معیّ

کسـانی کـه . ست نمای اسـتت به حقیقت این است و این نیز هست نیت قسم رابع است، بل که معیّومیّت قیّمعیّ
  .نیابندجویند و باز میوم را میت را نشناسند قیّاین معیّ

پیچد، کسی ای مستطیل بر خویشنت میگردبادی که در هوای صافی از زمني برخیزد و بر صورت مناره: و ایضاً منه
ت کـه محـرک اسـی از آن هواجنباد و نه چنان است که با هر ذرهپیچاند و میدرنگرد پندارد که خاک خود را می

پس خاک در محرکی نیسـت هسـت نمـای اسـت و هـوا . وی است، لیکن هوا را نتوان دید و خاک را بتوان دید
ری و بیچارگی نیست در دست هوا، و سلطنت همه هوا را است ـّخاک را در حرکت جز مسخ. هست نیست نمای
  .و سلطنت هوا ناپیدا

  تعاىل سرّهشیخ احمد غزّاىل، قدّس اللّه  -۴۳۶
تصنیفات و تألیفات معترب و رسایل بی نظري دارد و یکـی از آنهـا رسـالۀ . وی از اصحاب شیخ ابوبکر نساج است

امـا «: گویـدچنانکه در دیباچۀ لمعـات مـی. سوانح است که لمعات شیخ فخر الدّین عراقی بر سَنَن آن واقع است
  ».انح زبان وقت امال کردای چند در بیان مراتب عشق بر سنن سوبعد، این کلمه

معشوق به همه حال خود معشوق است، پس استغنا صفت اوسـت، و عاشـق «: و یکی از فصول سوانح این است
عاشـق را همیشـه معشـوق دربایـد، پـس افتقـار همیشـه . پس افتقار صـفت اوسـت. به همه حال خود عاشق است

  .الجرم صفت او استغناء باشد باید که خود را دارد،صفت اوست و معشوق را هیچ چیز درنمی
ـــــــوده ـــــــو دل رب ـــــــواره ت ـــــــذوریهم  ای مع

ـــودم ـــه خـــون درب ـــزار شـــب ب ـــو ه ـــی ت ـــن ب  م
 

ــــــــازموده ــــــــیچ نی ــــــــم ه ــــــــذوریغ  ای مع
 »ای معـــــذوریتـــــو بـــــی تـــــو شـــــبی نبـــــوده

 

شَـرَّفَهُم «: وی گفـت» ).زمـر/۵۳(یا عِبـادیَ الـذَّینَ أسْـرَفُوا«: روزی در مجلس وعظ وی قاری این آیت خواند که
  :ثُمَّ أنشد» .األضافَةِ إىل نَفْسِه، بَقَوُلِه یا عبادی بیاءِ

ــــــا ــــــب حُبِّه ــــــوْمُ يف جَنْ ــــــیَّ اللَّ ــــــانَ عَل  وَه
ــــــــي ــــــــمي، وَإنَّن ــــــــتُ بِاسْ ــــــــمُّ إذا نُودِی  أصُ

 

ــــــــــوْ ــــــــــُعوَ قَ ــــــــــه لَخلی  لُ الْأَعــــــــــادي اّن
ــــــــلَ يل  ــــــــدَها«إذا قی ــــــــا عَب ــــــــمیع» ی  لَسَ

 

سـایل » .وی در خـون اسـت«: گفـت» وی کجاست؟« :روزی کسی از وی حال برادرش حجّة االسالم پرسید که
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: گفـت. وی را طلب کرد در مسجد یافت، از قول شیخ احمـد تعجـب نمـود و قصـه را بـا حجـة االسـالم بگفـت
  ».کردمای از مسایل مستحاضه فکر میمن در مسأله. راست گفت«

ل برادر خـود شـیخ احمـد پرسـید، وی را از حا. بر حجّة االسالم درآمد. یکی از صوفیان از قزوین به طوس رسید
جـزوی داشـت پـیش آورد، در آن » .آری«: گفـت» با تو از کالم وی هـیچ هسـت؟: گفت. دانست گفتآنچه می

  »!ما طلب کردیم و احمد یافت! سبحان اللّه«: تأمّل کرد و گفت
. فراسـت دانسـتپـیش وی گفتنـد، یـا بـه . گویند وقتی که محتضر بود، چهارپایـان وی گشـاده شـدند و رم کردنـد

  »!چون ما فرود آمدیم، هرکه خواهد گو سوار شو«: گفت
  .در سنۀ سبع عشر و خمسمائه از دنیا رفته و قرب وی در قزوین است

  خواجه یوسف همدانی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۳۷
مات و المقامات امامٌ عالمُ عارفٌ ربانیٌ صاحِبٌ األحوال و المواهب الجزیلة و الکرا. کنیت وی ابویعقوب است

  .الجلیلة
در ابتدا به بغداد رفت و مالزمت مجلس شیخ ابواسحاق شريازی کرد و کـار وی بـاال گرفـت و بـر اقـران خـود در 

و شیخ ابواسحاق وی را بـا صـغر سـن بـر بسـیاری از اصـحاب . علم فقه و غريآن، خصوصاً در علم نظر، فایق آمد
بعد از آن ترک همـه کـرد و . د و اصفهان و سمرقند حدیث سماع کردکرد و از جمعی کثري در بغداخود تقدیم می

و مشـهور آن اسـت کـه انتسـاب وی در تصـوف بـه شـیخ ابـوعلی . طریق عبادت و ریاضت و مجاهده پیش گرفت
  .اند که با شیخ عبداللّه جوینی و شیخ حسن سمنانی نیز صحبت داشته استفارمدی است و گفته

بعـد از آن اهـل مـرو از وی التمـاس مراجعـت بـه . به هرات آمد و چندگاه اقامت کرددر مرو ساکن شد و از آنجا 
به مرو آمد، باز به هرات رفت، بعد از آن عزیمت مراجعت به مرو کرد در راه فوت شد، در شـهور سـنۀ . مرو کردند

شد و مـزار وی در  همانجا که فوت شد دفن کردند و بعد از چندگاه به مرو نقل کرده. خمس و ثالثني و خمسمائه
  .مرو ظاهر و مشهور است

درسـنۀ اثنتـني و «: گویـد کـهدر بعضـی از مصـنفات خـود مـی قدّس اللّـه تعـاىل سـرّه شیخ محیی الدّین بن العربی
در بـالد مـا خواجـه یوسـف : وی گفـت کـه. ستّمائه شیخ اوحدالدّین حامد کرمانی در شهر قونیه در منزل مـن بـود

یادت از شصت سال بر سجادۀ شیخی و ارشاد نشسته بـود، روزی در زاویـۀ خـود بـود کـه که ز رحمه اللّه همدانی
و آن بـر وی گـران آمـد و  و عادت وی آن نبود که در غري جمعه بريون آیـد خاطر بريون رفنت در دل وی خطور کرد

خواهد وی  تعاىل بر مرکبی سوار شد و سر وی را بگذاشت تا هر کجا که خدای. باید رفتدانست که کجا مینمی
شـیخ . آن مرکب وی را از شهر بريون برد و به بادیه درآمد تا وی را بـه مسـجدی ویـران رسـانید، و بیسـتاد. را بربد

. سـاعتی سـر بـاال کـرد، جـوانی بـود بـا هیبـت بعـد از. سر در کشـیده دید که شخصی. فرود آمد و به مسجد درآمد
! ای فرزنـد: شیخ آن را بیان فرمود بعـد از آن گفـت. ذکر کرد ای مشکل شده است، ومرا مسأله! یا یوسف: گفت

آن جـوان بـه مـن : شیخ گفته اسـت کـه! هرگاه ترا مشکلی شود، به شهر درآی و از من برپس و مرا در رنج میفکن
  ».هرگاه مرا مشکلی شود، هر سنگی مرا یوسفی است مثل تو: نظر کرد و گفت

دانستم که مرید صادق به صدق خود، تحریک شـیخ بـه جانـب خـود مـیمن از آنجا «: گویدالعربی می شیخ ابن
  ».تواند کرد

. وقتی جزوی چند از سخن مشایخ به دسـت مـن افتـاد«: فرموده که قدّس سرّه ش شريازیزْعُشیخ نجیب الدّین بُ 
چیزی دیگـر بودم تا بدانم که آن تصنیف کیست و از کالم وی طالب آن می. مطالعه کردم، مرا به غایت خوش آمد



 

۲۴۶  

شبی به خواب دیدم که پريی با شکوه و وقار محاسنی سفید و به غایت نـورانی بـه انـدرون خانقـاه . به دست آرم
درآمد و به متوضّا رفت تا وضو سازد و جامۀ سفید نیکو پوشیده بود و بر آن جامه به خطی درشت بـه آب زر آیـة 

در . من در عقب وی برفتم، جامه را بريون کرد و به مـن داد. الکرسی نوشته، چنانکه سر تا پای جامه را گرفته بود
بـه مـن داد و ای سبز پوشیده بود از آن نیکوتر و به همان طریق آیة الکرسـی بـر آن نوشـته، آن را نیـز زیر آن، جامه

دهـم، کـدام را مـیاز ایـن دو جامـه یکـی را بـه تـو مـی: چون وضو ساخت، گفت! نگاهدار تا وضو سازم: گفت
جامـۀ سـبز را در مـن پوشـانید و سـفید را خـود . هرچه تو خواهی نیـک آیـد: گفتم. هی؟ من اختیاری نکردمخوا

شناسی؟ من مصنف آن جزوهایم که طالب وی بودی، ابویوسـف همـدانی و آن را رتبـة مرا می: پس گفت. پوشید
ائرین و م نـازل السّـالکني، چـون از خـواب الحیاة نام است و مرا دیگر مصنفات است از آن خوبرت مثل منـازل السـّ

   ».درآمدم عظیم خرّم شدم
ای گفت، فقیهی معروف به ابن السّقا در مجلس برخاست و مسـالهچنني گویند که وقتی در نظامیّۀ بغداد وعظ می

بعـد از آن » .یابم و شاید که مرگ تو نه بر دین اسـالم باشـدبنشني که در کالم تو رایحۀ کفر می«: گفت که. پرسید
ابن سقّا به جانب وی رفت و از وی التماس . به مدتی نصرانیی به اسم رسالت از پادشاه روم به جانب خلیفه آمد

نصرانی آن را قبـول کـرد و بـا » .خواهم که دین اسالم را بگذارم و در دین شما درآیممی«: مصاحبت کرد و گفت
گوینـد ابـن سـقّا قـرآن حفـظ . بـر نصـرانیّت مـردوی به قسطنطنیّه رفت و به پادشاه روم پیوست و نصرانی شـد و 

هـیچ بـاقی نمانـده «: گفـت» هیچ از قرآن بر خاطر تـو مانـده اسـت؟«: در مرض موت ازوی پرسیدند که. داشت
  »).حجر/۲(رُبَّما یَوَدُّ الَّذینَ کَفَرُوا لَو کانُوا مُسْلِمنيَ: است، اال این آیت که

 اند چنانکه در ذکر شـیخ محیـی الـدین عبـدالقادر گیالنـیحکایت کردهو بعضی قصۀ ابن سقا را بر غري این وجه 
  .بیاید، انشاء اللّه تعاىل قدّس سرّه

ه بَرقـی و خواجـه حسـن أَنْـدَقی و : چهارنـد قدّس اللّـه تعـاىل سـرّه خلفای خواجه یوسف همدانی خواجـه عبداللـّ
و بعد از خواجه یوسـف هـر یـک . ىل اسرارهمخواجه احمد یَسَوی و خواجه عبدالخالق غُجْدوانی، قدّس اللّه تعا

  .اند و خلفای دیگر به طریق ادب در خدمت وی بودهاز این هر چهار در مقام دعوت بوده
و چون خواجه احمد یَسَوی به طرف ترکستان عزیمت کرد، جمیع یاران را به متابعـت خواجـه عبـدالخالق داللـت 

  .شایخ این خاندانهمچنني است در رسالۀ بعضی از متأخّران م. کرد

  انی، قدّس اللّه تعاىل روحهوخواجه عبدالخالق غُجْد -۴۳۸
علـی الـدّوام در راه صـدق و صـفا و متابعـت شـرع و . اندروش ایشان در طریقت حجت است و مقبول همۀ فرق

نظر  اند و روش پاک خود را ازو مجانبت و مخالفت بدعت و هوی کوشیده صلّی اللّه علیه و سلّم ت مصطفیسنّ
  .انداغیار پوشیده

انـد، و و بـر آن سـبق مواظبـت نمـوده علیه السّـالم ایشان را سَبَق ذکر دل در جوانی از حضرت خواجه خضر بوده
: در حوض آب درآی و غوطه خور و به دل گوی که«: خواجه خضر ایشان را به فرزندی قبول کردند و فرمودند که

چنان کردند و این سبق را گرفتند و به کار مشغول شـدند و گشـادها یافتنـد و از  ».ال اله الَّا اللّه، محمد رسول اللّه
نزدیک همـۀ خلـق مقبـول و محمـود بـوده، بعـد از آن شـیخ الشـیوخ عـالم  اول حال تا آخر حال روزگار ایشان به

بـدالخالق خواجـه ع. بـه بخـارا آمدنـد قدّس اللّه تعاىل روحه عارف ربانی خواجه امام ابویعقوب یوسف همدانی
بودنـد تـا مـدتی کـه در صحبت ایشان دریافتند و معلوم کردند که ایشان را هم ذکر دل بوده، در صحبت ایشان مـی

  .بخارا بودند
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اند که خواجه خضر پري سَبَق ایشانند و خواجه یوسف پري صحبت و خرقـه، و بعـد از خواجـه یوسـف خواجـه گفته
و والیـت ایشـان چنـان شـد کـه در یـک . داشـتندود را پوشیده میعبدالخالق به ریاضت مشغول شدند و احوال خ

  .آمدند و در شام ایشان را مرید بسیار پدید آمد و خانقاه و آستانه پیدا شدرفتند و میوقت نماز به کعبه می
ناگـاه جـوانی . گفتنـددر ایام عاشورا جمعی انبوه در خدمت خواجه نشسته بودند، و ایشان در معرفت سـخن مـی

. حضرت خواجه بـه وی نظـر کردنـد. ای بنشستمد بر صورت زاهدان، خرقه در بر، سجاده بر کتف، و در گوشهدرآ
إتَّقُـوا فِراسَـةَ : فرمـوده اسـت صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم حضـرت رسـالت«:بعد از ساعتی آن جوان برخاست و گفت

سرّ این حدیث «: فرمودند رحمه اللّه تعاىل خواجه» دیث چیست؟سرّ این ح. المُؤْمِنِ، فَانَّه یَنْظُرُ بِنُور اللّهِ، عزَّوجلَّ
خواجـه بـه خـادم اشـارت » !نعوذباللّه که مـرا زنّـار باشـد«: آن جوان گفت» .آن است که زنّار بربی و ایمان آری

ید آن جوان فی الحال زنار برب. در زیر خرقه زناری پیدا شد. خادم برخاست و خرقه از سر جوان برکشید. فرمودند
بیایید تا ما نیز بر موافقت ایـن نـو عهـد زنارهـا قطـع کنـیم و ! ای یاران«: حضرت خواجه فرمودند. و ایمان آورد

بـربیم تـا چنانکـه وی  کـه عبـارت از عُجْـب اسـت ایمان آریم، چنانکه وی زنار ظاهر را بربید ما نیز زنار باطن را
  ».آمرزیده شد، ما نیز آمرزیده شویم

  .کردندافتادند و تجدید توبه میدر قدمهای خواجه می. ان ظاهر شدحالتی عجب بر یار
اگر خدای مرا مخیّـر گردانـد میـان بهشـت و دوزخ، مـن دوزخ را اختیـار «: گفتروزی درویشی پیش خواجه می

ام، و در آن حالـت بهشـت مـراد نفـس مـن بـود و دوزخ مـراد حـق، چه من در همۀ عمر بر مراد نفـس نرفتـه. کنم
بنده را بـا اختیـار چـه کـار؟ هرکجـا گویـد رو رویـم و هرکجـا «: خواجه این سخن رد کردند و فرمودند که ».تعاىل

  ».گوییبندگی این است نه آن که تو می. گوید باش باشیم
هـر رونـده کـه بـه سـر حـد «: خواجه فرمودند که» شیطان را بر روندگان راه هیچ دست باشد؟«: آن درویش گفت

امـا آن رونـده کـه بـه فنـای نفـس رسـیده . شد، چون در خشم شود شیطان بر وی دست یابـدفنای نفس نرسیده با
باشد، وی را خشم نبود، غريت بود و هر کجا غريت بود شیطان بگریزد و این چنني صـفت آن کـس را مسـلم شـود 

گريد و در به دست راست گريد و سنت رسول را به دست چپ  عزّوجلّ که روی به راه حق دارد و کتاب خدای را
  ».میان این دو روشنایی راه را سلوک کند

روزی مسافری از راه دور به حضرت خواجه آمده بود، ناگـاه جـوانی خـوب صـورت بـه حضـرت خواجـه آمـد و 
» ایـن جـوان چـه کـس بـود؟«: آن مسافر پرسید که. خواجه دعایی فرمودند، آن جوان ناپیدا شد. طلب دعایی کرد
به سبب تقصـريی از مقـام خـود دور افتـاده . ای بود که مقام وی در آسمان چهارم بودفرشته«: خواجه فرمودند که

مـرا بـاز بـه همـان مقـام رسـاند؟  تعـاىل چـه کـار کـنم کـه حـقّ: بود و به آسمان دنیا آمده، با فرشتگان دیگـر گفـت
بـه مقـام خـود بـاز دعـا کـردیم و اجابـت شـد و . آمد و دعا درخواست کرد. فرشتگان وی را به اینجا نشان دادند

خواجه ما را به دعای ایمان مدد کند، باشد که از این دامگـاه شـیطان جـان بـه سـالمت «: آن مسافر گفت» .رسید
تو بر کار باش و . وعده آن است که بعد از ادای فرایض هر کس دعا کند مستجاب شود«: خواجه فرمودند» !بریم

باشد که در این میان اثر اجابت ظاهر شـود، هـم در . نیز ترا یاد کنیمما را به دعای خري یاد کن بعد از فرایض، و ما 
  ».حق تو و هم در حق ما

  وی، رحمه اللّه تعاىلرَگِ�َخواجه عارف رِیْوِ -۴۳۹
وی، و خواجـه اولیـای رَگِیـوِخواجه احمد صـدیق، و خواجـه عـارف رِ: خواجه عبدالخالق را سه خلیفه بوده است

از این جماعت به خواجه عـارف  رحمه اللّه تعاىل ه بهاءالدّین نقشبندجرت خواکالن و سلسلۀ نسبت ارادت حض
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  .رسدمی

  خواجه محمود انجري فَغْنَوی، رحمه اللّه تعاىل -۴۴۰
  .وی از خلفای خواجه عارف است

  خواجه علی رامیتنی، رحمه اللّه - ۴۴۱
است و ایشان را مقامات عالیه و  وی از خلفای خواجه محمود است و لقب ایشان در این سلسله حضرت عزیزان

اند و این فقري از بعض اکـابر چنـني اسـتماع دارد بودهکرامات ظاهره بسیار بوده و به صنعت بافندگی مشغول می
  :در غزلیات خود فرموده است قدّس سرّه که اشارت به ایشان است آنچه موالنا جالل الدین رومی

ــودی، کــی شــدی ــال ب ــوق ق ــم حــال ف ــه عل  گرن
 

ـــــ ـــــاج را؟بن ـــــانِ بخـــــارا خواجـــــۀ نسّ  ده أعی
 

  .به کُربَّـَتـیُدر خوارزم مشهور است، یُزارُ و و قرب ایشان 
  ».کندن و پیوسنت«: فرمودند که» چیست؟ ایمان«: از ایشان پرسیدند که

  ».پیش از صبح«: اند کهفرموده» مسبوق به قضای مسبوقانه کی برخیزد؟«: ونیز از ایشان پرسیدند که
قدّس  اگر در روی زمني یکی از فرزندان خواجه عبدالخالق غُجْدوانی«: اندفرمودهشان منقول است که میو از ای
  ».بودی، منصور هرگز بر سر دار نرفتی سرّه

  خواجه محمد بابای سَماسیی، رحمه اللّه تعاىل -۴۴۲
ایشـان بـوده اسـت، و ز وی خلیفۀ حضرت عزیزان است، و خدمت خواجـه بهاءالـدّین را نظـر قبـول بـه فرزنـدی ا

آیـد، و زود باشـد از این خاک بوی مردی می«: اند کهفرمودهاند میگذشتهایشانند که بارها که بر قصر هندوان می
به طرف قصـر عارفـان  که از خلفای ایشانند تا روزی از منزل سید امري کُالل» .که قصر هندوان قصر عارفان شود

چون نزول فرمودنـد، » .ی زیادت شده است، همانا که آن مرد متولد شده استآن بو«: متوجه شدند و فرمودند که
ای بـر سـینۀ ایشـان گذاشـت و بـه نیـاز تمـام بـه جـد ایشـان معاملـه. از والدت حضرت خواجه سه روز گذشته بود

ب و توجـه بـه اصـحا» .وی فرزند ماست، و مـا او را قبـول کـردیم«: فرمودند که. خدمت خواجه محمد بابا بردند
و امـري سـیّد کُـالل را » .این آن مرد است کـه مـا بـوی وی شـنیده بـودیم، مقتـدای روزگـار شـود«: کردند و گفتند

امـري » .و تـرا بحـل نکـنم اگـر تقصـري کنـی! در حقّ فرزندم بهاءالدّین تربیت و شفقت دریـغ نـداری«: فرمودند که
  ».مرد نباشم اگر در وصیت خواجه تقصري کنم«: فرمودند

چون خواستم که متاهّل شوم، جّد من مرا به حضرت خواجه محمـد «: اند کهفرمودهاجه بهاءالدّین میحضرت خو
چون به لِقای ایشان مشـرف شـدم،اول کرامتـی کـه . بابا فرستاد به سَماسی که برکت قدم ایشان به این منازل برسد

برخاستم و در مسجد ایشـان درآمـدم و مشاهده کردم آن بود که در آن شب در من نیازی و تضرعی پیدا شده بود، 
! الهـی: در آن میـان بـر زبـان مـن گذشـت کـه. دو رکعت گزاردم و سر به سجده نهادم و تضرع و نیاز تمام نمـودم

چـون بامـداد بـه حضـرت خواجـه ! قوّت کشیدن بار بالی خود و تحمل محنت محبـت خـود مـرا کرامـت فرمـای
آنچه رضای حضرت تو در آن اسـت، ایـن بنـدۀ ! الهی: باید گفت کهیدر دعا چنني م! ای فرزند: رسیدم، فرمودند

خود به دوستی بال فرستد به عنایـت خـود به حکمت  تعاىل اگر خداوند. ضعیف را بر آن دار به فضل و کرم خود
گسـتاخی . به اختیار طلب بال دشـوار اسـت. آن دوست را قوّت آن بار بدهد، و حکمت آن را بر وی ظاهر گرداند

اینجـا سـري : در خاطر من گذشت کـه. چون بخوردیم، قرصی به من دادند. بعد از آن، طعام حاضر کردند. ید کردنبا
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خوردیم و همني ساعت به منزل خواهیم رسیدن، این نان ما را به چه کـار آیـد؟ چـون روان شـدند، مـن در رکـاب 
در . باید داشـتخاطر را نگاه می: فرمودند، میشدای در باطن من پیدا میرفتم و اگر تفرقهایشان به نیاز تمام می

ان رسـیدند، بـه بشاشـت و نیـاز تمـام پـیش آمـد چـون نـزول فرمودنـد، در آن فقـري اثـر . راه به منـزل یکـی از محبـّ
سر شري حاضر اسـت، وىل نـان : گفت! حقیقت حال چیست؟ براستی بازنمای: گفتند. اضطرابی مشاهده نمودند

و مرا از مشاهدۀ آن احـوال . آن قرص را بیار که عاقبت به کار آمد: کردند و فرمودند کهخواجه توجه به من . نیست
  ».یقني به حضرت ایشان زیادت شد

  سیّد امري کُالل، رحمه اللّه تعاىل -۴۴۳
وی خلیفۀ خواجه محمد بابای مذکور است، و خدمت خواجه بهاءالدّین را نسـبت صـحبت و تعلـم آداب سـلوک 

  .کر از ایشان استطریقت و تلقني ذ
! فرزنـد بهـاء الـدّین«: خدمت امري خواجه را طلبیدنـد وروی بـه ایشـان کردنـد و گفتنـد. روزی مجمعی عظیم بود

آنچه : گفته بودند که. در حق شما به تمامی به جای آوردم قدّس سرّه نَفَس حضرت خواجه محمد باباسماسیی را
و اشارت به » .چنان کردم! بهاءالدّین به جای آری و دریغ نداریدر حق فرزند از تربیت در حق تو به جای آورم، 

بشریت بريون آمد، امـا پستان را برای شما خشک کردم و مرغ روحانیت شما از بیضۀ «: سینۀ خود کردند و گفتند
رسد از ترک و تازیـک اکنون اجازت است هرجا که بویی به مشام شما می. مرغ همت شما بلندپرواز افتاده است

  »!لبید و در طلبکاری بر موجب همت خود تقصري مکنیدط
ظـاهر شـد، آن واسـطۀ ابـتال  رحمه اللّه چون این نَفَس از خدمت امري«: چنني آرند از حضرت خواجه که فرمودند

  ».بودبودیم از ابتال دورتر و به سالمت نزدیکرت میشد، که اگر بر همان صورت متابعت امري می
چون استاد شاگرد را تربیت کند، هر آینه خواهد که اثر تربیت خـود «: واجه را گفتندروزی خدمت امري حضرت خ

را در شاگرد مطالعه کند تا وی را اعتماد شود بر آن که تربیت وی جایگري افتاده است و اگر خللی در کار شـاگرد 
هیچ کس دست تصـرف بـر فرزند من امري برهان حاضر است و «: آنگاه فرمودند» .بیند آن خلل را اصالح نماید

در نظر من به تربیت وی مشغول شوید تا اثر آن را مطالعـه نمـایم و . وی ننهاده است و تربیت معنوی نکرده است
حضرت خواجه مراقب نشسته بودند و متوجه خدمت امري سید شده، و از غایـت » .مرا بر صفت شما اعتماد شود

حضرت خواجـه امتثـال » .باید کردتوقف نمی«: امري فرمودند خدمت. رعایت ادب در امتثال آن امر متوقف گشته
در حال آثار آن تصـرف . امر ایشان کردند و متوجه باطن امري برهان شدند و به تصرف در باطن وی مشغول شدند

  .در باطن و ظاهر امري برهان پیدا گشت و حاىل بزرگ در وی پدید آمد و اثر سُکر حقیقی ظاهر شد

  رحمه اللّه تعاىلقُثَم شیخ،  -۴۴۴
خـدمت خواجـه بهاءالـدّین بـر موجـب آن نَفَـس کـه . وی از مشایخ ترک است، از خانـدان خواجـه احمـد یَسَـوی

رسد از تـرک و تازیـک اکنون اجازت است هرجا که بویی به مشام شما می«: خدمت امري کُالل با ایشان گفتند که
خورد، پوست خربزه را در اول مالقات خربزه می. شیخ رفتندبه نزدیک قَُثم » !طلبید و در طلبکاری تقصري مکنید

سـه بـار . ایشان از غایت حرارتِ طلب، پوست را همچنان بر سبیل تربک به تمامی خوردند. سوی ایشان انداخت
سه شرت و چهار اسـب غایـب کـرده«: در همان مجلس خادم شیخ درآمد و گفت. در آن مجلس همچنني واقع شد

چهار کس از مریدان چنـان » !آنی یَخْشی تُوتُونگیز«: به حضرت خواجه کردند و به ترکی گفتندشیخ اشارت » .ام
را شـناخت ه هرکـ«: فرمودنـد قدّس سرّه حضرت خواجه. به هیبت در ایشان افتادند که گویی خونی در میان است
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خواجـه در » .و معرتض شودهای ایشان بکلی از ایشان نومید شود صفت مشایخ ترک نباشد، هر آینه از آن طریقه
شـرتان و اسـبان خـود «: بعـد از ادای نمـاز شـام خـادم درآمـد و گفـت. مراقبه به دو زانو درآمدند و متوجه گشتند

آخراألمـر ایشـان را . بودنـد رحمه اللّه خدمت خواجه دو سه ماه کمابیش در متابعت و مالزمت قُثَم شیخ» .آمدند
و سـالها چـون ازنـواحی نخشـب بـه بخـارا » .دهم تویی، و تو بر همه مقـدّم .مرا نُه پسراند«: تشریف داد و گفت

بیـنم در هـیچ کـس از طالبـان و این صفت طلبکاری که در تـو مـی«: آمدی، خواجه رعایت او کردندی، و او گفتی
  ».امصادقان مطالعه نکرده

یکـی از تیمهـای بخـارا درآمـد و و این قُثَم شیخ از غایت انقطاع و کمال بی تعلقی که داشـت در آخـر حیـات بـه 
ای بنشسـت و آنـان کـه بـا وی بودنـد از انواع سوداها کرد و بريون آمد و آثار صحت بر وی ظاهر بود، بر دکانچـه

» !زمان نقـل مـا رسـیده اسـت، کلمـۀ توحیـد را بـر موافقـت بگـوییم«: فرزندان و متابعان، همه را بخواند و گفت
  .جان تسلیم کردبگفت و دیگران بگفتند و در حال، 

  خلیل آتا، رحمه اللّه تعاىل -۴۴۵
رحمه اللّه تعاىل، که  شبی در اوایل این کار در خواب دیدم که حکیم آتا«: اند کهخدمت خواجه بهاءالدّین فرموده

چون بیدار شدم، صورت آن درویش در خاطر من بـود و . نمایندمرا به درویشی سپارش می انداز کبار مشایخ ترک
تـرا از مشـایخ تـرک ! ای فرزنـد: ای بود صالحه، والدۀ پدر من، آن خواب را با ایشان گفـتم، فرمودنـد کـهدهمرا ج

او را . بودم تـا روزی در بـازار بخـارا بـا او مالقـات واقـع شـدنصیبی خواهد بود و من دایم طالب آن درویش می
چـون بـه منـزل رفـتم، شـب . ای میسر نشدالمهشناختم پرسیدم، نام او خلیل بود، و در آن وقت با او مجالسه و مک

. ای میـوه برگـرفتم و نزدیـک او رفـتمپـاره. طلبد و ایام تريماه بـودقاصدی بیامد که آن درویش خلیل ترا می. رسید
آنچـه در خـاطر تسـت پـیش مـا عیـان : چون او را دیدم، خواستم که آن خواب را با او گویم، به زبـان ترکـی گفـت

حالت من دیگـر شـد و میـل خـاطر بـه صـحبت او بسـیار شـد و در صـحبت او احـوال . ستاست، حاجت بیان نی
  .شد از اوشگرف و چیزهای غریب عجیب مشاهده می

بایست نمـودن و در و بعد از مدتی او را پادشاهی مملکت ماوراء النّهر مسلم شد و مرا مالزمت و خدمت وی می
کرد، گاهی به لطف و گاهی بـه افتاد و بامن شفقت بسیار مییاوقات مالزمت نیز چیزهای بزرگ از او مشاهده م

آموخت و از آن جهت فواید بسیار به من رسید و در مقام سـري و سـلوک در ایـن راه عنف مرا آداب خدمت درمی
نمودم و قوی به کار آمد و مدت شش سال بر این طریق در خدمت او بودم که در مأل رعایت آداب سلطنت او می

افتـاد و بسـیار وقـت در محرم صحبت خاص او بودم، و پیش از ملک شش سال دیگر با او مصاحبت میدر خأل 
مرا خدمت کند در میان خلق بـزرگ شـود،  تعاىل هرکه از جهت رضای حقّ: گفتحضور خواص بارگاه خود می

ای آن ودر لحظـه بعد از این مدت چون مملکـت مجـازی او را زوال شـد. شد که مقصود او کیستو مرا معلوم می
کـه از  ملک و خدم و حشم هباءً منثوراً شد و بتمامی کار دنیا بر دل من سـرد شـد، بـه بخـارا آمـدم و در ریورتـون

  ».ساکن شدم دیههای بخاراست

  خواجه بهاءالّدین نقشبند، قدّس اللّه روحه - ۴۴۶
خدمت خواجه محمد بابای سَماسیی  ایشان را نظر قبول به فرزندی از. نام ایشان محمّد بن محمد البخاری است

امـا بـه حسـب حقیقـت ایشـان . است و تعلم آداب طریقت به حسب صورت از سـیّد امـري کُـالل، چنانکـه گذشـت
شـبی در «: انـد کـهفرمـودهاند، چنانچه میاند و تربیت از روحانیّت خواجه عبدالخالق غُجدوانی یافتهاُوَیسی بوده
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سه مزار متربک از مزارات بخارا رسیدم، به هر مـزار چراغـی دیـدم افروختـه، و مبادی احوال و غلبات جذبات به 
. بایست داد تا از روغن بريون آید و بتازگی برافروزددر چراغدان روغن تمام و فتیله، اما فتیله را اندک حرکت می
له شقّ شـد و تختـی بـزرگ مشاهده کردم که دیوار قب. در مزار آخرین متوجه قبله نشستم و در آن توجه غیبتی افتاد

  .پیدا شد، پردۀ سبز در پیش وی کشیده و گرداگرد آن تخت جماعتی
بـر : از آن جماعـت یکـی مـرا گفـت. خواجه محمد بابا را در میان ایشان شناختم، دانستم که ایشان از گذشـتگانند

احمـد صـدیق و خواجـه : اند، و آن جماعـت خلفـای ایشـان و بـه هـر یـک اشـارت کـردتخت خواجه عبدالخالق
وی و خواجه محمود انجري فَغْنَوی، و خواجه علی رامیتِنی، قدّس اللّه رَخواجه اولیای کَالن، و خواجه عارف رِیْوِگِ

ای، شـیخ ایشان را خـود در حـال حیـات خـود دریافتـه: و چون به خواجه محمد بابا رسید، گفت. تعاىل ارواحهم
آنگـاه آن جماعـت . اند که بالی نازل شده از برکت تـو دفـع شـودمت کردهاند و ترا آن کراتواند و ترا کالهی داده

تـرا از  سـبحانه گوشدار و نیک شنو که حضرت خواجۀ بزرگ سخنان خواهند فرمود که در سلوک راه حقّ: گفتند
  .از آن جماعت درخواستم که بر حضرت خواجه سالم کنم و به جمال مبارک ایشان مشرف شوم. آن چاره نباشد

آنگاه سخنانی که به مبـدأ سـلوک و وسـط و . جواب دادند. ه از پیش برگرفتند، پريی دیدم نورانی، سالم کردمپرد
آن چراغها کـه بـه آن کیفیـت بـا تـو نمودنـد، اشـارت و بشـارت : نهایت تعلق دارد، با من در میان آوردند و گفتند

باید آورد تا روشـن شـود و اسـرار ظهـور ر حرکت میاما فتیلۀ استعداد را د. است ترا به استعداد و قابلیت این راه
در همۀ احوال قدم بر جادّۀ امر و نهی نهی، و عمل بـه عزیمـت و سـّنت : کند و دیگر فرمودند و مبالغه نمودند که

پیشـوای خـود  صلّی اللّه علیه و سـلّم به جای آری و از رخصتها و بدعتها دور باشی، و دایماً احادیث مصطفی را
 رضـی اللّـه تعـاىل عـنهم و صحابۀ کرام او صلّی اللّه علیه و سلّم متفحّص و متجسّس اخبار و آثار رسولسازی، و 

شاهد صدق حال تو آن است که فردا علی الصّباح فـالن جـای : بعد از این سخنان، آن جماعت مرا گفتند! باشی
بعـد از آن متوجـه نَسَـف شـو بـه : و گفتنـد. بروی و فالن کار بکنی و تفصـیل آن در مقامـات ایشـان مـذکور اسـت

رسـیدم، خـدمت  قـدّس سـرّه چون به موجب فرمودۀ ایشان به نَسَف رفتم و به خدمت امري. خدمت سیّد امري کُالل
امري الطاف نمودند و التفاتها فرمودند و مرا تلقـني ذکـر کردنـد و بـه طریـق نفـی واثبـات بـه طریـق خفیـه مشـغول 

  ».دم به عمل به عزیمت، به ذکر عالنیه عمل نکردمساختند و چون درواقعه مأمور بو
به حکم جَذْبَـةٌ مِـنْ «: ایشان فرمودند» درویشی شما را موروث است یا مکتسب؟«: کسی از ایشان سؤال کرد که

  ».جَذَباتِ الْحَّق تُوازی عَمَلَ الثَّقَلَیْنِ، به این سعادت مشرف گشتم
  ».باشدنمی«: فرمودند که» باشد؟جهر و خلوت و سماع می در طریقۀ شما ذکر«: باز از ایشان پرسید که

بـه ظـاهر بـا خلـق و بـه بـاطن بـا حـق، : خلوت در انجمـن«: فرمودند» بنای طریقۀ شما بر چیست؟«: پس گفت
  .سبحانه و تعاىل

ـــــه وش ـــــرون بیگان  ازدرون ســـــو آشـــــنا و از ب
 

ــا روش کــم مــی ــدر جهــانایــن چنــني زیب ــود ان  ب
 

  ».اشارت به این مقام است) نور/۳۷(رِجالٌ التُلْهیهِمْ تِجارَةٌ وَالبَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ: فرماید کهمی سبحانه آنچه حقّ
: ایشـان را از ایـن معنـی سـؤال کردنـد، فرمودنـد. بوده اسـتگویند که حضرت خواجه را هرگز غالم و کنیزک نمی

  ».آیدبندگی با خواجگی راست نمی«
از سلسـله کسـی بـه جـایی نمـی«: فرمودنـد کـه» رسد؟لسلۀ حضرت شما به کجا میس«: کسی از ایشان پرسید که

  ».رسد
نفس خود را به بدی شناخته باشد  سبحانه نفسهای خود را تهمت نهید، که هر که به عنایت حقّ«: اندفرمودهو می

ند که گناه دیگری را بر خود ااز روندگان این راه بسیار بوده. و مکر و کید او را دانسته نزد او این عمل سهل است
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  ».اند و بار آن کشیدهنهاده
اشارت به آن است که در هر طَرْفـة العینـی ) نساء/۱۳۶(یا أَیُّهَا الَّذین آمَنُوا آمِنُوا بِاللّهِ :تعاىل قولُه«: اندفرمودهو می

: انـدفرمـودهمـی س سـرّهقـّد شـیخ جنیـد. نمـودبایـد باید کرد و اثبات معبود حقیقی مـینفی این وجود طبیعی می
  ».شصت سال است که در ایمان آوردنم«

نفی وجود نزدیک ما أقرب طرق است ولیکن جز به ترک اختیار و دیـد قصـور اعمـال حاصـل «: اندفرمودهو می
  ».شودنمی
  .تعلق به ماسوی روندۀ این راه را حجابی بزرگ است«: اندفرمودهو می

 تعلــــــق حجــــــاب اســــــت و بــــــی حاصــــــلی
 

ـــــــــلی واصـــــــــلیچـــــــــو پ ـــــــــدها بگس  یون
 

األیمانُ عَقْدُ الْقَلْبِ بِنفْیِ جَمیعِ ما تَوَلَّهَتِ الْقُلُوبُ إلَیْهِ مِنَ المَنـافِعِ : اند کهاهل حقیقت ایمان را چنني تعریف کرده
  ».وَالْمَضارِّ سِوَی اللّهِ، تعاىل

خريیّت در جمعیّت اسـت . آفتطریقۀ ما صحبت است، و در خلوت شهرت است و در شهرت «: اندفرمودهو می
! تَعـالَ نُـؤْمِنْ سـاعةً: و آنچـه آن بـزرگ فرمـوده اسـت کـه. و جمعیّت در صحبت به شرط نفـی بـودن در یکـدیگر

امیـد . از طالبان این راه با یکدیگر صحبت دارند در آن خري و برکۀ بسیار اسـتاشارت به آن است که اگر جمعی 
  ».هی به ایمان حقیقی شوداست که مالزمت و مداومت بر آن، منت

 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم طریقۀ ما عُروۀ وثقی است، چنگ در ذیل متابعت حضـرت رسـالت«: اند کهفرمودهو می
کردن است و در این طریقـه بـه انـدک عمـل، فتـوح  رضی اللّه تعاىل عنهم زدن است، و اقتدا به آثار صحابۀ کرام

  ».هر که از طریقۀ ما روی گرداند خطر دین دارد. ی بزرگ استبسیار است، اما رعایت متابعت سنت کار
دارد واقف حال خود صحبت می تعاىل باید که در زمانی که با دوستی از دوستان حقّطالب می«: اندفرمودهو می

را باشد و زمان صحبت را با زمان گذشته موازنه کند، اگر تفـاوت یابـد بـه حکـم أصَـبْتَ فَـالْزَمْ صـحبت آن عزیـز 
  ».غنیمت داند

محمد رسول اللّه خود را . الَّا اللّه اثبات معبود به حقّ، جلَّ جاللُه. ال إله نفی الهۀ طبیعت است«: اندفرمودهو می
مقصود از ذکر آن است که بـه حقیقـت کلمـۀ توحیـد برسـد و حقیقـت کلمـه آن . در مقام فَاتَّبعوِني درآوردن است
  ».بسیار گفنت شرط نیست. کلی نفی شوداست که از گفنت کلمۀ ماسوی به 

ای زمني در نظر این طایفه چون سـفره: اند کهگفتهمی علیه الرّحمةُ وَالرِّضوان حضرت عزیزان«: اند کهفرمودهو می
  ».چون روی ناخنی است، هیچ چیز از نظر ایشان غایب نیست: گوییماست، و ما می

  ».سیدن، اما به سرّ معرفت رسیدن دشوار استتوان ربه سرّ توحید می«: اندفرمودهو می
در . انـدذکـر کـرده بـودهاند، یکی از بزرگزادگان خراسان را تعلـیم رفتهوقتی که حضرت خواجه به سفر مبارک می

فرمودنـد » .فالن کس به تکرار سَبَق ذکر که تعلیم گرفته بود، کـم مشـغوىل کـرد«: وقت مراجعت با ایشان گفتند که
همـني «: فرمودنـد کـه» .آری«: گفـت» ما را هیچ خـواب دیـدی؟«: پس از وی پرسیدند که» .ستباکی نی«: که

باشـد، امیـد اسـت کـه ای بـه ایـن عزیـزان مـیشود کـه هـر کـه را انـدک رابطـهاز این سخن معلوم می» .بس است
  .آخراألمر ملحق به اینان گردد و آن سبب نجات ورفع درجات وی شود

اوّل «: فرمودنـد» .داردفالن کس رنجور است، توجه خاطر شریف دریوزه می«: شخصی در حضرت ایشان گفت
  ».باید، آنگاه توجه خاطر شکستهبازگشت خسته می

با وجود چندین بـار گنـاه بـر روی زمـني . کرامات ما ظاهر است«: فرمودند. از خدمت ایشان طلب کرامات کردند
  ».توانیم رفتمی
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درپـیش جنـازۀ شـما کـدام آیـت خـوانیم؟ : پرسـیدندکه قـدّس سـرّه بوسعید ابـوالخرياز شیخ ا«: اند کهفرمودهو می
  : این بیت خوانید. آیت خواندن کار بزرگ است: فرمودند که

 چیســــت از ایــــن خــــوبرت در همــــه آفــــاق کــــار
 

 »دوســت رســد نــزد دوســت یــار بــه نزدیــک یــار
 

  :در پیش جنازۀ ما این بیت خوانید: اندپس حضرت ایشان فرموده
ــــــــــو ــــــــــده در کــــــــــوی ت  مفلســــــــــانیم آم

 

ــــــــــه از جمــــــــــال روی تــــــــــو  شــــــــــیء للّ
 

ت خواجه بهاءالـدّین از قنسبت سلوک و طری«: پرسیدند که رحمه اللّه تعاىل از خدمت موالنا جالل الدّین خالدی
دویسـت سـال زیـاده اسـت تـا ! سخن از متقدمان گوییـد«: فرمود که» متأخّران مشایخ به طریقۀ که مناسبت دارد؟

ع ظهور آثار والیت که بر خدمت خواجه بهاءالدّین بـه عنایـت الهـی شـده اسـت، بـر هـیچ کـس از مشـایخ این نو
  ».طریقت از متأخّران نشده است

من خردسال بـودم، «: وی گفت که. شیخ قطب الدّین نام، پريی از اصحاب خواجه، به خراسان تشریف آورده بود
آوردم، مـرا چون کبوتر بچگـان مـی! ای چند بیاورو و کبوتر بچهبه فالن کبوترخان ر: حضرت خواجه مرا فرمود که

چون کبوتر بچگان را پختنـد . خاطر به آن میل کرد که یک کبوتر بچه زنده نگاهداشتم و به حضور خواجه نیاوردم
  ».فالن کس نصیب خود زنده گرفته است: و بر حاضران قسمت کردند، مرا ندادند و گفتند

نبه، سیم ماه ربیع األوّل، سنۀ احدی و تسعني و سـبعمائة بـوده اسـت، قـدّس اللّـه تعـاىل وفات ایشان در شب دوش
  .روحه

  خواجه عالء الّدین عطّار، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۴۷
ام . نام وی محمدبن محمد البخاری است از کبار اصحاب خواجه بهاءالدّین بوده است، و حضـرت خواجـه در ایـّ

عالءالدّین خیلی بار بر مـا سـبک «: فرموده کهکرده و مییاری از طالبان به ایشان میحیات خود حوالۀ تربیت بس
کرده است، الجرم انوار والیت و آثار آن علی الوجه األتّـم األکمـل از ایشـان بـه ظهـور پیوسـته اسـت و بـه یمـن 

کمـال رسـیدند و مرتبـۀ  عد و نقصان به پیشـگاه قـرب وصحبت و حسن تربیت ایشان بسیاری از طالبان از پایگاه بُ
  ».تکمیل و اکمال یافتند

نیف الکـرباءِ المـدققّني، صـاحب التّصـااین فقري از بعض عزیزان شنیده است که قدوة العلماءِ المحقّقـني، و أسـوة 
کـه توفیـق انخـراط در سـلک اصـحاب ایشـان رحمه اللّـه،  الفائقة و التّحقیقات الرّائقة، السیّد الشّریف الجرجانی

صـحبت بـه تـا مـن «: گفته کـهبارها می وده است و نیاز و اخالص تمام به خادمان و مالزمان ایشان داشتهیافته ب
ار رحمه اللّـه تعـاىل شیخ زین الدین علی کَال  قـدّس سـرّه نرسـیدم از رفـض نرسـتم، و تـا بـه صـحبت خواجـه عطـّ
  ».نپیوستم خدای را نشناختم

قـدس اللّـه  انـد، خـدمت خواجـه محمـد پارسـافرمودهصحبت میبعضی از کلمات قدسیۀ ایشان را که در مجالس 
  :گردداند و چندی از آن به نیت تربّک و اسرتشاد مذکور میدر قید کتابت آورده بوده روحهما

باید ای غافل نمیباید دید و از امیدواری به آن عنایت بی علّت و طلب آن عنایت لحظهسابقۀ عنایت ازىل را می
باید شمرد و ترسـان و لـرزان بـود از بزرگ می سبحانه باید داشت و اندک حق راخود را نگاه میبود واز استغنا 

  .ظهور استغنای حقیقی
یـا نگاهداشـت خطـرات، یـا مطالعـۀ ذکـر دل کـه گویـا گشـته باشـد، یـا : خاموشی از سه صفت باید که خاىل نبـود

  .مشاهدۀ احوال که بر دل گذرد
اختیار طبیعی که مدت بیست سال در نفی آن بودیم، ناگاه به نسبت . ن دشوار باشدخطرات مانع نبود، احرتاز از آ
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خطرات را منع کردن کـار قـوی اسـت و بعضـی برآننـد کـه خطـرات را اعتبـاری . ای گذشت، اما قرار نیافتخَطْره
  .نیست، اما نباید گذاشت تا متمکّن گردد که به تمکّن آن سُدّه در مجاری فیض پدید آید

این دایم متفحّص احوال باطن باید بود و خود را به نفس زدن تهی کردن ظاهراً به امـر مرشـد، در حضـور یـا بنابر
غیبت، برای نفی خطرات است که تمکن یافته است در باطن و سبب آن آن است که هر معنیی در لبـاس صـورتی 

  .باید کردنتهی میبود به هر وقت خود را به نفس زدن از خطرات موانعی که تمکن یافته است، 
. درخود رفنت است و از خود رفنت، و اصل معتـرب در راه ایـن اسـت و عالمـت در خـود رفـنت از خـود رفـنت اسـت

عشق هر که بیشرت غیبـت او . به قدر عشق است و نتیجۀ محبت مفرطه است سبحانه غیبت از خود و حضور با حقّ
  .از خود و حضور با معشوق بیشرت

طالب پوشیده شود و فراموش گردد، فنا بود و چون هستی سالک هم بر سـالک پوشـیده  چون ملک و ملکوت بر
  .شود، فنای فنا بود

و بعد از مذاکرۀ علم بیست بار کلمۀ استغفار را گفنت مدد است در سعی و توجـه کـه  نماز بعد از هر نمازی از پنج
  .ذکر کرده شد

انـد در این زمان به ذکر خفیه کـه مشـغول. ، یا بر پشت فایده ندهدصیقل بر روی آینه باید، بر دستۀ آینه، یا بر پهلو
از طـرف » .ال إلـه الّـا اللّـه«: مقصود بسیار گفنت نیست، در یک نفس سه کرّت گوید. گویند نه به دلبه معده می

یش از شـود پـاز جانب چپ بريون آرد، بی مجاهده نمـی» محمّد رسول اللّه«راست آغاز کند و به دل فرود آرد و 
  :گویدمی رحمه اللّه شیخ عطّار. صبح و بعد از شام در خلوت و فراغت از خلق

ــــــد ــــــون از دل چکی ــــــره خ  صــــــدهزاران قط
 

 ای زان یــــــــــافتمتــــــــــا نشــــــــــان قطــــــــــره
 

  .نُه کرّت گوید یا هژده کرّت، اگر نتیجه ندهد از سر گريد ـَسفـَیا در یک ن
توانـد گـرفنت کـه صـفت آن رت کننده به همان مقدار فـیض مـیزیا روح اللّه تعاىل ارواحهم از مزارات مشایخ کبار

اگرچـه قـرب صـوری را در زیـارت . بزرگ را شناخته است و به همان صفت توجه نموده و در آن صفت درآمـده
در حدیث نبـوی . مشاهد مقدّسه آثار بسیار است، اما در حقیقت توجه به ارواح مقدّسه را بُعد صوری مانع نیست

بیان و برهان این سخن است و مشاهدۀ صـور مثالیـۀ اهـل قبـور، کـم اعتبـار دارد در » لیَّ حَیْثُما کُنْتُم،صَلُّوا عَ«که 
مـی قدّس اللّـه تعـاىل روحـه و با این همه خواجۀ بزرگ. جنب شناخنت صفت ایشان در آن توجه و در آن زیارت

و ایـن بیـت بـر زبـان » .حـقّ، عزّوجـلّبودن أحّق و أوىل اسـت از مجـاورت خلـق  سبحانه مجاور حقّ«: فرمودند
  :مبارک ایشان بسیار گذشتی که
 مــــــردان را پرســــــتیرتــــــو تــــــا کــــــی گــــــو

 

 بــــــه گــــــرد کــــــار مــــــردان گــــــرد و رســــــتی
 

و روح آن  سـبحانه باید که توجه به حقّ بـودمی رضی اللّه تعاىل عنهم اجمعني مقصود از زیارت مشاهد اکابر دین
ه حقّ گردانیدن، چنانکه در حال تواضع با خلق باید که هرچند تواضع ظاهراً بـا برگزیدۀ حقّ را وسیلۀ کمال توجّه ب

مـر خـدای را باشـد،  باشد، زیرا تواضع با خلق آنگاه پسـندیده افتـد کـه خـاصّ سبحانه خلق بود به حقیقت با حقّ
  .به آن معنی که ایشان را مظاهر آثار قدرت و حکمت بیند والّا آن ضعت بود نه تواضع عزّوجلّ
ۀ وزارت و تصـرف بـاز طریق مراقبـه بـه مرت. مراقبه از طریق نفی و اثبات اعلی است و اقرب است به جذبهطریق 

توان رسید، و اشراف بر خواطر و به نظر موهبت نظـر کـردن و بـاطنی را منـور گردانیـدن از در ملک و ملکوت می
ول دلها حاصل است و این معنی را جمع و قبول از ملکۀ مراقبه، دوام جمعیت خاطر و دوام قب. دوام مراقبه است

  .نامندمی
به اجماع علما در نَفَـس اخـري بلنـد گفـنت و «: انداند از ذکر عالنیه، فرمودهسؤال کرده رحمه اللّه تعاىل عزیزان را
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  ».تلقني کردن جایز است و درویش را هر نفسی نفس اخري است
بعـد از نمـاز خفـنت، شـب چهارشـنبه، بیسـتم رجـب، سـنۀ اثنتـني و  قُـدِّسَ سِـرُّه وفات حضرت خواجـه عالءالـدّین

  .ثمانمائه بوده است، و روضۀ مطهّرۀ ایشان در ده نوچغانیان است

  خواجه محمّد پارسا، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۴۴۸
اصـحاب ایشان نیز از کبار . نام ایشان محمد بن محمد بن محمود الحافظی البخاری است، قدّس اللّه تعاىل روحه

انـد، و بـه در حـقّ ایشـان فرمـوده قـدّس سـرّه و حضرت خواجـۀ بـزرگ. اند، قدّس اللّه تعاىل روحهخواجۀ بزرگ
قدّس اللّه تعـاىل  حقّی و امانتی که از خلفای خاندان خواجگان«: حضور اصحاب خود با ایشان خطاب کرده که

اسـت، آن امانـت را بـه شـما سـرپدیم، چنانکـه  به این ضعیف رسیده است و آنچه در این راه کسب کرده اسرارهم
ایشـان » .بایـد رسـانیدمـی سـبحانه باید کرد و آن امانت را به خلق حـقّقبول می. برادر دینی، موالنا عارف، سرپد
  .تواضع نمودند و قبول کردند

ظهـور مـا مقصـود از «: انـدو در مرض اخري، در غیبت ایشان در حضور اصحاب و احباب، در حق ایشان فرمـوده
شـود جهـانی از او منـور مـیاگـر مشـغول مـی. اماو را به هر دو طریق جذبه و سـلوک تربیـت کـرده. وجود اوست

  ».گردد
ۀ بـرخ در کتـاب قُـوت  رضـی اللّـه عنـه و در محلی دیگر صفت بُرْخ، به نظـر موهبـت او را کرامـت کردنـد، و قصـّ

  .القلوب مذکور است
  .ا نفس بخشیدند تا هرچه گوید آن شودو در محلی دیگر به نظر موهبت وی ر

کند، به حکم حدیث صحیح إنَّ مِنْ عِبادِ اللّهِ مَنْ آن می تعاىل گوید حقّهرچه او می«: و در محلی دیگر فرمودند
  ».گویدگویم بگوی او نمیمی. لَأَبَرَّهُ سُبْحانَهُ لَوْاقْسَمَ عَلَی اللّه

ودند و او را اجازت دادند بـه عمـل بـر موجـب آنچـه دانـد از دقـایق و و در محلی دیگر او راتلقني ذکر خفیه فرم
  .حقایق آداب طریقت و تعلیم آن، اىل غري ذلک من التّشریفات الّتي التُعَدُّ وَالتُحْصی

ه لوة و  و چون در محرم سنۀ اثنتني و عشرین و ثمانمائه بـه نیـت طـواف بیـت اللّـه الحـرام و زیـارت نبیـّ علیـه الصـّ
بخارا بريون آمدند و از راه نَسَف به صَغانیان و ترمذ و بلخ و هرات، بـه قصـد دریافـت مـزارات متربّکـه  از السّالم

روان شدند، همه جا سادات و مشایخ و علما مقدم شریف ایشان را مغتنم شمردند و به اکرام و اعزاز تمـام تلقـی 
نماید که در اواخـر جمـادی االوىل س چنان میو به قیا گذشتندآید که چون ازوالیت جام میبه خاطر می. نمودند

پدر این فقري با جمعی کثري از نیازمندان و مخلصـان بـه قصـد  ،یا اوایل جمادی االخری بوده باشد از سال مذکور
یکی از متعلّقان را گفت که مرا بـر دوش . زیارت ایشان بريون آمده بودند و هنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود

ایشان التفات نمودند و یک سر نبات کرمانی عنایـت فرمودنـد، . حفّۀ محفوف به انوار ایشان داشتگرفته پیش م
هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم من است و لذت دیدار مبارک ایشان در . و امروز از آن شصت سال است

قـدّس  به خانـدان خواجگـانو همانا که رابطۀ اخالص و اعتقاد و ارادت و محبتی که این فقري را نسبت . دل من
دارم کـه بـه یمـن همـني رابطـه در زمـرۀ و امید مـی. واقع است، به برکت نظر ایشان بوده باشد اللّه تعاىل ارواحهم

  .جوده محبان و مخلصان ایشان محشور گردم، بمنّه و
ت و فـی گذشـته اسـاند به واسطۀ حـرارت هـوا و خـوف راه، میـان اصـحاب سـخنی مـیو چون به نشابور رسیده

انـد، بـه تفـأّل گشـاده قدّس سرّه دیوان موالنا جالل الدّین رومی را. الجمله فتوری به عزیمتها راه یافته بوده است
  :این ابیات برآمده
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 رویــد ای عاشــقان حــّق بــه اقبــال ابــد ملحــق
ــه ــان اللّ ــق و ام ــه توفی ــن ره ب ــان ای ــارک بادت  مب

 

 روان باشید همچون مه بـه سـوی بـرج مسـعودی
 شهری و هر جایی به هر دشتی که پیمـودی به هر

 

  :انداز آنجا این مکتوب به بخارا فرستاده بوده
حمیـتْ وسـائر بـالد المسـلمني  بأسمه سبحانه، نوشته شد این مکتوب در روزی که بريون آمده شده بود از نیسابور

عشـرین و ثمانمائـه در حـال و آن روز یـازدهم بـود از جمـادی االخـری، سـنۀ اثنتـني و  عني اآلفـات و المخافـات
و قـوت قلـب و قـوت یقـني بـه فـیض  جـّل ذکـره صحت و سالمت و رفاهیت و وثوق تمام به فضل و اکرام الهی

 یَتفَأَّلُ وَالیَتَطیّرُ، و قال رَسُولُ اللّهِ صَلَّی اللّهُ علیه و سَلَّمَ به حکم اشارات و بشارات کان رَسُولُ اللّهِ. فضل نامتناهی
  .وَهذا حَدیثٌ متَّفِقٌ عَلی صِحَّتِه. لَمْ یَبْقِ مِنَ النُّبُّوَّةِ إلَّا الْمُبَشِّراتُ یَراهَا المُؤْمِنُ أَوْیُری لَهُ :علیه و سلّم صلّی اللّه

ـــــــوْثي ـــــــدیثُک غَ ـــــــدی حَ ـــــــیَّ الهُ ـــــــا نَب  ی
 

ـــــــــــائي ـــــــــــابکُم وَالْتِج ـــــــــــامیِ به  وَاعْتِص
 

انـد، انـد و ارکـان حـج تمـام گـزاردهمحرتمه رسـیدهو چون در کنف صحت و عافیت و سالمت و رفاهیت به مکۀ 
انـد در اند و از آنجـا متوجـه مدینـه شـدهکردهایشان را مرضی عارض شده است، چنانکه طواف وداع در عماری 

  :اند و امال فرموده کهراه اصحاب را طلبده
  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ 

فی ضَحْوَةِ یوم السّبت، التّاسع عشر من ذی الحجّة، سنة اثنتني و  ه تعاىل سرّهقدّس اللّ جاءَ نی سیّد الطّائفه، الجنید
ا نـو نحن نسري مع الرَّکـب، و أ زادها اللّه تعاىل تکریماً و برکاتٍ عشرین و ثمانمائة، عند انصرافنا من مکّة المبارکة

فحفظتُ هذه الکلمة و سوّرتُ بها، ثـمّ . مقبول القصد: فی زیارته و بشارته رضی اللّه عنه بني النّومِ و الیَقْظة، فقال
  .الحمدللّه علی ذلک. استیقظتُ من الحالة الواقعة بنيَ النّوم و الیقظة

  :شود کهاند که ترجمۀ آن این میو بعد از آن کلمات دیگر هم به عبارت عربی امال فرموده
است جامعۀ تامّه و بشارتی است شـاملۀ عامّـه مـا ای واقع شد، کلمه قدّس سرّه این کلمۀ واحده که از سیّد الطایفه

ای کـه را و اوالد ما را و اصحاب و احباب و حاضر و غایب ما را، زیرا که قصد مادر ایـن مشـاعر عظـام و ادعیـه
کرده شد به هر موقف و مقام، مصالح دینی و دنیوی همه بود و آن قصد به مقتضای این بشارت مقرون بـه قبـول 

  .حمداً طیّباً مبارکاً یوافی نعمه و یکافی مزیده انهسبح و الحمدللّه
بشـارتها یافتـه، و آن  صلّی اللّه علیه و سـلّم اند و از حضرت رسالتو روز چهارشنبه، بیست و سیم به مدینه رسیده

دت و زیـا» .همینهاسـت«: انـد کـهانـد، فرمـودهچـون مطالعـه کـرده. اند تا بر آن زیادت کننـدمسوّدۀ امال را طلبیده
موالنا شمس الدّین فَنّاری رومی و اهل مدینـه و قافلـه . اندو روز پنج شنبه به جوار رحمت حق پیوسته. اندننوشته

قبّۀ شـریفۀ امريالمـؤمنني، عبـاس، اند، در جوار اند و شب جمعه در آن منزل مبارک نزول فرمودهبر ایشان نماز کرده
از مصر سنگی سفید تراشیده آورده است  رحمه اللّه تعاىل الخوافیرضی اللّه تعاىل عنه و خدمت شیخ زین الدین 

  .و لوح قرب ایشان ساخته و به آن از سایر قبور ممتاز است
 که از مخصوصان ولد بزرگوار ایشان، خواجه برهان الدّین ابونصر، رحمه اللّـه تعـاىل، بـوده اسـت یکی از ثقات 

در آن وقـت کـه «: چنـني فرمودنـد کـه رحمـه اللّـه تعـاىل بونصـرچنني گفته است که خدمت خواجه برهـان الـدّین ا
چون حاضر شـدم، روی مبـارک ایشـان را گشـادم تـا . شدند، بر بالني ایشان حاضر نبودمخدمت والد من فوت می

قلق و اضطراب من زیادت شد به پایان پای ایشان آمدم و روی خود بر . چشم بگشادند وتبسم نمودند. نظری کنم
   ».نهادم، پای خود باال کشیدندشان کف پای ای

بـه بعضـی از اکـابر عجـم رسـید، ایـن  که در مدینۀ رسول، صلّی اللّه علیـه و سـلم، نقـل کردنـد و چون خرب ایشان
  ».هم آنجا یازید که از آنجانازید«: عبارت فرمود که
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نـد، در وقـت وداع کردچون حضرت خواجه عزیمت حجـاز مـی«: گوید کهیکی از مریدان و معتقدان خواجه می
  ».رفتیم و رفتیم: خواجه شما رفتید؟ فرموند که: گفتم

  :اندو از انفاس متربّکۀ ایشان است که به یکی از اصحاب نوشته بوده
باشد و علی الدّوام به نسبت آن بـرادر منتظـر نظـرات خاطر این فقري دایماً نگران احوال ظاهری و باطنی شما می

  .بودبی علیت الهی می
ابِقنيَ: فرموده است قدّس اللّه تعاىل روحه د الطایفه جنیدسیّ احِقنيَ بِالسـّ و بـا . إنْ بَدَتْ عَیْنٌ مِنَ الْکَرَمِ أَلْحَقَتِ اللـّ

کوشـش را مگـذار و بخشـش : آن کـه قدّس اللّه تعاىل ارواحهم اجمعـني این همه اصل معترب است نزد کربای دین
  !دارچشم می

بـه تشـرع و : طریقت به چه تـوان یافـت؟ فرمودنـد: سؤال کردند که اللّه تعاىل روحه قدّس و حضرت خواجۀ ما را
دیگر بعدَ المحافظة علی االمر الوسط فی الطّعام الفـوق الشّـبع وال الجـوع المفـرط، در تقلیـل منـام علـی طریـق 

ه احـد، بـه توجـه در ئني و قبل الصّبح بحیث الیطّلـع علیـااعتدال المزاج کوشیدن، علی الخصوص احیاء بني العش
خود رفنت و نفی خواطر، علی الخصوص خاطر تمنّی به نسبت حال و ماضی و استقبال، نیک مؤثّر است فی رفـع 

و اذا نطـق اللّسـان  سـبحانه و دیگر اذا سکت اللّسان عن فضول الکالم نطق القلـب مـع اللّـه. الحجب عن القلب
متَ لسانه و و الصمت بالقلب عن خواطر األکوان، فمن ص الصّمت باللسان: سکت القلب و الصّمتُ علی قسمني

زرُه، و من صمت لسانه و قلبه ظهر له سرّه و تجلی له ربّه، عزّوجلّ، و من لم یصـمت بلسـانه لم یصمتْ قلبه خّف و
والبقلبه کان مملکة للشیطان و سُخْرة له، اعاذنا اللّه من ذلک و من صمت قلبـه و لـم یصـمت بلسـانه، فهـو نـاطق 

  .بلسان الحکمة ساکت عن فضول الکالم، رزقنا اللّه تعاىل ذلک بفضله و کرمه

  خواجه ابونصر پارسا، رحمه اللّه تعاىل -۴۴۹
ــن  ــد ب ــدبن محم ــدین ابونصــر محم ــود، خواجــه حــافظ ال ــۀ وی ب ــرۀ شــجرۀ طیبّ ــه جــای وی ثم ــد از وی ب و بع

سوم طریقت را به والد بزرگـوار خـود رسـانیده که پایۀ علوم شریعت و ر رحمه اللّه تعاىل محمدالحافظی البخاری
ای بودنـد کـه هرگـز از در سرت حال و تلبیس بـه مثابـه. بودند و در نفی وجود و بذل موجود کار را از وی گذرانیده

اگـر از . اند، و از علوم این طایفه بلکه از سـایر علـوم چیـزی دانسـتهایشان ظاهر نشدی که در این راه قدمی نهاده
چون کتاب بگشـادی، یـا همـان محـل برآمـدی کـه آن » .به کتاب رجوع کنیم«: ال کردندی، فرمودی کهایشان سؤ

  .مسأله بودی، یا یک دو ورق پس و پیش، کم از این تخلف کردی
از . رفتو مصنفات وی می قدّس اللّه تعاىل سرّه روزی در مجلس شریف ایشان ذکر شیخ محیی الدین بن العربی

: انـد کـهفرمـودهو نیـز مـی» .فصوص جـان اسـت و فتوحـات دل«: اند کهفرمودهد که ایشان میوالد خود نقل کردن
  ».گرددقوی می صلّی اللّه علیه و سلّم داند وی را داعیۀ متابعت حضرت رسالتهرکه فصوص را نیک می«

  .يف شهور سنة خمس و ستّني و ثمانمائة و قرب ایشان در بلخ است رحمه اللّه تُوُفّی

  خواجه حسن عطّار، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۰
انـد و بـه صـفت ای قـوی داشـتهایشان فرزند خدمت خواجه عالءالدّین عطّارند و ثمرۀ شجرۀ والیت ایشان جذبه

اند و وی را از مقام حضور و شـعور بـه ایـن عـالم بـه کیفیـت کردهاند تصرف میخواستهجذبه هرگاه در هر که می
دره بعـد از نیدهرساشعوری میبیخودی و بی اند و ذوق غیبت و فنا، که بعضی از ارباب سلوک را علـی سـبیل النـّ

در همۀ ماوراءالنّهر و خراسان، کیفیت تصرف ایشان در طالبان و زایـران . چشانیدهشود میمجاهدۀ بسیار میسر می
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غیبـت و بیخـودی  هر که به دست بوس شریف ایشان مشـرف شـدی، از پـای بیفتـادی و دولـت. اشتهار تمام دارد
را ه هـر کـ. چنني استماع افتاده است که یک روز بامداد از خانه بريون آمدند و کیفیتی غالب داشتند. دست دادی

  .نظر بر ایشان افتاد، همه را کیفیت بیخودی روی نمود و بیخود بیفتادند
بیخودی و حريت ازوی ظاهر یکی از درویشان ایشان به عزیمت سفر مبارک به هرات رسید، آثار جذبه و غیبت و 

نمود که وی را امری باطنی فرو گرفته است و بـه آمـد شـد خلـق و گذشت، چنان میگاهی که در بازارها می. بود
  .گفت و گوی ایشان چندان شعوری ندارد

کار آن درویـش بـیش از ایـن نیسـت «: فرمودند کهمی رسیدکه این فقري به خدمت ایشان می عزیزی از این سلسله
دارد و به برکت این نگاهداشت صـفت جذبـه باشد و نگاه میه علی الدّوام صورت خواجه حسن را مراقب میک

  ».ایشان به وی سرایت کرده
انـد و بیمـاری آمـدهگاهی به زیر بار بیمـاران درمـی چنانکه طریقۀ سلسلۀ خواجگان است و خدمت خواجه حسن

اند، یکی از اکابر آنجـایی را، کـه ت سفر مبارک به شرياز رسیده بودهدر وقتی که به عزیم. اندداشتهایشان را برمی
خدمت خواجه به زیـر بـار . نسبت به ایشان ارادت و اخالص تمام واقع شده بوده است، مرضی طاری گشته بوده

  .اند و در آن مرض نقل فرمودهآن عزیز صحت یافته و خواجه مریض شده. اندوی درآمده بوده
شب دوشنبه، عید قربان، سنۀ سّت و عشـرین و ثمانمائـه بـوده اسـت و نعـش مبـارک ایشـان را از  و نقل ایشان در

  .اندشرياز به والیت صَغانیان، که مدفن والد بزرگوار ایشان است، نقل کرده

  موالنا یعقوب چَرْخی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۵۱
بلکـه از  اب خواجـه عالءالـدّین عطّارنـد،و از اصـح کـه یکـی ازدیههـای غـزنني اسـت انـددر اصل از چَرْخ بوده
 قدّس سرّه اند و بعد از وفات خواجۀ بزرگ به صحبت خواجه عالءالدّینبوده قدّس سرّه اصحاب خواجۀ بزرگ

  .اندرسیده
مـا بخـود : رسیدم، فرمودنـد کـه قدّس سرّه اول بار که به صحبت خواجۀ بزرگ«: اند کهفرمودهو از وی آرند که می

  ».کنند ما نیز قبول کنیمامشب ببینیم، اگر ترا قبول می. نیمککاری نمی
ایـن در بـر : تر نگذشته بود که در فکر آن بـودم کـههرگز شبی از آن بر من سخت«: اند کهفرمودهخدمت موالنا می

ت خواجه قبول کردند، اما تو در صحب: من به قبول بگشایند یا ردّ کنند؟ چون بامداد پیش ایشان رفتم، فرمودند که
بعد از آن من به والیت بدخشان افتادم و خدمت خواجه عالءالدّین بعد از وفات خواجۀ . عالءالدّین خواهی بود

حضـرت خواجـه فرمـوده بودنـد کـه در : پس کسی پیش من فرستادند که. بزرگ به صغانیان آمدند و متوطن شدند
   ».صحبت ایشان بودم پیش ایشان رفتم و مادام حیات ایشان در. صحبت ما خواهی بود

بـه  ادام اللّه تعاىل ظالل ارشاده علی مفارق الطـالبني و جناب مخدومی، ارشاد مآبی، خواجه ناصرالدّین عبیداللّه
متوجـه والیـت . در هرات بودم، مرا داعیۀ خدمت موالنا یعقوب پیدا شـد«: اند، فرمودند کهصحبت ایشان رسیده

شد کـه آن راه را تمـام و از سخنان ایشان چنان معلوم می» .ر آنجا رسیدمصغانیان شدم و به محنت و مشقت بسیا
چون به صحبت ایشان مشرف شدم، بر روی مبارک ایشـان انـدک بیاضـی، «: فرمودند که. یا اکثر پیاده رفته بودند

باشد، بود و با مـن در لبـاس سیاسـت و درشـتگویی ظـاهر شـدند و چنـدان سیاسـت که موجب نفرت طبیعت می
بسـیار . ودند و درشت گفتند که نزدیک بود که باطن من از ایشـان منقطـع شـود و مـرا یـأس تمـام حاصـل گـرددنم

بار دیگر که به مجلس شریف ایشان رسیدم، بر من به صفت محبوبی چنان ظاهر شـدند کـه . محزون و مغموم شدم
این وقت که خدمت خواجـه ایـن  و در» .هرگز هیچ کس را چنان محبوب ندیده بودم و با من لطف بسیار نمودند
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فرمودند در نظر این فقري به صورت عزیزی برآمدنـد کـه مـرا رابطـۀ ارادت و محبـت تمـام بـه نسـبت وی سخن می
مـرا تصـور آن شـد کـه شـاید آن صـورت . بودو چندگاه بود که از دنیا رفته بود و فی الحال خلع آن صـورت کردنـد

از بعض همراهان شنیدم که وی هم آن را مشاهده کرده بود و عقیدۀ ایـن بعد از آن . همني در خیال من بوده باشد
فقري آن است که آن خلع و لبس صورت به شـعور و اختیـار ایشـان بـود، اثبـات آن معنـی را کـه از خـدمت موالنـا 

  .یعقوب نقل کردند
آیـد چـون عزیـزی مـی طالبی که به صحبت«: اند کهفرمودهچنني استماع افتاده است که خدمت موالنا یعقوب می

  ».باید داشتباید آمد، چراغ مهیا ساخته و روغن و فتیله آماده کرده، همني گوگردی به آن میخواجه عبیداللّه می
پـیش  رحمهمـا اللّـه تعـاىل خدمت موالنا یعقوب با شیخ زین الدین خـوافی: خدمت خواجه عبیداللّه فرمودند که 

شیخ زین الدّین به حل وقـایع و : گویندروزی از من پرسیدند که می. انددهموالنا شهاب الدّین سريافی هم سبق بو
سـاعتی از خـود غایـب . آری، چنان است: گفتم. نمایند و در آن باب اهتمام تمام دارندتعبري منامات مشغوىل می

  :را خواندند چون حاضر شدند، این بیت. شدندشدند و طریقۀ ایشان چنان بود که ساعةً فساعةً از خود غایب می
 چــــو غــــالم آفتــــابم همــــه ز آفتــــاب گــــویم

 

 »نه شبم نه شب پرستم کـه حـدیث خـواب گـویم
  

  خواجه عالءالدّین غُجْدَوانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۲
خواجـه عالءالـدّین غجـدوانی از اصـحاب خواجـۀ بـزرگ بـود و خـدمت «: خدمت خواجه عبیداللّه فرمودند کـه
حمد پارسا فرموده بودند و استغراق تمام داشت و به غایت شريین سخن بود و خواجه وی را به صحبت خواجه م

انـد رفتـهوقتی که خدمت خواجه محمد پارسا به سفر مبارک می. گاه بودی که در میان سخن از خود غایب شدی
  ».اندبردهوی را نیز می

اجـه عالءالـدّین بسـیار پـري خو: از خـدمت خواجـه درخواسـت کـردم کـه«: یکی از اکـابر سـمرقند گفتـه اسـت کـه
: خواجـه فرمودنـد کـه. نمایدآید، اگر وی را از این سفر معذور دارنددور نمیوضغیف شده است ازوی کاری نمی

   ».آیدبینیم از نسبت عزیزان یاد میبا وی هیچ کاری نداریم، جز آن که چون وی را می

  موالنا نظام الّدین خاموش، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۳
اصحاب خواجه عالء الدّین است، و خواجۀ بزرگ را در اوان تحصیل در صحبت یکی از علمای نـواحی  وی از

بخارا دیده بوده است و بعد از آن به صحبت خواجه عالءالدّین رسـیده و پـیش از رسـیدن بـه صـحبت ایشـان بـه 
  .نمودهغ میبوده است و در تزکیۀ نفس وتصفیۀ دل جهدی بلیانواع ریاضات و مجاهدات مشغول می

اول بار که عزیمت صحبت خواجه عالءالدین کردم، یکی از اصحاب خواجۀ بزرگ بـريون منـزل «: اند کهگفتهمی
آن بـر . وقت شد که از زهدها و پاکیزگیهای خود بگذری! موالنا نظام الدّین: چون مرادید گفت. ایشان نشسته بود

یشـان نیـز همـني عبـارت فرمودنـد، امـا بـر خـاطر مـن گـران چون به نزدیک خواجه درآمدم، ا. خاطر من گران آمد
  ».نیامد

پیوسـته پـیش جامـۀ ایشـان «: گفتند کهمی رحمه اللّه تعاىل خدمت مولوی مخدومی، موالنا سعدالدّین الکاشغری
آخر چنان معلوم شد که در اثنای طعـام خـوردن بـه جهـت . بود که سبب آن چیستبود، و مرا مشکل میچرب می
ریخـت و چـرب خوردند بر جامۀ ایشان میافتاد و شوربایی که میىل که داشتند، چمچه ازدست ایشان میغلبۀ حا

  ».شدمی
چون در صحبت خواجه عالءالدّین آثار جذبه و غلبۀ حال بـر ایشـان ظـاهر شـده بـوده «: گفتند کهو هم ایشان می
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و خـدمت خواجـه فوطـه بسـته . اند تا بُغْرا پزندهاند که ایشان را از آن بازآرند، فرموداست، خدمت خواجه خواسته
انـد و چون وقـت بغـرا انـداخنت رسـیده، موالنـا نظـام الـدّین را طلبیـده. اندنمودهاند و خود به آن اشتغال میبوده

انـد و شوشـه از دسـت ایشـان اند، مغلـوب شـدهچون یک بغرا انداخته. اند که بغرا اندازدشوشه به دست وی داده
بـه خـود مشـغول  سـبحانه و تعـاىل کـه کسـی را کـه حـقّ! موالنا نظام الـدّین، برخیـز: اند کهخواجه فرموده .افتاده

  ».توانیم که وی را از آن باز آریمگردانیده است ما نمی
روزی خدمت خواجه را عزیمت زیارت خواجه محمد علـی «: و هم ایشان گفتند که موالنا نظام الدین فرمودند که

چـون . من همراه نرفتم و همانجا که بودم متوجه شدم، روحانیت ایشـان حاضـر شـد. شد دّس سرّهق حکیم ترمذی
چـون . همانـا کـه جهـت آن را دانسـته بودنـد. حضرت خواجـه بـه مـزار ایشـان رسـیده بودنـد، خـاىل یافتـه بودنـد

به مثابۀ کبوتری یافتم و من نیز متوجه شدم، خود را . بازآمدند، خواستند که به من مشغول شوند ونوع تصرفی کنند
آخـر . گریختم در دنبـال مـن بودنـدکرد به هرجا که میخدمت خواجه را چون شاهبازی که در عقب من پرواز می

. نهایـت آن محـو شـدمو در انـوار بـی مبـرد صلّی اللّـه علیـه و سـلّم مضطّر گشتم پناه به روحانیت حضرت رسالت
  ».دانستت بیمار شدند و هیچ کس سبب بیماری را نمیخدمت خواجه را مجال تصرف نماند از آن غري

بـه عیـادت وی : گفتنـد. یکی از معتقدان و مخلصان ایشان را مرضی قوی عارض شـد«: گفتند کهوهم ایشان می
باید که چون عیـادت فالن کس ما را بسی خدمتهای شایسته کرده است، می: گفتند کهکه می رفتند در راه . رویممی

چـون بـر بـالني وی . خاطر من از آن سخن بسیار ترسان شد. زیر بار وی درآییم و مرض وی را برداریموی کنیم به 
خـدمت موالنـا سـاعتی متوجـه شـدند، آن . بنشستند، وی بر روی بسرت افتاده بود و مجال سخن و حرکت نداشـت

اله به تست که بسیار سـخن این بار هم حو: ایشان سر برآوردند و گفتند. شخص باز نشست و آغاز سخن گفنت کرد
دیدیم که وی رفتنی است و بار وی برداشتنی نیست، باز آن را بـه وی حوالـه : چون بريون آمدند، گفتند. گوییمی

  ».کردیم و آن شخص در همان مرض برفت
گفت و مـن در مقابلـه نیـز سـخنی یک شب یکی ازمنکران نسبت به ایشان سخنی می«: گفتند کهو هم ایشان می

گفتم، چنانکه سخن دراز کشید و از آنجا که مابودیم تا منزل ایشان مسافتی بعیـد بـود کـه امکـان نبـود کـه آواز می
بایـد کـه هـر کـس هرچـه گویـد داد، میدوش آواز تو ما را تشویش می: چون بامداد پیش ایشان رفتم، گفتند. برسد

  ».خاطر خود به آن مشغول نداری و در کار خود باشی
. یک روز احرام مالزمت ایشان بسـته بـودم«: فرمودند که ادام اللّه تعاىل بقائهم ی، خواجه عبیداللّهجناب مخدوم

. وی خمر خورده بود و آثار آن بر وی ظاهر بود، و مرا به سخن نگاه داشـت. یکی از آشنایان مرا در راه پیش آمد
در : پس ترا چه حال است؟ گفتم: گفت .نی: خوری؟ گفتممگر تو خمر می: چون به صحبت ایشان رسیدم، گفتند

  ».پس این حال اوست که به تو سرایت کرده است: گفت. راه به مستی رسیدم و با هم سخنی چند گفتیم
یکـی از اکـابر سـمرقند کـه نسـبت بـه مـا اخـالص و «: و هم ایشان فرمودند که خدمت موالنا نظام الدّیم گفتند که

. فرزندان و متعلقـان وی نیازمنـدی بسـیار کردنـد. و مُشرِف بر موت گشتمحبت و ارادت بسیار داشت، بیمار شد 
بعـد . وی را در ضمن گرفتم، صحت یافت. مشغوىل کردم دیدم که وی را امکان بقا و حیات نیست مگر در ضمن

توانسـت کـه در آن از چندگاه نسبت به ما تهمتی واقع شد که مُفضی به اهانت و اذالل ما گشت و آن شـخص مـی
خاطر ما ازوی کوفته شـد، وی را . ب سعی نماید و آن را دفع کند، اما خویشنت داری کرد و خود را به آن نیاوردبا

  ».از ضمن اخراج کردیم، بیفتاد و بمرد
چـون پـیش ایشـان رسـیدم، . انـدروزی خرب به من آوردند که خدمت موالنـا بیمـار شـده«: و هم ایشان فرمودند که 

های بسیار بر ایشان پوشیده، و آن هـیچ تسـکني رفته بود، چنانکه آتش کرده بودند و جامهایشان را تمرجی عظیم گ
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های تر و سرمای بسیار یکی از اصحاب ایشان که گندم به آسیا برده بود درآمد با جامه. ساعتی بنشستم. نیافته بود
وی را گرم سازید که این سـرمای : چون خدمت موالنا وی را دید، گفت. خورده، که در راه آسیا در آب افتاده بود
   ».چون چنان کردند، تمرج ایشان تسکني یافت و به حال خود باز آمدند. وی است که به من سرایت کرده است

  خواجه عبداللّه امامی اصفهانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۴
  .وی نیز از اصحاب خدمت خواجه عالءالدّین است، قدّس اللّه تعاىل روحه

  :اول بار که به صحبت حضرت خواجه رسیدم این بیت خواندند«: که وی گفته است
ــو ــم ش ــود گ ــو ز خ ــس! ت ــن اســت و ب ــال ای  کم

 

 »وصــال ایــن اســت و بــس! تــو ممــان اصــال
  

طریقۀ توجه طایفـۀ عالئّیـه و پـرورش نسـبت بـاطنی ایشـان، چنـان «: وی در بعض رسایل خود ذکر کرده است که
انـد در خیـال شتغال نمایند، اوالً صورت آن شخص که ایـن نسـبت از او یافتـهاست که هرگاه که خواهند که بدان ا

بعد از آن، آن خیـال را نفـی نکننـد، بلکـه آن را . آورند تا آن زمان که اثر حرارت و کیفیت معهودۀ ایشان پیدا شود
یقـت جامعـۀ نگاه دارند و به چشم و گوش و همۀ قوا بـا آن خیـال متوجـه بـه قلـب شـوند کـه عبـارت اسـت از حق

اگرچه آن از حلول در اجسام منزه است، امـا چـون . انسانی که مجموع کاینات از علوی و سفلی مفصل آن است
نسبتی میان او و میان این قطعۀ لحم صنوبری واقع است، چشم و فکر و خیال و همۀ قوا را بـر آن بایـد گماشـنت و 

ر این حالت کیفیت غیبـت و بیخـودی رخ نمـودن آغـاز و ما شک نداریم که د. حاضر آن بودن و بر در دل نشسنت
باید کردن و از پی آن رفنت، و هر فکـری کـه درآیـد متوجـه بـه حقیقـت قلـب آن کیفیت را راهی فرض می. کندمی

خود نفی آن فکر کردن، و به آن چیز مشغول نشدن و بدان مجمل به کلـی درگـریخنت و تـا آن نفـی شـود التجـا بـه 
آن زمـان خـود آن صـورت . ای نگاه داشنت، تا باز آن نسبت پیـدا شـودکردن و آن را لحظهصورت آن شخص باید 

  ».شود اما باید که شخص متوجه آن صورت را نفی نکندنفی می
نفی عبارت اسـت از راجـع گردانیـدن کثـرت و صـور اشـیا بـه آن عـني «: و هم وی گفته است در معنی کلمۀ طیّبه

لکان است و اثبات عبارت است از مشاهده کردن آن عني در همۀ صور و اینها واحد که مقصود و مطلوب همۀ سا
ا . را عني آن واحد دیدن پس ال اله یعنی این صور توهم غريیّتش منفی است و راجع به آن یک اصـل اسـت و إلـَّ

  ».نمایداللّه یعنی این معنی واحد است که به این صور می

  للّه تعاىلموالنا سعدالدّین کاشغری، رحمه ا -۴۵۵
. انـدانـد و جمعیـت صـوری نیـز داشـتهبـوده اند و کتب متداوله کردهدر اوایل حال به تحصیل علوم اشتغال داشته

  .انداند ترک و تجرید تمام کرده به صحبت موالنا نظام الدّین پیوستهچون داعیۀ این طریق پیدا کرده
زادهمـا اللّـه  ف بودم، مرا داعیـۀ زیـارت حـرمني شـریفنيبعد از چند سال که به صحبت ایشان مُشرّ«: گفتند کهمی

نگرم ترا امسـال در میـان قافلـۀ هرچند می: از ایشان اجازت خواستم، فرمودند که. قوی شد تعاىل تشریفاً و تکریماً
 !پـر مـرتس: بـودم و ایشـان گفتـه بودنـد کـهها دیده بودم کـه از آن متـوهم مـیبینم و پیش از آن واقعهحاجیان نمی

که مـردی مُتشـرّع اسـت و بـر جـادۀ ! ها را به خدمت موالنا زین الدّین عرض کنروی، آن واقعهچون می: گفتند
کـه آن روز در خراسـان در مقـام  رحمـه اللّـه تعـاىل سنت ثابت و مراد ایشان خدمت شیخ زین الدّین خـوافی بـود

در  چنانچه موالنا نظـام الـدین گفتـه بودنـد چون به خراسان رسیدم، رفنت به حج. ارشاد و شیخوخت متعني بودند
  . توقف افتاد و بعد از آن به سالهای بسیار میسر شد

بـا مـا بیعـت کـن و در قیـد : ها عرض کردم ایشان فرمودند کهو چون به خدمت شیخ زین الدین رسیدم و آن واقعه
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دانید اید، اگر میشما امینی. اندحیاتام هنوز در قید عزیزی که این طریقه از ایشان گرفته: گفتم! ارادت ما درآی
مرا بـر اسـتخارۀ خـود : گفتم! استخاره کن: ایشان فرمودند که. که در طریقت این طایفه این جایز است، چنان کنم

چـون شـب رسـید، اسـتخاره . تو استخاره کن، که مـا هـم اسـتخاره کنـیم: گفتند! شما استخاره کنید. اعتماد نیست
درآمدنـد ودرختهـا را مـی که خدمت شیخ آن وقـت آنجـا بودنـد اجگان به زیارتگاه هریکردم دیدم که طبقۀ خو
دانستم که آن اشارت به منع اسـت از آن کـه . افکندند، و آثار قهر و غضب بر ایشان ظاهر بودکندند و دیوارها می
ن بامـداد بـه مجلـس چـو. خاطر من فارغ شد، پای دراز کردم و به آسودگی در خواب شدم. به طریقۀ دیگر درآیم

بـه . گـرددطریق یکی است و همه به یکی بـاز مـی: شیخ درآمدم، بی آن که من واقعۀ خود به ایشان بگویم، گفتند
  ».ای افتد یا مشکلی پیش آید، با ما بگوی آن قدر که توانیم مدد کنیماگر واقعه! همان طریق خود مشغول باش

کردنـد ظـاهر بـود، بـه انـدک تـوجهی آثـار غیبـت و آن مشغوىل می بر خدمت مولوی غلبه و استیالی معنیی که به
کرد که مگر ایشـان را خـواب مـیکسی را که بر آن معنی وقوف نبود توهم آن می. نمودکیفیت بیخودی روی می

چنانکـه عـادت ایشـان  در اوایل که به صحبت ایشان رسیدم در مسجد جامع پیش ایشان نشسته بودم، ایشـان. آید
اگـر سـاعتی بـه اسـرتاحتی «: گفـتم. آیـدمرا گمان آن شد که مگـر ایشـان را خـواب مـی. ود غایب شدنداز خ بود

مگر اعتقاد نداری که ما را ورای خواب امـر دیگـر مـی«: ایشان تبسم نمودند که» .نمایداشتغال نمایید، دور نمی
  »باشد؟

توانند کرد که در خود خفتی کـه به آن نمی بعضی از درویشان فرق میان خواب و بیداری جز«: گفتند کهروزی می
یابند واال کیفیت مشغوىل ایشـان در خـواب و بیـداری بـر یـک طریقـه اسـت، بلکـه در باشد میبعد از خواب می

و مـرا گمـان چنـان اسـت کـه آنچـه مـی» .باشدتر میتر و قویشود صافیحالت خواب که بعض موانع مرتفع می
  .ردند، واللّه تعاىل اعلمکگفتند اشارت به حال خود می

مرا در مجالس وعظ که معارف درویشان «: رسید، چنني حکایت کرد کهیکی از درویشان که به صحبت ایشان می
یـک روز آن را بـا ایشـان . بـودمزدم و از آن محجـوب مـیشدو فریاد و نعرۀ بسیار مـیگذشت، تغیري بسیار میمی
در آن وقت که ایشان به سفر حجاز رفته بودنـد، ! آرفتد، مرا به خاطر درمیاهر وقت که ترا تغیري می: گفتند. گفتم

به ایشان توجـه کـردم دیـدم کـه از . گفت، آغاز تغیري شدن گرفتها که آنجا عزیزی وعظ میمرا در یکی از مدرسه
رفـتم و مـن از خـود بـريون . در مدرسه درآمدند و پیش من رسیدند، و دو دست خـود را بـر دوشـهای مـن نهادنـد

آن زمان را که به حال خود آمدم مجلس وعظ برشکسته بود، و اهـل مجلـس رفتـه بودنـد و آفتـاب . بیهوش افتادم
آن را در . به من رسیده بود و آن روز آخرین پنجشنبه بود از ماه رمضان که بعـد از آن تـا عیـد دیگـر پنجشـنبه نبـود

ون ایشان از مکه تشریف آوردند و به خدمت ایشـان مُشـرّف چ. خاطر گرفتم که چون از مکه بیایند با ایشان بگویم
ای بـود پنجشنبه: شدم و جمعی پیش ایشان بودند که نتوانستم که آن را با ایشان بگویم، روی به من کردند و گفتند

  ».که بعد از آن تا عید پنجشنبۀ دیگر نبود
  .سّابع من شهر جمادی االخری، سنة ستّني و ثمانمائةفی اثناء صَلوة الظّهر من یوم األربعاء، ال رحمه اللّه تُوُفّی

  خواجه عبیداللّه، ادام اللّه برکات وجوده علی مفارق الطّالبني - ۴۵۶
 امروز مظهر آیات و مجمع کرامات ووالیات طبقۀ خواجگان و رابطۀ التیام و واسطۀ انتظـام سلسـلۀ شـریفۀ ایشـان

امیـدواری چنـان اسـت کـه بـه برکـت . ن و نیازمنـدان ایشـانندحضرت خواجه و مخلصا قدّس اللّه تعاىل ارواحهم
هرچنـد از ایـن فقـري امثـال ایـن سـخنان . وجودشریف ایشان التیام و انتظام این سلسله اىل یوم القیام امتـداد یابـد

ن صورت گستاخی دارد، اما چندان که با خود اندیشه کرد از خود درنیافت که خاطر را بر آن قرار توانـد داد کـه ایـ
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الجرم شرح . از ذکر ایشان خاىل باشد که مقصود از جمع آن ذکر معارف و نشر مناقب این طایفه است مجموعه
مناقب و احوال این سلسلۀ شریفه را به بعضی از کلمات قدسیّه که رقمزدۀ خامۀ معارف نگـار ایشـان شـده اسـت، 

  :مِسْکیّة الختام گردانید
را بـه وصـف احـدیت  سـبحانه دلیل است بر مظهریت دل مرتجلی حقّ هسبحان بریدن و تهی شدن دل از غري حقّ

چه قابلیت قبول عکوس انوار تجلیـات ذات، . که نیل معارف به حقایق اسما و صفات بی این معنی متعذر است
تهی شدن دل موقـوف افتـاده اسـت بـر . بی تهی شدن از التفات به هرچه وصمت حدوث یافته است میسر نیست

وصف احدیت، حصول این معنی را بعد از تحقق به ایمان باللّه و برسـول اللّـه و بماجـاءَ مِـنْ عِنْـدِ تجلی ذات به 
آن  اللّهِ وَمِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلی مُرادِ اللّهِ وَعَلی مُرادِ رَسُولِ اللّهِ اسباب است از اتخاذ ریاضات که شریعت از اخذ

دان مذکور به وصف انکسار و خضوع بـه کمـال متابعـت مـر رسـول را، منع نکرده است، و دوام ذکر به شرط وج
تـر از آن نیسـت کـه بـه صـدق و نیـاز تمـام لـیکن هـیچ سـببی در تحصـیل ایـن نسـبت قـوی. صلّی اللّه علیه و سلّم

مجالست به جماعتی الزم وقت خود گرداند که باطن ایشان مظهر این تجلی گشته باشـد و بـه سـطوت ایـن تجلـی 
و به فنـای حقیقـی از . جود غري از پیش بصريت ایشان برداشته شده و از شهود غريی به تمامی آزاد گشتهحِسبان و

ایشان را از نزد خود بـه وجـود  سبحانه بعد از تحقق به فنا، حقّ. مزاحمت شعور به خود و غري خود خالص گشته
 ان را واسـطۀ حصـول سـعادت حقیقیّـهموهوب حقانی مُشرّف گردانیده از بیخودی وسکر حال افاقت یافته، دیگر

محجـوب  سـبحانه در این مقام هیچ چیز از ممکنات، ایشـان را از شـهود حـق. شده ،که عبارت از فنا و بقا است
پس واجب بر اذکیـا آن کـه در تخلـیص از گرفتـاری دل بـه وجـود اکـوان، کـه بـه حقیقـت حجـاب . نتواند گردانید

شود تمسک نموده خـود را پـیش از مـردن خـالص که سبب خالصی می عبارت از این گرفتاری است، به اشیایی
اگر مناسب استعداد خود اشتغال به ذکر دانند تقصري و اهمال را در خـود مجـال ندهنـد و اگـر در خـود . گردانند

شـود خـود را بـه صـحبت ایـن استعداد آن دانند که بـه صـحبت اربـاب شـهود دل از گرفتـاری زودتـر خـالص مـی
زمان خالصـی دل از گرفتـاری بـه غـري حـق بـه حقیقـت زمـان . ه نگاهداشت آداب صحبت الزام کنندبرگزیدگان ب

 سـبحانه چون دل از مزاحمت شعور به وجود غري نجات یافت، غري گرفتاری بـه شـهود حـقّ. وصول و شهود است
  .هیچ نیست

  .بال و محنتی شريین که جز با او نیاسایی
  .دل از غبار التفات به غري حق آزاد گشت، غري اثبات حق هیچ نماند ،بعد آن که به سطوت نفی مادون حقّ

ـــــــد ـــــــّق بران ـــــــري ح ـــــــل غ ـــــــغ ال در قت  تی
ــــــه رفــــــت ــــــاقی جمل ــــــه ب ــــــا اللّ  مانــــــد إلّ

 

ـــــد  درنگـــــرزان پـــــس کـــــه غـــــري الچـــــه مان
 شـــــاد بـــــاش ای عشـــــق شـــــرکت ســـــوزِّزفت

  

از آن نیست، که به حکـم به حقیقت زمان وصول و شهود و وجود است زیادت  سبحانه زمان غیبت از مادون حقّ
إنَّما األعْمالُ بِخَواتیمها ارباب کشف و وجود، پیش از تمکني در این معنی ارباب ذوق را از بالغان بـه ایـن مقـام 

ظهور این معنی مقدمۀ فناست، و مبشر است به ظهـور تباشـري صـبح سـعادت و وصـول از مطلـع . اندعاىل نشمرده
ر شهود ذات بی مزاحمت شعور به وجود غريی، بلکـه در ایـن مقـام اگـر احدیت که استغراق و استهالک است د

اشارت آن بزرگ به این فرموده اسـت کـه سـالک . ترقی واقع شود شعورش از ذوق تجلیات اسما نیز منقطع شود
چه از وصل مقصود شـهود ذاتـی اسـت . فهو بعد غري واصل سبحانه تواند بود که متصف شود به اوصاف حقمی
کثرت ازوجهـی متعـذر شعور به وجود کثرتی مرتبۀ اتّصاف به اوصاف مرتبۀ تجلیات صفات است بی مزاحمتبی

  .است
از مکر و وسوسۀ شیطان آزاد باشی، بلکه مَلَک را اطالع بر حضـور  سبحانه اگر خواهی که درمقام حضور با حقّ
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کنی که دل ایشان در ذکـر ذات  یا مردمتو نشود، بلکه نفس ترا وقوفی بر حضور تو نشود، بر تو باد که همنشینی ب
انـد، و بعضـی تعبري از این معنی بعضی به شهود وبعضی به وجود کرده. مستغرق شده باشد و از خود رهایی یافته
اگر این سعادت دست ندهد باید کـه طریقـۀ ذکـر یـا طریقـۀ توجـه و . اندبه تجلی ذات و بعضی به یادداشت کرده

ه،همگی خود را در ورزش ایـن طریقـه برسـانی تـا بـدین دولـت عظمـی کـه فـوق آن جذبۀ خواجگان را قبول کرد
  .لیس وراءَ عَبّادان قریةً» نجم/۴۲(وَإِىل رَبِّکَ الْمُنْتَهی«لَیْسَ وَراءَ اللّهِ مُنْتَهیً، . متصور نیست برسی
 ا شـــــــادمانی و غـــــــم اوســـــــتعاشـــــــقان ر

ـــــــــوق ار ـــــــــري معش ـــــــــود غ ـــــــــایی ب  تماش
ـــون بر ـــو چ ـــت ک ـــعله اس ـــق آن ش ـــتعش  فروخ

 

 مــــزد کــــار و اِجــــرۀ خــــدمت هــــم اوســــت
ـــــــود ـــــــرزه ســـــــودایی ب ـــــــود ه ـــــــق نب  عش
 هرچــــه جــــز معشــــوق بــــاقی جملــــه ســــوخت

  

باید که شغل در نگاهداشت آگاهی به ایـن وصـف بـود کـه در خـروج و دخـول نفـس واقـف باشـد کـه در نسـبت 
ایـن نسـبت حاضـر دل او  ی واقع نشود، تا برسد به آنجا که بی تکلـف نگاهداشـت او همیشـهرحضور مع اللّه فتو

گاه باشد که او را از خـود تمـام بسـتانند، نـه از خـودش خـرب . ین صفت از دل دور کندا بود، و به تکلف نتواند که
باید که چون او را به خود دهند بر طریقـۀ مقـرّره در نگاهداشـت نسـبت آگـاهی . بود، نه ازوقوف قلبی به مقصود

و دوام التجـا و افتقـار بـه صـفت . سـطۀ عـوارض نفسـانیّه بـه او راه نیابـدکمال سعی به جای آرد تا فتوری بـه وا
بـه وصـف  سـبحانه ترین سببی است در دوام این نسبت، باید که همیشه از حـقّقوی سبحانه انکسار به جناب حقّ

اگر به عمر ابدی در نگاهداشت ایـن نسـبت سـعی کنـد، هنـوز حـق او گـزارده نشـود، . نیاز بقای این صفت جوید
  .غَریمٌ الیُقْضی دَیْنُه گویا در شأن این نسبت است

نهایـت بـر ارواح و ای از انوار بـیبه حاسّۀ بصر توان دید، چون لمعه سبحانه معنی مشاهده نه آن است که حقّ را
ن معنـی اشباح تاخنت آرد، جمله کَأنْ لمْ یَکُنْ چنان نیست گردند که از ایشان نه نام ماند و نه نشان، بلکـه ایـن بـه آ

ای به واسطۀ مواظبت بر ذکـر بـه درجـه که منزه است از حرف و صوت است که چون حضور دل به حقیقت ذکر
و کمـال . ترقی کند که دیگری را در حقیقت دل گنجایی نماند و در این حال دل را مُشاهِد گوینـد و حـق را شـاهِد

ود، حضوری باشد بی مزاحمـت شـعور بـه ذوق از این مشاهده وقتی دست دهد که آگاهی او از وصف حضور بش
واقـع شـود، ذات مقـدس او از آن برتـر  سـبحانه چه به مقدار شعور به حضور نقصانی در حضور بـه حـقّ. حضور

شان زالل وصـال بـه ـّاست که در دیدۀ بصريت دل آید، فکیـف کـه در نظـر حـسّ؟ از اینجاسـت کـه عطـش متعطـ
  .برایشان زیادت گردد، واللّه اعلم بحقایق األمور بلکه تشنگی ،ی هرگز تسکني نیابدمشاهدۀ سرّ

ای که الزم اسـت مقـام محبـوبی را کـه بـاز رهانیدن مرغ الهوتی، که محبوس قفس ناسوتی است، بی تأثري جذبه
إنْ کنـتَ متوجّهـاً اىل حقیقـةِ  صلّی اللّه علیه و سـلّم فعلیک بإِتِّباعه. بسته به متابعت مصطفوی است، میسر نگردد

هِ الْمَشْـرِقُ وَالْمَغْـرِبُ، فَأَیْنَمـا «گوئیـا اشـارت . قائقِ الّتي لهاوجه يف کّل موجود و به تحقّقـتِ الموجـوداتالحَ وَلِلـّ
  .از کجاست) حدید/۴(»وَهُوَ مَعَکُم«اینجا بدانی . به این حقیقت است» )بقره/۱۱۵(تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ

 او بــــــــه مــــــــا از مــــــــا بســــــــی نــــــــزدیکرت
 

ــــــ  د آن کــــــس کــــــو زخــــــود دارد خــــــربدان
  

حـرارت قلـبش نگـذارد . گـرم ،سبحانه برخورداری از حیات کسی راست که دلش از دنیا سرد باشد و به ذکر حقّ
  .هیچ نباشد سبحانه اش جز حقّتا چنان گردد که اندیشه ،که محبت دنیا گرد حریم دل گردد

از تجلی ذاتی نصیب است که آن را وجه خاصّ می هرچه موجود است او را. فیض نخستني را مظاهر کثريه است 
از تصرف اسم  واقع است به حسب دوام توجه اگر تباشري اسم الهادي سبحانه این وجه را انجذاب به حق. گویند

 به دوام انجذابش به ذات مقدسه از خود بکلی نیست شده، به مهیمن ملحق شده غري از حقّ ،المُضِّل نجات یابد
نداند و العیاذ باللّه اگر تباشري اسم المُضِّل طریقۀ مستقیمۀ انجذاب به ذات گـم کنـد، گرفتـار خـود  نبیند و سبحانه
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همیشه محجوب و ممنوع از شهود . همه آن کند که ظلمتش بر ظلمت افزاید. گشته جز خود نبیند و جز خود نداند
عـذابهای دنیـوی و اخـروی و صـوری و  همۀ. نه او را رَوْح در طاعت باشد، بلکه طاعت نیز نباشد. وحدت گردد

خالصـی از ایـن بلیـه را اسـباب اسـت از توبـۀ نَصُـوح و مباشـرت اعمـال صـالحه، . معنوی را مستعد و مهیا گردد
اند، قیام نماید بتمـامی خـود ای که به محبت ذاتی از خود رهایی یافتهبهرتین آن که از سر صدق به خدمت طایفه

   .اللّه و ایّاکمرزقنا . را در ایشان گم کند
نیست از او نیست شـده باشـد و  صلّی اللّه علیه و سلّم دانی که پري کیست؟ پري آن کس است که آنچه مرضیّ رسول

ای شـده نمانده بلکـه او و بایسـت او از او تمـام گـم شـده باشـد و او آینـه صلّی اللّه علیه و سلّم آنچه نه از اوست
یـه، مظهـر در ایـن مقـام بـه واسـطۀ اتصـاف بـه صـفات نبوّ. او هیچ نباشـدباشد که جز اخالق و اوصاف نبوی در 

ان تصرف کرده و تمام از خود خاىل شده و به مراد ف الهی در بواطن مستعدّگشته و به تصّر ،سبحانه ف حقّتصّر
  .ایستاده، سبحانه حقّ

ــــار همــــی گــــريد آن نگــــار  از بــــس کــــه در کن
 

 بگرفـــت بـــوی یـــار و رهـــا کـــرد بـــوی طـــني
  

رادات او هیچ نمانده و به بصريت دل در آیینـۀ پـري رادت بایست او سوخته باشد، و از مد آن که به تأثري آتش امری
ها گردانیده و قبلۀ او جمال پري گشته و در بندگی پري از آزادی فـارغ آمـده و جمال مراد دیده، روی از مجموع قبله

سعادت خود را در قبول او دانسـته و شـقاوت خـود . ع کردهسر نیاز جز بر آستانۀ پري نینداخته و اعراض از مجمو
  .را در ردّ او، بلکه رقم نیستی بر ناصیۀ وجود کشیده و از تفرقۀ شعور به وجود غري پري خالص گشته

ــارغ اســت ــاری اســت ف ــرای نگ ــه در س  آن را ک
 

ــــــه زار  از بــــــاغ و بوســــــتان و تماشــــــای الل
  

  ».دل و تجرید او از آگاهی به غري حقّ، سبحانه تخلیص«: بگو» توحید چیست؟«: اگر پرسند که
  ».خالصی دل از علم و شعور به وجود غري حقّ، سبحانه«: بگو» وحدت چیست؟«: اگر پرسند
  ».استغراق در هستی حقّ، سبحانه«: بگو» اتّحاد چیست؟«: اگر پرسند
  ».خالصی از خود به دید حقّ، سبحانه«: بگو» سعادت چیست؟«: اگر پرسند

  ».به خود درماندن و از حقّ بازماندن«: بگو» شقاوت چیست؟«: رسنداگر پ
  ».نسیان خود به شهود نور وجود حقّ«: بگو» وصل چیست؟«: اگر پرسند
  ».جدا کردن سرّ از غري حقّ، سبحانه«: بگو» فصل چیست؟«: اگر پرسند
ده دارد چیزی را که پوشیدن آن ظاهر شدن حاىل بر دل که دل نتواند که پوشی«: بگو» سُکر چیست؟«: اگر پرسند

  ».چیز پیش از این حال واجب است
آن کـه آن را بـی سـبحانه که عبارت از ارتباط و تعشقّی است به حضرت حقّ رفتشبی سخن در محبّت ذاتیّه می

از دو پسـرک «: فرمودند کـه ،سببی دانند یا موجبی شناسند، بلکه میل و انجذابی است که بر دفع آن قدرت نباشد
نشسـت و گـردن گشت و از دور مـییکی دایم به گرد حلقۀ اصحاب ما می. در نواحی تاشکند این نسبت را یافتیم

به جانب ابریق طهارت مسارعت نمود چون فارغ شـدم، از وی . یک روز به جهت طهارت برخاستم. کردکج می
ایـن قـدر مـی. دانممن هم نمی: گردی؟ گفتسبب آمدن تو اینجا چیست و چند گرد این صحبت می: پرسیدم که

یـابم و خـود را از همـۀ بایسـتها بـاز مـی سبحانه آیم، در باطن خود کششی به حضرت حقّدانم که هرگاه اینجا می
  .شومروم از آن نسبت تهی میرسد و چون بريون میبینم و از آن لذّتی عظیم به من میخاىل می

اصحاب مخـتلط بـود، و در آن نـواحی مـردم بسـیار بـه وی  و آن پسرک دیگر صورتی به غایت خوب داشت و با
هرچنـد مبالغـه کردنـد، سـود ! او را عذر خواهید: گفتم. داشتندتعلق خاطر داشتند و اصحاب ما را نیز مطعون می

آخـر شـما را در ایـن چـه فایـده کـه مـن اینجـا نیـایم، و در : آخر در گریه شد و اضطراب بسیار کرد و گفت. نداشت
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ا مردم مشوّش کردند و باطن من در کشاکش بایستها افتد و از این نسبت جمعیـت کـه اینجـا از خـود بـاز بريون مر
ای که بارها کار او به جایی رسید که مغلوب این نسبت شد به مثابه. یابم دور افتم؟ یاران وی را معذور داشتندمی

از منزل بريون آمدمی، یا بر در خانه بودی یـا در  ی بودی چونو هرگاه که مرا با او مهمّ. کردراه خانۀ خود گم می
  ».کردیو چون خواستمی که او را کاری فرمایم آن کار را کرده بودی یا می. راه بودی

 موالنا حُسام الدّین شاشی از اصحاب امري حمزه فرزند امري سیّد کُالل بـود«: خدمت خواجه عبیداللّه فرمودند که 
در محکمۀ وی حاضر می. وی را به قضای بخارا تکلیف کرده بودند. اق تمام داشتو استغر رحمهم اللّه سبحانه

کـردم نشستم و نظـارۀ وی مـیآنجا می. دیددیدم و وی مرا نمیای بود که من وی را میشدم در مقابلۀ وی پنجره
  ».هرگز از وی ذُهوىل و فتوری فهم نکردم

این کار را هیچ لباسی از اشتغال بـه : گفت کهمی رحمه اللّه ینخدمت موالنا حُسام الد«: و هم ایشان فرمودند که
  ».افاده و استفاده در صورت اهل علم بهرت نیست

در خـواب دیـدم کـه در مـن تصـرف کردنـد و مـن بیخـود  قـدّس سـرّه خواجۀ بزرگ را«: و هم ایشان فرمودند که
پیچید، به در عقب بروم، پایهای من درهم میخواستم که . چون با خود آمدم، خواجه از من گذشته بودند. بیفتادم

  »!مبارک باد: فرمودند که. محنت بسیار به خواجه رسیدم
یک بار دیگر خواجه محمد پارسا را در خواب دیدم، خواست که در من تصـرف کنـد، «: و هم ایشان فرمودند که

  ».همانا که جهت آن بوده باشد که خواجۀ بزرگ تصرف کرده بودند. اما میسر نشد
این فقري در زمانی که به بخارا رسیدم و به شرف خدمت حضرت موالنا حُسام الدّین موالنا حمیـد الـدّین شاشـی 

حقیقـت . مراقبـه بحقیقـت انتظـار اسـت«: ایشـان فرمودنـد. در این فقري اضطراب و اضطراری بـود ،مُشرّف شدم
بعـد از تحقـق بـه ایـن چنـني . انتظـار اسـت نهایت سري، عبارت از حصول ایـن. مراقبه عبارت از این انتظار است

  ».انتظار که ظهورش از غلبۀ محبت است راهرب جز این انتظار نیست
ــــــر ــــــام به ــــــدارم از شــــــکر جــــــز ن  گــــــر ن

 

ـــــدر کـــــام زهـــــر ـــــن بســـــی بهـــــرت کـــــه ان  ای
  

  ٭٭٭
ـــــرود ـــــد ف ـــــرش آم ـــــه ع ـــــبت ب ـــــمان نس  آس

 

ـــود ـــاک ت ـــیش خ ـــت پ ـــاىل اس ـــس ع ـــه ب  ورن
  

تـر دریافت این معانی میسّر نیست، گرفتاری به این چنني گفت و گوی شريینچون امثال ما فقريان را به طریق ذوق 
نماید از اشتغال به غري این گفت و گوی، رزقنا اللّه و ایّاکم انتظاراً یُغْنینا عَنّا بِحُرمـة محمّـد، صـّلی اللّـه علیـه و می
   .سلّم

ن، بــه تخصــیص خــدمت خواجــه از ذکــر بعــض احــوال و اقــوال خــانوادۀ خواجگــان و بیــان روش طریقــت ایشــا
معلوم شـد کـه طریقـۀ ایشـان اعتقـاد اهـل سـنت و جماعـت  قدّس اللّه تعاىل اسرارهم بهاءالدّین و اصحاب ایشان

و دوام عبودت که عبـارت اسـت  صلّی اللّه علیه و سلم است و اطاعت احکام شریعت و اتّباع سُنن سیّد المرسلني
پس گروهی که نفی این عزیزان کنند، بـه . مزاحمت شعور به وجود غريیبی حقّ سبحانه از دوام آگاهی به جناب

واسطۀ آن تواند بود که ظلمت هوی و بدعت ظاهر و باطن ایشان را فرو گرفته است و رَمَد حسد و عصبیت دیـدۀ 
ه جحـود و بصريت ایشان را کور ساخته، الجرم انوار هدایت و آثار والیت ایشان را نبینند و این نابینایی خود را ب

  !انکار آن انوار و آثار که از مشرق تا مغرب گرفته است، اظهار کنند، هیهات هیهات
 نقشــــــــبندیّه عجــــــــب قافلــــــــه ســــــــاالرانند
 از دل ســـــــــالک ره جاذبـــــــــۀ صحبتشـــــــــان
ـــن قصـــور ـــه را طع ـــن طایف ـــد ای  قاصـــری گرزن

ــــه را ــــه حــــرم قافل ــــان ب ــــد از ره پنه ــــه برن  ک
ــــی ــــردم ــــه را ب ــــوت و فکــــر چل  وسوســــۀ خل

ـــه را ـــن گل ـــان ای ـــه زب ـــرآرم ب ـــه کـــه ب  حـــاش للّ



 

۲۶۷  

  انـــدهمـــه شـــريان جهـــان بســـتۀ ایـــن سلســـله

 

 روبـــه از حیلـــه چســـان بگســـلد ایـــن سلســـله را
  

  شیخ ابوالحسن بُستی، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۷
وی چون خواجه یوسف همدانی از اصحاب شیخ ابوعلی فارمدی است، و این رباعی مشکل مشهور، چنانکـه از 

  :شود از آن وی استی معلوم میرسایل عني القضات همدان
 دیـــــــدیم نهـــــــان گیتـــــــی واصـــــــل جهـــــــان
 آن نـــــــــور ســـــــــیه ز النُقَـــــــــط برتـــــــــر دان

 

ــــــــ  ت و عــــــــار برگذشــــــــتیم آســــــــانوز علّ
ــــه آن ــــد ون ــــن مان ــــه ای ــــتیم، ن ــــز گذش  زان نی

  

  شیخ حسن سَکّاک سمنانی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۵۸
 سمنان است و شیخ رکن الـدّین عـالء الدّولـه وی از اصحاب شیخ ابوالحسن بُستی است وخانقاه سَکّاکیّه، که در

بوده و اربعینات برآورده و بعض امالک در آنجا وقف کرده، منسوب به وی در اوایل در آنجا می رحمه اللّه تعاىل
  .است

  محمد بن حَمُّویة الجوینی، رحمه اللّه تعاىل -۴۵۹
بـه علـوم ظـاهری و بـاطنی آراسـته بـوده  وی. کنیت وی ابوعبداللّه است، از اصحاب شیخ ابوالحسن بستی است

  .است
خواجـۀ امـام . کم کسـی از ایـن طایفـه علـوم ظـاهری دانـد«: گوید کهعني القضات در یکی از مکتوبات خود می

اند و خواجه امام محمد حَمّویه بگویان نیز از این جملـه ابوحامد غزّاىل و برادرش شیخ احمد غزّاىل از این جمله
لم داند و از بزرگان است در سلوک، و وی را کتابی است در تصوف سلوة الطالبني نام، و در چه دانم که ع. است

  .آنجا بسی حقایق و دقایق این طریق درج کرده است

  عني القضات همدانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۴۶۰
با شیخ محمد بـن  .کنیت و نام وی ابوالفضایل عبداللّه بن محمد المیانَجی است، و عني القضات لقب وی است

حَمّویه صحبت داشته است و با شیخ امام احمد غزاىل نیز و فضایل و کماالت صوری و معنـوی وی از مصـنفات 
وی ظاهر است، چه عربی، و چه فارسی، آن قدر کشف حقایق و شرح دقایق که وی کـرده اسـت، کـم کسـی کـرده 

و میـان وی و حضـرت شـیخ احمـد مکاتبـات و  و از وی خوارق عادات چون احیا و اماتت به ظهور آمـده. است
که در فصاحت و بالغت و روانـی و  ،مراسالت بسیار است، و از آن جمله رسالۀ عینّیه است که شیخ به وی نوشته

  .سالست توان گفت که آن را نظريی نیست
ل شدم، به مطالعۀ بعد از آن که از گفت و گوی علوم رسمی ملو«: گوید کهعني القضات در کتاب زبدة الحقایق می

مصنّفات حجّة االسالم اشتغال نمودم و مدت چهـار سـال در آن بـودم، چـون مقصـود خـود از آن حاصـل کـردم، 
  :پنداشتم که به مقصود خود واصل شدم، با خود گفتم
ــــــــــاب ــــــــــب و رُب ــــــــــزلِ زَیْنَ ــــــــــزَلْ بمَنْ  إنْ

 

ــــــــــعْ فَهــــــــــذا مَرْبــــــــــُع األحْبــــــــــاب  وَارْبَ
  

ایستم و بر آنچه حاصل کرده بودم از علوم اقتصار نمایم و مـدت یـک سـال در ایـن و نزدیک بود که از طلب باز 
به همدان  رحمه اللّه تعاىل ناگاه سیدی و موالیی، الشیخ األمام، سلطان الطّریقة، احمد بن محمد الغزّاىل. بماندم

ن و طلـب مـن غـري که موطن من بود تشریف آورد و در صحبت وی در بیست روز بر من چیزی ظاهر شد کـه از مـ
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خود هیچ باقی نگذاشت، إلّا ماشاءاللّه و مرا اکنون شغلی نیست جز طلب فنا در آن چیز، و اگر چنانچه عمر نوح 
یابم و در این طلب فانی سازم هیچ نکرده باشم و آن چیز همۀ عالم را فرو گرفتـه اسـت، چشـم مـن بـر هـیچ چیـز 

  »!که نه استغراق من در آن بیفزاید بر من مبارک مبادنیفتد که روی وی را در آن نبینم، و هر نفسی 
پدرم و من و جماعتی از ایمۀ شهر ما حاضر بودند در خانۀ مقدم صوفی، پس مـا رقـص مـی«: و هم وی گفته که

دیدم که با مـا  قدّس سرّه خواجه احمد غزاىل را: پدرم بنگریست، گفت. گفتکردیم و بوسعید ترمذی بیتکی می
در حال ! بمري: من گفتم. مرگم آرزوست: بوسعید گفت. دادلباس او چنني و چنني بود، و نشان میکرد و رقص می

: کنی، مرده را نیز زنده تـوانی کـرد؟ گفـتمچون زنده را مرده می: مُفتی وقت حاضر بود گفت. بیهوش شد و بمرد
  ».در ساعت زنده شد! فقیه محمود را زنده گردان! خداوندا: گفتم. فقیه محمود: مرده کیست؟ گفت

. دان نـه حقیقـیآن مجازی مـی تعاىل کاری که با غريی منسوب بینی به جز از خدای! ای عزیز«: و هم وی گفته
حقیقـتش آن ! دانمجـازی مـی). سـجده/۱۱(قُلْ یَتَوفّیکُمْ مَلَـکُ الْمُـوّْت: آنجا که گفت! فاعل حقیقی خدا را دان

و گمراه ! دانمجازی می صلّی اللّه علیه و سلم راه نمودن محمد). زمر/۴۲(حنيَ مَوْتِها أللّهُ یَتَوَفَّی االَٔنْفُسَ: باشد که
گريم که خلق ! دانحقیقت می) فاطر/۸نحل یا /۹۳(یُضِلُّ مَنْ یَشاءُ ویَهْدي مَنْ َیشاءُ! دانکردن ابلیس مجازی می
إنْ هِـیَ : گفـتاز بهـر ایـن مـی ه السالمعلی کند ابلیس را بدین صفت که آفرید؟ مگر موسیرا اضالل، ابلیس می

  ).اعراف/۱۵۵(إلّا فِتْنَتُکَ
 همــــــه جـــــــور مــــــن از بلغاریـــــــان اســـــــت
ـــــــز هـــــــم نیســـــــت ـــــــان را نی ـــــــه بلغاری  گن
ـــــــه از تســـــــت ـــــــال و فتن ـــــــن ب  خـــــــدایا ای
 همــــــــــی آرنــــــــــد ترکــــــــــان را ز بلغــــــــــار
ــــــاه ــــــانِ چــــــون م ــــــدان آن خوب ــــــب و دن  ل

 

ـــــــیدن ـــــــد کش ـــــــی بای ـــــــادامم هم ـــــــه م  ک
 بگــــــــویم گــــــــر تــــــــو بتــــــــوانی شــــــــنیدن

 یـــــــارد خجیـــــــدنلـــــــیکن کـــــــس نمـــــــیو
 ز بهـــــــــــر پـــــــــــردۀ مـــــــــــردم دریـــــــــــدن
ـــــــــدن ـــــــــدین خـــــــــوبی نبایســـــــــت آفری  ب

  

  شیخ بَرَکۀ همدانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۶۱
بَرَکه جز فاتحه و سوره«: گویدفات خود از وی حکایت کند، یک جا میـّدر مصن رحمه اللّه تعاىل عني القضات

واند خواند و قال یقول نداند که چه بوده وگر راست پرسـی حـدیث ای چند از قرآن یاد ندارد و آن نیز بشرط بر نت
دانم اال بعضـی از آن و دانم که قرآن او داند درست، و من نمید کردن، ولیکن مینموزون به زبان همدانی هم ندا

  ».امام، از راه خدمت او دانستهآن بعض هم نه از راه تفسري و غري آن دانسته
: هرگـز شـیخ ابوالقاسـم کُرّگـانی نگفتـی کـه: از خواجه احمد غزاىل شنیدم که گفـت«: و جای دیگر گفته است که

گفتم،  قدّس سرّه چون این حکایت با برکه! خواجۀ خواجگان و سر مهجوران: ابلیس، چون نام او بردی گفتی که
  ».سر مهجوران به است که خواجۀ خواجگان: گفت

هرگـز ریـش گـاو بـوده: مردی بود فرزند خود را گفت: کایت کرد کهح رضی اللّه عنه برکه«: و جای دیگر گفته که
پسر گفت ای . امروز گنجی یابم: آن که بامداد از خانه به درآید گوید: ریش گاو که بود و چه بود؟ گفت: ای؟ گفت

  ».امام ریش گاو بودهتا من بوده! پدر

  شیخ فتحه، رحمه اللّه تعاىل -۴۶۲
از : از ثقتـی شـنیدم کـه فتحـه گفـت«: گویـد کـهز وی حکایت کند، یک جـا مـیعني القضات در مصنفات خود ا

  ».شرّ به خلق نرسد تعاىل خدای
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تـر در عـالم از مـن سـیاه گلـیم: ابلـیس گفـت: شنیدم که فتحه گفتی قدّس سرّه از بَرَکه«: گوید کهو جای دیگر می
  ».فتحه بود و بس، و از این سخن بگریست

ان چون کامل باشند دانند که هر مریدی به کدام مقـام رسـد بـه عاقبـت کـار، چنانکـه از پري«: و جای دیگر گفته که
  ».که فالن را قدم فالن خواهد بود و فالن را قدم فالنبودند فتحه بسیار شنیده 

  شیخ ضیاءالدّین ابوالنّجیب عبدالقاهر السّهروردی، قدّس اللّه سرّه -۴۶۳
نسب وی به دوازده واسطه بـه ابـوبکر . فات بسیار داردـفات و مؤلَّـّمصن در علوم ظاهر و باطن بکمال بوده است،

  .رسد و نسبت وی در طریقت به شیخ احمد غزاىل استمی رضی اللّه عنه صدّیق
فـان . وأَجْمعُوا علی انّ الفقريَ أَفضل من الغنی، اذا کان مقرونـاً بالرِّضـا«: وی در کتاب آداب المریدین گفته است

فْلی، قیـل لـه الیـد العلیـا تنـال الفضـیلة  :صلّی اللّه علیه و سلّم حتجٌّ بقول النّبيّاحْتَجَّ مُ الیَدُ العُلیا خريٌ من الیـد السـُّ
خاء و العطـاء دلیـل علـی فضـل  باخراج مافیها، والید السّفلی تجد المنقصة بحصول الشیء فیها، ففی تفضیل السـّ

  ».لی الفقر کان کمن فَضَّل المعصیةَ علی الطّاعةِ لفضل التّوبةفمن فَضَّلَ الغنی لألنفاق و العطاء ع. الفقر
روزی با شیخ : گفت که رحمه اللّه یکی از اصحاب شیخ ابوالنّجیب سهروردی«: گوید کهدر تاریخ امام یافعی می

د مـیاین گوسفن: شیخ بایستاد و گفت. گوسفندی آویخته بود. گذشتم، به دکان قصابی رسیدیمدر بازار بغداد می
چون به خود بازآمد، بـه صـحت قـول شـیخ اقـرار کـرد و تایـب . قصاب بیخود بیفتاد. ام نه کشتهمن مرده: گوید که

  ».شد
  .فی شهور سنة ثالث و ستني و خمسمائة رضی اللّه عنه تُوفّی

  شیخ عمّار یاسِر، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۴۶۴
ل ناقصان و تربیت مریدان و کشف وقـایع ایشـان کمـال وی از اصحاب شیخ ابوالنّجیب سهروردی است، در تکمی

  .تمام داشته است
چون به خدمت شیخ عمـار رسـیدم و بـه اذن وی «: شیخ نجم الدین کربی در کتاب فواتح الجمال آورده است که

ام، چون فتوحات غیبـی دسـت دهـد آن را به خلوت درآمدم، به خاطر گذشت که چون اکتساب علوم ظاهری کرده
بـريون آمـدم، . چون به این نیت به خلوت درآمدم، اتمام خلـوت میسـر نشـد. ای منرب به طالبان حق برسانمبر سره
کتابهـا را وقـف . پرتو نور باطن او بر دل مـن تافـت! اول تصحیح نیت کن بعد از آن به خلوت درآی: مودرشیخ ف

این خلوتخانه قرب من است و این جبه : گفتم ه که پوشیده بودم وها را به فقرا بخشیدم، به غري یک جبّکردم و جامه
و عزم کردم که اگر داعیۀ بريون آمدن غالب شود آن جبـه را پـاره سـازم . کفن، مرا دیگر امکان بريون آمدن نیست

چـون ! درآی که نیت درست ساختی: شیخ در من نظر کرد و گفت. تا ساتر عورت نماند و استحیا مانع خروج شود
  ».دست داد و به یمن همت شیخ ابواب فتوحات بر من بگشاد درآمدم، اتمام خلوت

  شیخ روزبهان کبري مصری، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۴۶۵
در اکثـر اوقـات در . از مریدان شیخ ابوالنجیب سـهروردی اسـت. بودهوی کازرونی االصل است، اما در مصر می

ه و آنجا به ریاضـت اشـتغال نمـوده و خلوتهـا بوده و شیخ نجم الدین کربی به صحبت وی رسیدمقام استغراق می
  .نشسته و شیخ روزبهان وی را به دامادی قبول کرده و وی را از دخرت شیخ دو پسر آمده

قیـل ىل مِـراراً أُتْـرُکِ : سمعتُ روزبهان بمصـر یقـول: یقول ،ابا الجنّاب ،سمعتُ شیخنا«: و فی کتاب تحفة الربرة
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آخر: قلتُف. فانّک التحتاج الیها! الصَّلوة   »!یا ربِّ انّی ال اُطیق ذلک، کَلِّفْنی شیئاً 

  شیخ اسماعیل قصری، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۴۶۶
وی نیز از اصحاب شیخ ابوالنجیب سهروردی است و شیخ نجم الدین به صحبت وی رسیده است و خرقـۀ اصـل 

، المعـروف بخـادم الفقـراء و وی و وی از محمد بن مانکیل، و وی از محمد بن داود. از دست وی پوشیده است
ه بـن عثمـان، و  از ابوالعباس ادریس، و وی از ابوالقاسم بن رمضان و وی از ابویعقوب طـربی و وی از ابوعبداللـّ
 وی از ابویعقوب نَهرجـوری، و وی از ابویعقـوب سوسـی، و وی از عبدالواحـد بـن زیـد، و وی از کمیـل بـن زیـاد

و وی از حضرت رسالت،  رضی اللّه تعاىل عنه ز امريالمؤمنني علی بن ابی طالبو وی ا قدّس اللّه تعاىل ارواحهم
يف بعـض  قدّس اللّه تعاىل سرّه کذا ذکره الشّیخ رکن الدّین عالءالدّولة السمنانی. صلّی اللّه علیه و علی آله و سلّم

  .مصنّفاته

  شیخ نجم الدّین الکربی، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۴۶۷
  .ناب است، و نام وی احمد بن عمر الخیوقی و لقب وی کربیکنیت وی ابوالجّ

اند که وی را کربی از آن لقب کردند که در اوان جوانی که به تحصیل علوم مشغول بـود، بـا هـر کـه منـاظره و و گفته
ذفوا الطّامـة و فَلَقَّبُوه بهذا السَّبَبِ الطّامة الکربی، ثم غلّب علیه ذلک اللّقب فح. مباحثه کردی بر وی غالب آمدی

و هذا وجه صحیح نقله جماعة من اصحابه ممّن یوثق بهم و قـال بعضـهم هـو ممـدود بفـتح البـاء . لقّبوه بالکربی
حیح االوّل کـذا يف تـاریخ االمـام الیـافعی، رحمـه اللّـه . الموحّدة ای هو نجم الکُبَراء جمع تکسـري للکبـري، و الصـّ

  .تعاىل
ند، به سبب آن که در غلبات وجد نظر مبارکش بر هر که افتادی به مرتبـۀ والیـت او وی را شیخ وىل تراش نیز گفته

  .رسیدی
آن بازرگـان افتـاد، در  بـر شیخ حالتی قـوی داشـت، نظـرش. روزی بازرگانی بر سبیل تفرج به خانقاه شیخ درآمد

ی را اجازت ارشاد و» .از فالن مملکت«: گفت» از کدام مملکتی؟«: شیخ پرسید که. حال به مرتبۀ والیت رسید
  . نوشت تادر مملکت خود خلق را به حق ارشاد کند

. ناگاه نظر شیخ بر آن صعوه افتـاد. ای را دنبال کرده بودبازی در هوا صعوه. روزی شیخ با اصحاب نشسته بودند
  .صعوه برگشت و باز را گرفته پیش شیخ فرود آورد

ویی راشیخ سعدالدّ. رفتروزی تحقیق و تقریر اصحاب کهف می رحمـه اللّـه تعـاىل، کـه یکـی از مریـدان  ین حمـُّ
شـیخ بـه نـور » آیا در ایـن امـت کسـی باشـد کـه صـحبت وی در سـگ اثـر بکنـد؟«: به خاطر گذشت که شیخ بود

. جنبانیـدناگاه سگی آنجا رسید و بایسـتاد و دنبـال مـی. فراست دانست، برخاست و به در خانقاه رفت و بایستاد
افتاد، در حال بخشش یافت و متحري وبیخود شد و روی از شهر بگردانید و به گورسـتان رفـت شیخ را نظر بر وی 
رفت قریب به پنجاه و شصت سگ گرداگـرد او حلقـه آمد و میاند که هر جا که میمالید تا آوردهو سر بر زمني می

یسـتادندی، عاقبـت کردندی، و دست پیش دست نهادنـدی و آواز نکردنـدی، و هـیچ نخوردنـدی و بـه حرمـت با
  .شیخ فرمود تا وی را دفن کردند و بر سر قرب وی عمارت ساختند. بدان نزدیکی بمرد

چـون بـه . خوانـدشیخ در تربیز بر یکی از شاگردان مُحیی السنّه، که سندی عاىل داشت، کتاب شـرح السّـنّه را مـی
درویشی درآمد که وی را . خواندلسّنّه میاواخر رسید، روزی در حضور استاد و جمعی از ایمه نشسته بود و شرح ا

ایـن چـه «: پرسـید کـه. ر تمام به شیخ راه یافت، چنانکه مجال قرائتش نمانـدـّشناخت، اما از مشاهدۀ وی تغینمی
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شـیخ » .این بابافرج تربیزی است که از جملۀ مجذوبان و محبوبان حـق اسـت، سـبحانه«: گفتند که» کس است؟
اسـتاد » !برخیزید که به زیارت بابـافرج رویـم«: اد به خدمت استاد آمد و التماس کرد کهبامد. قرار بودآن شب بی

بر در خانقاه بابافرج خادمی بود باباشادان نام، چون آن جماعت را دید، درون رفـت . با اصحاب موافقت کردند
شیخ » !ند آمد، گو درآییدتوانروند میمی تعاىل اگر چنانکه به درگاه خداوند«: بابافرج گفت. و اجازت خواست

هرچـه پوشـیده بـودم بـريون آوردم و دسـت بـر . مند شده بودم، معنی سخنش دانستمچون از نظر بابابهره«: گفت
ای حال بـر بابـا بعد از لحظه. پس پیش بابافرج درآمدیم و بنشستیم. استاد و اصحاب موافقت کردند. سینه نهادم

ای که پوشیده بود بـر وی د و چون قرص آفتاب درخشان گشت، و جامهمتغري شد و عظمتی در صورت او پدید آم
ترا وقت دفرت : چون بعد از ساعتی به حال خود بازآمد، برخاست و آن جامه را در من پوشید و گفت. شکافته شد

حال بر من متغري شد و باطن من از هرچه غري حق بود منقطع . وقت است که سر دفرت جهان شوی. خواندن نیست
  .شتگ

از شرح السّنه اندکی مانده است، به دو سه روز آن را بخوان ودیگـر تـو : چون از آنجا بريون آمدیم، استاد گفت که
دیروز هزار منزل از علم الیقـني بگذشـتی، امـروز : چون با سر درس رفتم، بابافرج را دیدم که درآمد و گفت. دانی

علـوم لـدنّی و واردات غیبـی . ضـت و خلـوت مشـغول گشـتمروی؟ من ترک درس کردم و به ریاباز با سر علم می
: بابـافرج را دیـدم کـه از در درآمـد و گفـت. نوشـتمحیف باشد کـه آن فـوت شـود، آن را مـی: گفتم. ن گرفتدنمو

  ».دوات و قلم را بینداختم و خاطر را از همه باز پرداختم! این سخنان را منویس. دهدشیطان ترا تشویش می
در کتابی که در آنجا همۀ سخنان شیخ خود، شـیخ رکـن الـدّین عالءالدّولـه، قـدّس اللّـه تعـاىل  انیامري اقبال سیست

شیخ نجم الدّین کربی به همـدان رفـت و اجـازت حـدیث حاصـل «: کند کهاز شیخ نقل می سرّه، جمع کرده است
ندریه رفـت و از وی نیـز هـم از آنجـا بـه اسـک. کرد و شنید که در اسکندریه مُحدّثی بزرگ هسـت بـا اسـناد عـاىل

در خواب دید و از آن حضرت درخواسـت  صلّی اللّه علیه و سلّم اجازت حاصل کرد و در بازگشنت شبی رسول را
ابوالجناب مخففه؟ فرمود : پرسید که. ابوالجنّاب: فرمود که صلّی اللّه علیه و سلّم رسول! مرا کنیتی بخش: کرد که

در حال . باید کردآمد، در معنی این وی را این روی نمود که از دنیا اجتناب می چون از واقعه باز. ال، مشددّه: که
کرد، به سبب آن که دانشمند رسید ارادت درست نمیتجرید کرد و در طلب مرشد مسافر گشت، و به هر کس که می

  .آمدبود و سر او به هیچ کس فرو نمی
داد که آنجا نـزول جا رنجور شد و هیچ کس او را مقامی نمیو چون به ملک خوزستان رسید، در دِزْپُول درآمدو آن

در این شهر هیچ مسلمانی نباشد که مردم رنجور و غریب را جای دهد تـا مـن : عاجز گشت، از کسی پرسید که. کند
: گفـت. اینجا خانقاهی هست و شیخی، اگر آنجا روی ترا خـدمت کننـد: آنجا روزی چند بیاسایم؟ آن کس گفت

مقابـل صــُفّۀ فّۀ ـُاو را جای دادند در ص. شیخ نجم الدین آنجا رفت. شیخ اسماعیل قصری: ت؟ گفتنام او چیس
با این همه از رنجوری چندان رنج به من نمـی: گفتدرویشان، و آنجا ساکن شد و رنجوری وی دراز کشید و می

  .مقام کردن نداشتمرسید که از آواز سماع ایشان، که من سماع را به غایت منکر بودم و قوت نقل 
بلی، : خواهی که برخیزی؟ گفتممی: کردند، شیخ اسماعیل از گرمی سماع به بالني من آمد و گفتشبی سماع می

. دست من بگرفت و مرا به کنار کشید و به میان سماع برد و زمانی نیک مرا بگردانید و بر روی دیـوارم تکیـه داد
خود آمدم خود را تندرست دیدم، چنانکه هیچ بیمـاری در خـود نمـی چون به. در حال خواهم افتاد: من گفتم که

روز دیگر به خدمت وی رفـتم و دسـت ارادت گـرفتم و بـه سـلوک مشـغول شـدم و . مرا ارادت حاصل شد. دیدم
چون مرا از احوال باطن خرب شد و علم وافـر داشـتم، مـرا شـبی در خـاطر آمـد کـه از علـم بـاطن . مدتی آنجا بودم

که ترا بر ! برخیز و سفر کن: بامداد شیخ مرا طلب کرد و گفت. ، علم ظاهر تو از علم شیخ زیادت استباخرب شدی
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من دانستم که شیخ بر آن خاطر من واقف شد، اما هیچ نگفتم و بـرفتم بـه خـدمت شـیخ . باید رفتعمار یاسر می
  .عمار و آنجا نیز مدتی سلوک کردم، و آنجا شبی مرا همني به خاطر آمد

که این هستی را وی به سِلّی از سر ! نجم الدین برخیز، به مصر رو به خدمت روزبهان: مداد شیخ عمار فرمود کهبا
چون به خانقاه وی در رفتم، شیخ آنجـا نبـود و مریـدان او همـه در مراقبـه . برخاستم و به مصر رفتم. تو بريون برد

شیخ در بريون : شیخ کدام است؟ گفت: ی پرسیدم کهآنجا کسی دیگر بود، از و. بودند، هیچ کس به من نرپداخت
مرا در خـاطر آمـد . ساختمن بريون رفتم شیخ روزبهان را دیدم که در آب اندک وضو می. سازداست و وضو می

داند که در این قدر آب وضو جایز نیست، چگونه شـیخی باشـد؟ اووضـو تمـام سـاخت و دسـت بـر شیخ نمی: که
شیخ به خانقـاه درآمـد مـن نیـز درآمـدم و . روی من رسید، در من بیخودیی پیدا شد چون آب به. روی من افشاند

همچنان بر پـای . من بر پای بودم منتظر آن که شیخ سالم باز دهد، او را سالم کنم. شیخ به شکر وضو مشغول شد
و بـه آتـش مـیگرينـد قیامت قایم شده اسـت، ودوزخ ظـاهر گشـته و مردمـان را مـی: ایستاده غایب شدم دیدم که

مـن تعلـق : گوید کـهای است و شخصی بر سر آن پشته نشسته است و هرکه میاندازند و بر این راهگذر آتش پشته
  . ناگاه مرا بگرفتند و بکشیدند. اندازندکنند و دیگران را در آتش میبه وی دارم، او را رها می
. من بر پشته باال رفتم و دیدم که شیخ روزبهان است .مرا رها کردند. من تعلق به وی دارم: چون آنجا رسیدم گفتم

: او سیلیی سخت بر قفای من زد، چنانکه از قـوت آن بـه روی درافتـادم و گفـت. پیش او رفتم و در پای او افتادم
پـیش رفـتم و در . شیخ سـالم نمـاز داده بـود. چون بیفتادم، از غیب بازآمدم! بیش از این اهل حق را انکار مکن

آن رنجـوری از بـاطن مـن . شیخ در شهادت نیز همچنان سیلی بر قفای من زد و همان لفظ بگفت. فتادمپای او ا
گشـتم مکتـوبی بـه شـیخ عمـار میبـازو چـون ! بازگرد و به خدمت شیخ عمار رو: بعد از آن امر کرد مرا که. برفت

  .تمفرسگردانم و باز بر تو میفرست تا زر خالص میهرچند مس داری می: نبشت که
! بـه خـوارزم رو: چون سلوک تمام کرد، وی را امـر فرمـود کـه. از آنجا به خدمت شیخ عمار آمد و مدتی آنجا بود

! برو و باک مـدار: گفت. اند و این طریق را و مشاهده را در قیامت نیز منکرندآنجا مردمان عجب: گفتوی می
  ».ار بر وی جمع آمدند و به ارشاد مشغول شدبه خوارزم آمد و این طریق را منتشر گردانید و مریدان بسی

چون کفار تتار به خوارزم رسیدند، شیخ اصحاب خود را جمع کـرد و زیـادت بـر شصـت بودنـد و سـلطان محمـد 
شیخ بعـض اصـحاب . و کفار تتار پنداشتند که وی در خوارزم است، و به خوارزم درآمدند. خوارزمشاه گریخته بود

زود بـر خیزیـد و بـه «: شیخ رضی الدّین علی الال و غري ایشان طلب داشت و گفـت را چون سعدالدّین حمّویی و
ای اسـت ایـن فتنـه. که آتشی از جانب مشرق برافروخت که تا نزدیک به مغرب خواهـد سـوخت! بالد خود روید

چه شود کـه حضـرت شـیخ دعـایی «: بعضی از اصحاب گفتند» !عظیم که در این امت مثل این واقع نشده است
توانـد این قضایی است مربم، دعا دفع آن نمی«: شیخ فرمود که» ند، شاید که این از بالد مسلمانان مُندفِع شود؟ک

چهـار پایـان آمـاده اسـت، اگـر چنانچـه حضـرت شـیخ نیـز بـا اصـحاب «: پس اصحاب التماس کردند کـه» .کرد
  ».نمایدموافقت کند تا در مالزمت ایشان به خراسان متوجه شوند، دور نمی

. پس اصحاب متوجه خراسان شدند» .من اینجا شهید خواهم شد و مرا اذن نیست که بريون روم«: شیخ فرمود که
قُومُوا عَلَی اسـم اللّـه، نُقاتِـلْ يف سَـبیلِ «: چون کفار به شهر درآمدند، شیخ اصحاب باقی مانده را بخواند و گفت

ان محکم ببست، و آن خرقه پیش گشـاده بـود، بغـل خـود را از و به خانه درآمد و خرقۀ خود را پوشید و می» !اللّهِ
چون با کفار مقابل شد، در روی ایشان سـنگ مـی. هر دو جانب پر سنگ کرد و نیزه به دست گرفت و بريون آمد

کفار وی را تري باران کردند، یک تـري بـر سـینۀ مبـارک وی آمـد بـريون . انداخت تا آن غایت که هیچ سنگ نماند
  .نداخت و بر آن برفتکشید و بی
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بعد از شـهادت ده کـس نتوانسـتند کـه وی را از دسـت شـیخ . گویند که در وقت شهادت پرچم کافری را گرفته بود
در  قـدّس سـرّه اند که حضرت موالنا جالل الدّین رومیو بعضی گفته. خالص دهند، عاقبت پرچم وی را بربیدند

  :است ود به حضرت شیخ کرده، آنجا که گفتهغزلّیات خود اشارت به این قصه و به انتساب خ
ـــــد ـــــاغر گرين ـــــه س ـــــمانیم ک ـــــا از آن محتش  م
ـــه یکـــی دســـت مـــی خـــالص ایمـــان نوشـــند  ب

 

ــــد ــــر گرين ــــز الغ ــــه ب ــــکان ک ــــه از آن مفلس  ن
 بــــه یکــــی دســــت دگــــر پــــرچم کــــافر گرينــــد

  

  .يف شهور سنة ثمان عشرة و ستمائة قدّس اللّه تعاىل روحه وکانت شهادته
اند، چون شـیخ مجـد اند، اما چندی از ایشان یگانۀ جهان و مقتدای زمان بودهن بسیار بودهحضرت شیخ را مریدا

الدین بغدادی و شیخ سعد الدین حمّویی و بابا کمال جَندی و شیخ رضی الـدّین علـی الال و شـیخ سـیف الـدّین 
النـا بهاءالـدّین ولـد والـد مو«: انـد کـهباخَرْزی و شیخ نجم الدّین رازی و شیخ جمال الـدین گیلـی و بعضـی گفتـه

  .قدّس اللّه تعاىل ارواحهم» .موالنا جالل الدّین رومی نیز از ایشان بوده است

  شیخ مجدالدّین بغدادی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۶۸
وی به اصـل . کنیت وی ابوسعید است، و نام وی مجد الدین شرف بن المؤیّد بن ابی الفتح البغدادی، رحمه اللّه

انـد از بغـدادک خوارزم شاه از خلیفۀ بغداد التماس طبیبی کرد، پدر وی را فرستاد و بعضـی گفتـه. است از بغداد
  .وی از مقربان سلطان بود. است، یکی از دیههای خوارزم

گویند که وی أَمرد بوده است که به صحبت شـیخ رسـیده، آن که می«: شیخ رکن الدّین عالءالدّوله فرموده است که
. وی را شیخ، اول به خدمت متوضا مشغول ساخت. مردی تمام بود، اما صورت لطیف داشت. ستخالف واقع ا

فرزنـد مجدالـدّین : والدۀ وی کسی پیش شیخ فرستاد کـه. ای بود و شیخ نیز طبیب بودوالدۀ وی بشنید، و او طبیبه
تـا خـدمت متوضـا  اگر شیخ بفرماید من ده غـالم تـرک بفرسـتم. مردی نازک است و این کاری بس عجب است

او را بگویید که این سخن از تو عجب اسـت، کـه علـم : شیخ فرمود که. کنند و وی را به خدمت دیگر مشغول کند
  ».اگر پسر ترا تب صفرایی زحمت دهد، من دارو به غالم ترک دهم، پسر تو صحت نیابد! دانیطب می

یدان سلطان بایزید، که مردی در حساب بـود و کـار روزی یکی از مر«: شیخ رکن الدّین عالء الدّوله گفته است که
: چون است که تو به این خاندان ارادت آوردی و سلوک جز به متابعت بایزید کردی؟ گفـتم: کرده، با من گفت که

ساختم در اثنای آن دیدم که دیوار قبله بگشاد و از آن سـو فضـایی پیـدا دانم، اما یک نوبت وضو میمن این نمی
سـاعتی . این نور سلطان بایزید اسـت: این چیست؟ یکی گفت: پرسیدم که. نمودو ستارۀ مشرتی میشد و آسمان 

ایـن نـور مجدالـدین : ایـن چیسـت؟ یکـی گفـت: گفـتم. شد، آسمانی دیگر دیدم تمام نـورانی همچـون خورشـید
ب ایشـان بیـانی گـویم کـه در مراتـاین سخن نه به آن می: بعد از آن گفتم. آن درویش متعجب شد. بغدادی است

حوالـه کـرده اسـت بـه  تعـاىل نهم شیخ مجد الدین را بر سـلطان بایزیـد، امـا هـر کـس را حـقّکنم یا ترجیح میمی
جهت ثبات قدم او را در آن طریق، شـیخ  تعاىل چون او توجه به آن مشرب کرد و متابع آن طریق شد، حقّ. مشربی

لی التّحقیق مراتب در قیامت پیدا شود و نشان عُلّـو مرتبـه در ایـن و اگرنه ع. او را در اعلی مراتب بر او جلوه کند
  ».ترتر، مرتبۀ وی عاىلهر کس که متابع. نیست صلّی اللّه علیه و سلّم عالم جز متابعت حبیب مطلق

ما بیضۀ بط بـودیم بـر «: گفت. روزی شیخ مجدالدّین با جمعی از درویشان نشسته بود، سُکری بر وی غالب شد
مـا چـون . بال تربیت به سر ما فرود آورد تا از بیضه بريون آمـدیم. مرغی بود شیخ نجم الدّین ریا، و شیخ ماکنار د

بـر زبـان ایشـان . شیخ نجم الدّین به نور کرامـت آن را دانسـت» .بچۀ بط بودیم در دریا رفتیم و شیخ بر کنار بماند
پـیش شـیخ سـعدالدّین حمّـویی آمـد وتضـرّع . رتسـیدشیخ مجد الدّین آن را شـنید ب» !در دریا مرياد«: گذشت که
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» .روزی که حضرت شیخ را وقت خوش باشد مرا خـرب کـن تـا بـه حضـرت آیـم و عـذری بخـواهم«: بسیار کرد که
شـیخ مجدالـدّین پـای برهنـه . وقتی شیخ رادر سماع حال خوش شد، شیخ سعدالدّین شیخ مجدالدّین را خرب کـرد

چون به طریق «: وی نظر کرد و فرمود که شیخ به. سر نهاد و به جای کفش بایستاد بیامد و طشتی پر آتش کرد و بر
خواهی، ایمان و دین به سالمت بردی، اما سرت برود و در دریا مريی و ما نیز در درویشان عذر سخن پریشان می

دین در قـدم شـیخ مجدالـ» .سر تو شویم، و سرهای سرداران و ملک خوارزم در سر تو شود و عـالم خـراب گـردد
  .شیخ افتاد و به اندک فرصتی سخن شیخ به ظهور آمد

گفـت، و مـادر سـلطان محمـد عـورتی بـود بـه غایـت جمیلـه بـه وعـظ شـیخ شیخ مجدالدّین در خوارزم وعظ می
مدعیان فرصت جستند تا شبی که سـلطان بـه غایـت مسـت . رفتآمد و گاه گاهی به زیارت وی میمجدالدّین می

» .بـه نکـاح شـیخ مجدالـدّین درآمـده اسـت رحمـه اللّـه مادر تو به مذهب امام ابوحنیفـه«: د کهبود، عرضه داشتن
خرب به شیخ نجم الدین رسـید متغـري گشـت و . سلطان بسیار رنجه شد فرمود که شیخ را در دجله اندازند، انداختند

پس سر به سجده نهاد » .در آب انداختند و مردفرزند مجدالدین را ). بقره/۱۵۶(إنّا لِلّهِ وَ إنّا إلَیْه راجِعُونَ«: گفت
از حضـرت عـزت درخواسـتم تـا بـه خونبهـای «: پس سر از سـجده بـرآورد و گفـت. و زمانی نیک در سجده بود

  ».فرزندم ملک از سلطان محمد باز ستاند، اجابت فرمود
شمشـري و کفـن . ر زر بیاوردبه غایت پشیمان شد، پیاده به حضرت شیخ آمد و طشتی پ. سلطان را از آن خرب دادند

بایـد اینـک زر و اگـر قصـاص مـیاگر دیت مـی«: بر سر آن نهاده و سر برهنه کردو در صف نعال بیستاد و گفت
، دیت او جمله ملک )اسراء/۵۸(کانَ ذلِکَ يف الْکِتابِ مَسْطُوراً«: شیخ در جواب فرمود که» .کنید اینک شمشري

سـلطان محمـد نومیـد بازگشـت و عـن قریـب » .مـا نیـز در سـر شـما شـویمتست و سر تو برود و سر بسی خلق، و 
  .چنگیزخان خروج کرد و رفت آنچه رفت

  :روزی قوال در مجلس شیخ مجد الدّین این بیت را خواند که
 انـــــد در ازل جامـــــۀ عشـــــقخـــــوش بافتـــــه

 

ــــودی ــــارش ب ــــر کن ــــبز ب ــــک خــــط س  گــــر ی
  

و همانـا کـه » .گر یک خط سرخ بر کنارش بـودی«: تشیخ محاسن خود را بگرفت و تیغ دست بر گلو نهاد و گف
  :به این، اشارت به شهادت خود کرده باشد و بعد از آن این رباعی بگفت

 در بحـــــر محـــــیط غوطـــــه خـــــواهم خـــــوردن
 کــــار تــــو مخــــاطره اســــت خــــواهم کــــردن

 

ـــــــا گهـــــــری آوردن ـــــــه شـــــــدن ی ـــــــا غرق  ی
 یـــــا ســـــرخ کـــــنم روی ز تـــــو یـــــا گـــــردن

  

گفتنـد و وی را زنگی بسـکردی مـی. درویشی بود از قریۀ بِسْکردآباد س سرّهقّد در خدمت شیخ نجم الدّین کربی
به مقام عاىل رسیده بود تا غایتی که تـا وی از خلـوت بـريون نیامـدی سـماع برنخاسـتی، روزی در اثنـای سـماع 

 بـر از زمني برخاست و طاقی بلند بود آنجا، بر آن طاق نشست و در وقت فـرود آمـدن از بـاال. وقت او خوش شد
زد و ایـن زنگـی گردن شیخ مجد الدّین بغدادی جست و پایها فرو آویخت و شیخ مجد الدین همچنان چـرخ مـی

ندانستم که زنگی «: چون از سماع فارغ شد، گفت. مردی بلند و گران بود و شیخ مجدالدّین بس نازک و لطیف
او را بـه دنـدان بگرفـت، چنانکـه نشـان آمـد رخسـارۀ و چون از گردن او فرو مـی» .است بر گردن من یا گنجشکی

مرا در قیامت همني مفاخرت تمام است که اثر دندان زنگی بر روی مـن «: بارها شیخ مجد الدّین گفتی که. بماند
  ».باشد

در واقعـه از حضـرت : شیخ مجدالدّین بغدادی فرمـود کـه«: گفته است که قدّس سرّه شیخ رکن الدّین عالءالدّوله
هُـوَ رَجُـلٌ اَرادَ أنْ  :صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَـلَّمَ حَقِّ ابنِ سینا؟ قالَ فی ما تَقُولُ: پرسیدم که علیه و سلّم صلّی اللّه رسالت

ارِ تعاىل یَصِلَ إلَی اللّهِ مـن ایـن حکایـت را پـیش اسـتاد موالنـا . بِالواسِطَتي، فَحَجَبْتُهُ بِیَدي هکَذا، فَسَـقَطَ يف النـّ
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رفـتم تـا از آنجـا بـه رُوم از بغداد به شام مـی: و بعد از آن فرمود که! عجب: گفتم، او گفتجمال الدّین حلبی می
آنجـا : گویـد کـهچون در خواب شدم، دیدم که کسـی مـی. چون به موصل رسیدم، شب در مسجد جمعه بودم. روم
شان نشسته و نوری از من نظر کردم جمعی دیدم که حلقه زده بودند و شخصی در میان ای. روی که فایده گريینمی

  .شنیدندگفت و ایشان میوی سخن می. سر وی به آسمان پیوسته
جـواب گفتنـد و مـرا در . من پیش رفـتم و سـالم گفـتم. مصطفی، صلّی اللّه علیه و سلّم: این کیست؟ گفتند: گفتم

رجُـلٌ أَضَـلَّهُ اللّـهُ : مـود کـهما تقول يف حقِّ ابن سینا؟ فر! یا رسول اللّه: چون بنشستم پرسیدم که. حلقه جای دادند
بعد از آن گفتم کـه از علمـای . هُوَ مِنْ مُتَّبِعیهِ: ما تَقُولُ يف حقِّ شَهابِ الدّینِ الْمَقْتُولِ؟ گفت: دیگر گفتم. عَلی عِلْمٍ

تَقُولُ يف حقِّ  ما: گفتم. هُوَ رَجُلٌ معاتَبٌ: ما تقول يف حقِّ فخرالدّین الرّازی؟ گفت: اسالمی نیز برپسم، پرسیدم که
: ما تَقُولُ يف حقِّ إمـام الْحَـرَمَیْن؟ گفـت: گفتم. هُوَ رَجُلٌ وَصَلَ إىل مَقْصُودِه: حُجّةِ الْأسْالمِ مُحَمَّدٍ الغَزّاىل؟ گفت

لْإیمـان یَمـانٍ وَ أ: أنَا قُلْتُ وَقَوْيل صِـدْقٌ: ما تَقُولُ يف حقِّ أبی الْحَسَنِ األشْعَریّ؟ گفت: گفتم. هُوَ مِمَّنْ نَصَر دینی
کنی؟ دعایی درخواست کـن از این سؤالها چه می: الْحِکْمَةُ یمانیَُّة بعد از آن کسی که نزدیک من بود مرا گفت که

قُـل اللّهُـمَّ تُـبْ عَلَـیَّ حَتّـی أتُـوبَ، :فرمـود کـه! مرا دعـایی بیـاموز! یا رسول اللّه: بعد از آن گفتم. که ترا فایده کند
روی؟ بـه کجـا مـی: بعد از آن از من پرسید کـه. الأَعُودَ، وَحَبِّبْ إىلَّ الطّاعاتِ وَکَرِّه إىلَّ الخَطیئاتِ واعْصِمْني حَتی

  .و من از آن واقعه باز آمدم. الرّومُ، ما دَخَلَهُ الْمَعْصُومُ: به روم فرمود که: گفتم
. بـه زیـارت وی رفـتم. عمـر ضـریر گشـته بـودالدین کواشی آنجا بود و در آخـر  موفـّقای بود، موالنا در آنجا غرفه

: گفت. به روم: روی؟ گفتمبه کجا می: گفت. از بغداد: آیی؟ گفتماز کجا می: گفت. تو کیستی؟ بگفتم: پرسید که
مگر شـما در : گفتم. من متعجب شدم ودست در دامن او زدم. الرُّومُ مادَخَلَهُ المَعْصُومُ: گفت. بلی: به روم؟ گفتم
  ».دست از وی بازداشتم و بازگشتم! دَعْني! دَعني:  حاضر بودید؟ گفتمجلس دوشني

موالنا جمال الدین مردی عزیز بود و او را تصانیف مشهوره در «: گوید که قدّس سرّه شیخ رکن الدّین عالءالدّوله
صـحت  علوم بسیار است و میان او و امام غزاىل دو واسطه بیش نبوده است و ایـن حکایـت وی دلیـل اسـت مـر

  ».واقعۀ شیخ مجد الدین را
چون شیخ مجدالدّین را در سنۀ سبع و ستّمائة، و قیل سنۀ ستّة عشر و ستّمائة شهید کردند خاتون وی که از نیسابور 

  .اندبود، وی را به نیسابور نقل کرد و در سنۀ ثالث و ثالثني و ثمانمائة وی را به اسفراین نقل کرده

  ویی، قدّس اللّه تعاىل روحهشیخ سعد الدّین حُمُّ -۴۶۹
از اصـحاب شـیخ نجـم الـدین . نام وی محمد بن المؤیّدبن ابی بکر بن ابی الحسن بـن محمـد بـن حُمّویـه اسـت

  .کربی است، قدّس اللّه تعاىل روحه
سکن سفح قاسیون مُـدَّةً ثـمَّ . کان صاحب احوال و ریاضات، و له اصحاب و مریدون و کالم: و فی تاریخ الیافعی

  .ع اىل خراسان، فتوفّي هناکرج
مصنفات بسیار دارد چون کتاب محبوب و سَجَنْجَل األرواح و غري آن و در . در علوم ظاهری و باطنی یگانه است

مصنفات وی سخنان مرموز و کلمات مشکل و ارقام و اشـکال و دوایـر، کـه نظـر عقـل و فکـر از کشـف و حـل آن 
  .ۀ بصريت به نور کشف منفتح نشود، ادراک آن متعذر استعاجز است، بسیار است و همانا که تا دید

من أَصْغی کالمَک بحسنِ القَبولِ واألعتقاد فی ذکری و تعریفی، فقد : و قال سبحانه بَشَّرَنی اللّهُ«: وی گفته است
  ».أطواره اندرجتْ فیه نطفةُ العلمِ و المعرفةِ، و ان الْتَبَسَ علیه يف الحال فقد ثبت له النّصیبُ يف طورٍ منْ

از وی شنیدم که مـی«: گوید کهرسیده است، میبه صحبت وی می قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ صدر الدین قونیوی
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آن را با شیخ خود، شیخ محیـی . منحصر نیست) اعراف/ ۱۷۲(مواثیق هفت است و در میثاق أَلَستُ بِرَبِّکُم: گفت
  ».گوید و اگر نه جزئیات از آن بیش استیات را میکل: بازگفتم، گفت قدّس اللّه تعاىل سرّه الدّین

ین روزی در مجلس سماع با شـیخ شیخ صدرالد«: گوید کهشیخ مویّد الدین الجَندی در شرح فصوص الحکم می
ای کـه در آن منـزل بـود کـرد و بـه ادب تمـام شیخ سعد الدین در اثنای سماع روی به صفه. سعدالدین حاضر بود
أَیْنَ صَدْرُ الدّینِ؟ چون شیخ صـدرالدّین پـیش : و بعد از آن چشم خود را پوشید و آواز داد کهمدتی بر پای ایستاد 

در آن صفّه حاضـر بودنـد، خواسـتم  صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت: آمد، چشم بر روی وی بگشاد و گفت
  ».که چشمی که به مشاهدۀ جمال آن حضرت مُشرّف شده است، اول به روی تو بگشایم

سـیزده روز چنـان بمانـد آنگـاه بـه . وقتی روح مرا عروجی واقع شد و از قالب مُنسلخ گشـت«: وی گفته است که
کـرد و روح چـون بـه قالـب آمـد و قالب آمد و قالب در این سیزده روز چون مرده افتاده بود و هـیچ حرکـت نمـی

سیزده روز است تا قالـب تـو : دند گفتنددیگران که حاضر بو. قالب برخاست خرب نداشت که چند روز افتاده است
  ».چنني افتاده است

  :این رباعی عربی که در کتاب محبوب درج کرده است و از اشعار وی است
 یــــــــا راحَــــــــةُ مُهْجَتــــــــي وَنُــــــــورَ الْبَصَــــــــر
 ناجَیْــــــتُ ضــــــمري خــــــاطِري یــــــا قَمَــــــري

 

ــــــحَر ــــــتَ السَّ ــــــکَ وَقْ ــــــي ب ــــــتَیقَظَ قَلْب  إسْ
ــــــتَ يل يف ــــــري إّنــــــي أنــــــا فیــــــکَ وَأَنْ  نَظَ

  

  :و این رباعیات فارسی نیز از آن قبیل است
 کــــــافر شــــــوی ار زلــــــف نگــــــارم بینــــــی
ــــــــر ــــــــان منگ ــــــــاویز ودر ایم ــــــــر می  در کف
ـــــاری ـــــرا در ک ـــــت م ـــــری نیس ـــــو نظ ـــــی ت  ب
ـــــاری ـــــا ی ـــــو زیب ـــــاغ رضـــــای چـــــون ت  در ب
ــــی رضــــوان ــــدم ن ــــت بای ــــه بهش ــــو ن ــــی ت  ب
ــــــودوزخ اســــــت دار رضــــــوان ــــــر ت ــــــا قه  ب

 

ــــــی ــــــارم بین  مــــــؤمن شــــــوی ار عــــــارض ی
 یــــــــار و افتقــــــــارم بینــــــــیتــــــــا عــــــــزت 

 بــــــی روی تــــــو خــــــوش نیایــــــدم گلــــــزاری
ــــــاری ــــــدم ب ــــــو دی ــــــان روی ت ــــــدا و نه  پی
ــــــوان ــــــل و بحــــــر حی ــــــی کــــــوثر و زنجبی  ن
 بــــا لطــــف تــــو دوزخ همــــه رَوْح و ریحــــان

  

  :و این شعرنیز از آن قبیل است
ــــــــي  ــــــــتَ قَلْب ــــــــبٌأَنْ ــــــــتَ فیــــــــهِ حَبی  وَأنْ

ــــــنْ  ــــــبِ مَ ــــــیْسَ يف قَلْ ــــــحیُلَ ــــــدْقاً کَبُّ  صِ
 وَشِــــــــفائی وَصِــــــــحَّتي اَنْــــــــتَ سُــــــــقْمي

 وإذا مــــــــــــــا نَظَــــــــــــــرْتَ يفَّ بِلُطْــــــــــــــفٍ
 لَـــــــــکَ سِـــــــــرّي وَمُهْجَتـــــــــي وَضَـــــــــمريي

 

 وَلِسُـــــــــقْم الْقُلُــــــــــوبُ أنْـــــــــتَ طَبیــــــــــبُ
 غَیْـــــــــرُ ذِکْـــــــــراکَ حالَـــــــــةٌ یَسْـــــــــتَطیبُ
ـــــــــبُ ـــــــــاةُ یَطی ـــــــــوتُ وَالْحَی ـــــــــکَ الْمَ  وَبِ
ـــــــــبُ ـــــــــي التَغی ـــــــــؤادي وَأعْیُن ـــــــــنْ فُ  عَ
 ســـــــــاجِدٌ شـــــــــاهِدٌ وَمـــــــــاىل نَصـــــــــیبُ

  

شصت و سه سال بوده است، و در روز عید أضحی، سنۀ خمسني و ستّمائه ازدنیا رفته است و قرب وی در عمر وی 
  .بَحْرآباد است، رحمه اللّه تعاىل

  شیخ سیف الّدین باخَرْزی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۷۰
در . ربیت یافـتبعد از تحصیل و تکمیل علوم به خدمت شیخ آمد و ت. وی از خلفای شیخ نجم الدین کربی است

نشاند در اربعني دوم به در خلوت وی آمد و انگشت مبارک بـر در خلـوت وی زد و اوایل که وی را به خلوت می
  !ای سیف الدّین«: آواز داد که

ـــــت ـــــازوار اس ـــــم س ـــــرا غ ـــــق م ـــــنم عاش  ی تــــرا بــــا غــــم چــــه کــــار اســــت؟قتومعشــــو م



 

۲۷۷  

 

  .ون آورد و به طرف بخاراروانه گردانیدآنگاه دست وی را بگرفت و از خلوت بري» !برخیز و بريون آی
مـا امشـب بـه «: وقتی برای شیخ نجم الدین از ختای کنیزکی آورده بودند، شب زفاف با اصحاب گفته اسـت کـه

» !شما نیز در موافقت ترک ریاضت کنید و به فراغت و آسودگی بـه سـر بریـد. لذتی مشروعه اشتغال خواهیم کرد
. یف الدّین آن شب ابریقی بزرگ پر آب کرد و بـر در خلـوت شـیخ بیسـتادچون حضرت شیخ این بگفت، شیخ س

نه ما گفته بودیم که امشـب بـه لـذت و حضـور خـود مشـغول «: چون وقت صبح شیخ بريون آمد، وی را دید گفت
شما فرمودید که هر کـس بـه لـذت و حضـور خـود «: گفت» باشید، چرا خود را به این ریاضت در رنج انداختی؟

: شـیخ فرمـود کـه» .د، مرا هیچ لذت ورای آن نیسـت کـه بـر آسـتانۀ حضـرت شـیخ بـه خـدمت بایسـتممشغول شو
  ».بشارت باد ترا که سلطانان در رکاب تو بدوند«

اسـبی نـذر «: روزی یکی از سالطني به زیارت شیخ سیف الدین آمد و در وقت بازگشـنت از شـیخ درخواسـت کـه
شـیخ التمـاس وی را مبـذول » .فرمایند تا به دست خود سوار کنم هرنج نمایم که شیخ قدمام التماس میشیخ کرده

اسب سرکشی کرد و عنان در ربود، قریـب بـه پنجـاه . پادشاه رکابش بگرفت تا سوار شد. داشت به در خانقاه آمد
حکمت در سرکشی این اسـب آن بـود کـه مـا شـبی در خـدمت «: شیخ با پادشاه گفت. گام در رکاب شیخ بدوید

اکنون این مُصدّق سخن . سالم، شیخ نجم الدین، بودیم ما را بشارت داد که پادشاهان در رکاب تو بدوندشیخ اال
  ».شیخ شد

  :و من کلماته القدسیّة هذه الرّباعیّات
 هــــــر شــــــب بــــــه مثــــــال پاســــــبان کویــــــت
ـــــاب ـــــنم روز حس ـــــد ای ص ـــــه برآی ـــــد ک  باش
ــــــوم ــــــه ش ــــــق بیگان ــــــی ز عش ــــــد گه  هرچن
ـــــــذرد ـــــــن برگ ـــــــه م ـــــــی ب ـــــــاه پریرخ  ناگ

 

 گــــــــردم گــــــــرد آســــــــتان کویــــــــتمــــــــی
ـــــــــت ـــــــــگان کوی ـــــــــدۀ س ـــــــــامم ز جری  ن
 بـــــــا عافیـــــــت آشـــــــنا و همخانـــــــه شـــــــوم
 برگــــــردم از آن حــــــدیث و دیوانــــــه شــــــوم

  

  :پیش روی میت آمد و این رباعی فرمود» !شیخا تلقني فرمایید«: گفتند. روزی به جنازۀ درویشی حاضر شد
ـــــتم ـــــان کردس ـــــه جه ـــــه جمل ـــــن گن ـــــر م  گ
 گفتــــی کــــه بــــه وقــــت عجــــز دســــتش گــــريم

 

ــــه گــــريد دســــتمل ــــد اســــت ک ــــو امی  طــــف ت
 عـــــاجزتر از ایـــــن مخـــــواه کـــــاکنون هســـــتم

  

  .يف سنة ثمان و خمسني و ستّمائة و قرب وی در بخاراست قدّس سرّه تُوفّی

  عني الزّمان جمال الدّین گیلی، رحمه اللّه تعاىل -۴۷۱
کـه عزیمـت صـحبت شـیخ  در اوایل. بسیار دانشمند و فاضل بوده است. وی نیز از خلفای شیخ نجم الدین است

. ای انتخاب کرد کـه در سـفر مـونس وی باشـدکرد به کتب خانه درآمد، و از لطایف علوم عقلی و نقلی مجموعه
چـون » !پشته بینـداز و بیـا! ای گیلیک«: چون نزدیک خوارزم رسید، شبی در خواب دید که شیخ با وی گفت که

شـب دوم همـني » .ا هیچ ندارم و اندیشـۀ جمـع آن نیـز نـدارمپشته چیست؟ من از دنی«: بیدار شد، اندیشه کرد که
» .ایآن مجموعـه کـه جمـع کـرده«: گفـت» پشته چیست؟! شیخا«: از شیخ پرسید که. خواب دید و شب سیم نیز

انداختی، اگر آن مجموعه را نمی«: چون به حضرت شیخ رسید، گفت. چون بیدار شد، آن را در جیحون انداخت
  .پس وی را خرقه پوشانید و در اربعني نشاند و بعد از اتمام اربعني عني الزّمان لقب نهاد» .بودترا هیچ فایده نمی

یکی از سادات قزوین راعزیمت شرياز شد، از شیخ التمـاس سفارشـی . بوده استشیخ جمال الدین در قزوین می
عسـل و «: و بـر آنجـا نوشـت کـهای کاغـذ طلبیـد شـیخ پـاره. کـرد که به شیخ ارادت تمام داشت به پادشاه شرياز

وی درد شـکم دارد و «: گفتنـد کـه. چون آن سیّد به شرياز رسید، قصد مالقات پادشاه کرد. و به وی داد» رازیانه
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. به در حمام رفت دید که پادشاه بر سر حمـام نشسـته اسـت و از درد شـکم تشـویش عظـیم دارد» .در حمام است
از وی احوال شیخ پرسـید کاغـذ را بـه وی » .از قزوین«: گفت» آیی؟از کجا می«: گفت. پیش رفت و سالم کرد

» .شیخ به نور فراست و کرامـت عـالج مـا نوشـته«: گفت» .عسل و رازیانه«: بگشاد دید که در وی نبشته که. داد
  .فرمود تا آن را حاضر کردند، بخورد و فی الحال شفا یافت و آن سید را رعایت بسیار کرد

  ندی، رحمه اللّه تعاىلبابا کمال جَ -۴۷۲
چون خدمت باباکمال جَندی در صحبت شیخ نجم الدّین مرتبۀ تکمیل و اکمال یافت، حضرت شیخ خرقه به وی 

خرقۀ . گوینددر دیار ترکستان موالنا شمس الدین مفتی را فرزندی است که وی را احمد موالنا می«: داد و گفت
کردنـد و چون باباکمال به جَنْـد رسـید، جمعـی کودکـان بـازی مـی» !ما را بدو رسان، و تربیت از وی دریغ مدار

چون . داشتهای ایشان نگاه میکرد جامهاحمد موالنا، چون هنوز کودک بود، در میان ایشان بود، اما بازی نمی
م چند ما جامۀ دیگـران نگـاه داریـ«: بعد از آن گفت. باباکمال را دید، برخاست و استقبال وی کرد و سالم گفت

ایـن فرزنـد «: مفتـی گفـت. خدمت بابا وی را کنار گرفـت، و بـه خانـۀ مفتـی آمدنـد» و شما جامۀ ما نگاه دارید؟
بـرادر خردتـر وی دانشـمند موالنـا بـه غایـت زیـرک اسـت و . مجذوب است، شاید که خدمت شایسته نتوانـد کـرد

  ».ایممت وی آمدهوی نیز با نصیب گردد، اما ما به حوالۀ شیخ به خد«: بابا گفت» .مؤدّب
احمد موالنا در اندک فرصتی تربیت تمام یافت و صیت کماالت وی منتشر شد و بسی از طالبان در صحبت وی 
تربیت یافتند و به مرتبۀ کمال رسیدند ویکی از آنها شـیخ بهاءالـدّین کـربی اسـت کـه تربیـت بـرادر خـود دانشـمند 

بود، و شیخ بهاءالدّین تربیت فرزند خود، ابوالفتوح، را حواله بـه  حواله به وی کرده که محمّد نام داشته موالنا را
دانشمند موالنا کرده است و همانا که خدمت خواجه ابوالوفا خوارزمی را انتساب به ابوالفتوح است، چنانکـه در 

  :بیان سلسلۀ مشایخ خود گفته است
ـــــد مختـــــار ـــــی را ز احم ـــــیض عل ـــــید ف  رس
ــدحبیــب و طــایی و معــروف، پــس ســریّ و ج  نی

ـــاج  عقیـــب ایـــن همـــه بوالقاســـم و پـــس از نسّ
ــــدّین ــــذکور شــــیخ نجــــم ال ــــس از اکــــابر م  پ
 کمـــال و احمـــد و انگـــه بهـــاء ملّـــت و دیـــن

 

ــــرار ــــۀ اس ــــد خزین ــــن آم ــــی حس ــــس از عل  پ
 دو بــــوعلی اســــت دگــــر مغربــــی ســــر اخیــــار
 امـــــام احمـــــد و پـــــس ســـــهروردی و عّمـــــار
ـــــرار ـــــار و ســـــرور اب ـــــدوۀ اخی ـــــود قُ  کـــــه ب

ــــو ــــس بوالفت ــــد و پ ــــاردگــــر محم  ح فخــــر کب
  

  خواجه ابوالوفا خوارزمی، رحمه اللّه تعاىل -۴۷۳
و خدمت خواجه ابوالوفا را از مشارب صافیۀ ارباب توحید و اصحاب اذواق و مواجید شـربی تمـام بـوده اسـت، 
چنانکه از رسایل و اشعار ایشان، بتخصیص رباعیات، این معنی ظاهر است و اثبـات ایـن دعـوی را ربـاعی چنـد 

  :شودیآورده م
 ای آن کــــــه تــــــویی حیــــــات جــــــان جــــــانم

 بیــــــنمبینــــــایی چشــــــم مــــــن تــــــویی، مــــــی
 ام تــــــا بــــــودممــــــن از تــــــو جــــــدا نبــــــوده

 در ذات تــــــــــو ناپدیــــــــــدم ار معــــــــــدومم
ــــل ــــد باط ــــق آم ــــورات ح ــــض ظه ــــون بع  چ
 در کـــــّل وجـــــود هـــــر کـــــه جـــــز حـــــّق بینـــــد

ـــــريانم ـــــاجز و ح ـــــه ع ـــــو گرچ ـــــف ت  در وص
ـــــی ـــــویی، م ـــــن ت ـــــایی عقـــــل م  دانـــــمدان

ـــــــل طـــــــالع مســـــــعودم ـــــــن اســـــــت دلی  ای
 وز نـــــــور تـــــــو ظـــــــاهرم اگـــــــر موجـــــــودم
ـــــس منکـــــر باطـــــل نشـــــود جـــــز جاهـــــل  پ

 ق غافــــــــلباشــــــــد ز حقیقــــــــة الحقــــــــای
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 او هســـــت نهـــــان و آشـــــکار اســـــت جهـــــان
 بـــل اوســـت همـــه، چـــه آشـــکارا چـــه نهـــان

 ن یکـــی کـــش دانـــییکّـــی اســـت، وىل نـــه آ
ــــــانی ــــــر بره ــــــود اگ ــــــود خ ــــــود را ز قی  خ
ـــــــاه ـــــــدتر ز گن ـــــــذار ب ـــــــردم و اعت ـــــــد ک  ب
 دعـــــوی وجـــــود و دعـــــوی قـــــدرت و فعـــــل

 

ـــــان ـــــود شـــــهود اهـــــل عرف ـــــل عکـــــس ب  ب
 گــــر اهــــل حقــــی غــــري یکــــی هــــیچ مــــدان
ــــــانی ــــــی را ث ــــــد آن یک ــــــه نباش ــــــی ک  یکّ
ـــــــــانی ـــــــــل بره ـــــــــه از دالی ـــــــــیش ن  دان
ـــاه  چـــون هســـت در ایـــن عـــذر ســـه دعـــوی تب
ـــــــــه ـــــــــا باللـّ  ال حــــــــــولَ والقــــــــــوَّةَ الـّ

  

  .ه تعاىلو وفات خواجه ابوالوفا در شهور سنۀ خمس و ثالثني و ثمانمائة بوده است، رحمه اللّ

  شیخ نجم الدّین رازی، المعروف به دایه، رحمه اللّه تعاىل -۴۷۴
صـاحب . تربیت وی را حواله به شیخ مجدالدّین کرده بوده است. وی نیز از اصحاب شیخ نجم الدّین کربی است

. تمرصاد العباد و تفسري بحرالحقایق است، وی را در کشف حقایق و شرح دقایق قوت و قـدرت تمـام بـوده اسـ
در واقعۀ چنگیزخان از خوارزم بريون آمـد و بـه روم رفـت، ووی را بـا شـیخ صـدرالدّین قونیـوی و موالنـا جـالل 

  .الدین رومی اتفاق مالقات افتاد
در هـر دو رکعـت . از وی التمـاس امامـت کردنـد. نماز شام قایم شـد. گویند که وقتی در یک مجلس جمع بودند

چـون نمـاز تمـام کردنـد، موالنـا جـالل الـدین رومـی بـا شـیخ . خوانـد) کـافرون/۱(» ونَقُلْ یا أَیُّهَا الْکافِر«سورۀ 
  ».ظاهراً یک بار برای شما خواند و یک بار برای ما«: صدرالدین بر وجه طیبت گفت که

وفات وی در سنۀ اربع و خمسني و ستّمائه بوده است، و در شونیزیّۀ بغداد، بريون مقربۀ شیخ سریّ سقطی و شـیخ 
  .گفتند که قرب وی است، واللّه تعاىل اعلمد، قربی بود میجنی

  :و از مقوالت وی است این رباعی
 شـــــمع ارچـــــه چـــــو مـــــن داغ جـــــدایی دارد
 ســــر رشــــتۀ شــــمع بــــه کــــه ســــر رشــــتۀ مــــن

 

ـــــــــوز آشـــــــــنایی دارد  بـــــــــا گریـــــــــه و س
 کــــــان رشــــــته ســــــری بــــــه روشــــــنایی دارد

  

  ىل سرّهشیخ رضی الّدین علی الالء الغزنوی، قدّس اللّه تعا -۴۷۵
پسر عمّ حکیم  که پدر شیخ علی الالء است و هو علی بن سعید بن عبدالجلیل اللّاالء الغزنوی، و این شیخ سعید

  .رسیده رحمه اللّه به عزم حج به خراسان آمده و به صحبت شیخ ابویعقوب یوسف الهمدانی. سنایی است
حدیث، در یـک فرسـنگی دیهـی کـه شـیخ علـی رفت به طلب در آن وقت که شیخ نجم الدّین کربی به همدان می

نردبانی نهاده بود تا آسمان، «: اتّفاقاً همان شب شیخ علی الال در واقعه دید که. بود، فرود آمده بودالال آنجا می
برد تا گرفت و میآمدند و او دست ایشان میو شخصی بر سر نردبان ایستاده بود و مردمان یک یک پیش او می

شـیخ . بـردداد و او ایشان را در آسمان میا شخصی ایستاده بود و دست ایشان را به دست او میدر آسمان و آنج
چـون آن » .علی الال نیز برفت و او را بر نردبان باال بردند و دستش به دست او دادند و وی را به آسـمان دربـرد

» .دانـمم و نـام او مـیشناسـمـی«: گفـت» شناسـی؟آن شـخص را مـی«: واقعه را پیش پدر بگفت، پدرش گفت
پس شیخ علی الال به طلـب او مسـافر شـد و چنـدین » .باید کرد، که کلید تو در دست اوستطلب او می«: گفت

یافت تا آن زمان که شیخ نجم الدین به خوارزم آمـد و ایـن طریـق سال گرد عالم سفر کرد و از وی نام و نشان نمی
  .ال در ترکستان بود در خانقاه شیخ احمد یَسَویرا منتشر گردانید، و در آن وقت شیخ علی ال

: پرسید کـهشنید که شیخ احمد از وی میبود میروزی شخصی از خوارزم آمده بود و شیخ علی الال در خلوت می



 

۲۸۰  

این زمان جوانی آمـده اسـت و «: آن شخص گفت» در خوارزم هیچ درویشی هست، و مردمان به چه مشغولند؟«
نجـم الـدّین «: گفـت» چـه نـام دارد؟«: پرسـید کـه» .انـده، و خلقی بر وی جمـع شـدهبه ارشاد خلق مشغول شد

شیخ احمد یَسَوی فرمود . چون شیخ علی الال این نام بشنید، از خلوت بريون جست و میان سفر دربست» .کربی
بـه  ».نتـوانم«: گفـت» !صـربکن تـا زمسـتان بگـذرد«: فرمود کـه» .کنمسفر می«: گفت» چه بوده است؟«: که

  .بعد از آن به چندگاه شیخ مجدالدّین بیامد و مرید شد. خدمت شیخ نجم الدّین آمد و به سلوک مشغول شد
و شیخ نجم الدّین به سی و پنج سالگی نزدیک بوده است که به سـلوک مشـغول شـده و شـیخ مجدالـدّین بـه سـه 

جوانی به طلـب مشـغول شـده بـوده، و  اما شیخ علی الال در اول. چهار سال از شیخ علی الال زیادت بوده است
  .کردندایشان آن وقت هنوز به سلوک مشغول نشده بودند و تحصیل می

شیخ علی الال به صحبت بسیاری از مشایخ رسیده بوده، و گویند کـه از صـد و بیسـت و چهـار شـیخ کامـل مکمـل 
و سـفر هندوسـتان کـرده بـوده و خرقه داشته است و بعد از وفات وی از آن جمله صد و سیزده خرقـه بـاقی بـوده 

از وی گرفته، چنانکه شیخ رکـن  صلّی اللّه علیه و سلّم دریافته و امانت رسول رضی اللّه عنه صحبت ابوالرّضا رَتَن
االء، صـاحب رسـول «: الدّین عالء الدّوله آن را تصحیح فرموده و گفته صحب، یعنی الشّیخ رضی الدّین علـی اللـّ

فَأَعْطاهُ مِشْطاً من أَمشـاطِ رسـول اللّـه، صـّلی اللّـه  رضی اللّه تعاىل عنه نصرن ابا الرِّضا رَتَن ب صلی اللّه و سلّم اللّه
بـه خـط  و و شیخ رکـن الـدّین عالءالدّولـه آن شـانه را در خرقـه پیچیـده و آن خرقـه را در کاغـذی،» .علیه و سلّم

عیفِ  صلّی اللّه علیه و سلّم اللّههذا المِشط من أَمْشاطِ رسول «: مبارک خود بر آن کاغذ نوشته وَصَلَ إىل هذا الضـّ
  ».و هذه الخرقة وَصَلَتْ من ابی الرّضا رَتَن اىل هذا الضّعیف صلّی اللّه علیه و سلّم من صاحب رسول اللّه

چنني گویند که آن امانت برای شیخ رضی الدّین علـی «: و هم شیخ رکن الدین به خط مبارک خود نوشته است که
  ».بوده است از رسول، صلّی اللّه علیه و سلّم الال

  :و هذه الرّباعیة من انفاسه القدسیّة منقولة من خطّه بیده
 هــــم جــــان بــــه هــــزار دل گرفتــــار تــــو اســــت
ــــرار ــــه ق ــــد ن ــــواب یاب ــــه خ ــــت ن ــــدر طلب  ان

 

ـــت ـــو اس ـــدار ت ـــان خری ـــزار ج ـــه ه ـــم دل ب  ه
ــــو اســــت ــــدار ت ــــه در آرزوی دی ــــر کــــس ک  ه

  

  .فی الثّالث من ربیع االول، سنة اثنتني و اربعني و ستّمائة حهقدّس اللّه تعاىل رو توُفّی

  شیخ جمال الّدین احمد جُورْفانی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۷۶
  .وی از اصحاب شیخ رضی الدّین علی الال است

من در . ای عاىل داردمرتبه. شیخ احمد عجب مردی ذاکر بوده است«: شیخ رکن الدّین عالءالدّوله گفته است که
یب مرتبۀ سلوک او را مناسب یافتم با شیخ ابوالحسن خرقانی، و از آنِ شیخ رضی الدّین علی الال را با سـلطان غ

  ».بایزید، قدّس اللّه تعاىل ارواحهم
انـد از وی هرکه با خاموشی احمـد مـا در سـازد آنچـه از جنیـد و شـبلی یافتـه«: شیخ رضی الدّین علی گفته است

  ».بیابد
شـیخ احمـد نیـت . کسـی فرسـتاد و شـیخ احمـد را طلـب داشـت. ین حمّویی به جوُرپان رسیدروزی شیخ سعدالدّ

باید آمد که مرا اشارتی رسیده است که چون ازجهت تو شـیخ علـی می«: باز کس فرستاد که. عزلت کرده بود نیامد
ه اجازتنامـه نخـواهم را بـ تعـاىل مـن خـدای«: شیخ احمد جواب فرستاد کـه» .ای نوشته، من نیز بنویسماجازتنامه
  ».پرستید

  ».این سخن مرا از وی بسیار خوش آمده است«: شیخ رکن الدّین عالءالدّوله گفته که



 

۲۸۱  

کفش بريون کرد و چند کفش محکم در پس گـردن او . وقتی شیخ احمد یکی از مریدان را دید که مراقبه کرده بود
مراقبه کسـی را روا بـود کـه یـک هفتـه «: فرمود که» نماید؟شیخ چرا رنجش می. اممراقبه کرده«: مرید گفت. بزد

  ».آوردچون آواز پایی بشنود در خاطرش نیاید که این کس برای من طعام می. طعام نخورده باشد
  .وی در سَلْخ ربیع االخر سنۀ تسع وستّني و ستمائه از دنیا رفته

  اىلشیخ نورالدّین عبدالرّحمان اسفراینی کَسِرْقی، رحمه اللّه تع - ۴۷۷
در تسلیک طالبان و تربیت مریدان و کشف وقایع ایشان شـأنی عظـیم . وی از اصحاب شیخ احمد جورفانی است

  .داشته است
: انـد؟ گفـتمدر این زمانه از اولیا کدام مانـده: پدر من از من پرسید که«: شیخ رکن الدّین عالءالدّوله گفته است که

ساوجی است در ششرت، و خواجه حاجی در ابهر، و چند کـس را ابن عجیل است در یمن، و شمس الدین . هستند
و ارادت به شیخ نورالدین چون است که این همه هستند وت: فتاز مشایخ که بر صراط مستقیم بودند بر شمردم، گ

من می. آمدمرا مقصودی بود که جز به ارشاد او راست نمی: عبدالرحمان آوردی و به اینها التفات نکردی؟ گفتم
ستم که سلوک کنم و این طریقه بشناسم و در آن وقت در همه عالم استادی نبود غري او و مرا به آن کاری نبود خوا

چه اگر کسی را با آهنگری کـار باشـد و . را بزرگرت نشان دهند به خدمت او رومه اند تا هر ککه ببینم که بزرگان که
  ».به دکان زرگری رود، عقل بر وی خندد

قـدّس اللّـه  در آخر الزّمان اگر نه وجود شـیخ نورالـدّین عبـدالرّحمان«: لدّین عالء الدّوله گفته کهو هم شیخ رکن ا
ایـن طریـق را تـا قیامـت بـاقی  تعـاىل بودی، سلوک بکلی محو گشتی و نشان نماندی، اما چـون حـقّ تعاىل روحه

  ».خواهد داشت، به وی مجدد کرد
امام غزاىل رادیدم که نشسته بود و سر بر زانو نهـاده و قلـم . ب شدمروزی در جماعتخانه غای«: و هم وی گفته که

چگونه متفکـر نباشـم : شود و امام در چه فکر است؟ گفتچه می: از او پرسیدم که. میان دو انگشت گرفته متحري
شـیخ  این واقعه را به خدمت. بینم و همه غلط بودهام و این ساعت میکه من در دنیا سیمرغ را سی صفت نبشته

من نیز در دیه شقان بـودم و آن وقـت مـرا در معرفـت سـخن گفـنت ! عجب: فرمود که. نورالدّین عبدالرّحمان گفتم
دانی که از هر حسرتی که هسـت امـام غـزاىل تو نمی: گوید کهمرا می تعاىل بینم که حقّدر غیب می. شره تمام بود

بعـد از آن کـه از غیـب بـاز آمـدم، بـر زبـان . رت ما آمدرا، هیچ حسرت به آن نرسید که سلوک تمام ناکرده به حض
  ».ای یافتم و خاموشی پیشه کردم و به کار خود مشغول شدمعقدهخود 

  .والدت وی شوّال سنۀ تسع و ثالثني و ستّمائه بوده است و در بغداد از دنیا برفته

  اللّه تعاىل سرّه ابوالمکارم رکن الدّین عالء الدّوله احمدبن محمد البیابانکی، قدّس - ۴۷۸
در یکی از حـروب . وی در اصل از ملوک سمنان است، بعد از پانزده سالگی به خدمت سلطان وقت شغل گرفت

بعـد از آن در شـهور سـنۀ سـبع و ثمـانني و سـتّمائه در بغـداد بـه . ای رسـیدکه سلطان را با اعدا بود، وی را جذبه
و در سـنۀ تسـع و ثمـانني و سـتّمائه اذن ارشـاد  ،جعـت از حجـازصحبت شیخ نورالدّین کَسِرْقی رسید، در وقت مرا

یافت و بعد از سنۀ عشرین و سبعمائه در خانقاه سکّاکّیه در مدت شانزده سال صدو چهل اربعني بـرآورد و گوینـد 
و چـون عمـر وی بـه هفتـاد و هفـت سـال رسـید، شـب . که در سایر اوقات صد و سی اربعني دیگر برآورده اسـت

ت و دوم رجب، سنۀ سّت و ثالثني و سبعمائه در برج احرار صوفی آباد به جوار رحمت حـقّ پیوسـت، جمعه، بیس
  .و در حظريۀ قطب زمان عمادالدّین عبدالوهاب مدفون گشت
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ایـن گوشـت صـید اسـت، «: روزی پادشاه چوپان پیش شیخ آهویی فرستاد و سـالم رسـانید و نیازمنـدی نمـود کـه
مرا در این حالت حکایت امري نوروز یاد آمد که آن وقت کـه در خراسـان «: گوید که شیخ» !بخورید که حالل باشد

خواهم کـه می: بود، و من به زیارت مشهد طوس رفته بودم، و او بشنید و با پنجاه سوار از عقب من بیامد و گفت
: خرگـوش آورد و گفـتیک روز آمد و دو . چند روز با وی مصاحبت افتاد. مادام که در خراسان باشی با تو باشم

چـرا؟ : گفـت. گوشت خرگوش است و هـر کـس کـه زده اسـت مـن نخـواهم خـورد: گفتم! ام، بخورمن خود زده
حـرام اسـت و چـون یکـی از بزرگـان آن را حـرام داشـته  رضـی اللّـه تعـاىل عنـه به قول امام جعفر صـادق: گفتم

ام، بـه تـريی کـه خـود این آهو را من زده: و گفت برفت و روز دیگر بیامد و آهویی بیاورد. ناخوردن آن بهرت است
: گفـتم. ام و بر اسبی نشسته بودم که از پدران ما در قدیم پیش از غارت تخم بر تخم بـه مـا رسـیده اسـتتراشیده

نشسـت و یکی از امرای مغول که در حواىل همدان می: این همان حکایت موالنا جمال الدّین در گزینی است که
این را بـازِ مـن گرفتـه اسـت و : کرد، روزی به پیش وی درآمد و دو مرغابی بنهاد و گفتادت میبا وی دعوی ار

سـخن در آن اسـت کـه بـازِتو دوش تـا . سخن در مرغـابی نیسـت: موالنا گفت! حالل باشد، موالنا تناول فرمایند
بـردار و بـرب کـه الیـق  مرغ کدام پريزن خورده است که امروز او را قوت گـرفنت ایـن مرغـابی حاصـل آمـده اسـت؟

اسب تو نیز تا دوش جو کدام مظلوم خورده است که امروز او را قوت دویدن حاصل آمـده اسـت تـا تـو ! شماست
القصّه هر چند گفت گوشت او نخـوردم، امـا درویشـان را . توانی زد؟ مرا خوردن آن روا نباشددر پشت او آهو می

  ».کاری برآید به برکت نیازمندی اوشاید که چون به نیاز آورده، ! بخورید: گفتم
چون این بدن را در خاک ادراک نیست، و بـدن مکتسـب بـا روح ازوی مفـارق «: درویشی از شیخ سؤال کرد که

اند، و در عالم ارواح حجاب نیست، چه احتیاج است به سر خاک رفنت و فایده چیست؟ چـه در هـر مقـامی شده
  ».ه به سر خاک رفتهکه توجه کند به روح بزرگی، همان باشد ک

رود توجـه او زیـادت مـیرود، چندان کـه مـییکی آن که چون به زیارت کسی می. فایدۀ بسیار دارد«: شیخ گفت
شود و چون به سر خاک رسد و به حس مشاهده کند خـاک او را، حـس او نیـز مشـغول او شـود و بکلـی متوجـه 

ا حجـاب نیسـت و همـۀ جهـان او را یکـی اسـت، امـا در و دیگر آن که هرچند ارواح ر. گردد و فایده بیشرت باشد
آنجا باشد به  که بعد از حشر ابداآلباد خواهد بود بدنی که هفتاد سال با او صحبت داشته باشد و بدن محشور او

  ».آن موضع نظر او و تعلق او بیشرت بود که به مواضع دیگر
رسـید بودم و از خلوت وی ذوق تمام مـی سرّه قدّس اللّه تعاىل یک نوبت در خلوت جنید«: پس حکایت کرد که

ایـن معنـی را بـا . آنجا آن ذوق نیافتم. بريون آمدم و به سر خاک او رفتم. به سبب جنید که در آن خلوت بوده بود
در موضعی که در : گفت. بلی: آن ذوق به سبب جنید یافتی یا نه؟ گفتم: فرمود که. بگفتم قدّس سرّه خدمت شیخ

شود در بدنی که چندین سال دایم با او ت که چند نوبت آنجا بوده باشد وقتی که ذوق حاصل میعمر خود پیداس
  .صحبت داشته بود اوىل باشد که ذوق بیشرت حاصل شود

ای کـه اهـل دىل آخـر در خرقـه. اما شاید که به سبب مشغوىل حس بر سـر خـاک در توجـه تقصـريی افتـاده باشـد
کسی اینجـا . وان کرد و بدن از خرقه نزدیکرت است، و فواید زیارت بسیار استتپوشیده باشد ذوق آن مشاهده می
صـّلی  فایده یابد، اما اگر بـه مدینـه رود روحانیـت مصـطفی صلّی اللّه علیه وسلّم توجه کند به روحانیت مصطفی

پاک آن حضـرت را و  از رفنت او و رنج راه او باخرب باشد، و چون آنجا رسد، به حس ببیند روضۀ اللّه علیه و سلّم
  ».فایدۀ آن را با فایدۀ این چه نسبت؟ و اهل مشاهده را این معنی تحقیق باشد. بکلی متوجه شود
اند تا چشم خلق را بگشایند به عیب خود و کمال حق، و به عجز خود و جملۀ انبیا برای آن آمده«: وی فرموده که

حق، و به مذلت خود و عزت حق، و به بندگی خـود  قدرت حق و به ظلم خود و عدل حق و به جهل خود و علم



 

۲۸۳  

و خداوندی حق، و به فقر خود و غنای حق، و به تقصري خود و نعمتهای حق و به فنای خود و بقـای حـق و هـم 
پس هرچند مرید در اثبات خـود و . نیز شیخ برای آن است که چشم مریدان را به این معانی بگشاید. بر این قیاس

چـه شـیخ ایـن همـه رنـج از . یا عملی کند تا کمال او ظاهر شود، شـیخ از وی بیشـرت رنجـد کمال خود بیش کوشد
کشد تا چشم کمال بني نفس او را بدوزد و چشمی که کمال حق بیند بگشاید و او هر لحظه در کمـال برای آن می

ه در کمـني نفـس باید کدرویش می. کوشد در حقّ خویشگشاید پس در ضَیْعَت رنج شیخ میخود چشم دیگر می
بندد و اگر نه چنني کند تـا او را خـرب شـود نفـس از گشاید حاىل آن را میباشد تا هر چشمی که به کمال خود می

  ».هر سر مویی چشمی به دیدن کمال خود بگشاید و از دیدن کمال حق کور گرداند، که خاصیت نفس این است
بایـد کـه گـدا و محتـاج گوینـد کـه درویـش مـیالبته مـی! داین مردمان عجب اعتقادها دارن«: و هم وی فرموده که

 تعـاىل هرگز هیچ مرشد را محتاج نداشته است به خلق، و چرا باید که بندگان خدای تعاىل دانند که حقّباشد، نمی
دارد، بلکـه مقصـود محتاج باشند؟ آخر این دنیا را با این همه نعمت به برکۀ ایشان به پای می تعاىل جز به خدای

هر سال خرج سـفرۀ خانقـاه دویسـت هـزار  قدّس اللّه روحه نه آخر شیخ مجدالدّین بغدادی را. از آفرینش ایشانند
ای کـه بـر ام بـر صـوفیّهکنم پانصد هـزار دینـار را امـالک وقـف کـردهدینار زر سرخ بوده است؟ و من حساب می

  ».طریقۀ ما باشند
خواهد که معمور باشد و فایده به خلق ارع به حکمت آفریده و میاین زمني و مز تعاىل حق«: و هم وی فرموده که

رسد و اگر خلق بدانند که از عمارت دنیا که برای فایده و دخل کنند، نه به وجـه اسـراف، چـه ثـواب اسـت هرگـز 
شـود، هرگـز ترک عمارت نکنند و اگر بدانند کـه ازتـرک عمـارت و گذاشـنت زمـني را معطـل چـه گنـاه حاصـل مـی

تواند کرد، اگر هر کسی که زمینی دارد که از آن هر سال هزار من غله حاصل می. که اسباب او خراب شود نگذارند
به تقصري و اهمال نهصـد مـن حاصـل کنـد و بـه سـبب او آن صـد مـن از حلـق خلـق دور افتـد، بـه قـدر آن ازوی 

دازد خـوش وقـت او و اگـر پـربازخواست خواهند کرد و اگر کسی را حـاىل هسـت کـه بـه دنیـا و عمـارت آن نمـی
چنانچه از کاهلی ترک عمارت زمني کند و آن را ترک و زهد نام نهد، جـز متابعـت شـیطان چیـزی دیگـر نیسـت و 

  ».هیچ کس کمرت از آدمی بیکار نیست اُخرویّاً و دنیویّاً
ر سرّ او بپوشد و او ای بپرده تعاىل ممکن نیست که کسی به مرتبۀ والیت برسد، الّا که حقّ«: و هم وی فرموده که

ای را از چشم خلق پنهان دارد، و معنی اَوْلِیائی تَحْتَ قِبابی این است و این قِباب صـفات بشـریت اسـت نـه پـرده
است از کرباس و غريه و صفات آن است که در او عیبی ظاهر کنـد یـا هـرنی را از او در چشـم مـردم بـه عیـب فـرا 

پـس آن . است که تا به نور ارادت باطن کسی را منـور نکنـد آن وىلّ را نشناسـد و معنی الیَعْرِفُهُم غريی آن. نماید
  ».نور او را شناخته باشد نه آن کس

باید که بطّال را در میان ایشـان راه نباشـد، کـه یـک بیکـار درویشانی که به کار مشغولند می«: و هم وی فرموده که
  ».صد مرد در کار را از کار بازدارد

ــــــــدْ ــــــــریعَةٌبَلالْوَی عَ ــــــــد سَ ــــــــد إىلَ الْجَلی  ی
 

 وَالْجَمْـــــــرُ یُوضَـــــــعُ يف الرِّمـــــــاد فَیَخْمَـــــــدُ
  

باید که درویشان جهد نماینـد تـا در وقـت لقمـه خـوردن نیـک حاضـر باشـند، کـه تخـم می«: و هم وی فرموده که
اطر چـون بـه غفلـت تخـم اندازنـد، ممکـن نیسـت کـه هرگـز جمعیـت خـ. اعمال در زمني قالب انسانی لقمه است
  ».حاصل شود و اگر چه لقمه حالل باشد

روزی در بغداد . بَدایَةُ االَٔوْلّیاءِ نِهایَةُ االَٔنْبِیاءِ: اند کهحکیم ترمذی و جماعتی از مغاربه گفته«: و هم وی فرموده که
ایَـةُ األنْبیـاءِ آن را بَدایَـةُ االَٔوْلِیـاءِ نِه: انـد کـهآن جمـاعتی کـه گفتـه: فرمود که قدّس اللّه سرّه در خدمت شیخ بودیم

بَدایَةُ االَٔوْلیاءِ نِهایَةُ االَٔنْبِیاءِ يف الشَّریعَةِ وَنَهایَةُ االَٔوْلِیاءِ بَدایـةُ : اند کهعذری هست و ایشان از آن سخن این خواسته
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و ) مائـده/۳(کُمْ دیـنَکُمألیَوْمَ أکْمَلْتُ لَ: زیرا که چون کمال شریعت در آخر کار نبی تمام شد که. األنْبِیاء يف الطَّریقَةِ
وىل تا شریعت را به کمال فرا نگريد قدم در والیت نتواند نهاد، پس آنچه نبی را در شـرایع بـه انتهـای کـار باشـد 
وىل را به ابتدا باشد، زیرا که اگر کسی بدان احکام که در مکه نازل شد، سلوک کند و به احکامی که در آخر عمـر 

پس ابتدای والیت آن است . نماید هرگز به والیت نرسد، بلکه اگر انکار کند کافر گردددر مدینه نازل شد التفات ن
ی سـعی کنـد و مرتبـۀ او ـّکه همۀ شرایع را بکمال قبول کند و متابعت نماید، اما در طریقت آن است که هرچند ول

ه شـود، پـس چـون در عاىل شود، روح او را آن نوع معراجی که جسم نبی را بـوده حاصـل نشـود و مُحـال بـود کـ
  ».یابد به جسم نبی در طریقت نِهایَةُ االَٔوْلِیاءِ بَدایَةُ االَٔنْبیاءِ باشدانتهای والیت روح وىل مشابهت می

اند و اولیا از خـوار داشـت گنـاه محفـوظ و از از انشای گناه عامداً معصوم علیهم السّالم انبیا«: و هم وی فرموده
  :مروی است صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی

ــــــــــاً ــــــــــاغْفِرْ جَّم ــــــــــمَّ فَ ــــــــــر اللّهُ  إنْ تَغْفِ
 

 ا؟وَأَیُّ عَبْــــــــــــــدٍ لــــــــــــــکَ ال المّــــــــــــــ
  

  ».و نزدیک این بیچاره هیچ گناهی بدتر از آن نیست که بنده خود را مقصر و مجرم نداند

  اخی علی مصری، رحمه اللّه تعاىل -۴۷۹
مـده، امـا چـون مـردی منصـف بـود جمعـی از وی شیخی بوده در ملک شام و روم، و مریدان بسیار بر وی جمع آ

ام کـه پـیش اید من نیز طالبم و مرشدی نیافتهاگر شما طالب حق«: مریدان خود را که مستعد بودند با ایشان گفت
شنوم که در خراسان مرشدی است مکمِّل، برخیزیـد ام و در شهادت نیز میاو سلوک کردمی، اکنون در واقعه دیده

برنـد چیـزی یابیم و در خدمت مرشدی روزی چند سلوک کنیم و از آنچه خلق به مـا گمـان مـیتا برویم و او را در
شیخ . القصه بنابراین قضیّه آمده بود و در حلقۀ مریدان شیخ داخل شده با جمعی از اصحاب خود» !حاصل کنیم
چـه بـه . ا سـود کنـدارادت ایشان به تو بعد از ایـن ارادت مـن اسـت و وسـاطت تـو در میـان ایشـان ر«: فرمود که

. تر اسـتتر و سلوک آسانهرچند که خرقه بیشرت، راه روشن صلّی اللّه علیه و سلّم نزدیک من میان شیخ و مصطفی
تر است، چه آنجـا کـه خـرب اسـت هرچنـد به خالف اسناد حدیث که آنجا هرچند واسطه کمرت است حدث صحیح

تر بود و ا که خرقه است هرچند که نور مشایخ بیشرت بود راه روشنواسطه بیشرت بود احتمال تغري بیشرت بود، اما اینج
  ».مدد ایشان بیشرت بود

اخی علی مصری از حال وی استفسار کرد حضرت شـیخ، بعـد از آن کـه در . روزی حکایت منصور حالج درافتاد
چـون مراقبـه کـردم، . در آن وقت که مرا حال گرم بود به زیارت وی رفتم«: باب وی سخنان بسیار فرمودند، گفتند

أنَـا «این چه حالت است کـه فرعـون ! خداوندا: مناجات کردم و گفتم. روح وی را در علّیّني یافتم در مقامی عاىل
گفت، و حسني منصور أنَا الْحَقُّ گفـت و هـر دو دعـوی خـدایی کردنـد، اکنـون روح ) نازعات/۲۴(»رَبُّکُمُ األعلی

فرعـون بـه خـودبینی : دراین چه حکمت است؟ در سرّ من ندا کردند کـه حسني در علیني و روح فرعون در سجني،
بنگـر کـه چـه فـرق . درافتاد و همه خود را دید و ما را گم کرد و حسني منصـور همـه مـا را دیـد و خـود را گـم کـرد

  »!باشد

  شیخ نجم الدّین محمّد بن محمّد االدکانی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۸۰
عمر وی به هشتاد رسـیده بـود، در شـهور سـنۀ ثمـان و . عالءالدّوله است، قدّس سرّهوی نیز مرید شیخ رکن الدّین 

  .سبعني و سبعمائه از دنیا برفته و در حصاری از اعمال اسفراین مدفون گشته
  ».عَلَیْکُمْ بِالسَّوادِ األعْظَم، ای بِالقُرآنِ :صلی اللّه علیه و سلّم وی گفته در قول رسول
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  نی، رحمه اللّه تعاىلاخی محمّد دهستا -۴۸۱
در اربعني، شب پنجشنبه سی و نهم اربعني، در غیب دیدم که جماعتی مسافران برسیدند و «: شیخ فرموده است که

چـون بـه . را بـا او نظـری از عنایـت اسـت و او را بـه مـن حوالـت اسـت تعـاىل در میان ایشان جوانی بود که حقّ
قضـا را همـان ! مسـافر را اجـازت مـده تـا بـريون آمـدن مـن کـه بـرودزینهار که هیچ : شهادت آمدم، خادم را گفتم

فردا روز جمعه چون اربعني تمام شده باشـد در مسـجد جـامع، آنجـا کـه : گفتم. ساعت جماعتی مسافران رسیدند
چون روز جمعه به مسـجد رفـتم، درویشـان مسـافر بیامدنـد و سـالم ! نشینم ایشان را بیاور تا ایشان را ببینممن می

نـد آمـد، نمـاز هگفتم مگر قومی دیگر خوا. چندان که نظر کردم آن را که من دیده بودم در میان ایشان نبود. دندکر
از این درویشان یک تن، که به خدمت ایشان مشغول است، مگـر : بگزاردیم و به خانقاه آمدیم، خادم آمد و گفت

  .شما را ببیند کند کهپیش رختهای ایشان بوده و به مسجد نیامده، درخواست می
بیامـد و سـالم کـرد و سـاعتی بنشسـت و . چون درآمد، از دور او را بدیـدم دانسـتم کـه او اسـت. گفتم نیک باشد

بایـد کـه اینجـا روزی چنـد مـی: برو و این جوان را که برفت بگوی که: من خادم را طلب کردم و گفتم. بريون رفت
چون خادم بريون رفت، او را دید که بازگشته بـود و . تو کار است با ما باشی و از این جماعت بازگردی که ما را با

خواهم که با خدمت شـیخ بگـویی تـا مـرا قبـول کنـد و هـم می: حال چیست؟ گفت: خادم از او پرسید که. ایستاده
شـیخ مـرا از پـی تـو بـه ایـن مهـم فرسـتاده و او را درآورد، و : اینجا به خدمت درویشان مشغول شوم، خادم گفـت

  .خدمتی که از آدمی بهرت از آن ممکن نباشد بکرد. فران برفتند و او را به خدمت مشغول کردممسا
بعد از سه سال که ذکر گفت و خلوتی چند بنشست و حالهای نیکو او را روی نمود، روزی در سـفری بـودیم و او 

شد و حـاىل اىل بر وی نازل میمن آنجا که بودم نظر من بر حال وی افتاد، دیدم که واردی ع. در صفّه نشسته بود
حاىل برخاستم و آنجا رفتم که او بود و مغلـوب شـده بـود و مسـت آن حـال . گشتبس شگرف بر وی کشف می
بـه ! ژاژمخـای، بگـوی: گفـتم. تـوانمنمی: گفت! درچه حاىل و چه دیدی؟ بگو: گشته، بانگ بر وی زدم و گفتم

ایـن چیـزی : شـود، گفـتمدیدم که در او عُجْبی از ایـن پیـدا مـیاما چون . الحقّ مقامی بس عاىل بود. زجر بگفت
رفـت تـا بعـد از باری در آن مقام در خود چیزی پیدا کرد و مدتی مدید از دماغ او نمـی. نیست و آن را نفی کردم

آن به چندگاه دیگر به تجلی صمدیت متجلی شد و آن مقامی است که در آنجا احتیـاج بـه أکـل از سـالک برمـی
   .خیزد

ناخوردن صفت حـق اسـت و ایـن صـفت : چون در آن حال خود را بدید، غروری در وی پیدا شد و با خود گفت
زدم و چندان که چوبش مـی. مرا حاصل است و در باطن وی دعوی خدایی سر بر زدن گرفت و ترک خوردن کرد

. رفـتحلـق وی فـرو نمـی ریخـت و بـهریخـتم، بـاز بـه درمـیکردم و شربت در دهان او میچوب در دهان او می
نمـود و یـک هیچ نخورد تا شش سال بر این برآمد، و به خدمت قیام می. بگذاشتم تا مگر به خوشی خود بخورد

  .سعادت او آن بود که خود را هرگز از من بی نیازندانست، و اگرنه این بودی هم در آن ورطه هالک شدی
ام، همچنني مردی رشاد مشغولم و چندین طالبان را دیدهو من مدت سی و هفت سال است تا به اشارت شیخ به ا

و مـدت بیسـت و پـنج سـال . امکه این محمد است، که او را به لذت دنیا و نفس خود هـیچ میلـی نباشـد، ندیـده
اند، هیچ کس از لفـظ است که در میان درویشان است و برادر او خادم است و دیگر خادمان که پیش از این بوده

هرگز چیزی که به حظّ نفس تعلّق داشته باشد کسی . باید، نه از طعام و نه از جامهاشد که مرا چیزی میاو نشنیده ب
از زبان او نشنیده و با آن که رنجوریها کشیده هرگز کسی او را خفته ندیده و با کسـی نگفتـه، و از هـیچ آفریـده دوا 

  .نطلبیده
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رفتم او را با خود بربدم و قصـد مـن آن بـود از آن به کعبه می القصّه در آن مقام ناخوردن بماند تا شش سال، بعد
به شـک بودنـد و ایشـان را زیـان  تعاىل داشتند و در قدرت خدایدیدم که جماعتی این حال را عجب میکه می
برفتیم و آن جماعـت را شـک . خورد و آن شبهه رفع گرددداشت تا در راه بینند و بیگمان بدانند که چیزی نمیمی
باید کـرد و مُرید منی، آن می صلّی اللّه علیه و سلّم اگر امت رسوىل: و چون به مدینه رسیدیم او را گفتم. خاستبر

. کنم، و اگرنه برخیز و برو که بیش از این در صحبت ما نتوانی بودکرده و من می صلّی اللّه علیه و سلّم که رسول
لقمه تعیني کردم که در روزی بخورد تا به مکه، بعـد از آن در  سه. و علی دوستی حاضر بود لقمه در دهان او نهاد

  ».بخورد و از آن ورطه خالص یافت! خورند بخورهمچنان که درویشان می: مکه گفتم که

  ابوالربکات تقی الدّین علی الدّوستی السّمنانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۸۲
  .وی نیز از اصحاب شیخ رکن الدّین عالءالدّوله است

کنـد آن تجلـی صـوری مادام که سالک در وقت تجلـی صـورتی ادراک مـی«: فرمودند کهحضرت شیخ میروزی 
علیه الصّلوة  را از آن صورت منزه باید داشت، اما آن را تجلی حق باید دانست، چنانکه موسی تعاىل باشد و حقّ
بـود کـافر شـود و هرکـه گویـد ایـن هرکه گوید درخـت خـدا ). قصص/۳۰(إنّی أنَا اللّه: از درخت شنید که و السّالم

و در آن روز اخـی علـی دوسـتی » .سخن خدا نگفت کافر شود، پس تجلی صوری را بدین نوع اعتقـاد بایـد کـرد
مـرا امسـال واقعـۀ علـی دوسـتی بـه غایـت خـوش آمـد و بـه جهـت ثبـات اعتقـاد «: شیخ فرمودند کـه. حاضر بود

در صورت کل موجودات تجلـی کـرد، بعـد از آن وی تسـبیح امسال بر وی یک نوبت  تعاىل حقّ. درویشان بگویم
بـه خـودی خـود از وی  تعـاىل حـق. گفـترانـد مـیبر زبان وی می تعاىل حق و تنزیه او از صور به لفظی که حقّ

آثار و افعـال و صـور صـفات : پس اینها که دیدی چه بود؟ گفت: فرمود. نه خداوندا: مرا دیدی؟ گفت: پرسید که
  ».در این سخن وی را ثنا گفت و این معنی را از وی پسندیده داشت تعاىل ه صور منزهی، حقتو، و تو از هم

  امري سیِّد علی بن شهاب بن محمّد الهمدانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۴۸۳
چون کتاب اسـرار . وی را در علوم اهل باطن مصنفات مشهور است .جامع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی

  .شرح أسماء اللّه و شرح فصوص الحکم و شرح قصیدۀ خمریّۀ فارضیّه و غري آنالنّقطه و 
األقطـاب،  بني  وی مرید شیخ شرف الدّین محمودبن عبداللّه المزدقانی بود، اما کسب طریقت پیش صاحب السّر

ین محمـود تقی الدّین علی دوستی کرد و چون شیخ تقی الدّین علی از دنیا برفت، باز رجوع بـه شـیخ شـرف الـّد
سـه » .فرمـان آن اسـت کـه در اقصـی بـالد عـالم بگـردی«: وی توجه کرد و گفت» فرمان چیست؟«: کرد و گفت

. نوبت ربع مسکون را سري کرد و صحبت هزار و چهار صد وىل را دریافت، و چهارصد را در یک مجلس دریافت
واد فوت شد، و از آنجا به ختالنش نقـل سادس ذوالحجّه سنۀ سّت و ثمانني و سبعمائه نزدیک به والیت کرب و س

  .کردند

  شیخ عبداللّه غَرجِسْتانی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۸۴
  . وی از اصحاب شیخ رکن الدّین عالءالدّوله است، و از یکی از دیههای غرجستان است

شده بوده خُرد بوده است که پدر وی فوت شده و مادر وی شخصی دیگر را شوهر کرده، روزی از وی امری و اقع 
و از آن شخص متوهم گشته و گریزان، از دیه بريون در آن نواحی درختی بوده بزرگ، و در پای آن درخت چشـمۀ 

اتّفاقاً جماعتی از درویشان مولّه آنجا نـزول کـرده. آبی، به آن درخت برآمده و در میان شاخ و برگ آن پنهان شده
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گـذر ایشـان بـه . اند و همـراه خـود بـربدهدرخت فرود آورده اند و وی را ازاند، در چشمۀ آب عکس وی را دیده
  .اند و وی را همراه بردهجانب سمنان افتاده به صحبت شیخ رفته

بعد از آن که درویشان سـفر . چون نظر شیخ بر وی افتاده، به نور فراست کمال قابلیت وی را در این طریق دریافته
اند و به حاکم و سلطان وقـت رجـوع درویشان اضطراب بسیار کرده. هکسان فرستاده و وی را بازگردانید ،اندکرده
پـس حضـرت شـیخ بـه تربیـت وی . اند، چون حقّانیّت حضرت شیخ بر همه ظاهر بـوده، هـیچ سـود نداشـتهنموده

مشغول شده، و به حسن التفات شیخ به مقامات عالیه رسیده و آن قدر التفات و اهتمام که شیخ را نسـبت بـه وی 
انـد معلـوم ست، معلوم نیست که نسبت به کس دیگر بوده باشد، چنانچه از رباعیاتی که در مخاطبۀ وی گفتهبوده ا
و چون به مرتبۀ تکمیل و ارشاد طالبان رسیده، حوالۀ وی به والیت طـوس شـده اسـت، آنجـا آمـده و بـه . شودمی

در بعـض محاربـات کـه بـا اعـدا داشـته پادشاه وقت از وی استدعا نمـوده کـه بـا وی . ارشاد طالبان مشغول گشته
اند و قرب وی همراه باشد، همراه شده و در آن محاربه مرتبۀ شهادت یافته و جسد مبارک وی را به طوس نقل کرده

  .آنجاست

  بابا محمود طوسی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۸۵
  .وی از مریدان شیخ عبداللّه بوده است

امشـب دو «: یـک شـب خـادم خانقـاه را گفـت کـه. بعني نشانده بـودوقتی شیخ عبداللّه جمعی درویشان را در ار
خادم حاضـر مـی» !درویش را واردی قوی خواهد رسید، واقف باش که بیخودی نکنند و از خلوت بريون نروند

کـه نـام وی هنـدوالیاس  زنان و فریاد کنان از خلوت بريون جست و یک درویـش دیگـرناگاه بابامحمود نعره. بود
خـادم در عقـب ایشـان بدویـد بـه هنـدوالیاس رسـید وی را بگرفـت، و . عقب بابامحمود بريون جست نیز در بود

هندوالیاس به حسن تربیت و سیاست شیخ فی الجمله به حال خـود بازآمـد . بابامحمود روی به کوه و صحرا نهاد
شـده اسـت، هر مـیو بابامحمود همچنان مجذوب و مغلوب بماند و از وی کرامـات و خـوارق عـادات بسـیار ظـا

  .چنانچه مشهور است

  اخی علی قُتْلُق شاه، رحمه اللّه تعاىل -۴۸۶
  .وی نیز از مریدان شیخ عبداللّه است، و به حسن تربیت وی به مرتبۀ کمال، بلکه به مرتبۀ تکمیل رسیده بود

: شیخ فرموده اسـت کـه. در آن وقت که شیخ عبداللّه را به لشکر استدعا کرده بودند، اخی علی در سفر بوده است
  »!بعد از ما به جای ما اخی علی را بنشانید. ما در این لشکر به سعادت شهادت خواهیم رسید«

  شیخ حافظ بهاءالدّین عمر اَبَرْدهی، رحمه اللّه تعاىل - ۴۸۷
  .وی از مریدان اخی علی است

را به دکان درزیی فرسـتادند تـا  چون به سن تمییز رسید خویشان وی. گویند که وی خرد بود که والد وی فوت شد
ه  رحمـه اللّـه تعـاىل در آن فرصت موالنا رضی الدین علـی مایـانی. درزیگری بیاموزد کـه از مریـدان شـیخ عبداللـّ

» فرزنـد عمـر کجاسـت؟«: بـه أَبَـرْده رسـیده و پرسـیده کـه علیه السـالم دار خضرغَرجستانی بوده است، و صحبت
» !او را بطلبیـد. هرکه پیش درزیان باشد درزیان باشـد«: موالنا گفته است» .توی پیش درزیان اس«: اند کهگفته
و خـدمت موالنـا . موالنا وی را به طوس برده است، و به حافظی صالح سرپده است تا قرآن یـاد گـريد. اندطلبیده

همانـا «: ه کـهاسـتاد وی را گفتـ. بعد از چندگاه باز بر آنجا گذشته است شیخ حـافظ را دیـده اسـت و متغـري شـده
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موالنـا » چـه کـنم، چیـز دیگـر نـدارم؟«: گفته اسـت» خوری؟دهی که خود میفرزند عمر را از همان طعامها می
  .چنان کرده است» !با وی به أَبَرده رو و آنجا باش چندان که وی قرآن حفظ کند«: فرموده است که

پیـدا شـد، در نشـابور موالنـا شـمس  تعـاىل در اوایل که مرا داعیۀ سـلوک راه خـدای«: شیخ حافظ گفته است که
شـنیدم، مـرتدد الدّین خلیفه به ارشاد مشغول بود، و در ده ویرانی شیخ اخی علی، و در هر والیتی نام عزیـزی مـی

ای در شبی در واقعه دیدم که منزىل است بس رفیع و عمارتی عـاىل، و در آنجـا جماعتخانـه. بودم که کجا روممی
ای آویخته، و در آن جماعتخانه خلـق بسـیار و در و در پیشان آن رواقی و در پیشان رواق پردهغایت رَوْح و پاکی 

و موالنا شمس الـدّین خلیفـه بـر کنـار رواق نشسـته و از میـان جماعتخانـه تـاجی . رواق نیز جمعی از اکابر نشسته
آمـد و هر کس می. وی حواله است این تاج بر سر هرکه راست آید معنی ما به: گفت کهآویخته بودند و موالنا می

ناگـاه خـدمت . کـردمای ایستاده بودم و نظاره مـیآمد، و من در گوشهکرد به سر هیچ کس راست نمیامتحان می
من خواستم که پیش آیم، ناگاه دیدم که آن پرده که در پیشان ! تو نیز پیش آی! فرزند: موالنا به من نظر کرد و گفت

و از پس آن پرده شخصی با هیبت بريون آمد و مرا بر گرفت و در کنار اخی علـی نهـاد و رواق بود در حرکت آمد، 
حوالـه بـه خـدمت اخـی علـی : از هیبت آن از خواب درآمدم با خود گفـتم! بگري این طفل را و شري ده: فرمود که

بیعـت بـه وی  دسـت. دیـر بـا شـري آمـدی! حافظ: چون نظر وی بر من افتاد، گفت. احرام مالزمت وی بستم. شد
  ».دادم و توبه کردم و تلقني گرفتم

 چون در سفر حجاز به بغداد رسیدم، در خانقاه شـیخ نورالـدّین عبـدالرّحمان اسـفراینی«: و هم وی گفته است که
در آن وقت نبريۀ وی، شیخ نورالدّین عبدالرحمان، شیخ االسالم بغـداد بـود و خلیفـۀ . نزول کردم رحمه اللّه تعاىل

صـّلی اللّـه  چون شرف زیارت روضۀ شریفۀ حضرت رسالت: در وقت وداع وصیت کرد که. ار خود بودجد بزرگو
دریابی، نیازمندی من به آن حضرت برسانی و به این عبارت بگویی که پريی عاصیی از عاصیان امت  علیه و سلّم

ای آوردم، وصـیت شـیخ بـه چون به شرف زیارت رسیدم و شرایط آن به جـ! تو، عبدالرّحمان بغدادی دعا رسانید
ابروی مبارک درهم  صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت. به همان عبارت که وصیت کرده بود گفتم. خاطرم آمد

. تو چنني مگوی، که وی از غایت تواضع چنني گفته اسـت ووی از اکـابر امـت مـن اسـت: کشیدند و مرا گفتند که
  ».بسیار نمود و مرا دعای خري کرد خوشدىل. بعد از مراجعت آن را به شیخ گفتم

. وقتی در این والیت وبایی عظیم افتاد، چنانکه اکثر خلق از حیات خود مأیوس گشتند«: و هم وی گفته است که
روزی خدمت موالنا رضی الدّین علی مایانی از ده مایان به أَبرده تشریف آورد و در بريون ده نـزول فرمـود و مـرا 

در قریـۀ اِسْـجیل  رحمه اللّه تعـاىل است که همراه من بیایی و در سر قرب شیخ محمّد خالد امر چنني: طلبید و گفت
امتثـال نمـودم، امـا بـه واسـطۀ آن کـه در آن فرصـت . ت را دفـع کنـدایـن بلیـّ تعاىل قرآن ختم کنی، شاید که خدای
در قریۀ اِسـجیل  ، جّل ذکرهقدّس سرّه، که از محبوبان و مجذوبان حضرت حق بود خواجه عبدالرّحمان گهواره گر

رضـی گفـت و خـدمت موالنـا نشست و سـخنان بلنـد مـیبر سر سنگی که بر در تربت شیخ محمد خالد است می
چون . مبادا که امری واقع شود که مردم بلیت وبا را باز طلبند: من متفکر شدم که، الدّین علی در غایت تشرع بود

حاىل بر سنگ نشسته بـود، : وی را از احوال خواجه پرسیدم، گفت به نزدیک اسجیل رسیدم، شخصی بريون آمد،
  .آید که من حریف کلّۀ وی نیستمقوچی می: ناگاه گفت که

چون به ده رسیدیم و در سـر . از آنجا برخاست و در آن نزدیکی خراسی بود به آنجا درآمد و در مغاکی پنهان شد
به زیارت خواجـه مـی که حاکم والیت بود ه امري علی بیکزیارت فرو آمدیم و مردم ده جمع شدند، خرب رسید ک

اگر علی بیـک بیایـد و خواجـه . خواجه به سبب شما به این خراس درآمده است: مردم ده با موالنا گفتند که. آید
  . خدمت موالنا متوجه خراس شد. را نبیند، جای آن دارد که بر ما غضب کند
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چنني دارند؟ چون خواجه آواز موالنا را شنید، از آن مغاکی بريون آمد  مهمان را: چون به خراس درآمد، فرمود که
. مدتی همچنان ایستاده بودند. موالنا در گریه شد: و یکدیگر را کنار گرفتند، و خواجه چیزی درگوش موالنا گفت

  .من موالنا را تنبیه کردم. کشدامري علی بیک بر در ایستاده، و انتظار می: شخصی مرا گفت که
خواجـه . امريعلی بیک منتظر شماست، خواجه بريون رفت و امري علی بیک خواجـه را دریافـت: والنا فرمود کهم

مغولـک هـی : علی بیک روان شد و خواجه از عقب وی نعره می زد که. ولک برو که مهمان عزیز دارممغ: گفت
زیارت درآمدند، و مـن از بـیم آن کـه  بعد از آن خواجه و موالنا به. دوید تا از نظر خواجه غایب شدوی می! بدو

: موالنا فرمود کـه. توانم کردمن قرآن به یک شبانروز ختم می: مبادا خواجه سخنی بلند بگوید، با موالنا گرفتم که
موالنا بانـگ بـر .در اثنای تالوت، خواجه آغاز سخنان بلند کرد. امر به سه شبانروز است، من ختم قرآن آغاز کردم

چـون خـتم تمـام شـد و از دعـا فـارغ شـدند، . ا آخـر صـحبت، خواجـه از آن سـخنان هـیچ نگفـتدیگر ت. وی زد
  ».ت را به محض رأفت و رحمت خود دفع کردـّآن بلی سبحانه و تعاىل حقّ. یکدیگر را وداع کردند

  موالنا فخرالدّین لُورِستانی، رحمه اللّه تعاىل -۴۸۸
داشته است که بعد از تحصیل علوم به سـلوک راه ر خاطر میهمیشه د. وی تحصیل علوم ظاهری کرده بوده است

ای داشته و در آنجا به مطالعـه مشـغول بـوده، وی وقتی در یکی از مدارس مصر خانه. اشتغال نماید تعاىل خدای
را از مطالعه کَالىل حاصل شده، از برای تشحیذ خاطر از خانۀ خود بريون آمده، داعیۀ سلوک بر دلش تازه گشـته، 

دیگـر بـه خانـۀ خـود » .امـروز آن روز اسـت. بایـد آمـدآخر روزی از آنچـه درآنـم بـريون مـی«: خود گفته است با
رحمـه اللّـه  بازنرفته است و همچنان خانه را با کتابها و متاعهای دیگر در باز گذاشته است، و پیش شـیخ شـیءٌللّه

سلوک مشغول گشته، و تا وی زنده بوده در صـحبت که در آن وقت در مصر به ارشاد متعیّن بوده، رفته و به  تعاىل
  .وی بوده، و چون وی از دنیا رفته است، در طلب کاملی مکمل سفر اختیار کرده

شهرتی تمـام داشـته اسـت و  که از اوالد امام غزاّىل است، رحمه اللّه تعاىل در آن وقت شیخ محیی الدّین طوسی
خواسته است آنجا نیافته، از آنجا به ده ویرانی پیش فرزندان یبوده، به صحبت وی آمده آنچه مدر شهر طوس می

کـرده، فرزنـدان اخـی علـی چون از آنجا سفر مـی. خواسته نیافتهاخی علی قُتْلُق شاه رفته است، آنجا نیز آنچه می
  ».ایدنماگر وی را ببینی دور نمی. باشدیکی از درویشان پدر ما در قریۀ أَبَرْده می«: اند کهوی را گفته

اما احتیاط را به أبَـرده » درویش دیگر چه خواهد بود؟! شیخ خراسان آن و شیخ زادگان این«: با خود گفته است
چون به آنجا رسیده، شیخ حافظ به جهت مهمی به ده دیگر رفته بوده آنجا به نور والیت از آمـدن وی خـرب . رفته

چـون چشـمش بـر موالنـا . مهم ناساخته به أَبرده بازگشته» .ما را مهمانی عزیز رسیده«: یافته، با اصحاب گفته که
. و میان ایشان صحبت درگرفته» .یار در خانه و ما گرد جهان گردیدیم«: افتاده، این مصراع مشهور را خوانده که

عد از وفات فته، وبو تا شیخ حافظ زنده بوده است، در صحبت وی بوده است و با وی اربعینها نشسته و تربیتها یا
اربعني نشسته و  قدّس سرّه وی به والیت جام تشریف آورده و در جوار تربت مقدّسۀ حضرت شیخ االسالم احمد

  .مشایخ جام را به هیچ کس از مشایخ وقت آن قدر اخالص و اعتقاد نبوده که نسبت به وی
خـود التفـات بسـیار به همـۀ اوالد  قدّس اللّه تعاىل روحه حضرت شیخ االسالم احمد را«: گفته است کهوی می

  ».التفات بسیار دارد که ظاهری بس پریشان داشته است است، تا غایتی که به خواجه محمد خلوتی
به صـحبت  که به زهد و ورع مشهور بوده و در سلوک راه خدای، تعاىل، جّد تمام داشته و یکی از علمای هرات

باید باید کرد و با اهل بیت خود میات رجوع میبه هر«: وی را گفته است که. وی آمده بوده و اظهار طلب کرده
چون به موجب امر وی بازگشته و به هرات رسیده، عن قریب بیمار شـده . هرچند الحاح کرده فایده نداشته» !بود
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  .و به جوار رحمت حقّ پیوسته
ده بود و من چنان خرد داشت، نزول فرموآید که در خَرجِرْد جام، در سرایی که تعلق به والدین فقري میبه خاطر می

بودم که مرا پیش زانوی خود نشانده بود و با انگشت مبارک خود نامهای مشهور چون عمـر و علـی بـر روی هـوا 
آن شـفقت و لطـف وی در دل مـن تخـم . فرمـودنمـود و تعجـب مـیتبسـم مـی. خواندمنوشت و من آن را میمی

دارم کـه بـر محبـت امیـد مـی. بایـدشو و نمـای دیگـر مـیمحبت و ارادت این طایفه شد و از آن وقت بازهر روز ن
مِسْـکیناً ي نّـتأمِ أَحْیِنِي مِسْکیناَ وَأللّهُّم . ایشان زیم و در محبت ایشان مريم، و در زمرۀ محبان ایشان برانگیخته شوم

  .وَاحْشُرْني يف زُمْرَةِ المَساکِنيَ
کرد و از آنجا بـه  زادهما اللّه تعاىل شرفاً رمني شریفنيبعد از سنۀ عشرین و ثمانمائه، از خراسان عزیمت زیارت ح

رضـی اللّـه  مصر رفت، و آنجا به جوار رحمت حقّ پیوست و قرب وی در قَرافَه است، نزدیک بـه قـرب امـام شـافعی
  .و آنجا به سَیْدی فخرالدّین مشهور است تعاىل عنه

  شاه علی فراهی، رحمه اللّه تعاىل -۴۸۹
  .ن الدّین عالءالدّوله استوی از مریدان شیخ رک

پدر وی حاکم فَرَه بود و معمر گشته بود خواست که از حکومـت اسـتعفا کنـد و در آخـر حیـات منـزوی شـود و بـه 
پسر خود شاه علی را به جانب اردوی پادشاه وقت فرستاد تا منشور حکومـت بـه . طاعت و عبادت اشتغال نماید

اع طریـق . گذر وی بر نواحی سمنان بود. دنام خود بستاند، و پدر وی را معذور دارن وی را در آن نـواحی بـا قُطـّ
شـیخ رکـن . محاربه افتاد، چنانچه همۀ متعلقان وی کشته شدند، و وی نیز زخمهـا خـورده در میـان کشـتگان افتـاد

ده در فالن موضع جمعـی کشـتگانند و در میـان ایشـان یکـی زنـده مانـ«: الدّین عالءالدوله را در غیب نمودند که
  .شیخ به آن موضع رفت هیچ کس را زنده نیافت» !است و قابلیتی تمام دارد، وی را دریاب

بار سیم مـأمور شـد، تفحـص . بار دیگر به همان مأمور شد، دیگربار به همان موضع رفت هیچ کس را زنده نیافت
د برد و تعهد وی کرد، چنـدان بسیار کرددر یکی از آنها فی الجمله اثر حیاتی تفرس کرد، وی را برداشته همراه خو

اکنـون کـه صـحت یـافتی بـه جهـت «: شـیخ وی را گفـت. که به حال خود بازآمد و جراحتهـای وی روی بـرآورد
خواهـد کـه مرا خاطر نمی«: وی گفت» !کفایت مهم خود، خواهی به پیش پادشاه رو و خواهی به جانب پدر شو

آخر پیش پـدر رفـت و از » .ت در دامن حضرت شیخ زنمخواهم که دست اراداز خدمت شیخ مفارقت نمایم، می
  .وی اجازت خواست و به صحبت شیخ مراجعت نمود، و به حسن تربیت شیخ رسید به آنچه رسید

  شیخ محمّد شاه فراهی، رحمه اللّه تعاىل -۴۹۰
ت عزم حـج در آخر حیا. به علوم ظاهری و باطنی آراسته بوده است، و به یک واسطه مرید شاه علی فراهی است

صـاحب کشـف و . چون به منوجان رسید، بیمار شد و همانجا وفات یافت و قـرب وی آنجاسـت. کرد از راه هُرموز
  .الهام بوده است

یکی از علما که . ای زدگویند که در سفر حج به شهری که آنجا خراباتی بود رسید، مراقب نشسته بود ناگاه صیحه
خداوندا : زنی دیدم به غایت جمیله، گفتم. ات این شهر بر من کشف شدخراب«: گفت. همراه بود سبب آن پرسید

چرا نگویی که ترا به وی بخشیم؟ آن زن در همـان وقـت توفیـق توبـه : به سرّ من در دادند که! وی را به من بخش
  ».یافت
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  شیخ بهاءالدین عمر، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۴۹۱
معلـوم نیسـت کـه «: گفـتو از بعض اکابر استماع دارم که میوی خواهرزادۀ شیخ محمد شاه است و مرید وی، 

  ».در سلسلۀ اصحاب شیخ رکن الدّین عالءالدوله چون اویی بوده باشد
نشـاند کـه بـر در اوقات ادای صـلوات کسـی را مـی. از صغر سن مجذوب بوده است و آثار جذبه بر وی ظاهر بود

وقتـی در اوایـل حـال، از غایـت . توانستگاهداشت آن نمیکرد، که بخود نکمیت اعداد رکعات وی را تنبیه می
گفته اسـت، خـال وی باشد با خال خود شیخ محمد شاه از نایافت مقصود سخنی میتعطشی که این طایفه را می

  :این بیت را خوانده بوده است
 اگـــر نالـــد کســـی نالـــد کـــه یـــاری در ســـفر دارد

 

 ناىل کـه یـاری در بغـل داری؟از چه می یرتو با
  

عادت وی چنان بود که چون در مسجد جامع حاضر شـدی، بـا حکـام و خـواص ایشـان دربـاب کفایـت مهمـات 
سـبب «: عزیزی از محرمان وی از وی سؤال کرده بـود کـه. مسلمانان سخن گفتی و اکثر احوال وی به آن گذشتی

ینم و خود را به این گفت نشاگر خاموش می«: گفته بود» شود، چیست؟می آن که در مسجد این همه سخن گفته
شنود و نـه چشـم افتد نه گوش من میحواس من از کار می. گردمسازم، مغلوب و مستهلک میو گوی مشغول نمی

  ».بیندمن می
، سر بر زانو به مراقبه نشسته بوده سر برداشته و فرموده هروزی درویشی در وقت طلوع آفتاب پیش وی درآمده بود

پنجـاه هـزار  سـبحانه و تعـاىل که ازوقت نماز بامداد تا این ساعت کسـی حضـرت حـقّ را تواند بودمی هیچ«: که
شود که در آن وقت زمان را نسـبت بـه وی بسـطی واقـع از این سخن چنان معلوم می» سال طاعت وعبادت کند؟

  .و آن را صرف طاعت کرده ،هدشده بود، و پنجاه هزار سال نمو
وی را «: کـرد کـهحکایـت مـی رحمه اللّه تعاىل موالنا سعدالدّین کاشغری خدمت مخدومی. وی صایم الدّهر بود

یک روز دیدم که جمـاعتی از اهـل . هرچند اصحاب مبالغه کردند، افطار نکرد. در بیابان مکّه مرضی عارض شد
وی مـن آن قصـه را بـا . رفتند، چون به در محفّۀ وی رسـیدند درنیامدنـد و بگذشـتندغیب به جانب محفّۀ وی می

  .آری قطب بود و اصحاب وی: گفت. گفتم
من پای خود گـرد آوردم، بازگشـتند و . آن وقت که به در محفّه رسیدند، من پای دراز کرده بودم دانستند برگذشتند

همـان روز آثـار صـحت بـر وی ظـاهر شـد و «: فرمـود کـهخـدمت موالنـا مـی» .پیش من آمدند و فاتحه خواندند
  ».ر کنداحتیاج به آن نشد که افطا

این فقري را این بیت از وی بر خاطر است که در وقتی که بعض فقريان را به دوام توجه و اقبال بر مطلوب حقیقی 
  :خواندکرد، میترغیب می

ـــــــــــد  دالرامـــــــــــی کـــــــــــه داری دل درو بن
 

 دگـــــر چشـــــم از همـــــه عـــــالم فـــــرو بنـــــد
  

  .بع و خمسني و ثمانمائةیوم الثّلثاء، سلخ ربیع االول، سنة س قدّس اللّه تعاىل سرّه توفّی
نشسـته، بـه و چون وفات یافت، فرزند بزرگوار و سایر اصحاب وی در قریۀ چغاره در همان منـزل کـه روزهـا مـی 

چـون . نزدیکـی شـهر باشـد، قبـول کردنـد درسلطان وقت اسـتدعا نمـود کـه قـرب وی . حفر قرب وی اشتغال نمودند
ری راه به دوش خود گرفته بربد ودر جانـب شـمال عیـدگاه دفـن سلطان به نماز وی حاضر شد، جنازۀ وی را مقدا

   ».کردند، و عمارات عالیه فرمود و حاال معروف و مشهور است، یُزارُ و یُتَبَرَّکُ بِه



 

۲۹۲  

  موالنا شمس الّدین محمّد اسد، رحمه اللّه تعاىل -۴۹۲
اوان تحصیل مرا داعیـۀ سـلوک در «: فرمود کهمی. در علوم ظاهر به جودت طبع وحدّت فهم شهرتی تمام داشت

به ارشاد طالبـان و تربیـت  رحمه اللّه تعاىل در آن وقت خدمت شیخ زین الدّین خوافی. قوی شد تعاىل راه خدای
داد و تلقني ذکـر مـیکرد و ایشان را توبه میروزی به مجلس وی رسیدم، با جمعی بیعت می. مریدان مشغول بود

گـريد، بعضـی دامـن آن وقتـی کـه شـیخ دسـت درویشـی را در وقـت بیعـت مـیباشد که کرد و قاعدۀ درویشان می
چون از آن . من نیز دامن بعضی از آنها را گرفتم. گريند و بعضی دامن آن دوم را تا به آنجا که برسددرویش را می

ه روز بـودم و در خـود روز بـکردم به ذکر مشغول مـیمجلس بريون آمدم، در مدرسه در همان خانه که تحصیل می
  ».دیدم تا آن که باطن من بالکلیّه به آن جانب منجذب شد و ترک تحصیل کردمتأثري ذکر را زیادت می

وی با خدمت شیخ بهاءالدّین عمر صحبت بسیار داشته بود و اربعینات نشسته، چنانکه مردم را اعتقاد آن بـود کـه 
خرالدّین لورستانی نیـز رسـیده بـود و خـدمت مرید وی است، اما وی به آن اعرتاف نداشت و به صحبت موالنا ف

و در آخـر عمـر بـا خـدمت موالنـا . پوشیدموالنا جامۀ خود در وی پوشانیده بود، و آن را گاهی بر سبیل تربک می
  .کردداشتند و خدمت موالنا سعدالدّین تعظیم و تقدیم وی میسعدالدّین کاشغری به هم بسیار صحبت می

مرا در این چند روز امری واقـع شـد «: بتقریب سخن وی به آنجا رسید که گفت. رفتمیک بار در راهی با وی می
و بر سبیل اجمال اشارتی به آن کـرد، بـر وجهـی کـه » .داشتمبود و توقع آن نمیکه هرگز مرا به خود گمان آن نمی

  .من از آن تحقق وی به مقام جمع فهم کردم، واللّه تعاىل اعلم
بذاته الَٔحدٍ یری کلَّ الذّوات و الصّفات و األفعـال متالشـیةً يف أشـعّةً سبحانه  ذا تجلّی اللّهُا«: قالَ بعضُ العارفني

يف أشعّة ذاتِه و صفاتِه و افعالِه، و یجدُ نفسَه مع جَمیعِ المخلوقات کأنَّها مدبِّرة لها و هـی أعضـاؤها الیُلِـمّ بواحـد 
ت الواحدة و صفته صـفتها و فعلـه فعلهـا السـتِهْالکه بالکلیّـة يف عـني ویری ذاته الذّا. منها شیء الّا ویراهُ مُلمّاً به

ولّما إنجذَبَ بصريةُ الرّوحِ اىل مشاهدةِ جمالِ الـذّاتِ . التّوحید، و لیس لألنسان وراءَ هذه المرتبةِ مقامُ يف التّوحیدِ
ارْتفعَ التّمییزُ بنيَ القِدم و الْحُدوثِ لزُهوقِ الباطلِ اسْتَتَرَ نور العقلِ الفارقِ بنيَ األشیاء يف غَلَبَةِ نور الذّات القدیمة و

  ».عندَ مَجیء الحقِّ و تُسَمّی هذهِ الحالة جمعاً
سـبب پرسـیدند، . چون چشـید، دسـت از آن بازکشـید. ای بریدند، بسیار لطیف و شريین بودروزی پیش وی خربزه

  ».داردالتذاذ به آن مرا از آنچه در آنم باز می«: گفت
چون در مجلس سماع حال بر وی متغري شدی، صـیحات و زعقـات زدی، . را حاىل تمام و وجدی عظیم بودوی 

  » .اثر آن به مجلسیان سرایت کردی، و همه را وقت خوش گشتی
لیلة الجمعة، غرّة رمضان، سنة اربع و سـّتني و ثمانمائـة و قـرب وی در گازرگـاه اسـت در پایـان قـرب  رحمه اللّهتُوُفّی 
 .السالم، قدّس اللّه تعاىل سرّهشیخ ا

  شیخ بهاءالدین ولد، رحمه اللّه تعاىل -۴۹۳
نـام وی محمـد بـن . اند که وی به صحبت شیخ نجم الدّین کربی رسیده اسـت و از خلفـای وی اسـتبعضی گفته

مـادر وی و  رضـی اللّـه تعـاىل عنـه از فرزندان امريالمؤمنني ابابکر است. الحسني بن احمد الخطیبی البکری است
وی را در  صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم حضـرت رسـالت. دخرت پادشاه خراسان، عالءالدین محمدبن خوارزم شـاه بـود

و بعد ازنهم ماه بهاءالدّین ولد متولد شد و » !دخرت خود را به حسني خطیبی نکاح کن«: خواب اشارت فرمود که
سید به تحصیل علوم دینی و معارف یقینی مشغول شد چون دو ساله شد، والد وی نقل کرد و چون به سّن تمییز ر



 

۲۹۳  

  .تا کمال وی به جایی رسید که حضرت رسالت وی را در واقعه سلطان العلما لقب نهاد
و چون وی را ظهوری تمام حاصل شد و مرجع خواص و عوام گشت، جمعی از علما را چـون امـام فخـر رازی و 

ان وقت متهم داشـتند، وی را از شـهر بلـخ عـذر خواسـت، و در وی را به خروج بر سلط. غريه بر وی حسد بجنبید
چـون بـه بغـداد رسـیدند، جمعـی . از راه بغـداد بـه مکـه توجـه نمودنـد. آنوقت موالنا جالل الدّین خردسال بـود

وَإىلَ  مِنَ اللّـهِ«: موالنا بهاءالدّین فرمود که» روند؟آیند و به کجا میای و از کجا میاینان چه طایفه«: پرسیدند که
مـا «: این سخن را به خدمت شیخ شهاب الدّین سُـهروردی رسـانیدند، فرمـود کـه» .اللّهِ، وَالحَوْلَ وَالقُوَّةَ إلّا بِاللّهِ
چـون برابـر موالنـا رسـید، از اسـرت فـرود آمـد و زانـوی . و خدمت شیخ اسـتقبال کـرد» .هذا إلّا بهاءُالدّین البلخی

  ».تر استمواىل را مدرسه مناسب«: موالنا گفت. اه استدعا کردموالنا را ببوسید و به جانب خانق
روز سـیم عزیمـت مکّـۀ مبارکـه نمودنـد و . در مستنصریّه نزول کرد و خدمت شیخ به دست خود موزۀ وی را کشید

چهار سال در ارزنجان بودند و هفـت سـال در الرَنْـده، و در الرَنـده . بعد از مراجعت به جانب روم متوجه شدند
مت موالنا جالل الدّین را در سّن هژده سالگی کدخدا سـاختند و در ثـالث و عشـرین و سـتّمائه سـلطان ولـد خد

متولد شد و چون سلطان ولد بزرگ شـد، هـرکس ایشـان را نشـناختی و بـا موالنـا جـالل الـدّین بدیـدی بـرادران 
موالنا بهاءالدّین ولد آنجا به جوار رحمت پنداشتی، و بعد از آن سلطان ایشان را از الرنده به قونیه استدعا کرد و 

  .حق پیوست

  سیّد برهان الّدین محقّق، رحمه اللّه تعاىل -۴۹۴
از ترمذ است، از مریدان و تربیت یافتگان موالنا بهاءالدّین ولد و بـه سـبب اشـراف او بـر . وی سیّد است حسینی

  .خواطر در خراسان و ترمذ به سیّد سِرْدان مشهور بود
دریغا که حضـرت اسـتاد و «: که موالنا بهاءالدّین ولد فوت شد، وی در ترمذ با جمعی نشسته بود گفت همان روز

و بعد از چند روز به جهت تربیت موالنا جالل الـدین بـه قونیـه متوجـه شـد و » !شیخم از این عالم رحلت فرمود
  .یتها یافتخدمت موالنا مدت نه سال تمام در خدمت و مالزمت وی نیازمندی نمود و ترب

سـیّد بـر . اند که چون خدمت شیخ شهاب الدّین سهروردی به روم آمده بود، به دیدن سـیّد برهـان الـدّین آمـدگفته
: مریـدان پرسـیدند کـه. شیخ از دور تعظیم کرد و بنشست، و سخنی واقع نشـد. خاکسرت نشسته بود، از جای نجنبید

وی «: پرسیدند کـه» .باید نه زبان قالل، زبان حال میپیش اهل حا«: شیخ فرمود که» موجب سکوت چه بود؟«
دریایی است مواج از دُرر معـانی و حقـایق محمـدی، بـه غایـت آشـکار و بـه غایـت «: گفت» را چگونه یافتید؟

  ».غایت پنهان
 حـالم را بـه شـیخ«: فرمـوده کـهاز جمله مریدان سیّد بوده، سیّد مـی رحمه اللّه تعاىل و خدمت شیخ صالح الدّین

  ».صالح الدّین بخشیدم و قالم را به موالنا
  .و مزار متربّکۀ سید در دار الفتح قیصریّه است، سالم اللّه و تحیّاته علیه و علی جمیع عباداللّه الصّالحني

  موالنا جالل الدین محمد البلخی الرّومی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۴۹۵
گویند که بـر خـدمت موالنـا می. ع االول سنۀ اربع و ستّمائهوالدت خدمت موالنا در بلخ بوده است، در ششم ربی

از پنج سالگی باز صور روحانی و اشکال غیبی، یعنی سَفَرۀ مالیکه و بَرَرۀ جّن و خواصّ انس که مستوران قِبـاب 
  .گشتهاند و متمثل میشدهاند، ظاهر میعزّت

لدّین محمد در شهر بلخ شش سـاله بـود کـه روز آدینـه بـا جالل ا«: اند کهبه خطّ موالنا بهاءالدین ولد نوشته یافته



 

۲۹۴  

بیا تـا از ایـن : یکی از آن کودکان با دیگری گفته باشد که. کردندهای ما سري میچند کودک دیگر بر بامهای خانه
حیف . آیداین نوع حرکت از سگ و گربه و جانوران دیگر می: جالل الدین محمد گفته است! بام بر آن بام جهیم

اگر در جان شما قوتی هست بیایید تا سوی آسمان پریم و در آن حالت از نظر . د که آدمی به اینها مشغول شودباش
ای رنگ وی دیگرگون شده و چشمش متغري گشـته، بـاز بعد از لحظه. کودکان فریاد برآوردند. کودکان غایب شد

  .آمد
ایـان مـرا از میـان شـما برگرفتنـد و بـه گـرد گفـتم دیـدم کـه جمـاعتی سـبز قبآن ساعت که با شما سخن می: گفت

آسمانها گردانیدند و عجایب ملکوت را به من نمودند، و چون آواز فریاد و فغان شما برآمد، بازم به ایـن جایگـاه 
  .کردو گویند که در آن سن در هر سه چهار روز یک بار افطار می» .فرود آوردند

ند در نشابور به صحبت شیخ فرید الدّین عطّار رسیده بـودو شـیخ کتـاب ارفتهو گویند که در آن وقت که به مکّه می
  .داشتهاسرارنامه به وی داده بوده و آن را پیوسته با خود می

من این جسم نیسـتم کـه در نظـر عاشـقان منظـورم، بلکـه مـن آن ذوقـم و آن «: فرموده است کهخدمت مولوی می
چـون آن دم را یـابی و آن ذوق را بچشـی غنیمـت ! اللّه! اللّه. زندام که در باطن مریدان از کالم من سر میخوشی
  ».گزار که من آنمدار و شکرها میمی

در میان مردم این ! خمش«: فرمود که» .دل و جان به خدمت است: گوید کهفالن می«: در خدمت مولوی گفتند
بعـد از آن » در خـدمت مـردان باشـد؟ گویند؟ او آن چنان دل و جان را از کجا یافت کـهدروغ مانده است که می

با اولیای حق زانو بر زانو باید نشسنت که آن قـرب را اثرهاسـت ! اللّه! اللّه«: روی سوی چلبی حُسام الدّین کرد که
  ».عظیم

 یکـــــــــــی لحظـــــــــــه از او دوری نشـــــــــــاید
ــــاش ــــیش او ب ــــه هــــر حــــاىل کــــه باشــــی پ  ب

 

 کــــــــــــه از دوری خرابیهـــــــــــــا فزایـــــــــــــد
ـــــــد ـــــــر زای ـــــــودن مه ـــــــک ب  کـــــــه از نزدی

  

. مرغی که از زمني باال پرد، اگرچه به آسمان رسد، اما این قدر باشد که ازدام دورتر باشد و برهد«: و فرموده است
و همچنني اگر کسی درویش شود و به کمال درویشی نرسد، اما این قدر باشد که از زمرۀ خلـق و اهـل بـازار ممتـاز 

  ».ا الْمُخّفَفُونَ وَهلَکَ المُثقلُونَنَجَ: باشدو از زحمتهای دنیا برهد و سبکبار گردد که
حاجـت بـه «: فرمـود کـه» .در خـدمت مقصـرم«: کرد کهیکی از ابنای دنیا پیش خدمت مولوی عذر خواهی می

  ».آن قدر که دیگران از آمدن تو منت دارند، ما از ناآمدن منت داریم. اعتذار نیست
هردمی کـه آزاد باشـی از . نهادگی بر این عالم است همه دلتنگی از دل«: یکی از اصحاب را غمناک دید فرمود

ای کـه بچشـی دانـی کـه بـا آن نمـانی و جـای این جهان و خود را غریب دانی، ودر هر رنگ که بنگری و هر مزه
  ».دیگر روی، هیچ دلتنگ نباشی

رنجانیـدن را آزاد مرد آن است که از رنجانیدن کسی نرنجد و جوانمرد آن باشـد کـه مسـتحق «: و فرموده است که
  ».نرنجاند

پـیش وی تقریـر . موالنا سراج الدّین قونیوی صاحب صدر و بزرگ وقت بوده، اما با خدمت مولوی خوش نبوده
چون صاحب غرض بود خواسـت کـه موالنـا » .اممن با هفتاد و سه مذهب یکی«: کردند که موالنا گفته است که
بـر سـر جمـع از «: د، که دانشمندی بـزرگ بـود، بفرسـتاد کـهیکی را از نزدیکان خو. را برنجاند و بی حرمت کند
آن کـس بیامـد و بـر مـال سـؤال » !ای؟ اگر اقرار کند او رادشنام بسیار بده و برنجـانموالنا برپس که تو چنني گفته

آن کـس زبـان بگشـاد و » .امگفتـه«: گفـت» ام؟من با هفتاد و سه مذهب یکـی: اید کهشما چنني گفته«: کرد که
آن کـس خجـل شـد و » .امگویی هم یکـیبا این نیز که تو می«: موالنا بخندید و گفت. م و سفاهت آغاز کرددشنا
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  .بازگشت
  ».مرا این سخن از وی خوش آمده است«: شیخ رکن الدّین عالءالدّوله گفته است که

هـیچ . ري اسـتخـ«: اگر گفتـی» درخانۀ ما امروز چیزی هست؟«: خدمت مولوی همواره از خادم سؤال کردی که
ماند، صلّی اللّـه علیـه و لِلّه الحمد که خانۀ ما امروز به خانۀ پیغمرب می«: منبسط گشتی و شکرها کردی که» .نیست
  ».آیداز این خانه بوی فرعون می«: منفعل گشتی و گفتی» .ما البدٌ مطبخ مهیاست«: و اگر گفتی» .سلّم

هـذا لِلْمُلُـوکِ وَهـذا «:  به نادر به غري از روغن چـراغ، گفتـیو گویند که در مجلس وی هرگز شمع برنکردندی اال
  ».لِلصُّعْلُوکِ

مردی شاهد بـاز بـود، امـا «: کردند کهمی رحمه اللّه تعاىل روزی در مجلس وی حکایت شیخ اوحدالدّین کرمانی
  ».کاشکی کردی و گذشتی«: فرمود» .کردپاکباز بود و کاری ناشایست نمی
 درگهـــــی اســـــتای بـــــرادر بـــــی نهایـــــت

 

 رســــی بــــر وی مایســــتبــــر هــــر آنچــــه مــــی
  

ما نیـز همـان آواز مـی«: منکری گفت» .شنویمآواز رباب صریر باب بهشت است که ما می«: فرمود کهروزی می
شـنویم آنچـه مـا مـی! کَلّا و حاشا«: خدمت مولوی فرمود» شویم که موالنا؟شنویم، چون است که چنان گرم نمی

  ».شنود آواز فراز شدنر است و آنچه وی میآواز باز شدن آن د
ایـن دم تنهـا شـدم کـه تـو : ای؟ گفتچرا تنها نشسته: گفت. کسی به خلوت درویشی درآمد«: و فرموده است که

  ».آمدی، مرا از حق مانع آمدی
. جماعتی از خدمت مولوی التماس امامت کردنـد و خـدمت شـیخ صـدر الـدین قونیـوی نیـز در آن جماعـت بـود

امامت را ارباب تصـوف و تمکـني الیـق. خیزیمنشینیم و میرسیم میما مردم ابدالیم، به هر جایی که می« :گفت
إِمامٍ تَقّیٍ فَکَأَنَّمـا صَـلّی خَلْـفَ  مَنْ صَلّی خَلْفَ«: به خدمت شیخ صدرالدّین اشارت کرد تا امام شد، فرمود» .اند
  ».نَبِیٍّ

موالنا در اثنـای سـماع » فقر چیست؟«: در خاطر گشت که سؤال کند کهدرویشی را . خدمت موالنا در سماع بود
  :این رباعی خواند

ــــــرَض ــــــر عَ ــــــوَی الْفَقْ ــــــرٌ وَسِ ــــــوْهَرُ فَق  ألْجَ
ـــــــــــرورُ ـــــــــــداعٌ وَغُ ـــــــــــهُ خِ  ألْعـــــــــــالَمُ کُلُّ

 

 ألْفَقْــــــرُ شِــــــفاءٌ وَسِــــــوَی الْفَقْــــــر مَــــــرَض
ـــــــرَضوَالْ ـــــــرٌّ وَغَ ـــــــالَمِ سِ ـــــــنَ الْع ـــــــرُ مِ  فَقْ

  

مگر طعام بی اشتها خورد، که طعام بی اشـتها خـوردن درویـش «: گفت» درویش گناه کند؟«: از وی پرسیدند که
  ».را گناهی عظیم است
  »!صحبت عزیز است، التُصاحِبُوا غَیَر أبْناءِ الْجِنْسِ«: و فرموده است که

یـد قبـول یافتـه عالمت مر: فرموده که قدّس سرّه در این معنی حضرت خداوندم، شمس الدّین تربیزی«: و گفته که
آن است که اصالً با مردم بیگانه صحبت نتواند داشنت و اگر ناگاه در صحبت بیگانه افتد، چنان نشـیند کـه منـافق 

  ».در مسجد و کودک در مکتب و اسري در زندان
بعـد از صـدو  رحمـه اللّـه از رفنت من غمناک مشوید، که نور منصـور«: و در مرض اخري با اصحاب گفته است که

در هر حالتی که باشید با من باشید . تجلی کرد و مرشد او شد رحمه اللّه اه سال بر روح شیخ فرید الدّین عطّارپنج
  ».و مرا یاد کنید تا من شما را ممّد باشم در هر لباسی که باشم

فـرد و  سـبحانه در عالم ما را دو تعلق است یکی به بدن و یکی به شما، و چون به عنایـت حـقّ«: دیگر فرمود که
  ».مجرّد شوم و عالم تجرید و تفرید روی نماید، آن تعلق نیز از آنِ شما خواهد بودن

! رفع درجات باشـد! شَفاکَ اللّهُ شِفاءً عاجِالً«: فرمود که. به عیادت وی آمد قدّس سرّه خدمت شیخ صدر الدّین
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! ز این شَفاک اللّـهُ شـما را بـادبعد ا«: فرمود که» .خدمت موالنا جان عالمیان است. امید است که صحت باشد
  »خواهید که نور به نور پیوندد؟نمی. همانا که در میان عاشق و معشوق پرياهنی از شعر بیش نمانده است

ــــــال ــــــن او از خی ــــــان ز ت ــــــن شــــــدم عری  م
 

ــــــــی ــــــــات الوصــــــــالم ــــــــرامم در نهای  خ
  

  :شیخ با اصحاب گریان شدند و حضرت موالنا این غزل فرمود
  ...اطن چه شاهی همنشني دارم؟چه دانی تو که در ب

اُوصیکُمْ بِتَقْوی اللّهِ يف السِّرِّ وَالْعَالنِیَةِ، وَبِقِلَّةِ الطَّعـامِ وَ «: و خدمت موالنا در وصیت اصحاب چنني فرموده است
هُواتِ عَلَـی الـدُّوامِ، قِلَّةِ المَنامِ وَقِلَّةِ الْکَالمِ، وَهِجرانِ المَعاصي وَاآلثامِ، وَمُواظَبَةِ الصِّیامِ، وَدَوامِ ا لقِیـامِ وتَـرْکِ الشـَّ

اسِ واحتمالِ الجَفاءِ مِنْ جَمیعِ االَٔنامِ، وَتَرْکِ مُجالَسَةِ السُّفهاءِ و العَوامٌ، ومُصاحَبَةِ الصّالِحنيَ وَالکِـرام واِنَّ خَ یْـرَ النـّ
  ».لّهِ وَحْدَهُمَنْ یَنْفَعُ النّاسَ، وَخَیْرُ الْکَالمِ ماقَلَّ وَدَلَّ وَالْحَمْدُ لِ

تـا سـه بـار ایـن سـؤال و » .چَلَبی حُسـام الـدین«: فرمود که» به خالفت مولوی مناسب کیست؟«: سؤال کردند که
. وی پهلـوان اسـت«: فرمـود کـه» فرماییـد؟نسبت به سلطان ولـد چـه مـی«: چهارم بار گفتند که. جواب مکرر شد

شـیخ صـدر «: فرمـود کـه» نمـاز شـما را کـه گـزارد؟«: چلبـی حُسـام الـدین پرسـید کـه» .حاجت به وصیت نیست
  ».الدّین

خوانـد یـا قَوْمَنـا اجیبُـوا داعِـیَ کشـند و موالنـا شـمس الـدّین آن جانـب مـییاران ما از این سو می«: و فرمود که
  ».ناچار رفتنی است) احقاف/۳۱(اللّهِ
  .نۀ اثنتني و سبعني و ستّمائهوقت غروب الشّمس، خامس جمادی االخری، س قدّس اللّه تعاىل روحه تُوفّی

» گفـت؟خدمت شیخ صدر الـدّین در شـأن خـدمت مولـوی چـه مـی«: از شیخ مؤیّد الدّین جَندی سؤال کردند که
رف الـدّین موصـلی و شـیخ ش لدّین ایکی و فخرالدّین عراقی وروزی با خواص یاران مثل شمس ا! واللّه«: گفت

اگر بایزیـد : حضرت شیخ فرمود. سريت و سریرت موالنا بريون آمد سخن از. سعید فرغانی و غريهم نشسته بودند
خوانسـاالر فقـر . و جنید در این عهد بودندی، غاشیۀ این مرد مردانـه برگرفتنـدی و منـت بـر جـان خـود نهادنـدی

بعـد از آن شـیخ . همۀ اصحاب انصاف دادنـد و آفـرین کردنـد» .کنیمما به طفیل وی ذوق می. محمدی او است
  :و این بیت را بخواند» .من نیز از جملۀ نیازمندان آن سلطانم«: گفتمُوّید 

ــــــــا لِلْأُ ــــــــانَ فین ــــــــوْ ک ــــــــورَةٌلوُلَ ــــــــةِ صُ  هَ
 

ــــــــــرَدَّدُ ــــــــــی وَال أتَ ــــــــــتَ أَکْن ــــــــــیَ أن  هِ
  

   تعاىل سرّه موالنا شمس الّدین محمّد بن علی بن ملک داد تربیزی، قدّس اللّه -۴۹۶
الموىل األعزّ، الدّاعی اىل الخري، خالصةُ االَٔرواح، سِرُّ المشکوةِ «: خدمت مولوی در القاب وی چنني نوشته است

  ».و الزُّجاجَة و المِصْباح، شمسُ الحقّ و الدّین، نورُ اللّه يف االوّلني و االخرین
هنوز در مکتب بـودم و مُراهِـق نشـده بـودم، اگـر چهـل روز بـر مـن گذشـتی از عشـق سـريت «: وی گفته است که

  ».طعام نبودی، و اگر سخن طعام گفتندی به دست و سر منع آن کردمیمحمدی مرا آرزوی 
اند مرید شیخ رکن الدّین سنجاسی بوده اسـت کـه وی مرید شیخ ابوبکر سلّه باف تربیزی بوده است و بعضی گفته

کـه  شـایدگویند که مرید باباکمال جَندی بوده است و میو بعضی می. شیخ اوحدالدّین کرمانی نیز مرید وی است
به صحبت همه رسیده باشد و از همه تربیت یافته بود ودر آخر حـال پیوسـته سـفر کـردی و نمـد سـیاه پوشـیدی، و 

  .نسرای فرود آمدیاهرجا که رفتی در کارو
مـاه را «: گفت» در چه کاری؟«: پرسید که. گویند چون به خطۀ بغداد رسید، شیخ اوحدالدّین کرمانی را دریافت

  »بینی؟اگر بر گردن دُمّل نداری چرا بر آسمانش نمی«: موالنا شمس الدّین فرمود» .بینمدر طشت آب می
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و گویند در آن وقت که موالنا شمس الدّین در صـحبت باباکمـال بـوده، شـیخ فخـر الـدّین عراقـی نیـز بـه موجـب 
نمـود آن را ا روی میفرمودۀ شیخ بهاءالدّین زکرّیا آنجا بوده است و هر فتحی و کشفی که شیخ فخرالدّین عراقی ر

رسانید و شیخ شمس الدّین از آن هیچ چیز را اظهار نمـیکرد و به نظر باباکمال میدر لباس نظم و نثر اظهار می
فرزند شمس الدّین از آن اسرار و حقـایق کـه فرزنـد فخرالـدّین عراقـی ظـاهر «: روزی باباکمال وی را گفت. کرد
افتـد، امـا بـه واسـطۀ آن کـه وی بعضـی بـیش از آن مشـاهده مـی«: تگفـ» شـود؟کند، بر تو هـیچ الیـح نمـیمی

  ».تواند که آنها را در لباسی نیکو جلوه دهد و مرا آن قوت نیستمصطلحات ورزیده، می
ترا مصاحبی روزی کند که معارف و حقایق اوّلني و آخرین را به نـام تـو  سبحانه و تعاىل حقّ«: باباکمال فرمود که
طـراز آن لبـاس نـام تـو . یع حکم از دل او بر زبانش جاری شود و به لباس حـرف و صـوت درآیـداظهار کند و یناب

  ».باشد
در خـان . گویند که موالنا شمس الدّین در تاریخ سنۀ اثنتني و اربعني و سـتّمائه در اثنـای مسـافرت بـه قونّیـه رسـید

روزی با جمـاعتی فضـال از مدرسـه . ودشکرریزان فرود آمدو خدمت موالنا در آن زمان به تدریس علوم مشغول ب
خدمت موالنا شمس الـدّین پـیش آمـد و عنـان مرکـب موالنـا را . گذشتبريون آمد و از پیش خان شکرریزان می

از «: موالنا گفت کـه» .بایزید بزرگرت است یا مصطفی، صلّی اللّه علیه و سلّم! یا امام المسلمني«: بگرفت و گفت
آسمان از یکدیگر جدا شد و بر زمني ریخت و آتشی عظیم از باطن من بر دمـاغ زد  هیبت آن سؤال گوییا که هفت

بزرگرتین  صلّی اللّه علیه و سلّم مصطفی: بعد از آن جواب دادم که. و از آنجا دیدم که دودی تا ساق عرش برآمد
فرمایـد مـی و سلّمصلّی اللّه علیه  پس چه معنی دارد که مصطفی«: گفت» چه جای بایزید است؟. عالمیان است

» وَأنَا سُلْطانُ السّالطنيَ نیز گفته اسـت؟! سُبْحاني ماأعْظَمُ شَأْني: گویدماعَرَفْناکَ حَقَّ مَعْرِفَتِکَ، و ابویزید می: که
کوزۀ ادراک او از آن پر شـد و آن نـور بـه . ای ساکن شد، دم از سريابی زدابویزید را تشنگی از جرعه«: گفتم که

استسـقای عظـیم و تشـنگی در تشـنگی بـود و سـینۀ  صلّی اللّه علیه و سـلّم نۀ او بود، اما مصطفی راقدر روزنۀ خا
گشته بـود، الجـرم دم از ) زمر/۱۰نساء یا /۹۷(انشراح، أرْضُ اللّهِ واسِعَةٌزمبارکش به شرح أَلم نَشْرَح لَکَ صَدْرَک ا

  .ای زد و بیفتادمس الدّین نعرهموالنا ش» .تشنگی زد و هر روز در استدعای زیادتی قربت بود
موالنا از اسرت فرود آمد و شاگردان را فرمود تا او را برگرفتند و به مدرسه بردند تا به خود بازآمـد، سـر مبـارک او 

بعد از آن دست او را بگرفت و روانه شد و مدت سـه مـاه در خلـوتی لـیالً و نهـاراً بـه صـوم . را بر زانو نهاده بود
  .اصالً بريون نیامدند و کسی را زَهره نبود که در خلوت ایشان درآید وصال نشستند که

. موالنا حرم خود را دسـت گرفتـه در میـان آورد. روزی خدمت موالنا شمس الدّین از موالنا شاهدی التماس کرد
. آوردفی الحال فرزند خود سلطان ولـد را پـیش » .خواهمنازنني پسری می. او خواهر جَانی من است«: فرمود که
موالنـا بـريون آمـد و » .کـردیمداد ذوقـی مـیحالیا اگر قدری شراب دسـت مـی. وی فرزند من است«: فرمود که

من قوت مطاوعت و سِعَت مشرب موالنا «: موالنا شمس الدّین فرمود که. سبویی از محلّۀ جهودان پر کرده بیاورد
  ».کردم از هرچه گویند زیادت استرا امتحان می
نـی، مسـتمر : يل مَعَ اللّـهِ وَقْـتٌ، ایـن وقـت مسـتمر باشـد؟ گوینـد کـه: پرسیم کهاز این مشایخ می«: تو فرموده اس

  »!نباشد
تـرا  تعـاىل خـدای: دعـا کـرد و گفـت صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم شخصی درویشـی را از امـت محمـد«: و فرموده که
کـه ! اش دهیت ازو بردار، خـدایا تفرقـهیا ربّ جمع: مرا دعا کن که! هی هی این دعا مکن: گفت! جمعیت دهاد
  ».ام در جمعیتمن عاجز شده

آن را چـه : گفـتم. در سقایه نام حق نباید گفت، قرآن نشاید خوانـد، مگـر آهسـته: یکی گفت«: و فرموده است که



 

۲۹۸  

  »آید اسب بیچاره چه کند؟توانم کرد، شاه از اسب فرو نمیکنم که او را از خود جدا نمی
د که چون خدمت موالنا شمس الدّین به قونّیه رسید و به مجلس موالنا درآمد، خـدمت موالنـا در انو بعضی گفته

ایـن را «: موالنا گفت کـه» این چه کتابهاست؟«: پرسید که. کنار حوضی نشسته بود و کتابی چند پیش خود نهاده
و همـۀ کتابهـا را در آب  خـدمت موالنـا شـمس الـدین دسـت فـراز کـرد» تـرا بـا ایـن چـه کـار؟. قیل و قال گویند

  .انداخت
چـه کـردی؟ بعضـی از آنهـا فوایـد والـد بـود کـه دیگـر یافـت ! هی درویش«: خدمت موالنا به تأسّف تمام گفت

. شیخ شمس الدین دست در آب کرد و یکان یکان کتابها را بـريون آورد و آب در هـیچ یـک اثـر نکـرده» .نیست
تـرا از ایـن چـه . ایـن ذوق و حـال اسـت«: شـمس الـدین گفـتشیخ » این چه سرّ است؟«: خدمت موالنا گفت

  .بعد از آن با یکدیگر بنیاد صحبت کردند، چنانچه گذشت» خرب؟
شخصـی از بـريون در شـیخ را اشـارت . شبی خدمت شیخ شمس الدّین با خدمت موالنا در خلوتی نشسته بودنـد

بعـد از توقـف بسـیار، خـدمت » .خواننـدم مـیبـه کشـتن«: فی الحال برخاست و با موالنا گفت. کرد تا بريون آید
هفت کس دست یکی کرده بودند و ) اعراف/۵۴(».أَال لَهُ الْخَلْقُ وَاألمْرُ، تَبارَکَ اللّهُ رَبُّ الْعالَمنيَ«: موالنا فرمود

دّین ویکی از آنهـا عالءالـ. ای زد، چنانکه آن جماعت بیهوش بیفتادندشیخ نعره. در کمني ایستاده، کاردی راندند
اتّسام داشت و چـون آن جماعـت بـه هـوش ) هود/۴۶(»إنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ«محمد بود، فرزند موالنا، که به داغ 

. از آن روز باز تا این غایت نشانی از آن سـلطان معنـی پیـدا نیسـت. بازآمدند، غري از چند قطرۀ خون هیچ ندیدند
  .تّمائهوَکانَ ذلِکَ يف شُهوُرِ سنة خمس واربعني و س

و عالءالدّین محمـد را علّتـی عجـب . و آن ناکسان در اندک زمانی هر یک به بالیی مبتال شدند و هالک گشتند
  .پیدا شد و هم در آن ایام وفات یافت و خدمت موالنا به جنازۀ وی حاضر نشد

اند که آن ناکسـان فتهاند که شیخ شمس الدّین در جنب موالنا بهاءالدّین ولد مدفون است و بعضی گو بعضی گفته
: شبی سلطان ولد در خواب دید که شیخ شـمس الـدّین اشـارت کـرد کـه. بدن مبارکش را در چاهی انداخته بودند

نیمشب یاران محرم را جمع کرد و در مدرسۀ موالنا پهلوی بانی مدرسـه، امـري بدرالـدّین » .امدر فالن چاه خفته«
  .واللّه تعاىل اعلم. دفع کردند

  صالح الّدین فریدون القونیویّ، المعروف بزرکوب، رحمه اللّه تعاىل شیخ -۴۹۷
گذشت روزی خدمت موالنا از حواىل زرکوبان می. وی در بدایت حال مرید سیّد برهان الدّین محقق ترمذی بود
وسـر  شیخ صالح الدّین به الهام ازدکّان بـريون آمـد. از آواز ضرب ایشان حاىل در وی ظاهر شد و به چرخ درآمد

ازوقـت نمـاز پیشـني تـا نمـاز دیگـر خـدمت . خدمت موالنا وی را برگرفت ونوازش بسیار کرد. در قدم موالنا نهاد
  :موالنا در سماع بود و این غزل فرمود

ــان زرکــوبی ــد آمــد در ایــن دکّ  یگــی گنجــی پدی
 

 !زهی خوبی زهی خوبی!زهی معنیصورتزهی
  

خدمت موالنا . کردند و از دوکون آزاد شد و در صحبت موالنا روانه شدشیخ صالح الدّین فرمود تا دکان را یغما 
همان عشق بازی که با شیخ شمس الدّین داشت با وی پیش گرفت و مدت ده سال بـا وی مؤانسـت و مصـاحبت 

  .داشت
آن کـه از سـرّ تـو سـخن گویـد و تـو خـاموش «: گفـت» عارف کیسـت؟«: روزی از خدمت موالنا سؤال کردند که

  ».و آن چنان مرد صالح الدین استباشی، 
و چون سطان ولد به درجۀ بلوغ رسید، خدمت موالنا دخرت شیخ صالح الدین را به جهت وی خطبه کرد و چلبی 



 

۲۹۹  

وخدمت شیخ صالح الدّین در قونیه مدفون است در جـوار موالنـا بهاءالـدّین، قـدّس اللّـه . عارف از آن دخرت بود
  .تعاىل روحهما

  لدّین حسن بن محمّد بن الحسن بن أخی ترک، رحمه اللّه تعاىلشیخ حُسام ا -۴۹۸
وچون شیخ صالح الدّین به جوار رحمت حقّ پیوست، عنایت خدمت موالنا و خالفت وی به چلبی حُسام الدّین 
منتقل شد و عشق بازی با وی بنیاد نهاد و سبب نظم مثنوی آن بود که چون چلبی حُسام الـدّین میـل اصـحاب را 

ی نامــۀ حکــیم ســنایی و منطــق الطّــري فریــد الــدّین عطّــار و مصــیبت نامــۀ وی دریافــت، از خــدمت موالنــا بــه الهــ
اگر چنانچه به طرز الهی نامۀ سنایی با منطق الطّري کتـابی منظـوم گـردد . اسرار غزلیّات بسیار شد«: درخواست که

از سـر دسـتار خـود کاغـذی بـه دسـت  خدمت موالنا فی الحـال» .تا دوستان را یادگاری بود، غایت عنایت باشد
  :در آنجا هژده بیت از اول مثنوی نوشته، از آنجا که. چلبی حسام الدین داد

  ».پس سخن کوتاه باید والسالم«: تا آنجا که» کندبشنو از نی چون حکایت می«
مِ غیب عالِم غیـب در پیش از آن که از ضمري شما این داعیه سر بر زند از عالَ«: بعد از آن خدمت موالنا فرمود که

و به اهتمام تمام در نظم مثنـوی شـروع نمـود، گـاه گـاه » .دلم این القا کرده بود که این نوع کتابی نظم کرده شود
نوشت و مجمـوع آن کرد و چلبی حُسام الدّین میچنان بودی که از اول شب تا مطلع فجر خدمت موالنا امال می

و چون مجلّد اول به اتمام رسید، حرم چلبی حسام الدّین وفـات . خواندا مینوشته را به آواز بلند بر خدمت موالن
بعد از دو سال چلبی حسام الـدّین بـه خـدمت موالنـا نیازمنـدی تمـام بـه تقـدیم . در میانه فرتتی واقع شد . یافت

  .رسانید و بقیۀ مثنوی را استدعا نمود، چنانچه در مُفْتَتَح مجلد ثانی به آن اشارت رفته است
 مــــــــدّتی ایــــــــن مثنــــــــوی تــــــــأخري شــــــــد

 

 مهلتـــــی بایســـــت تـــــا خـــــون شـــــري شـــــد
  

  .نوشتفرمود و چلبی حسام الّدین میبعد از آن تا آخر کتاب، خدمت موالنا می
خواننـد و اهـل حضـور در نـور آن وقتی که اصحاب، مثنوی مخدومی را مـی«: روزی چلبی حسام الدین گفت که

شـوند و هـر کـه از سـر ضر مـیابیان به کف دورباشها و شمشريها گرفته حبینم که جماعتی غیشوند، میمستغرق می
» .برنـدبرند و کشـان کشـان بـه مسـتقر سـقر مـیهای دین او را میکند بیخ ایمان او را و شاخهاخالص اصغا نمی

  ».چنان است که دیدی«: خدمت موالنا فرمود که
ـــــر ـــــن دم در نظ ـــــرف و ای ـــــن ح ـــــمن ای  دش

 حــــــال او ای حُســــــام الــــــدّین تــــــو دیــــــدی
 

ـــــــدر ســـــــقر ـــــــل ســـــــرنگون ان  شـــــــد ممّث
ـــــــــال او ـــــــــخ أفع ـــــــــودت پاس  حـــــــــق نم

  

  سلطان ولد، قدّس اللّه تعاىل روحه -۴۹۹
 وی سیّد برهان الدّین محقّق و شیخ شمس الدّین تربیزی را خدمتهای شایسته کرده بود، و بـا شـیخ صـالح الـدین

لـدّین را قـایم مقـام و خلیفـۀ پـدر خـود مـیارادت تمام داشت و یازده سال چلبی حسام ا که پدر خاتون وی بود
ی اسـت بـر وزن یکـرد وی را مثنـوداشت و سالهای بسیار کالم والد خود را به لسان فصیح و بیان صریح تقریر می

  .حدیقۀ حکیم سنایی، بسی از معارف و اسرار در آنجا درج کرده است
. و عظـیم دوسـتش داشـتی» .اسِ بـي خَلْقـاً وَخُلقـاًأَنْـتَ أَشْـبَهُ النـّ«: بارها خدمت موالنا وی را خطاب کردی کـه

خـوش زیسـت و خـوش . بهاءالدّین مـا نیکبخـت اسـت«: گویند که به قلم سترب بر دیوار مدرسه خود نوشته بود که
  .واللّهُ اعلم» .مريد

ایـن . بـودآمدن من به این عالم جهت ظهور تو ! بهاءالدّین«: گفتفرمود و میو گویند که روزی وی را نوازش می



 

۳۰۰  

  ».همه سخنان قول من است و تو فعل منی
به دمشق رو به طلب موالنا شمس الدّین و چندی سیم و زر با خود بـرب و در «: روزی خدمت موالنا وی را گفت

چون به دمشق رسی، در صالحیّه خانی است مشهور، ! کفش آن سلطان ریز و کفش مبارکش را طرف روم بگردان
بـرد زر مـیبازد چون وی مـیرا آنجا یابی که با فرنگی پسری صاحب جمال شطرنج می یکسر به آنجا رو که وی
زنهار که انکار نیاری که آن پسر از این طایفه است، اما خود را نمـی. خوردبرد سِلّی میستاند، و چون آن پسر می

نا شمس الدّین را هم آنجا چون ولد به جانب دمشق رفت، موال» .خواهد که وی را به وی شناسا گرداندمی. داند
. با جماعت همراهان پیش وی سر نهادند و رقتهـا کردنـد. باختکه نشان داده بود یافت که با آن پسر شطرنج می

سر برهنه کرد و ایمـان آورد . آن فرنگی پسر چون آن را بدید، بزرگی وی را دانست از بی ادبیهای خود خجل شد
بـه «: فرمـود کـه. ه دارد بـه یغمـا دهـد، موالنـا شـمس الـدّین نگذاشـتو به انصاف بایستاد و خواسـت کـه هرچـ

  »!فرنگستان باز گرد و عزیزان آن دیار را مُشرّف گردان و قطب آن جماعت باش
بعد از آن سلطان ولد زر و سیمی که آورده بود، در کفش موالنا شمس الدّین ریخت و کفش وی را بـه طـرف روم 

پـیش که داشـت  اسبی. وی قبول فرمود. ا و سایر مخلصان روم استدعای وی کردگردانید و از زبان خدمت موالن
: موالنا شمس الدّین فرمود کـه. کشید، موالنا شمس الدّین سوار شد و سلطان ولد پیاده در رکاب وی روان گشت

قونیّه در رکاب  از دمشق تا» .این هرگز روا نباشد! شاه سوار و بنده سوار«: سر نهاد گفت» !بهاءالدّین سوار شو«
کـرد و مـیچون به قونیه رسید، موالنا شمس الدین خدمتهای سلطان ولد را با موالنـا تقریـر مـی. وی پیاده رفت

 مرا از موهبـت حـقّ«: پس گفت. نمودگفت که من وی را چنني گفتم و وی جوابم چنني داد، و بشاشت بسیار می
اگـر . والنا به اخالص فدا کردم، و سِّر را به بهاءالدّین ولـد بخشـیدمسَر را در راه م. سَر و سِّر: دو چیز است تعاىل

بهاءالدّین را عمر نوح بودی و همه را در این راه صرف کردی، آنش میسّر نشـدی کـه در ایـن سـفر از مـن بـه وی 
  ».امید است که از شما نیز نصیبها یابد. رسید

وز هفـتم چلبـی حُسـام الـدّین برخاسـت و بـا جمیـع چون خدمت موالنا به جوار رحمـت حـقّ پیوسـتند، بعـد از ر
خواهم که بعدالیوم بر جای پدر بنشینی و مخلصان و مریدان را ارشاد می«: اصحاب پیش سلطان ولد آمد و گفت

  :و این بیت بخواند» کنی و شیخ راستني ما باشی، و من در رکاب تو غاشیه بر دوش نهاده بندگی کنم
ــــۀ دل ای جــــان آن کیســــت ــــر خان ــــتادهب  ایس

 

ــز شــاه و شــاهزاده ــد ج ــت شــه کــه باش ــر تخ  ب
  

همچنان که در زمـان . ألصُّوفیُّ أَوْىل بِخِرقَتِه، وَالْیَتیمُ أَحْری بِحُرْقَتِه: سلطان ولد سر نهاد و بسیار گریست و فرمود که
  ».والدم خلیفه و بزرگوار بودی، همچنني در این زمان خلیفه و بزرگوار مایی

اگر خواهی که دایماً در بهشت برین باشی، بـا همـه کـس دوسـت ! بهاءالدّین«: ی والدم گفت کهوی گفته که روز
  :و این رباعی را بخواند» !شو و کني کسی را در دل مدار

ــــاش ــــیش مب ــــس ب ــــیچ ک ــــی ز ه ــــی طلب  بیش
ـــد نرســـد ـــو ب ـــه ت  خـــواهی کـــه ز هـــیچ کـــس ب

 

 چــون مــرهم و مــوم بــاش چــون نــیش مبــاش
 بـــــاشبـــــدگوی و بـــــدآموز و بـــــد انـــــدیش م

  

اند و این سريت را به صورت آورده، الجرم کافّۀ عالمیان مغلوب خلق ایشـان این کرده علیهم السالم تمامی انبیا«
شـکفد و از گـل کنی، بوستان درونت از خوشی میچون دوستان را یاد می. اند و مجذوب لطف ایشان شدهگشته

  ».گردیشود و پژمرده خاطر میت از خار و مار پر میکنی، باغ درونذکر دشمنان می شود و چونو ریحان پر می
  :خوانده استگویند که در شب وفات خود این بیت می

ــــادی ــــنم ش ــــه بی ــــت ک ــــب آن اس ــــب ش  امش
 

 دریـــــــــــابم از خـــــــــــدای خـــــــــــود آزادی
  



 

۳۰۱  

  .لیلة یوم السّبت، العاشر من شهر رجب، سنة اثنی عشر و سبعمائة قدّس سرّه تُوفّی

  وَردی، قدّس اللّه تعاىل روحهشیخ شهاب الدّین سُهْرَ -۵۰۰
أسـتاذُ زمانِـه، فریـدُ أوانـه، مطلـعُ األنـوار و منبـعُ األسـرار، دلیـلُ «: امام یافعی در القاب وی چنني نوشته است که

الطَریقة و ترجمانُ الحقیقة، استاذُ الشّیوخ األکابر، الجـامعُ بـنيَ عِلْمَـیِ البـاطِن و الظّـاهرِ، قـدوةُ العـارفني و عمـدةُ 
  ».لسّالکني، العالم الرّبانی، شهاب الدّین ابوحفص عمربن محمد البکری السُّهْرَوَردیّ، قدّس اللّه تعاىل سرّها

و انتسـاب وی در تصـوف بـه عـم وی ابوالنجیـب سـهروردی  رضی اللّـه تعـاىل عنـه از اوالد ابوبکر صدیق است
اند و گفته. ز مشایخ، بسیاری را دریافته استاست، و به صحبت شیخ عبدالقادر گیالنی رسیده است و غري ایشان ا

شـیخ عبـدالقادر وی را گفتـه . دریافتـه علیه السّـالم که مدتی با بعضی از ابدال در جزیرۀ عبادان بوده، و خضر را
  ».أَنْتَ آخِرُ المَشْهورینَ بِالْعِراقِ«: است

عوارف را در مکه مبارکـه تصـنیف . اوی را تصانیف است، چون عوارف و رشف النّصایح و اعالم التّقی و غريه
بازگشـتی و طـواف خانـه کـردی و طلـب توفیـق  تعـاىل هرگاه که بر وی امری مشکل شدی، به خدای. کرده است

  .کردی در رفع اشکال و دانسنت آنچه حق است
. یدر وقت خود شیخ الشیّوخ بغداد بود، و ارباب طریقـت از بـالد دور و نزدیـک اسـتفتای مسـایل از وی کردنـد

فَکَتَـبَ يف » .إنْ تَرَکْتُ الْعَمَـلَ أَخْلَـدْتُ إلَـی الْبِطالَـةِ، وَإنْ عمِلْـتُ داخَلَنِـی الْعُجْـبُ! یا سیّدی«: کتب الیه بعضهم
  ».إعْمَلْ وَاسْتَغْفِراللّهَ مِنَ الْعُجْبِ«: جَوابِه

ز شیخ سـعدالدّین حمّـویی پرسـیدند شیخ رکن الدین عالءالدّوله گفته است که ا«: در رسالۀ اقبالّیه مذکور است که
شیخ شهاب الدّین سهروردی را چگونه : گفتند. بَحْرٌ مَواجٌ النِهایَةَ لَهُ: شیخ محیی الدّین را چون یافتی؟ گفت: که

  ».يف جَبنيِ السُّهْرَوَرديِّ شیءٌ آخَرُ صلّی اللّه علیه و سلّم نورُ مُتابَعِةِ النَّبّیِ: یافتی؟ گفت
  .ب سنۀ تسع و ثالثني و خمسماته بوده است و وفات وی در سنۀ اثنتني وثالثني و ستّمائهوالدت وی در رج

  شیخ نجیب الّدین علی بن بُزْغُش الشّريازی، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۵۰۱
  .وی عالم بوده و عارف و سرچشمۀ علوم و معارف

ده بـود و آنجـا متأهـل و متـوطن شـده، شـبی در پدر وی که از امنای تجّار و اغنیای کبار بود و از شام به شرياز آمـ
: پیش وی طعامی آورد و با وی بخـورد و وی را بشـارت داد کـه رضی اللّه عنه امريالمؤمنني علی«: خواب دید که

چـون آن فرزنـد بـزاد، وی را علـی نـام نهـاد بـه نـام » .ترا فرزندی نجیب صـالح خواهـد داد سبحانه و تعاىل حقّ
  .الدّین کرد حضرت امري و لقب نجیب

سـاخت و نشست، هرچند پدر وی را لباسهای فـاخر مـیورزید و با ایشان میو وی از بدایت حال محبت فقرا می
و » .خورمپوشم و طعام نازکان نمیمن جامۀ زنان نمی«: گفتکرد و میداد به آن التفات نمیطعامهای لذیذ می

ورد تا آن زمان که بزرگ شد و داعیـۀ طلـب در وی قـوت خپوشید و طعامهای بی تکلف میهای پشمني میجامه
  .یافت

از روضۀ شـیخ کبـري پـريی بـريون آمـد و در عقـب وی «: برد، یک شب در خواب دید کهو در خانه تنها به سر می
آن پري اول در روی وی تبسم کـرد و دسـت وی . راست یکی در عقب دیگری. رفتندشش پري دیگر بر یک راه می

چون بیدار شد، خواب » !نزدیک تو تعاىل این ودیعتی است از خدای: ست پري آخرین داد و گفتبگرفت و به د
  » .تواند کرد مگر شیخ ابراهیماین خواب را تعبري نمی«: پدرش گفت. را با پدر بگفت



 

۳۰۲  

اهیم چون شیخ ابـر. کسی پیش وی فرستاد که از تعبري آن خواب سؤال کند. و وی در آن زمان از مجانني عقال بود
پري اول شیخ کبري است و پريان دیگر آنان که ایـن طریقـه . این نیست مگر خواب علی بُزْغُش«: آن را بشنید، گفت

بایـد کـه آن شـیخ را مـی. باید که آن پري آخرین زنده باشد که حوالۀ تربیت وی به او کرده استاند و میاز وی گرفته
چون بـه شـیخ شـهاب الـدّین . است و به جانب حجاز روان شداز پدر اجازت خو» .طلب کند تا به مقصود برسد

سهروردی رسید، وی را بشناخت که همان کس اسـت کـه در خـواب دیـده بـود، و شـیخ نیـز بـر حـال وی اطـالع 
داشت مضمون خواب وی را با وی بگفت و پیش شیخ مالزم شد و سالها به سر برد و خرقـه پوشـید و مصـنفات 

نید و به اذن شیخ به شرياز مراجعت کرد و متأهل شد و خانقـاهی بنـا کـرد و بـه ارشـاد شیخ و غري آن را از شیخ ش
  .طالبان مشغول شد و حاالت و کرامات وی میان خلق اشتهار یافت

  .آیدهای شریف است که از آن بوی انفاس حضرت شیخ شهاب الدّین میو وی را سخنان لطیف و رساله
یکی از فضال حاضر بود، » .دو آیینه و سیبی«: گفت» !ا به مثاىل روشن کنسرّ توحید ر«: روزی وی را گفتند که

  :این معنی را به نظم آورد و گفت
 شــــــیخ کامــــــل نجیــــــب دیــــــن پــــــري کهــــــن
ـــــواهی ـــــاىل خ ـــــدت ار مث ـــــه ز وح ـــــا ک  گفت

 

ــــه صــــحرای ســــخن ــــوآورد ب ــــن حــــرف ن  ای
 کـــــــنســـــــیبی و دو آیینـــــــه تصـــــــوّر مـــــــی

  

پـس فرمـود » .کنم و این عجب که او را خود خال نیسـتمیپیوسته وصف خال معشوق «: روزی دیگر فرمود که
  :همان فاضل حاضر بود گفت» .خواهم که کسی این معنی را به نظم آردمی«: که

ــــت ــــاىل نیس ــــن تمث ــــه حس ــــرا ب ــــه ت  ای آن ک
 وّصــــــافی مــــــن همــــــه ز خــــــال رخ تســــــت

 

ــت ــاىل نیس ــال رخــت ح ــن از خ ــال م ــون ح  چ
ــت ــاىل نیس ــود خ ــو خ ــر رخ ت ــه ب ــه ک ــن طرف  وی

  

  .فی شعبان سنة ثمان و سبعني و ستّمائةتوفّی 

  ظهري الدّین عبدالرّحمان بن علی بن بُزْغُش، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۲
چون مادر وی به وی حامله شد، شیخ شهاب الدّین بـرای وی . وی خلف صدق و خلیفۀ بحق بود مر پدر خود را

پوشـانیدند و اول خرقـه کـه در دنیـا پوشـید آن چون متولد شـد، آن را در وی . ای از خرقۀ مبارک خود فرستادپاره
بودو چون بزرگ شد، به خدمت پدر مشغول شد و تربیت یافت و در ایام حیات پدر به حج رفت، شـب عرفـه در 

: از حجـرۀ شـریفه آواز آمـد کـه. آمـد و سـالم گفـت صلّی اللّه علیـه و سـلّم به روضۀ شریفۀ رسول«: خواب دید که
پدر وی بر آن حال مطلع شد و اهل خود را از آن خواب خرب داد و بشـارت داد » !أبا النُّجاشي وَعَلَیْکَ السَّالمُ یا

  .ایشان را که مراد حاصل شد
بعد از آن درس گفت و حدیث روایت کرد و تصنیف کرد و از تصانیف وی یکی آن است کـه عـوارف را ترجمـه 

است و به مقامات بلند رسید و بـه کرامـات ارجمنـد کرده است و در آنجا تحقیقات صادر از کشف و الهام بسیار 
  :خوانده استمشهور شد و این دو بیت را از اشعار شیخ شهاب الدّین سهروردی بسیار می

ــــلِ بالرِّضــــا ــــنَ الَوَصْ ــــتُ الأَرْضــــي مِ ــــدْ کُنْ  وَقَ
ـــــــــــا ـــــــــــطَّ مَآلُن ـــــــــــا وَشَ ـــــــــــا تَفَرَّقْن  فَلَّم

 

ــــــــــذُ مــــــــــافَوْقَ الرِّضــــــــــا مُتَبَرِّمــــــــــا  وآخُ
ــــــتُ بِ ــــــلِّماقَنِعْ ــــــأتي مُسَ ــــــکَ یَ ــــــفٍ مِنْ  طَیْ

  

  .تُوفّی فی رمضان سنة سّت عشرة و سبعمائة، رحمه اللّه تعاىل

  شیخ محمّد یمنی، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۳
 روزی با جمعی از اصحاب در صحبت شیخ شهاب الدین«: فرموده است که قدّس سرّه شیخ نجیب الدّین بزغش



 

۳۰۳  

یکی از اصحاب از خانقاه بريون رود و مـردی غریـب کـه آنجـا یابـد : ود کهشیخ فرم. بودم قدّس اللّه تعاىل روحه
کسـی : یکـی از اصـحاب بـريون رفـت کسـی نیافـت، بـاز آمـد کـه. رسددرون آرد، که بوی آشنایی به مشام من می

، وی دیگر بار برفت سیاهی دید، اثر غربت و سـفر بـر وی! دیگر بار برو که بیابی: نیافتم، شیخ به هیبت فرمود که
نزدیـک آی کـه از تـو بـوی ! ای شـیخ محمـد: شـیخ گفـت. قصد آن کرد که در صف نعـال بنشـیند. را درون آورد
  .آیدآشنایی می

. پس آن سیاه بوسه بـر ران شـیخ داد. شیخ و وی در سرّ با یکدیگر سخنان گفتند. بگذشت و پهلوی شیخ بنشست
دار اسـت بـه حـال هر که روزه: مودرشیخ ف. دار بودمروزهشیخ فرمود تا سفره حاضر کردند و چیزی خوردند، و من 

در . نهـادآورد و پـیش خـود مـیخورد و دانۀ آن از دهـن بـريون مـیشیخ انار می. در آن سفره انار بود. خود باشد
  .ها را برگريم که برکت آب دهن شیخ به آن رسیده است، و به آن افطار کنمخاطر من گذشت که من آن دانه

مـن . بر خاطرم گذشت، آن سیاه دست فراز کرد و آن را برگرفت و بخورد، و به من نگریست و تبسم کـردچون این 
شیخ محمد حافظ قرآن است وىل چندوقت اسـت : چون سفره برداشتند، شیخ گفت. دانستم که خاطر مرا دانست

ب شیخ قرآن حفظ داشت، هر که از اصحا. خواهد که هر روز جزوی بر وی خواندکسی می. تنها خوانده است که
چون عنایت شیخ را با وی دانستند استدعای آن کردند، و مرا نیز در خاطر گذشت، امـا بـه زبـان نیـاوردم و حوالـه 

رود و جزوی شیخ محمد هر روز پیش علی شريازی می: شیخ وی را حواله به من کرد و گفت. به اختیار شیخ کردم
بیامد و اناری بیاورد بعضی از آن خورده و بـه  که خادم شیخ بود سیچون شب درآمد، شیخ عی. خواندبر وی می

شیخ بعضی از این خورده است و باقی ترا فرستاده تا بدان افطار کنـی، و گفتـه کـه بـه وی بگـوی : من داد و گفت
  .پس بدان افطار کردم. این عوض آن ثُفْل انار است که شیخ محمد بخورد: که

به خانۀ خود رفتم، آن سیاه درآمد و سالم کرد و من جواب دادم و بنشست و هیچ  چون نماز صبح بگزاردیم و من
یک جزو از اول قرآن بخواند و روان برخاست و به خانۀ خود . نگفت و من نیز هیچ نگفتم، که وی هیبتی داشت

و حـق اسـتاد میـان مـن و تـ: روز سیم چون وظیفۀ خود بخواند، بیسـتاد و گفـت. و روز دوم نیز همچنني کرد. رفت
من آغاز کردم و نام هر کس از مشـایخ ! ام، مرا وصف مشایخ شرياز بگویمن از یمنم و شرياز ندیده. شاگردی شد

نـام ایشـان ! نشینان نیـز بگـوینام زهّاد و گوشه: چون نام همه بگفتم، گفت. گفتمکه در آن عصر در شرياز بودمی
. که مـن ترسـیدم کـه مگـر بمُـرد، کـه نفسـش منقطـع گشـته بـودچون تمام شد وی از هوش برفت، چنان. نیز بگفتم

رفتم و همه را دیدم، اکنون تو نام ایشان یک یک باز مـی: بعد از آن به هوش آمد و گفت. زمانی دراز در آن بود
کرد که سلوک ایشـان گفتم و وی چنان وصف ایشان میمن نام یک یک می. گویمگوی تا من وصف ایشان می

مـن تعجـب . دیـدو لباس ایشان چگونه است که گویی در برابر وی نشسته بودند و وی ایشان را مـیو حال ایشان 
از مرتبۀ والیـت افتـاد، و نـام وی  که وی را حسني فالن گویند یکی از اینها که یاد کردیم: پس در آخر گفت. کردم

  .از جریدۀ اولیا محو کردند
ابوبکر را بـه وی ارادتـی پدیـد آمـد و پـیش وی رفـت و وی را  پادشاه شرياز، اتابک: سبب چه بود؟ گفت: گفتم

پس من این سخن را یاد داشتم، چون به شرياز آمـدم، همچنـان . مال و نعمت داد و به سبب آن از نظر حق بیفتاد
  .بود که وی گفته بود

هـر چنـد اندیشـه . بیـنمای داده است و با تست، ظاهر کن تا بدیگری از این زهّاد که یاد کردی ترا نشانه: پس گفت
آن چیست؟ مـرا یـاد آمـد کـه زاهـدی بـود در شـرياز کفـش : نظر در کفش من کرد و گفت. کردم، به خاطر من نیامد

ای باشـد کـه مـرا بـه دعـا تـا نشـانه: آمدم، مـرا دو جفـت کفـش تـربک داد و گفـتچون به سفر بريون می. دوختی
  .یادداری



 

۳۰۴  

آنگـاه از خـدمت شـیخ خرقـه پوشـید و شـیخ وی را اجـازت ! من رسـید چه راحتها و رَوْحها که از صحبت وی به
  ».به والیت خود بازگشت و آنجا مشهور شد، و خلق بسیار مرید وی شدند. الباس خرقه داد

  شیخ ابراهیم مجذوب، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۴
  .وی همان است که ذکر وی در بیان احوال شیخ نجیب الدّین بزغش گذشت

وقت باشد که چند روز هیچ نخـورد و : گفتند کهای عجب بود و خلق میدیوانه«: گفته است کهشیخ نجیب الدین 
مـرا آرزوی صـحبت او مـی. گفتندو وی را احوال و کرامات عجب می. وقت باشد که به یک دفعه صدمن بخورد

وی را در بازار دیدم یک بار آخر روزی . کرداجابت نمی! بیا تا یک روز هم صحبت باشیم: گفتموی را می. بود
این ساعت وقت آن است که هم صحبت باشیم، لیکن به شرط آن که امشب در مسـجد : و میان زمستان بود، گفت

  . بازار باشیم
من سـريم، پـس بـرف و بـاران آمـدن گرفـت و ناودانهـا روان : طعامی بیاورم؟ گفت: گفتم. با وی در مسجد رفتم

مـن گرسـنه: و خلق از مسجد بريون رفتند و من با وی تنها بماندم، گفـتچون نماز شام و خفنت بگزاردیم . گشت
: چند دینار زر داشتم وی را دادم و گفتم. آمدشب تاریک بود و برف و باران عظیم می! ام، چیزی بیاور تا بخورم

من گرسنه: تباز گف. زر را بستد و ساعتی صرب کرد! این زر را فردا قوت خود ساز. معذور دار که عذر واضح است
  .خانۀ من از آن مسجد دور بود، اما نزدیک آن مسجد مرا خویشی بود مُنعم! ام، برخیز و چیزی بیار تا بخورم

انـد و ایـن بـه مرا جماعتی مهمانان رسیده: خورد، گفتمبه خانۀ وی رفتم و چون شنیده بودم که وی چیز بسیار می
از بس لطایف کـه در وی اسـت، از نفـس و قلـب و روح و آن معنی گفتم که هر یک تن در حقیقت جمعی است 

خـدمتکاران داشـتند هـر یکـی را طبقـی بـر سـر . دیرگاه اسـت و طعـامی پختـه نمانـده اسـت: ایشان گفتند. غريها
نهادند، بعضی پر از برنج، و بعضی پر باقلی خام و بعضی پینو و بعضـی نخـود و گنـدم و یـک عـدد دنبـه و یـک 

من آنها پیش وی بنهادم و با خود تخمني کـردم آن همـه ! خود بپزید: گفتند. مسجد آوردند عدد قدید، و با من به
  . پنجاه من بود

آواز . سـاعتی صـرب کـرد. همه را همچنان خام بخـورد. خورممن همچنني می: گفت! صرب کن تا اینها را بپزم: گفتم
مقـدار ده . و هرچه جمع کـرده بـود از وی بسـتداز مسجد بريون دوید، . کردسایلی از راهگذر برآمد که دریوزه می

برخیـز و در : چون از شب نیمه گذشـت مـرا گفـت. ها و طعامها به مسجد درون آورد و همه را بخوردمن نان پاره
مـن بـه . گوشۀ مسجد رو و بخسب که بسیار زحمت از من کشیدی، اما اگر حرکتی کنی یا بجنبی تـرا هـالک کـنم

کـرد زَهـره م و زهرۀ آن نداشتم که حرکتی کنم، چنانکه اگر عضوی از من خارش مـیگوشۀ مسجد رفتم و بخسبید
خاریدن نداشتم و در آن مسجد سنگی بزرگ نهاده بود، هر ساعت برخاسـتی و آن سـنگ را برگرفتـی و بـه بـالني 

روا نباشـد، : باز هم خود گفتی کـه. این سنگ را به وی فرو کوبم و وی را هالک کنم: من آوردی و با خود گفتی
چنـد نوبـت چنـني کـرد، و مـرا از . آن سنگ را باز به جای خود بنهادی. که پدرش مردی پري است فردا جَزَع کند

تـرا . ایدانـم کـه در خـواب نـهمـی: پس مرا گفت. نمودم که در خوابمآمد، اما خود را چنان میترس خواب نمی
پس بـر بـام . روم تا تو ایمن گردی و خواب کنیمسجد میزحمت بسیار دادم، اکنون ترا به خدای بخشیدم بر بام 

. رفت و بر سر نردبان مسجد یک خانه بود و کتاب بسیار در آنجا که امام مسجد نهاده بـود، بـه آن خانـه در رفـت
آمـد، و مـن در تعجـب آواز چیز خوردن وی از آن خانـه مـی. من از ترس برفتم و در خانه از بريون ببستم و بخفتم

چـون بامـداد بـريون آمـد و برفـت در آن . خورد که دانستم که در آن خانه هیچ خوردنی نیسـته وی چه میبودم ک
  ».خانه رفتم دیدم که جلدهای همۀ کتابها را خورده بود



 

۳۰۵  

  شیخ جمال الّدین لُور، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۵
نـام وی جمـال الـدین، و  وقتی مرا کسی گفت، لوری غریـب بـدین شـهر آمـده اسـت«: شیخ نجیب الدین گفته که

ای عظـیم دارد و دو چشـمش به مسجد جامع رفتم دیدم که جذبـه. باشدای قوی دارد و در مسجد جامع میجذبه
مـرا بـا سفیدسـیاه کنـان کـاری : جواب داد، پس گفـت. از اثر آن چون دو کاسۀ خون، پیش وی رفتم و سالم کردم

پـیش او . این شخص از صوفیان است: کسی حاضر بود گفت. تنیست، یعنی مرا با فقها و نویسندگان کاری نیس
  .بنشستم و از احوال او سؤال کردم

یـک روز . مرا با ستور داشنت خوش بود، پیوسته ستوران داشتمی. دانمام لُور و امّی و چیزی نمیمن مردی: گفت
ظـاهر شـد و حجـاب منـی از ای در پایگاه برابر ستوران نشسته بودم، ناگاه حاىل بر مـن مکشـوف گشـت و جذبـه

چـون بـاهوش آمـدم، مـرا سـرّ . غلطیـدمپیش من برداشتند، بی هوش شدم و بیفتادم و در دست و پای ستوران می
  ».توحید مکشوف شده بود

وی پیوسته شطحیّات گفتی، چنانکه جمعی از علما و صلحا بـه کفـر وی «: و هم شیخ نجیب الدّین گفته است که
 اجـازت قتـل او خواسـتند، و و عرضـه کردنـد - که پادشاه شرياز بـود بردنـد -ابوبکر بک اتا فتوی نوشتند و پیش

اگر دو شخص دیگر که در شريازند فتوی دهند به کفر وی، من به قتل وی اجازت دهم، یکـی شـیخ : اتابک گفت
مـن . ردنـدفتوی پیش مـن آو. نجیب الدین بزغش و یکی شیخ معني الدین که بزرگی دیگر بوده است در آن وقت

او مجذوب است و مغلوب و کشنت وی جایز نیست و شیخ معني الدّین نیز همـني نوشـت، اتابـک : بر آن نوشتم که
  ».به قتل وی اجازت نداد

چـون آب بـه روی مـی. نگریسـتساختم، و شیخ جمال الـدّین در مـن مـییک روز وضو می«: و هم وی گفته که
أرْفَـعُ : أرْفَعُ الْحَـدَثَ، بگـو: گوییهیچ حدثی مانده است که می: ل الدّین گفتجما. أرْفَعُ الْحَدَثَ: رسانیدم، گفتم

  »!المُحْدِثَ

  شیخ شمس الّدین صَفیّ، رحمه اللّه تعاىل - ۵۰۶
  .وی از مشایخ کبار بوده است، و صاحب حاالت عظیم و کرامات بزرگ

عزیمت بغداد کرده بوده، شیخ شـمس  قدّس سرّه در وقتی که شیخ نجیب الدین به نیت خدمت شیخ شهاب الدین
وی بر شیخ نجیب الدین قرآن خوانده بود و شیخ نجیب الدّین بر وی چیزی از فقـه و . الدین رفیق وی بوده است

  .اندداشتهدر صحبت شیخ شهاب الدّین با یکدیگر صحبت می
اس خرقـه بـلمن اجازت اِی کردیم، خدمت شیخ براچون به شرياز مراجعت می«: شیخ نجیب الدّین گفته است که

بیسـت بـه مـن و بیسـت بـه شـیخ شـمس . نوشت و برای شیخ شمس الدّین نیز نوشت و چهل عدد کاله به مـا داد
چون به شرياز برسید، اول به نیابت ما اینها را به : الدین، و بر هر یکی نام یکی از بزرگان شرياز نوشته و فرمود که

  »!آنجا نوشته شده، آنگاه الباس خرقۀ دیگران کنید آنان درپوشانید که نامهای ایشان بر

  شیخ نورالدّین عبدالصّمد نطنزی، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۷
  .عالم بوده به علوم ظاهری و باطنی. وی مرید شیخ نجیب الدین علی بن بزغش است

  .اندمرید وی هر دو رحمهما اللّه تعاىل شیخ عزّالدین محمود کاشی و شیخ کمال الدّین عبدالرّزاق کاشی
قـدّس  وقد سمعتُ شیخَنا الموىل نورَالدّین عبدالصّـمد«: گویدشیخ کمال الدین عبدالرّزاق در تفسري تأویالت می

فـی  قدّس اللّه تعـاىل روحـه عن أبیه انّه کانَ بعضُ الفقراءِ فی خدمَةِ الشّیخ الکبري، شخاب الدّین اللّه روحه العزیز



 

۳۰۶  

: فقـال. ءِ ذاذوقٍ عظیمٍ، فاذا هو فی بعض األیّام یَبْکی و یَتَاسَّفُ، فسأَله الشّیخُ عنْ حالِهشهودِ الوحدةِ و مقامِ الفنا
ه بدایـةُ مقـامِ البقـاءِ و انّ حالَـه هـذه  انّی حُجِبْتُ عنِ الوحْدةِ بالکثرة ورُدِدْتُ فال أَجدُ حاىل، فنَبَّهُه الشّیخُ علـی أنـَّ

  ».أعلی و أرفع من الحال األوِىل و آمنه

  شیخ عزّالدّین محمود الکاشی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۰۸
وی صاحب ترجمۀ عوارف است و شارح قصیدۀ تائیّۀ فارضیّه، و بسی حقایق بلند و معـارف ارجمنـد در ایـن دو 
کتاب درج کرده است و قصیده را شرح مختصر مفید نوشته اسـت و کشـف مُعضِـالت و حـّل مشـکالت آن کـرده 

عرفان و ذوق و وجدان خود، بی آن که مراجعت کند به شـرح دیگـر، چنانکـه در دیباچـۀ است به مقتضای علم و 
  :گویدآن می

ولم أُراجِعْ فی امالئه اىل مطالعةِ شرحٍ کیال یُرْتَسَمَ منه فی قلبـی رسـومٌ و آثـارٌ تَسُـدُّبابَ الفتـوح و تَشَـبَّثُ باذیـالٍ «
ه فی السیّر، و دَأْبی فی التّحریرِ تَفْریغُ القَلْـبِ مـن مَظـانِّ الرّیـبِ، و توجیـه الرّوح، فأتلو حینَئذٍ تِلْوَ الغري وأحذو حَذْوَ

  ».وجهه تِلْقاءَ مدین الغیب، إستنزاالً للفیض الجدید، و استفتاحاً ألبوابِ المزید
  :و وی در اجازت نامۀ بعضی از تالمذۀ خود نوشته است
ن شـیخی و مـوالی نورِالـدّین عبدالصّـمد بـن الشّـیخ علـی و انا أروَی الکتابَ، یعنی کتاب عـوارف المعـارف، عـ

االصفهانی و من الشّیخ العالم ظهريالدّین عبدالرّحمان بـن علـی بـن بُـزْغُش، و همـا عـن شـیخهما، األمـام العـالم 
رحمه  العارف نجیب الدّین علی بن بُزْغُش الشّريازی، و هو عن شیخه قطب االولیاء سیّد العارفني مصنّف الکتاب

وىل فی کشف حقائقه و بیان مُعضِالته طریقٌ خاصُّ فی الرِّوایـة عـنْ مُصـنِّفه بالواسـطةٍ، و هـو  للّه علیهم أجمعنيا
وَهُوَ «من یشاء لما یشاء،  موفـّقانّی رأیتُه فی مُبشِّرةٍ قرأت علیه کتابه المذکور فنبِّهنی علی حقائقه و دقائقه، واللّه ال

  »).مائده/۱۲۰.(عَلی کُلِّ شَیءٍ قَدیر
  :گرددو از معارف وی است این چند رباعی که مسطور می

ــــدنّی هــــوس اســــت: دل گفــــت ــــم ل ــــرا عل  م
 هــــیچ: دگــــر؟ گفــــتم: گفــــت. فلا: گفــــتم کــــه

ـــــــور بصـــــــرم ـــــــو داده ن ـــــــس رخ ت  ای عک
ـــــی ـــــه غـــــري مـــــا: گفت  آخـــــر کـــــو! منگـــــر ب

 ای دوســــت میــــان مــــا جــــدایی تــــا کــــی؟
ــــد ــــو مجــــال غــــريی چــــو نمان ــــا غــــريت ت  ب

 

ــــد ــــیمم کــــن گــــرت ب  ین دســــرتس اســــتتعل
 در خانه اگر کـس اسـت یـک حـرف بـس اسـت

 نگـــــرمتـــــا در رخ تـــــو بـــــه نـــــور تـــــو مـــــی
ــــرم؟ ــــدر نظ ــــد ان ــــه آی ــــی ک ــــو کس ــــري از ت  غ
ــا کــی؟ ــایی ت ــویی و م ــن ت ــوام، ای ــن ت ــون م  چ
 پــــس در نظــــر ایــــن غــــري نمــــایی تــــا کــــی؟

  

  :و این دو قطعه نیز از معارف وی است
 درنگــری عــني وحــدت اســت کثــرت چــو نیــک
ــــدد ز  ــــر ع ــــت چــــو بنگــــریدر ه  روی حقیق

 

 ما را شـکی نمانـد در ایـن، گـر تـرا شـکی اسـت
 گـــر صـــورتش ببینـــی ور مـــاده یکـــی اســـت

  

  ٭٭٭
 تـــــــا تـــــــویی در میانـــــــه، خـــــــاىل نیســـــــت
ـــــــــدازی  گـــــــــر حجـــــــــاب خـــــــــودی بران

 

 چهــــــــرۀ وحــــــــدت از نقــــــــاب شــــــــکی
 عشـــــق و معشـــــوق و عاشـــــق اســـــت یکـــــی

  

  شیخ کمال الّدین عبدالرّزاق الکاشی، رحمه اللّه تعاىل -۵۰۹
وی مرید نورالدّین عبدالصّمد نطنزی است، جامع بوده میان علوم ظاهری و باطنی، وی را مصنفات بسـیار اسـت 
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چون تفسري تأویالت و کتاب اصـطالحات صـوفیه و شـرح فصـوص الحکـم و شـرح منـازل السـایرین و غـري آن از 
  .رسایل

است و میـان ایشـان در قـول بـه وحـدت وجـود  معاصر بوده قدّس اللّه تعاىل روحه با شیخ رکن الدین عالءالدّوله
امري اقبال سیستانی در راه سلطانیه . اندمخالفات و مباحثات واقع است و در آن معنی به یکدیگر مکتوبات نوشته

از وی استفسـار آن معنـی کـرده، وی را در آن معنـی غلـو تمـام  ، با شیخ کمال الدین عبدالرزاق همراه شـده بـوده
در » شیخ تو در شأن شیخ محیی الدّین اعرابی و سخن او چـه اعتقـاد دارد؟«:  اقبال پرسیده کهپس از امري. یافته

فرمایـد کـه در ایـن سـخن کـه حـق را داند در معارف، امـا مـیاو را مردی عظیم الشّأن می«: جواب گفته است که
رف او خـود ایـن سـخن اصـل همـۀ معـا«: وی گفتـه کـه» .پسنددوجود مطلق گفته غلط کرده و این سخن را نمی

کند و جملۀ انبیا و اولیا و ایمّه بر این مذهب عجب که شیخ تو این را انکار می. است و از این بهرت سخنی نیست
  . امري اقبال این سخن را به شیخ خود عرضه داشت کرده بوده است» !اندبوده

نگفته، و چون نیک باز شـکافی در جمیع ملل و نحل بدین رسوایی سخن کس «: شیخ در جواب نوشته است که
و در نفی وابطال این سخنان بسیار نوشته و چون این خـرب » .مذهب طبیعیّه و دهریّه بهرت به بسیاری از این عقیده

به شیخ کمال الدین عبدالرّزاق رسیده، به شیخ رکن الدّین عالءالدّوله مکتـوبی نوشـته اسـت و شـیخ آن را جـواب 
  .شودارت ایشان نقل کرده مینوشته و هر دو مکتوب به عب

  مکتوب کمال الدّین عبدالرّزّاق، رحمه اللّه تعاىل
امداد تأیید و توفیق وانوار توحید و تحقیق از حضرت احدّیت، به ظاهر اطهر و باطن انـور موالنـا االعظـم، شـیخ 

ق و الجالل، مُقـوِّم أسْـ تاالسالم، حافظ اوضاع الشّرع، قدوة ارباب الطّریقه، مقیم سرادقا تار الجمـال، عالءالحـّ
  !الدّین، غوث األسالم و المسلمني متواىل باد و درجات ترقّی در مدارج تَخَلَّقُوا بِاخالقِ اللّه متعاىل باد

تعظـیم تـامّ نـربده باشـد، لـیکن این درویش هرگز نام خـدمتش بـی: نماید کهبعد ازتقدیم مراسم دعاو اخالص می
گفت بعد از آن در راه امري اقبال می. قَد خویش نیافتمعتبحث در آنجا مطابق م چون کتاب عروه مطالعه کردم، دو

ازمشـایخ هـر کـه : دعـاگو گفـت. پسـنددخدمت شیخ عالءالدّوله طریقۀ محیی الدّین العربی را در توحیـد نمـی: که
ه چیزی بنویس در ایـن مبالغه نمود ک. دیدم و شنیدم بر این معنی بودند، آنچه در عروه یافتم نه بر این طریق است

بـه مجـرد نقـل ایـن سـخن رنجـش : اکنون نمودند که. شاید که موافق خدمتش نیفتد، و رنجش نماید: گفتم. باب
مـرا هرگـز صـحبتی بـا ایشـان . از روی درویشی غریـب یافـت. رساندنماید و تشنیع و تخطئه به تکفري میقوی می

ني دانند که آنچه نوشتم ازتحقیق است نه از سر نفـس و رنجـش، یق. نیفتاده، به مجرد خرب تکفري کردن الیق نیست
  »).یوسف/۷۶(وَفَوْقَ کُلِّ ذي علمٍ عَلیمٌ«

چـه طریـق متابعـت مـی. پوشیده نیست که هرچه نه بر قانون کتاب و سنت مبنی بود نزد این طایفه اعتباری ندارد
هُ الْحَـقُّ، سَنُریهمْ ایاتِن«: سرپند، و بنای این معنی بر این دو آیت است ا فی الْافاقِ وَفی أَنْفُسِهمْ حَتّی یَتَبَـیَّنَ لَهُـمْ أَنـَّ

هُ بِکُـلِّ شـیءٍ مُحـیطٌ ـِرَبِّکَبِ أوَلَمْ یَکْفِ و  ۵۳.(أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَـهیدٌ؟ أال اِنَّهُـمْ يف مِرْیـةٍ مِـنْ لِقـاءِ رَبِّهِـمْ أال إنـَّ
  »).فصّلت/۵۴

  :اندو مردم در سه مرتبه مرتّب
اند، چون حـق و صـفات او را منکر حقّ. اند و اصحاب حجابمرتبۀ نفس، و این طایفه اهل دنیا و اتباع حواس

قُلْ أَرَأَیْتُم إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِاللّهِ ثُمَّ کَفَـرْتُمْ «: فرمود تعاىل گویند و ایشان را خدایقرآن را سخن محمد می. نشناسند
نْ هُـ اَضَـلُّبِه مَنْ  و اگـر کسـی از ایشـان ایمـان آرد رسـتگار شـود و از دوزخ ) فصّـلت/۵۲(».وَ يف شِـقاقٍ بَعیـدٍمِمـَّ

  .خالص شود
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و اهل این مقام از آن مرتبه ترقّی کرده باشند و عقول ایشان صافی گشته و بـدان رسـیده کـه ، مرتبۀ قلبمرتبه دوم 
بـه معرفـت  اند در مظاهر آفـاق و انفـست الهیکه افعال و تصرفا به آیات حقّ استدالل کنند و به تفکّر در آیات

پـس علـم و قـدرت و . انـد و صـفات و اسـما مصـادر افعـالچـه افعـال آثـار صـفات. صفات و اسمای حقّ رسند
حکمت حقّ به چشم عقل مصفّا از شوب هوا بینند و سمع و بصرو کالم حقّ در عني اَنفـس انسـانی و آفـاق ایـن 

و این طایفه اهل برهـان باشـند » حَتّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ«قت آن معرتف شوند، جهانی بازیابند و به قرآن و حقی
  .و در استدالل ایشان غلط مُحال بود

چون به نور قدس و اتّصال به حضرت واحدّیت کـه محـل تکثّـر اسـما اسـت، عقـول ایشـان چنـان منـّور شـود کـه 
ینا شود و صفات ایشان در صفات حق محو گـردد و آنچـه طایفـۀ بصريت گردد وبه تجلیات اسما و صفات الهی ب

ی شود، لکـني ذووالعقـل متخلـق بـه اخـالق هر دو قسم را نفس ناطقه به نور قلب مزکّ. اوّل دانند این طایفه بینند
 پس بدخلقی از ایشان مُحال باشد، و همه را در مراتب خود معـذور بایـد. الهی باشند و ذووالبصرية متحقق به آن

  .داشت، وَنَرْجُوا أَنْ نَکُونَ مِنْهُمْ
سیم، مرتبۀ روح بود و اهل این مقام از مرتبۀ تجلی صفات گذشته و به مقام مشاهده رسیده باشند، و شـهود جمـع 

نـات رسـته، و در حضـرت احدیت یافته و از خفّی نیز درگذشته و از حجـب تجلیـات اسـما و صـفات و کثـرت تعیّ
و این طایفه خلق را آیینۀ حـق بیننـد یـا حـق را » .أَنَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهیدٌ رَبِّکَمْ یَکْفِ بِأَوَلَ«احدیت حال ایشان 

أال إنَّهُـمْ يف مِرْیَـةٍ «: و باالتر از این استهالک است در عني احدیت ذات و محجوبان مطلق را فرمـود. آیینۀ خلق
اند از لقـای ما و صفات هرچند به سبب یقني از شک خالص یافتهو ماندگان در مقام تجلیات اس» مِنْ لِقاءِ رَبِّهِمْ

کَهکُلُّ مَنْ عَلَیْ«علی الدّوام و معنی  قاصـرند و ) الـرحمن/۲۷و ۲۶(» ذُوالْجَـاللِ وَاالکْـرامِ ا فانٍ، وَیَبْقی وَجْـهُ رَبـِّ
ــیْءٍ مُحــیطٌ«محتــاج بــه تنبیــه  ــلِّ شَ ــهُ بِکُ ــا «نــی و بــه شــهود ایــن حقیقــت و بــه مع» .أال إنَّ ــکٌ إلّ ــیْءٍ هالِ ــلُّ شَ کُ

ــهُ ــه) قصــص/۸۸(»وَجْهَ ــر نیافت ــري ظف ــۀ اخ ــز طایف ــن حضــرت ج ــد، و در ای ــاهِرُ «ان ــرُ وَالظّ ــأوَّلُ وَالْآلخِ ــوَ الْ هُ
فَأَیْنَمـا «عیان است و در کل متعینات وجه حق مشهود و در وجود اسمایی و تعینـات آن تنـزه ) حدید/۳(»وَالْباطِنُ

  .محقّقشان شده) بقره/۱۱۵(»جْهُ اللّهِتُوَلُّوا فَثَمَّ وَ
 گــــــر ز خورشــــــید بــــــوم بــــــی نريوســــــت

 

ــــی اوســــت ــــی ضــــعف خــــود نــــه از پ  از پ
  

از جمیـع تعینـات منـزه اسـت، و تعـني او بـه عـني ذات خـویش و  تعـاىل اکنون از این احاطت معلوم گردد که حقّ
  :گفت ه تعاىلرحمه اللّ احدیت او نه احدیّت عددی تا او را ثانی باشد، چنانکه سنایی

 احــــــــد اســــــــت و شــــــــمار از او معــــــــزول
ـــــد ـــــم آن اح ـــــد و فه ـــــل دان ـــــه عق ـــــی ک  ن

 

 صـــــــمد اســـــــت و نیـــــــاز از او مخـــــــذول
 و آن صــــمد نــــی کــــه حــــّس شناســــد و وهــــم

  

  .اند، و هرگز متعني به غري متعني محیط نشودچه حسّ و عقل و فهم و وهم همه متعیّنان
ــــــــــدَهُ الْحِجــــــــــی ــــــــــرُ أنْ یُقَیِّ ــــــــــهُ أکْبَ  أللّ

 احِــــــــــدٌ الغــــــــــريَ ثانیــــــــــهُ وَالهُــــــــــوَ و
ــــــــوَ ظــــــــاهِر ــــــــوَ اخِــــــــرُ هُ ــــــــوَ أَوَّلُ هُ  هُ

 

ـــــــــــــــیُّنٍ فَ ـــــــــــــــربتَعَ ـــــــــــــــونَ أوَّلَ آخِ  یَکُ
 ّمــــــــةَ فَهــــــــوٍ غَیْــــــــرُ مُتکــــــــاثِرمَوْجُــــــــودُ ثَ

 هُـــــــــوَ بـــــــــاطِنُ کـــــــــلٍّ وَلَـــــــــمْ یَتَکـــــــــاثر
  

رهاند، و بـه کشـف و او را از مراتب تعینات مجرد گرداند و از قید عقول ب تعاىل را این مرتبه باشد حقّه پس هر ک
رضی اللّـه تعـاىل  شهود به آن احاطت رسد و الّا در حجب جالل بماند و در سخن ساقی کوثر، امريالمؤمنني علیّ

ی یـا عقلـی دروقـت تجلـی » الحَقیقَةُ کَشْفُ سُبُحاتِ الجاللِ مِنْ غَیْرِ إشارة«: آمده است عنه چه اگر اشارت حسـّ
ود و جمال عني جالل گردد و شهود نفس احتجاب، سبحان مـن الیعرفـه الّـا جمال مطلق بماند، عني تعني پیدا ش
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  .هو وحده
و انصاف آن است که هر بحثی که در عروه در نفی این معنی فرموده، دالیـل آن بـر نهـج مسـتقیم و طریـق برهـان 

ت، از پسندند و وصـف خضـر سرشکسـته کـه فرمـوده اسـنیست از این جهت دانشمندانی که معقوالت دانند نمی
این خضر ترکمان است و بیچاره حال خضـر «: فرمود کهپرسیدم  سلّمه اللّه شیخ االسالم موالنا نظام الدّین هروی

  ».پرسیدترجمان می
و چون در اوایل جوانی از بحث فضلیّات و شرعیّات فارغ شده بود و از آن بحثهـا و بحـث اصـول فقـه و اصـول 

ه بحـث معقـوالت و علـم الهـی و آنچـه بـر آن موقـوف بـود مـردم را بـه کالم هیچ تحقیقی نگشود، تصور افتاد کـ
مدتی در تحصیل آن صرف شد و استحضار آن به جایی رسید که بهرت از . معرفت رساند و از این تردّدها باز رهاند

آن صورت نبندد، و چندان وحشت و اضطراب و احتجاب از آن پیدا شد که قرار نماند و معلوم گشت کـه معرفـت 
  .طلوب از طور عقل برتر استم

تا وقتـی کـه . انداند، در تشبیه به ارواح افتادهچه در آن علوم هرچند حکما از تشبیه به صور و اجرام خالص یافته
صحبت متصوفه و ارباب ریاضت و مجاهده اختیار افتاد و توفیق حقّ دستگري شد، و اول این سخنان بـه صـحبت 

رسـید واز صـحبت او همـني معنـی توحیـد یافـت و  قـدّس اللّـه تعـاىل روحـه نـزیموالنا نورالـدّین عبدالصّـمد نط
و بعـد از آن بـه صـحبت موالنـا شـمس الـدّین کیشـی . پسـندیدفصوص و کشف شیخ یوسف همدانی را عظیم می

رسیدم، چون از موالنا نورالدّین شنیده بودم که در این عصر مثل او در طریق معرفت نیست و این رباعی سخن او 
  :است

 هــــر نقــــش کــــه بــــر تختــــۀ هســــتی پیداســــت
 دریـــــای کهـــــن چـــــون برزنـــــد مـــــوجی نـــــو

 

ــان نقــش آراســت  آن صــورت آن کــس اســت ک
 مـــــوجش خواننـــــد و در حقیقـــــت دریاســـــت

  

  ».مرا بعد از چندین اربعني این معنی کشف شد«: گفت کهکرد و میو همني معنی در توحید بیان می
این معنی در میان توان نهاد و شیخ ضیاءالدّین ابوالحسن را این معنی  و آن وقت در شرياز هیچ کس نبود که با او

چون مطالعه کردم، این معنی بازیافتم و شکر کردم که ایـن . نبود و من از آن در حريت بودم تا فصوص اینجا رسید
نورالـدّین انـد، و همچنـني بـه صـحبت موالنـا انـد و آن را یافتـهمعنی طریق موجود اسـت و بزرگـان بـه آن رسـیده

ابرقوهی و شیخ صدرالدّین روزبهان بَقْلی، و شیخ ظهري الدّین بُزْغُش، و موالنا اصیل الدّین و شـیخ ناصـرالدّین و 
همه در این معنی متفق بودنـد و هـیچ یـک . قطب الدّین، ابناضیاءالدّین ابوالحسن، و جمعی بزرگان دیگر رسیدم

  .مخالف دیگر یک نه
با آن که تا چون خود به این مقـام نرسـیده بـودم، هنـوز دل . توان کردف آن قبول نمیاکنون به قول یک کس خال

تا بعد از وفات شیخ االسالم موالنا و شیخنا نورالملّة و الدّین نطنزی، مرشدی که بـر او دل قـرار . گرفتقرار نمی
م به غایت کرد تا این معنـی یافت، هفت ماه در صحرایی که آبادانی نبود در خلوت نشست و تقلیل طعاگريد نمی

ه عَلـی ذلِـکَ فَـال تُزَکّـوُا «: گفـت تعـاىل و هرچنـد خـدای. بگشود و بر آن قرار گرفت و مطمـئن شـد، وَالْحَمْـدُ لِلـّ
  )الضحی/۱۱(»!فَحَدِّثْ أَمّا بنَعْمِةِ رَبِّکَ«: فرمود لکن) نجم/۳۲(»أَنْفُسَکُمْ

رسـیدم،  قـدّس سـرّه شـیخ نورالـدّین عبـدالرّحمان اسـفراینیبعد از آن چون در بغداد بـه صـحبت شـیخ بزرگـوار، 
علم تعبري وقایع و تأویل منامات بخشیده اسـت بـه مقـامی برتـر از  تعاىل مرا حقّ«: فرمود کهداد و میانصاف می
آید، نمـیام، به مجرد آن بحثها که بر طریق معقول ونهج مستقیم نیست ترک این معنی که به شهود میاین نرسیده
  ».توان کرد

همه این است و آخر جمیع مقامات در درجۀ سـیم بـه توحیـد صـرف  قدّس سرّه و نیز سخن شیخ عبداللّه انصاری
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رسانیده و در سخن شیخ شهاب الدّین سهروردی چند موضع تصریح فرموده است، چنانکـه در شـرح سـخن امـام 
فرمود کـه او زبـان » .رُ آیَةً حَتی أسْمَعَ مِنْ قائِلِهاإنّي إُکَرِّ«: آمده است که رضی اللّه تعاىل عنه محقق جعفر صادق

از او شنید، و اگر متعني بـودی در دو ) قصص/۳۰(إنّي اَنَا اللّه«: خویش در این معنی چون شجرۀ موسی یافت که
چگونـه ) زخـرف/۸۴(»وَهُوَالَّذي يف السَّماءِ إلهٌ وَفی الْـأَرْضِ الـهٌ«صورت چگونه ظهور یافتی؟ و در قرآن مجید 

کـی راسـت » لَـوْدَلّی أَحَـدُکُمْ حَبْلَـهُ لَهـبطَ عَلَـی اللّـهِ« :صلّی اللّـه علیـه و سـلّم صادق بودی؟ و در حدیث پیغمرب
آمدی؟ و با هر که به عالم است أقرب از حبل الورید کی بودی؟ آخر در این معنی نظر باید کـرد کـه بـه نـصّ قـرآن 

و رابـع ثالثـه صـرف ایمـان اسـت و ) مائـده/۷۳(»الّذینَ قالُوا إنَّ اللّهَ ثالِثُ ثَلثَـةٍ ثالث ثالثه کفر است که لَقَدْ کَفَرَ
چه اگر ثالث ثالثـه بـودی متعـني بـودی و یکـی از ) مجادله/۷(».ما یَکُونُ مِنْ نَجْوی ثلثةٍ اِلّا هُوَ رابِعُهُم«: توحید

وَال أَدْنـی مِـنْ ذلِـکَ وَالأکْثَـرَ إلّـا هُـوَ « ایشان، اما رابع ثالثه آن است که به وجـود حقـانی خـویش کـه بـه حکـم
ثانی واحد، و ثالث اثنني، و رابع ثالثه و خـامس اربعـه و سـادس خمسـه اسـت، یعنـی محقـق ) مجادله/۷(»مَعَهُمْ

 کـرّم اللّـه تعـاىل وجهـه حقایق این اعداد و با همه بی مقارنت و غري همه بی مزایلت، چنانکـه امريالمـؤمنني علـی
  ».هُوَ مَعَ کُلِّ شَیْءٍ البِمُقارَنَةٍ، وَغَیْرُ کُلِّ شَیءٍ البِمُزایَلَةٍ«: ت کهفرموده اس

زدند، داشت، هرچند بعضی طعن میمی عزّت أنصارُ دولته و این ضعیف در آن مدت که صحبت با خواجۀ جهان
مـی) نـور/۳۵(»لَمْ تَمْسَسْـهُ نـارٌیَکادُ زیتها یُضییءُ وَلَوْ«حق علیم است که بدین سبب بود که در استعداد او معنی 

و دعـاگو نیـز اگـر بـه عیـان نیـافتی و . یافت و اعتماد کلی بر آن داشت که او به سخنان مخالفان، از حق برنگـردد
قول چندین بزرگ در این معنی متوافق و متطابق نیافتی این بیان را مکرر نکردی و دالیل بسـیار نگفتـی بـر ایـن 

تا دانشمندان محقق که اصحاب فهوم ذکّی باشند با . فصوص و غريه بیان افتاده است معنی چنانکه در اول شرح
  .شما تقریر کنند از تطویل و امالل احرتاز کردم، وَمَنْ لَمْ یُصَدِّقِ الجُمْلَةَ هانَ عَلَیه انْ الیُصَدِّقَ التَّفْصیلَ

ــا اَ«همگنــان را هــدایت ســوی جمــال خــویش کرامــت کنــاد،  تعــاىل حــق ــاللٍ وَإنّ ــدًی أَوْفــی ضَ ــاکُمْ لَعَلــی هُ وْ اِیّ
  .وَالمُعنيُ موفـّقوَاللّهُ ال) سبا/۲۴(»مُبنيٍ

  .جواب مکتوب وی که شیخ رکن الدّین عالءالدّوله بر ظهر آن نوشت و به کاشان فرستاد
از معرفــت حــقّ «: دانــ، بزرگــان دیــن و رونــدگان راه یقــني بــه اتفــاق گفتــه)انعــام/۹۱(االیــه... قُــلِ اللّــهُ ثُــمَّ ذَرْهُــم

چـون ایـن هـر دو مفقـود اسـت از ایـن » .برخورداری کسی یابد که طیب لقمه و صدق لهجه شعار و دثار او باشد
  طامات و ترهات چه مقصود؟

روایـت کـرده اسـت، مـدت سـی و دو سـال شـرف  قدّس روحه فامّا آنچه از شیخ نورالدّین عبدالرّحمان اسفراینی
معنی بر زبان او نرفت بلکه پیوسته از مطالعـۀ تصـنیفات ابـن العربـی منـع فرمـوده، تـا هرگز این . امصحبتش یافته

فصوص جهـت بعـض  رحمهما اللّه تعاىل حدی که چون شنیده است که موالنا نورالدّین حکیم و موالنا بدرالدّین
دیگر آنچه به . کرد گویند به شب آنجا رفت و آن نسخه از دست ایشان بازستاند و بدرید و منع کلیطلبه درس می

حوالت کرده، بر زبان مبـارکش  اَمَدَّهُ اللّهُ بِجُنْدِ التَّوْفیقِ وَأَقَرَّ عَیْنَ قَلْبِه بِنُورِ التَّحْقیقِ فرزند أعزّم، صاحب قران اعظم
  .من از این اعتقاد و معارف بیزارم: رفت که
رسـیدم کـه گفتـه  کـردم، بـدین تسـبیحمـی یمحشّاشارت کتاب فتوحات را در وقت خوش خود بر وفق ! ای عزیز
لـو سـمعتَ ! انّ اللّه ال یستحیی من الحقِّ، ایّها المسبّح«: نوشتم که» .سُبْحانَ مَنْ أَظْهَرَ االَٔشْیاءَ وَهُوَ عَیْنُها«: است

یَنْسِبَ  فضلةُ الشیخ عنيُ وجود الشّیخ، ال تسامحه البتة، بل تغضب علیه، فکیف یسوغ لعاقل ان: من أحدٍ انّه یقول
اىل اللّه هذا الهذیان؟ تُبْ اىل اللّه توبةً نَصوحاً لتنجـو مِـنْ هـذه الورطـة الْـوَعِرَةَ الّتـی یَسْـتنکِفُ منهـا الـدَّهریّون و 

  )طه/۴۷(».والسَّالمُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی! الطّبیعیّون و الیونانیّون و الشّکمانیّون
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چون سخن مطـابق واقـع باشـد، خـواه بـه برهـان » .ن بر نهج مستقیم نیستدر عروه برها«: اما آنچه نوشته بود که
ای حاصـل شـود و مطـابق واقـع باشـد و ، گو خواه مباش و چـون نفـس را اطمینـان در مسـألهمنطقی راست باش

ه علـی المعـارفِ الّتـی هـی تُطـابِقُ عقـالً ونقـالً. شیطان بر آنجا اعرتاض نتواند کرد ما را کـافی اسـت ، و الحمدللـّ
بحیثُ الیمکن للنّفسِ تکـذیبها و للشّـیطان تشـکیکها، ویَطْمَـئنّ القلـبُ علـی وجـوبِ وجـود الحـقِّ و وحدانیّتـه و 

فهو کافرٌ حقیقیّ، و من لم یـؤمنْ بوحدانیّتـه فهـو مشـرکٌ حقیقـیّ، و مـن لـم  هو من لم یؤمنْ بوجوبِ وجود. نَزاهَتِه
ن فهو ظالمٌ حقیقیّ، النّه یَنْسِبُ الیه ماال یلیـقُ بکمـال قُدسِـه، و الظّلـمُ یؤمن بَنزاهَتِه من جمیعِ ما یَختصُّ به الممک

المنيَ«: وضعُ الشَیءِ فی غري موضِعه، و لذلک لعنهم اللّه فی محکمِ کتابِه بقوله ) هـود/۱۸(».أَال لَعْنَةُ اللّهِ عَلَی الظـّ
  .سبحانه و تعاىل عمّا یصفه به الجاهلون

م که مکتوب مطالعه کردم نظر بر رباعی کیشی افتاد، به خاطر آمد که آنچه در آن مقام فصلٌ بالخري، چون نوبت دو
مکشوف شده است وبدان مبتهج گشته که بـر حقیقـت آن اطـالع یافتـه، آن اسـت کـه روزی چنـد در اوایـل، ایـن 

وسط مقـام  یعنی چون از بدایت و. ضعیف در آن مقام افتاد و خوش آمدش آن مقام، ولیکن از آن مقام بگذشت
مْسِ معلـوم شـد و در قطـب آن مقـام  مکاشفه درگذشت و به نهایت مقام مکاشفه رسـید، غلـط آن أَظْهَـرُ مِـنَ الشـَّ

  .یقینی پیدا شد که شک را در آنجا مدخل نیست
دریـغ باشـد کـه در بـدایت . شنوم که اوقات شما به طاعات موظف است و عمـر بـه آخـر رسـیدهمی! پس ای عزیز
به طریقی که کودکان را به مویزی چند بفریبند تا به مکتـب رونـد، بـه معـارفی چنـد کـه چـون خـزف  مقام کاشفه،

چنانکـه آیـت محکـم ایـن . باشد، بازمانند و اکثر آیات بیّنات قرآن را جهت آیتی چند معدود متشـابه تأویـل کننـد
ما رَمیتْ إذْ رمَیْـتَ وَلکِـنَّ اللّـهَ «را تأویل کنند و و اخواتها، این) کهف/۱۱۰(»قُلْ إنَّما أنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ«آیت است که

  .مقتدا سازند و ندانند که جهت تفهیم خلق تا خصوصیت رسول بدانند فرموده است) انفال/۱۷(»رَمی
و شیخ نیز » .دست او دست من است و زبان او زبان من«: چنانکه پادشاهی که مقربی را به مملکتی فرستد گوید

غـرض آن کـه از » .دست او دسـت مـن اسـت«: ارشاد قومی فرستد در اجازت او همني نویسد کهکه مریدی را به 
ــت  ـیطانَ لَکُــمْ عَــدُوٌّ فَاتّخــذُوهُ «غافــل شــدن و از آیــت ) هــود/۱۸(»أال لَعْنَــةُ اللّــه عَلَــی الظّــالمنيَ«آی اِّن الشـَّ
کـردن ) حدید/۳(»وَاألخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْباطِنُ هُوَ األوَّلُ«و امثالها اعراض کردن و تمسک به آیت ) فاطر/۶(»عَدُوّاً

هو االوّلُ االزىلّ لینتهی الیه سلسلةُ االحتیاج فی الوجودِ فضالً عن شیءٍ آخر و هو : وندانسنت که مراد آن است که
رةِ عن صفاته الثّابتة لذاته اآلخرُ األبدیّ بانّه الیه یرجِعُ األمرُکلّه، و هو الظّاهر فی اثاره الظّاهرةِ بِسببِ أفعاله الصّاد

ه قـال صلّی اللّه علیه و سـلّم و قد صَحَّ عنِ النّبیّ. و هو الباطنُ فی ذاته التُدْرِکُه األبصار والیَعْرِفُ ذاته الّا هو : انـّ
رُوا يف االءِ اللّـهِ« :علیـه السّـالم و قال» ای فی مَعْرفةِ ذاته. کُلُّ النّاس فی ذاتِ اللّهِ حَمْقی« رُوا يف  تَفَکـّ وَالتَتَفَکـَّ

  »!ذاتِ اللّهِ
حاصل آمد، و آن آن  دآمدیم با سر سخن، چون در وسط مقام مکاشفه مثل آن معرفت که در رباعی کیشی خواندن

بود که حق در صورت دریایی در نظر آمد که به صفت مواجی و مُثبتـی و مـاحیی متصـف اسـت و دوایـر همچـون 
اند به قدر سِعَت دایره و استقامت و بعضی کـه تنعم بعضی که مظهر لطف. مخلوقات بعضی وسیع و بعضی ضیِّق

کنـد و بـه صـفت مـاحیی مظاهر قهرند تألّم ایشان از ضیق دایره و انحراف و به صفت مثبتی بعضی را اثبات مـی
  .کندکند و به صفت مواجی باز دوایر را به تجدید پیدا میبعضی را محو می

های معارف بدایت و وسط را ریزانید و مکاشفه نهادم، باد حقّ الیقني وزید و شکوفهتا چون قدم در نهایت مقام 
نسبت  که اعتقاد جازم مطابق واقع است علم مجرد! ای عزیز من. ثمرۀ حقّ الیقني از غالف عني الیقني بريون آمد

فه، و حق الیقني بـه نهایـت به شریعت دارد و علم الیقني به بدایت مقام مکاشفه و عني الیقني به وسط مقام مکاش
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کَ حَتـی یَأْتیـکَ « :تعـاىل مقام مکاشفه و حقیقت حق الیقـني کـه عبـارت از یقـني مجـرد اسـت لقولـه وَاعْبُـدْ رَبـَّ
به قطب درجات مقام مکاشفه تعلق دارد و هر که بدینجا رسد هرچه گوید مـن جمیـع الوجـوه ) حجر/۹۹(»!الْیَقنيُ

ه آخر همۀ مقامات در منازل السایرین توحید است، نـه همچنـان اسـت، بلکـه او مطابق واقع باشد و آنچه نموده ک
آخـر المقامـات المائـة العبـودة، و هـو عودالعبـد اىل بدایـة حالـه مـن حیـث الوَالیـة . در هشتادم مقام افتاده است

الرّجـوعُ «: قـال» ةُ هذاألمر؟مانَهای«: از جنید پرسیدند که. المفتوح و اوها دائراً مع الحقِّ فی شئون تجلیّاته تمکّناً
  ».اىل البدایةِ
در بدایت و وسط مقام توحید، خاصّه در خالل سماع، امثال این رباعیها بسیار بر قوّال داده باشم و در ! ای عزیز

  :آن ذوق مدتها بمانده، یکی این است
ـــویی ـــت ت ـــی هس ـــر من ـــنم اگ ـــه م ـــن ن ـــن م  ای
 در راه غمـــت نـــه تـــن بـــه مـــن مانـــد نـــه جـــان

 

ــــــ ــــــوییور در ب ــــــی هســــــت ت  ر مــــــن پريهن
 ور زان کــــه مــــرا جــــان و تنــــی هســــت تــــویی

  

  :نمود و اتحاد توحید، گفته بودمو در آن مقام حلول کفر می
 »أنَـــــا مَـــــنْ أهْـــــوی وَمَـــــنْ أهْـــــوی أنَـــــا«

 قَدْسَـــــــــــــهَی الْمُنْشِـــــــــــــدُ إذْ أَنْشَـــــــــــــدَهُ
ــــــــرْکَةَ شِـــــــــرْکاً واضِـــــــــحاً  أَثْبَـــــــــتَ الشـِّ
ـــــــــــــــــــــــــرُهُ ـــــــــــــــــــــــــهِ وَال أَذْکُ  الاُنادی

 

 مِـــــــــراةِ شَـــــــــیْءٌ غَیْرَنـــــــــايف الْ لَـــــــــیْسَ
 »نَحْـــــــــنُ رُوحــــــــــانِ حَلَلْنــــــــــا بَــــــــــدَنا«

ـــــــــا ـــــــــاً بَیْنن ـــــــــرَّقَ فَرْق ـــــــــنْ فَ ـــــــــلُّ مَ  کُ
ـــــــــدائی  ـــــــــري وَنِ ـــــــــا«إنَّ ذِکْ ـــــــــا أَنَ  »!ی

  

  ...اىل آخره
باطِـلِ ألرُّجُوعُ اِلَی الْحَقِّ خَیْرٌ مِنَ التَّمادي يف الْ. بعد از آن چون قدم در نهایت مقام توحید نهادم غلط محض بود

وَالتَضْــرِبُوا لِلّــهِ «افتــاد کــه  تعــاىل و چــون نظــر بــر قــول خــدای! تــو نیــز اقتــدا بــه همــني کــن! ای عزیــز. برخوانــدم
  .بکلی محو آن مثال کردم، و السّالم) نحل/۷۴(»األمْثالَ

  شیخ نورالدّین عبدالرّحمان المصری، رحمه اللّه تعاىل - ۵۱۰
قبلۀ طالبان بوده و در دیار مصر به تربیت و ارشـاد ایشـان متعـني، و در در وقت خود . وی بسیار بزرگ بوده است

در اوایل ارادت مرید یکی از مشایخ آن دیار بوده، اما کار وی پیش آن شیخ تمـام نشـده . مقام شیخوخت متمکن
ر آن وی انتظـا» .کار تو پیش یکی از مشایخ عجم تمام خواهد شد«: بوده است، لیکن وی را گفته بوده است که

در صحبت وی به کمرت از بیست روز کار . داشته تا آن زمان که شیخ جمال الدّین یوسف کورانی به مصر رسیدهمی
ر بـوده و . وی تمام شده است، و وی را اجازت ارشاد داده و در اجازت وی را بـرادر نوشـته، زیـرا کـه پـري و مُعمـّ

م الـدّین شمشـريی و دیگـری بـه شـیخ نجـم الـدّین یکی بـه شـیخ حُسـا: نسبت شیخ جمال الدّین به دو کس است
  .اند، قدّس اللّه تعاىل ارواحهممحمود اصفهانی، و این هر دو مرید شیخ نورالدّین عبدالصّمد نطنزی بوده

  شیخ زین الدّین ابوبکر الخوافی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۱۱
ذوالعلم «: القاب ایشان را چنني نوشته است در بعض مکتوبات قدّس اللّه تعاىل سرّه خدمت خواجه محمد پارسا

نَّةِ، قـامِعُ أضـالیلِ  النّافع و العمل الرّافع، مَالذُ الجمهور، شِفاء الصّـدور، صَـفْوَةُ العلمـاءِ و العرفـاءِ، رافِـعُ أعـالمِ السـُّ
علی طریقِ الیقني، سیِّدُنا  سبحانه البِدْعة، ناهجُ مَناهجِ الحقیقة، سالِکُ مسالکِ الشَّریعةِ و الطّریقةِ، الدّاعی اىل اللّه

  ».و موالنا زَیْنُ الملَّةِ والدّین
وی جامع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی، و از اول تـا آخـر توفیـق اسـتقامت بـر جـادّۀ شـریعت و متابعـت 
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و نسـبت وی در طریقـت بـه شـیخ . یافتـه اسـت ،که بـزرگرتین کرامتـی پـیش محققـان ایـن طایفـه آن اسـت سنت
ورالدین عبدالرحمان مصری است، و شیخ نور الدّین عبدالرحمان بعد از کمال تربیت و بلوغ وی به مرتبۀ تکمیل ن

لمّا اسْتَحَقَّ الخَلْوةَ و قبولَ الواردات الغیبیّةِ و الفتوحـات، إسـتخرتُ «: و ارشاد، در اجازت وی چنني ثبت کرده که
تح اللّهُ عَلَیْهِ أبوابَ فَفضله، فَبفیها عَلیَّ بما منَّ  تعاىل سَبعة ایّامٍ مَّن اللّهُ وأخلَیْتُه خلوتی المعهودة، و هی تعاىل اللّه

تْ  المواهب من عنده يف لیلة الرّابعة و ازدادَ يف التّرقّیات يف درجاتِ المقاماتِ إىل مقام حقیقـةِ التّوحیـد، وانْحَلـَّ
ام السَّبْعَة، ثُمَّ يف إتمامِها ظَهَرَ لـه لَوامـعُ التّوحیـدِ الحقیقـيَّ الـذّاتيِّ لَ إتمام األیّبمنه قیودُ التّفرقةِ يف شهودِ الجمعِ ق

المشارالیه علی لسانِ أهل الحقیقة بجمع الجمع، و هو لِقُوَّةِ استعدادِه بعد يف التّرقی و الزّیـادة، و انّـی علـی رَجـاءٍ 
  ».یجعله للمتّقني إماماًمنَ اللّه ان یأخُذَه منه الیه تماماً و یبقیهِ بقاء دواماً و 

. اجازتی که شیخ نورالدین عبدالرحمان نوشته بود، در وقت مراجعت به خراسان در بغداد بمانـد«: وی فرموده که
بعد از مدتی مدید که از خراسان به جانب مصر معاودت واقع شد و خدمت شیخ از دنیا رفتـه بـود، بـه خلوتخانـۀ 

تفاوت مگر به حرفی چنـد، بـا وجـود آن کـه آن خلوتخانـه مضـبوط فتم بیدر آنجا اجازت خود را یا. وی درآمدم
دانم که آن مسوّدۀ اصل بود کـه اجـازت مـرا از آنجـا نوشـته بـود، یـا خـود بـه نـور بود نمینبود و در آن گشاده می

بـود و والیت دانسته بود که اجازت من فوت شده و به آنجـا معـاودت خـواهم کـرد، آن را ثانیـاً بـرای مـن نوشـته 
  ».گذاشته و به هر تقدیر بقای آن مدّتی مدید، در خلوتی چنانکه مذکور شد، محض کرامت بود

ای که شیخ نورالدّین عبـدالرّحمان بـه آمدم و به بغداد رسیدم، طاقیهچون از مصر می«: و هم وی فرموده است که
پريتـاج گیالنـی اتّفـاق مالقـات افتـاد، آن  بـا. من داده بود و برسر اکابر دیگر از مشایخ رسیده بود، همـراه داشـتم

شب در واقعه دیدم کـه آن طاقیـه پـیش . چنانکه مقتضای فقر و درویشی باشد، به وی دادم. طاقیه را از من طلبید
من بر سر فالن و فالن رسـیده: گوید کهمی ،شمردکند و بزرگانی را که بر سر ایشان رسیده بود میمن استغاثه می
  نماید؟بر سر خمّاری نهادی که به شرب خمر اشتغال میام، حاىل مرا 

شنیدیم که وی در خرابات است و بـه شـرب خمـر . چون بامداد شد، با یکی از اصحاب به طلب وی بريون رفتیم
مسـت افتـاده بـود و طاقیـه بـر سـر . به آن خانه درآمـدیم. در فالن خانه است: گفتند. به آنجا رفتیم. مشغول است

وی طاقیـه را از سـر وی . مـن بـريون آمـدم! تـو بـريون رو کـه مـن طاقیـه را بیـارم: مرا گفت کـه مصاحب من. وی
  ».برداشت و در خانه را بر باالی وی بست و پیش من آورد

گویند که در آخر حیات وی را واردی رسید که سه شبانروز بالکلّیه از خود غایـب بـود و چـون وی را از آن غیبـت 
روزی از درویش احمد سمرقندی . گفتک سال خاموشی بر وی غالب بود و سخن کم میباز آوردند، قریب به ی

ای جلیّ مذکور شده باشـد کـه جـذبات پـی در پـی گـردد و اصـالً منقطـع ای که جذبهدر هیچ جا دیده«: پرسید که
  ».اماین معنی را هیچ جا ندیده«: درویش احمد در جواب گفت که» نشود؟

سخنان صوفیه را دیده بود و بر باالی منرب آن را . مریدان کار کرده و از خلفای وی بوددرویش احمد سمرقندی از 
ام که در آخر فصوص نوشته بود به خط وی دیده. نمودکرد و به درس و مطالعۀ فصوص اشتغال مینیک بیان می

ت فرمـوده بـود، در مرا بـه درس فصـوص الحکـم اشـار صلّی اللّه علیه و سلّم بعد از آن که حضرت رسالت«: که
صلّی اللّه  ما تَقُولُ يف فرعون؟ قال! یا رسول اللّه: پرسیدم که. درویش آباد در خلوت بودم که آن حضرت را دیدم

: أما تـراه یَقـول :صلّی اللّه علیه و سلّم ما تَقُولُ يف الوجودِ؟ قال! یا رسولَ اللّه: ثمّ قُلْتُ. قُلْ کَما کَتَبَ :علیه و سلّم
انتَ آلهٌ لِظهـور : أنتَ آلهُ و أنتَ مألوهٌ صلّی اللّه علیه و سلّم يف القَدیمِ قدیمٌ ويف الحادثِ حادثٌ؟ ثمّ قال الوجودُ

ة، وأنـتَ مـألوهُ لِحَصْـرِکَ و تَعَیُّنِـک و خَلْقیَّتِـک وَهُـوَ عَلـی مـا أَقـولُ  کَ لأللوهیـّ الصّفاتِ األلهیّـةِ فیـک ومَظْهَریِتـَّ
  ».شَهید
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  .لیلة األحد الثّانی من شوّال، سنة ثمان و ثالثني و ثمانمائة رحمه اللّه تعاىل الدین توفی الشیخ زین
اول وی را در قریۀ مالني دفن کردند و از آنجا به درویش آبـاد نقـل فرمودنـد و از درویـش آبـاد بـه جـوار عیـدگاه 

نشني شده که نماز جمعه مـیدماند و چنان معمور و مرهرات، و حاال بر سر مزار متربک وی عمارات عاىل ساخته
  .گزارند

  امري قوام الدّین سنجانی، رحمه اللّه تعاىل -۵۱۲
وی در بدایت حال از شرکای قریۀ سنجان خواف بـوده و نسـخۀ جمـع و خـرج و توجیـه و تخصـیص آن قریـه بـه 

و بـه سـلوک راه  ای رسـیده از هرچـه در آن بـوده بـريون آمـدهنوشته، ناگـاه وی را جذبـهعهدۀ وی بوده و وی می
  .آخرت مشغول شده

هر کـس کـه کاغـذ بیـاوردی و وی را کتابـت فرمـودی، خـواه . گویند که دست خود را وقف مسلمانان کرده بودمی
و میان طالبان ترتیـب نگاهداشـتی، بـه همـان ترتیـب کـه . مصحف خواه غري آن، نام آن کس را بر آن کاغذ نوشتی

  .کاغذ آورده بودندی کتابت کردی
ای شـربت داده اسـت، ایـن مـرا کاسـه علیـه السّـالم موسـی«: فرموده است کـهمی. مجالس معارف بسیار گفتیدر 

  ».گویایی من از آن است
وی را اشعار بسیار است و بعض غزلیّات موالنا جالل الدّین رومی را جواب گفته اسـت و کتـابی تصـنیف کـرده، 

بـا خـدمت شـیخ زیـن الـدّین معاصـر بـوده و میـان ایشـان . دهجنون المجانني نام و در آنجا سخنان غریب درج کر
  .مکاتبات واقع است

وقتی که در مقام خواف بود، مکتوبی به  روّح اللّه تعاىل روحه امري قوام الدّین سنجانی«: خدمت شیخ فرموده که
  .این فقري نوشته بود و در اول مکتوب این بیت نوشته بود

ــــــ ــــــر ک ــــــوده ه ــــــیْن ب ــــــت شَ ــــــن نیس  را زَیْ
 

ــــــیْ ــــــودن غَ ــــــني ب ــــــور ع ــــــت ن ــــــر هس  اگ
  

  :وقت بر آن داشت تا در جواب او این ابیات نوشته آمد
 غَــــــــیْن در پــــــــیش عَــــــــیْن شَــــــــیْن بــــــــود

 

ــــــود ــــــن ب ــــــیم رَیْ ــــــت ب ــــــر هس ــــــن اگ  زَیْ
  

هـر کـه فـانی . یعنی حجاب رقیق در پیش عني بصريت عیب بود، و اگر وجود زَیْن باقی است خوف حجـاب بـود
  .واسطۀ بشریّت در حجاب افتد، نعوذباللّه نشد خوف آن است که باز به

 شـــــــــربت وحـــــــــدت علـــــــــی االطـــــــــالق
 

ـــــــ ـــــــوام زَیْ ـــــــا ق ـــــــود ب ـــــــر ب ـــــــودگ  ن ب
  

وحدت علی األطالق در تجلی ذات من حَیثُ هِیَ باشد و مشاهدۀ وحدتی کـه در ضـمن تجلیـات صـفات باشـد 
این شربت مادة الحیات بـا اگر مشاهدۀ این وحدت علی األطالق تمام بود، آنگاه . مقید به معانی آن صفات بود

قوام بود و تمامی مشاهدۀ این وحدت به آن باشد که عارف از مشاهدۀ وحـدتی کـه در ضـمن همـۀ صـفات باشـد 
پذیر باشد و در این مشاهده اثنینیّت برخیزد، نـه زَیـن مانـد در محظوظ شده باشد، آنگاه این معرفت وحدت زینت

  .شودم مفهوم میودر ضمن ایهام تنبیه قوا. میان و نه قوام
 مشــــــرب موســــــوی اگرچــــــه علــــــی اســــــت

 

ــــــــــود ــــــــــیْن ب ــــــــــب غَ ــــــــــهود حبی  در ش
  

تنبیـه او نمـوده آمـد کـه . ای شربت داد، این گویایی مرا از آن پیدا شـدکاسه علیه السّالم مرا موسی: گفته کهاو می
خواهد که از هر که می. حجاب است صلّی اللّه علیه و سلّم اگرچه این مشرب بلند است، اما در مشاهدۀ حبیب اللّه

  .مشرب حبیب با نصیب باشد، در فنای خود سعی باید نمود
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ــــــــــــــدم خــــــــــــــواهی ــــــــــــــن قِ  وادی أَیْم
 

 در عـــــــدم ســـــــريْ فـــــــرضِ عـــــــني بـــــــود
  

 خواهد که معنی قـدمهرکه می. چون به وادی أیمن رسید، از همۀ غمها خالص یافت علیه الصّلوة و السّالم موسی
  .در نیستی سعی باید نموددریابد  که همچون وادی أیمن است

ـــــــــــــدن معرفـــــــــــــت حجـــــــــــــاب آرد  ران
 

ــــــود ــــــیْن ب ــــــکوت و حَ ــــــدر س ــــــف ان  کش
  

دانست، تنبیه او نموده آمد که این فضـیلت طریقۀ او این بود که در مجالس سخن گفتی و این معنی را فضیلتی می
  ».متضمن رذیلت حجاب است

اند، و طلـب نی آن از بیست بیت زیادت ایراد کردهاز این مقوله ابیات با شرح معا رحمه اللّه تعاىل و خدمت شیخ
  .اختصار را بر این اقتصار افتاد

  :و موالنا شیخی قُهِسْتانی در تاریخ والدت و وفات امري قوام الدّین گفته است
ـــت و دیــــن  امــــري تــــارک ســــالک قــــوام ملـّ
 بـــه ســـال هفصـــد و ســـی و چهـــار مـــیالدش
 شـــب مفـــارقتش بـــر شـــهور هشتصـــد و بیســـت

 

ـــه در طر ـــودک ـــم ب ـــاه اده ـــل ش ـــب مث ـــق طل  ی
 بــــه ســــلخ روزه و آغـــــاز عیــــد عــــالم بـــــود
 بــــر اقتضــــای قضــــا پــــنج شــــب مقــــدّم بــــود

  

  خواجه شمس الدّین محمّد الکُوسُوئی الجامی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۱۳
 و قـدّس اللّـه تعـاىل سـرّه وی از اوالد کبار و احفاد بزرگوار حضرت شیخ االسالم احمـد الجـامی النّـامقی اسـت

ای است که از شیخ ابوسعید ابوالخري، قدّس اللّه تعـاىل سـرّه، بـه وی گویند همان خرقهکه می خرقۀ حضرت شیخ
از میان همـۀ اوالد  ای از پرياهن حضرت رسالت، صلّی اللّه علیه و سلّم، موجود استرسیده و در گریبان آن وصله
  .به خانوادۀ ایشان رسیده

رفت، اطنی در اوراد صبح و شام و ذکر جهر بر طریقۀ خدمت شیخ زین الدّین میجامع بود میان علوم ظاهری و ب
  .رسید و اعتقاد و ارادت تمام داشتو به صحبت شیخ بهاءالدّین عمر بسیار می

. ای رسیده بوده است، چنانکه چند روز از حسّ غایب بوده و نمازها از وی فوت شدهدر اوایل حال وی را جذبه
ر آن جذبه مشایخ وقت چون شیخ زین الدّین و شیخ بهاءالدّین عمر به قصد تربیت و اصالح من د«: فرمود کهمی

کـرد خدمت شیخ زین الدّین بر سینۀ من نشست و عملی مـی. بر من ظاهر شدند، اما من هیچ کدام را تسلیم نشدم
جهر آن آواز است که به مـن رسـیده این ذکر . آمد، چنانکه حالجان پنبه را از پنبه دان جدا کنندو از آن آوازی می

  ».است
کـه از اوالد  در صـورت خواجـه ابوالمکـارم قـدّس سـرّه بعد از آن حضرت شیخ االسالم احمد«: فرمود کهو می

فی الحـال بـه هـوش بازآمـدم و از وقـت نمـاز . بر من ظاهر شد و نَفَس مبارک خود در من دمید بزرگوار وی بود
  ».ل شدمپرسیدم و به قضای فوایت مشغو

کرد و آن را بر سر منـرب مصنَّفات شیخ محیی الدّین بن العربی را معتقد بود و مسألۀ توحید را موافق وی تقریر می
بود و در اسرار و حقایق قرآن فرمود که هیچ کس را بر آن مجال انکار نمیدر حضور علمای ظاهر چنان بیانی می

شـد کـه بعـد از به اندک توجهی معـانیی بـر وی فـایض مـی. م بودو احادیث نبوی و کلمات مشایخ به غایت تیزفه
و  ری و موالنا شـمس الـدّین محمّـد اسـدخدمت موالنا سعدالدّین کاشغ. تأمّل بسیار به خاطر دیگران کم رسیدی

شـدند و موالنا جالل الدّین ابویزید پورانی و غري ایشان از عزیزانی که در آن وقت بودند به مجلس وی حاضر می
رسـید در اثنای وعظ و مجلس سماع وی را وجدی عظیم می. کردندعارف و لطایف وی را استحسان بسیار میم

  .کردزد و اثر آن به همۀ مجلسیان سرایت میهای بسیار میو صیحه
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اصـحاب مـا گـاه «: گفت کـهروزی می. دیددر بعض اوقات مردمان را در صور صفات غالبه بر نفوس ایشان می
: گفت کهبرد و میو یک دو کس را نام می» .گردندآیند، اما زود به آن باز میرت انسانی بريون میگاهی از صو

بسیار بـودی کـه در صـحبت وی چیـزی بـر » .نمایندآیند در صورت سگان چهار چشم میهرگاه که پیش من می«
  .خاطر کسی گذشتی، آن را اظهار کردی بر وجهی که غري آن کس ندانستی

ضَحْوة یوم السّبت، السّادس و العشـرین مـن جمـادی االوىل، سـنة ثـالث و سـتّني و ثمانمائـة ودر  ه اللّهرحم توفّی
  :اندتاریخ وفات وی گفته

ــــــود ــــــل کــــــه ب ــــــدوۀ کُّم  شــــــیخ اکمــــــل ق
 کــــز غمــــش خواجــــه شــــمس الــــدّین محّمــــد

 ســــــاخت جــــــا در ســــــاحت قــــــدس قــــــدم
 چـــــــــرخ، دونِ پایـــــــــۀ قـــــــــدرش بـــــــــود

 

ــــــی رهنمــــــون ــــــه معن  اهــــــل صــــــورت را ب
 ن پوشــــــــــید دلــــــــــق نیلگــــــــــونآســــــــــما

ــــــــرون ــــــــان ب ــــــــۀ امک ــــــــه زد از خطّ  خیم
ـــــرپس از  ـــــاریخش ب ـــــال ت ـــــرخِ دون«س  »چ

  

  .و قرب وی در حواىل مسجد جامع هرات است، نزدیک به مزار متربّک فقیه ابوزید مرغَزی، رحمهما اللّه تعاىل

  موالنا زین الدّین ابوبکر تایبادی، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۵۱۴
گرد موالنا نظام الدّین هروی است، اما به واسـطۀ ورزش شـریعت و متابعـت سـنّت، ابـواب وی در علوم ظاهر شا

و وی بـه حقیقـت . علوم باطنی بر وی مفتوح شده بوده است، و احوال و مقامات عالیۀ ارباب والیت میسّر گشته
یافتـه اسـت و  عـاىل سـرّهقدّس اللّـه ت اویسی بوده است و تربیت از روحانیّت شیخ االسالم احمد النّامقی الجامی

  .کرده استمالزمت تربت مقدّسۀ وی بسیار می
قدّس  چنني گویند که بعد از آن که خدمت موالنا مدتی به ریاضات و مجاهدات اشتغال نمود، شیخ االسالم احمد

والنا خدمت م» .داروی تو در شفاخانۀ ما نهاده است تعاىل خدای«: بر وی ظاهر شد و گفت که اللّه تعاىل روحه
رفتـی و بـه تـالوت قـرآن مشـغول مـیمدت هفت سال پیاده، بیشرت پای برهنه، از تایباد به تربت مقدسّۀ ایشان می

بودی و چون به تربت مقدّسه رسیدی در گنبدی که محاذی آن است بیستادی و به تـالوت قـرآن مشـغول شـدی و 
بعـد از آن هرگـاه کـه . مرقد شریف وی رسید آمدی تا مدت هفت سال را به پیشدر هرچند وقت اندکی پیشرت می

ایسـتاد، گـاه دور و گـاه نزدیـک و در پیش مرقد وی رسیدی بنشستی، وی را از اختالف احوال که چند وقـت مـی
  ».همه به امر و اشارت آن حضرت بود«: جواب داد که. توقف، سؤال کردندنشست بیآخر می

آنچـه مـرا معلـوم شـده اسـت هـزار «: اند کهاز اصحاب وی گفته بعد از آن که سی سال بر این طریق بود و بعضی
از روحانیت حضرت شیخ اشارت به آن رفت کـه احـرام زیـارت مشـهد مقـدس » .ختم قرآن بدین طریقه کرده بود

به آنجا رفت و خلعتها و نوازشها یافت و از آنجا عزیمت طواف مزارات . بندد سالم اللّه علی من حَلَّ فیه رضوی
  .دطوس کر

در خواب دیـد کـه فرمودنـد  صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت را. شب در مزار متربک شیخ ابونصر سراج بود
» !وی را تعظـیم کـن و حرمـت دار، ولـیکن سـجده مکـن. فردا در شهر طوس ترا درویشی عریان پـیش آیـد«: که

صـّلی  بر آن صفت که حضرت رسـالتچون بامداد به طوس درآمد، بابا محمود طوسی را که مجذوب بود دید که 
  . آیدگفته بود، می اللّه علیه و سلّم

بعد از . موالنا پیش او رسید و زمانی بر پای ایستاد. چون موالنا را دید، خود را بر زمني افکند و سر در نمد کشید
کنـی ظیم نمـیکسی را تع! ای بی ادب«: گفتساعتی پای خود از نمد بريون کرد و بر پای خاست و با خود می

در تربت شیخ ابونصر سراج با وی مالقات کرد و وی را به تـو نشـان داد و  صلّی اللّه علیه و سلّم که دوش پیغمرب



 

۳۱۷  

بـرو کـه اولیـای رودبـار «: جـواب داد و گفـت. موالنا بر وی سـالم کـرد» دارند؟فرشتگان آسمان از وی شرم می
  »!منتظر قدوم تواند

از آن هر سال یکی از خواص خود را به مالزمت بابامحمود فرستادی و سخنان وی  و گویند که خدمت موالنا بعد
و اگرچه آن سخنان نه بر طریقۀ ارباب عقل بـودی، خـدمت موالنـا معنـی آن را فهـم کـردی و . را نوشته بیاوردی

  .مقصود از آن بدانستی
رفته است و به زیـارت مرقـد مطهّـر می در کرّت اخري که به حجّ قدّس اللّه تعاىل روحه خدمت خواجه محمّد پارسا
 قدّس اللّه تعـاىل سـرّه اوّل بار که همراه خواجۀ بزرگ خواجه بهاءالدّین«: فرموده کهخدمت موالنا آمده بوده، می

قافله دو فرقه شدند، بعضی میل به جانب مشهد مقدس رضوی کردنـد و بعضـی . رفتیم، به مرو رسیدیمبه حج می
حضرت خواجه میل به جانـب هـری کـرد و . ردند، مقرر بر آن که همه در نشابور به هم رسندمیل به جانب هِری ک

مـن جـوان بـودم و از احـوال خـدمت مولـوی . خواهم که به صحبت موالنا زین الدّین ابوبکر برسیممی: فرمود که
  .کردهو خواجه محمد بر این معنی اظهار ندامت می» .آگاهی نداشتم، به مشهد رفتم

که چون حضرت خواجه به تایباد رسیده و نماز بامداد با خدمت موالنا بـه جماعـت گـزارده، در صـف اول  گویند
چون موالنا از اوراد فارغ شده، برخاسـته و پـیش ایشـان آمـده و . چنانچه طریقۀ ایشان بوده به مراقبه نشسته بوده

بـرای مـا نقشـی «: موالنـا گفتـه اسـت کـه» .نبهاءالـدّی«: اند کهخدمت خواجه فرموده. معانقه کرده و نام پرسیده
انـد و دو سـه روز و خدمت موالنا ایشان را بـه خانـه بـرده» .ایم که نقشی بریمآمده«: اند کهخواجه فرموده» !ببند

  .اندصحبت داشته
به صحبت و زیـارت «: خواجه وی را وصیت کرده بوده که. یکی از اصحاب خواجه عزیمت حج کرده بوده است

زین الدّین ابـوبکر برسـی، کـه وی از ورزش شـریعت بـه مقامـات عالیـۀ اربـاب طریقـت و حقیقـت رسـیده  موالنا
  ».است

: در کتابی که شیخ عالم مفسّر، شیخ معني الدّین جنید شريازی در شرح مزارات شرياز تصنیف کرده است نوشته که
شـاهري اهـل علـم و فضـل بـود و بـه اوصـاف موالنا روح الدّین، ابوالمکارم، محمد بن ابی بکر البلـدی کـه از م«

شریفه موصوف و به اخالق حمیده معروف، و استادان بزرگوار را خـدمت کـرده بـود و سـندهای عـاىل داشـت و 
بعـد از چنـد روز از . سالها در جامع عتیق به درس اشتغال داشـت، در سـنۀ سـبع و ثمـانني و سـبعمائة وفـات کـرد

میـان ایشـان و انبیـا تفـاوت ! علمـا را درجـات اسـت و چـه درجـات: کـهوفات وی، وی را به خواب دیدم گفت 
انـد، کـدام از ایشـان أقـرب از علمایی کـه اکنـون در قیـد حیـات: مگر به یک درجه، از وی سؤال کردم که. نیست

چـون از خـواب . دانسـتمو مـن وی را نمـی. موالنـا زیـن الـدّین ابـوبکر تایبـادی: است به خـدای، تعـاىل؟ گفـت
  ».کسی که وی را در خراسان دیده بود، تعریف و توصیف کرد. تجسس کردم.درآمدم
و ملـک . فی مُنتصَف النّهار من یوم الخمیس، سَلْخ محرّم الحرام، سنة احدی و تسعني و سـبعمائة رحمه اللّه توفّی

  :عمادالدّین زوزنی در تاریخ وفات وی گفته است
 ســـــــنۀ احـــــــدی و تســـــــعني بـــــــود تـــــــاریخ

 از پنجشـــــــــنبه شـــــــــده نصـــــــــف النّهـــــــــار
ــــــک ــــــت و مالی ــــــرین رف ــــــد ب ــــــوی خل  س

 

ـــــــــلخ محـــــــــرّم  گذشـــــــــته هفصـــــــــد از سَ
 کــــــــه روح پــــــــاک موالنــــــــای اعظــــــــم

 »خــــــري مقــــــدم«: همــــــه گفتنــــــد از جــــــان
  

  موالنا جالل الّدین محمود زاهد مرغابی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۱۵
تابعـت سـّنت از ایـن وی نیز در علوم ظاهری شاگرد موالنا نظام الدّین هری است و به جهت ورزش شـریعت و م



 

۳۱۸  

  .نمودهدر تقوی وورع جهدی بلیغ می. طریق حظّی کامل و نصیبی تمام یافته بوده است
چـون از آن وقـوف . آرند که برزگر وی یکی از آالت دهقانی را که وقف بوده در زراعت وی کـار فرمـوده بـودمی

  .اندتصدق نموده یافته، حاصل آن زراعت را تصرف نکرده و فرموده تا بر فقرا و مستحقان
اگر ایـن را بـه پـیش ملـک «: حامل صرّه گفت. ملک هرات یک صُرّه زر به رسم هدیه به وی فرستاد قبول نکرد

تـو «: فرمـود کـه» !باشـند، قسـمت کنیـدبر فقرایی که شاگردان شمایند و در مدرسه مـی. باز برم ملول خواهد شد
زر را » !ی ده، اما به شرط آن که بگویی که ایـن زر از کجاسـتو هر کس که قبول کند به و خود آن را به مدرسه بر

  .هیچ کس آن را قبول نکرد. به مدرسه برد
  .در ماه ذوالحجّه، سنۀ ثمان و سبعني و سبعمائة از دنیا رفته و قرب وی در مرغاب هرات است، رحمه اللّه تعاىل

  موالنا جالل الّدین ابویزید پورانی، رحمه اللّه تعاىل -۵۱۶
اکثر اوقـات وی، . علوم شرعی کرده بود، و به واسطۀ رعایت شریعت و متابعت سنّت به مقامات عالیه رسیده وی

بعد از ادای وظایف طاعات، به کفایت مهمّات مسلمانان گذشتی، هر کس در هر مهم که به وی رجـوع کـردی بـه 
رجـوع بایسـتی کـرد، بـه نفـس خـود رجـوع قدر وسع در آن اهتمام نمودی، و در کفایت آن به هر که از ابنای دنیا 

  .کردی
هر سخن از مواعظ و نصایح که بر زبان وی گذشتی، آن را در نفـوس مسـتمعان تـأثري عظـیم بـودی، اگرچـه آن را 

  .بارها شنیده بودندی و بر خاطر داشتندی
هرگـاه مـرا «: هگفته است کـمی. همانا که اویسی بوده است. و وی را در طریقت به حسب ظاهر پريی نبوده است

  ».کندواسطه آن را رفع میبی صلّی اللّه علیه و سلّم افتد روحانیت حضرت رسالتاشکاىل می
! بایزید: فرمود که صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت«: ای طلبید و گفتگویند که روزی از اصحاب خود شانه

  »!کنگاهی محاسن خود را شانه می
رسیده است و طریقۀ وی را بسیار معتقد بوده، اگرچه بـه نسـبت ارادت ین خلوتی میو به صحبت موالنا ظهريالدّ

  .وی درنیامده بوده
کم بودی که خانۀ وی از مهمان خاىل بودی، و برای ایشان طعامهای مرغوب مهیا ساختی بـا آن کـه دخـل وی از 

  .بودباغ و زراعت محقری می
که جماعتی عزیزان از شهر متوجه پوران شـدندی، بـر مـن ظـاهر پیشرت چنان بود که هر وقت «: گفت کهروزی می

کردم که چـون برسـند بـی اند و کی خواهند رسید، طعامی مناسب ایشان ترتیب میدانستم که چند کسمی. شدمی
یکی از ترکان کنار رود چند روغن جوشی به مسـجد . شدیک شب در مسجد ختم قرآن تمام می. انتظار پیش آرم
من یک روغن جوشی برداشتم و دو نیم کردم، و باز یک . از آن بخور که ازوجه است: ند بر من داد کهآورد و سوگ

از آن وقت باز از توجـه عزیـزان . نیم را به دو نیم کردم و یکی از آن دو نیم را بخوردم، آن معنی بر من مستور شد
  ».افتمویش میدانم در تشیابم و وقت رسیدن ایشان را نمیبه این جانب وقوف نمی

مـا طـواف بـاغ . ما را به باغ انگور درآورد و خود برفـت. وقت انگور بود. روزی با جماعتی به زیارت وی رفتیم
دیگـری بـا وی . ای چند انگور برداشـتیکی از آن جماعت خوشه. بایست خوردیمکردیم و آن قدر انگور که می

و آن قصه را بگفت که از بعض علمای وقت واقع شده » .اندخدمت موالنا تا اجازت برداشنت نکرده«: گفت که
چـون خـادم ســفره . یکـی از آن جمـع از سـفرۀ وی تربکـی برداشـته بـود. بـود کـه جمعـی مهمـان وی شـده بودنـد

فالن «: گفت» .من به هیچ منکر حاضر نشدم«: خادم گفت» چرا نهی منکر نکردی؟«: برداشت، خادم را گفت



 

۳۱۹  

  ».ه را پیش وی بر تا آن را بر سفره اندازدسفر. کس بی اجازت زَلّه کرد
چـون . بعد از آن خـدمت موالنـا آمـد و بـرای مـا طعـام آورد. خادم سفره پیش وی برد تا زَلّه را بر سفره انداخت

کسی را که اجـازت «: در وقت بريون آمدن پیش در بایستاد و گفت. طعام خورده شد، اجازت مراجعت خواستیم
و آنچـه آن عـالم کـرده اسـت نیکـو نکـرده اسـت، . آن اجازت خوردن و بـردن همـه هسـتبه باغ درآمدن کردند، 

  ».توانست که درآخر بحل کند و آن زَلّه را به سفره باز نگردانداگرچه در اول اجازت نکرده بود می
اگـر  دروقت بازگشنت یکـی از ایشـان را در خـاطر گذشـته بـود کـه. یک بار دیگر با جمعی اتّفاق زیارت وی افتاد

 چون وی را خري یاد کردیم، آن شخص. باید که قدری کشمش تربک به من دهدخدمت موالنا را کرامتی هست می
: بـه خانـه درون رفـت و یـک طبـق مـویز بـريون آورد و بـه وی داد و گفـت» !یک سـاعت بـاش«: آواز داد که را
  ».باشدکه در باغهای ما کشمش نمی! معذور دار«

چنان وی را مغلـوب و مسـتغرق یـافتم کـه گـویی بـه خـود هـیچ شـعوری . گزاردمشام می یک بار پهلوی وی نماز
  .ایستاد گاهی دست راست باالی چپ نهاد و گاهی دست چپ باالی راستدر قیام که می. نداشت
در پـوران  لیلة یوم االثنني، العاشر من ذی القعدة، سـنة اثنتـني و سـتّني و ثمانمائـة و قـرب وی رحمه اللّه تعاىل تُوفّی
  .است

  موالنا ظهريالدّین خلوتی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۱۷
  .وی جامع بوده است میان علوم ظاهری و باطنی

  ».دانمدر زیر طاس فلک مثل ظهريالدّین کس نمی«: فرموده است کهموالنا زین الدّین ابوبکر تایبادی می
ت وی بـوده اسـت و شـیخ سـیف الـدّین در مرید شیخ سیف الدّین خلوتی است و پانزده سال در صحبت و خـدم

و شیخ سـیف . سنۀ ثالث و ثمانني و سبعمائه ازدنیا رفته است، و قرب وی در مزار خلوتیان است بر سر پل گازرگاه
گویند هرگاه درخـوارزم بـه ذکـر مشـغول شـدی آواز وی چهـار فرسـخ الدّین مرید شیخ محمّد خلوتی است که می

  .داشتهمعاصر وی بوده و با وی صحبت می برفتی و پهلوان محمود پکیار
چون قرآن را تمام بر استاد خواندم، حضرت رسـالت «: وی گفته است که. شیخ ظهريالدّین قاری سبعه بوده است

از اوّل تـا آخـر بـر وی ! قرآن را بـر مـن بخـوان! ظیهرالدّین: شبی در واقعه دیدم که گفت صلّی اللّه علیه و سلّم را
  ».خواندم
  .که وقتی در اربعني نشسته بود، چهارنوبت افطار کرد به آن گندم جوشیده، هر ده روز یک نوبتگویند 

از اولیاءاللّه «: گویند که هرگاه که به زیارت گازرگاه رفتی چون از پل گازرگاه درگذشتی، پای برهنه کردی و گفتی
  ».دارم که پای با نعلیم بر روی ایشان نهمشرم می

  .مائه از دنیا رفته و قرب وی در مزار خلوتیان است در جوار قرب شیخ ویدر تاریخ سنۀ ثمان

  شیخ بهاءالدّین زکریّا مولتانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۵۱۸
بعـد از آن کـه مـدت پـانزده سـال بـه درس و افـادۀ علـوم . وی تحصیل علوم ظاهری و تکمیل آن کرده بوده است

کردند، عزیمت حج کرد و در وقت مراجعـت از حـج و فضال استفاده میمشغول بود، و هر روز هفتاد تن از علما 
نـزول کـرد و مریـد شـد و ایـن همـه  قدّس اللّه تعـاىل سـرّه در خانقاه شیخ شهاب الدّین سهروردی. به بغداد رسید

بعـد از و . شیخ شیخ فخر الدّین عراقی و امريحسینی است، رحمهما اللّـه تعـاىل. منزلت و کمال از آن آستانه یافت
وی قایم مقام وی در مسند ارشاد، فرزند وی شیخ صـدرالدّین بـوده اسـت و امـري حسـینی در کتـاب کنزالرّمـوز در 



 

۳۲۰  

  :مدحت هردوشان گفته است
 شـــــــیخ هفـــــــت اقلـــــــیم قطـــــــب اولیـــــــا
ـــــــن ـــــــت بهـــــــای شـــــــرع و دی  مفخـــــــر ملّ
 از وجــــــــــود او بــــــــــه نــــــــــزد دوســــــــــتان
 مــــــن کــــــه روی از نیــــــک و از بــــــد تــــــافتم

ــــرد ا ــــرون ب ــــون ب ــــتی چ ــــت هس ــــانرخ  ز می
 آن بلنـــــــــــــــد آوازۀ عـــــــــــــــالم پنـــــــــــــــاه
 صـــــدر دیـــــن و دولـــــت، آن مقبـــــول حـــــق

 

 واصــــــــــل حضــــــــــرت نــــــــــدیم کربیــــــــــا
 جــــــان پــــــاکش منبــــــع صــــــدق و یقــــــني
ــــــــتان ــــــــده هندوس ــــــــأوی ش ــــــــت الم  جّن
ـــــــــولش یـــــــــافتم  ایـــــــــن ســـــــــعادت از قب
 کـــــــــرد پـــــــــروازی همـــــــــایش زآشـــــــــیان
 ســــــرور عصــــــر، افتخــــــار صــــــدر و گــــــاه
 نــــه فلــــک بــــر خــــوان جــــودش یــــک طبــــق

  

  م خالدی دهلوی، یُعرف بشیخ نظام الدّین اولیا، قدّس سرّهشیخ نظام الدّی -۵۱۹
برد، چون بعد از تحصیل علوم دینی و تکمیل آن، شبی در جامع دهلی به سر می. وی از مشاهري مشایخ هند است
ــاره ب ــه من ــؤذن ب ــن آیــت وقــت ســحر م ــد، ای ــد کــهرآم ــم «: برخوان ــأل ــذینَ نِّأی ــ لِّل ــوبُهُمْ لِ ــعَ قُلُ ــوا أنْ تَخْشَ ذِکْرِ امنُ

چـون . چون آن را بشنید، حال بر وی متغري شد و از هر جانبی بر وی انـوار ظـاهر شـدن گرفـت) حدید/۱۶(»اللّهِ؟
بامداد شد، بی زاد و راحله روی به دریافت مالزمت و خدمت شیخ فرید الدّین شکر گنج نهاد و آنجا مرید گشـت 

  . و به مرتبۀ کمال رسید
آنجا به تعلیم طلبۀ علـم و تربیـت طبقـۀ . یگران داده به دهلی مراجعت فرمودخدمت شیخ وی را اجازت تکمیل د

  .اهل ارادت اشتغال نمود و حسن و خسرو دهلوی هر دو مرید ویند
شیخ فرید الدّین خرقه از خواجه قطب الدّین بختیار کاکی دارد و وی از خواجه معني الدّین حسـن سـنجری و وی 

حـاجی شـریف رنـدنی و وی از شـیخ االسـالم قطـب الـدّین مـودود چشـتی، از خواجـه عثمـان هـارونی و وی از 
  .رحمهم اللّه تعاىل

پیش نظام الدّین آمد و قصّۀ گم شدن برات را بـه . م کردگ که مبلغی کثري در آنجا نوشته بود گویند شخصی براتی
بخـر و بـه روح شـیخ فریـد ایـن را حلـوا «: شیه یک درم به وی داد که. عرض رسانید و اظهار تحري و اضطرار کرد

چون آن شخص درم را به حلواگر داد، حلواگر قـدری حلـوا در کاغـذی پیچیـد و بـه وی » !الدّین به درویشان ده
  .چون نیک نگاه کرد، آن کاغذ برات گم شدۀ وی بود. داد

مطالبه  چون وقت. و این نزدیک است به آن که مردی صد دینار پیش کسی داشت و در آن باب حجتی گرفته بود
مـن پـريم و شـريینی دوسـت «: شـیخ گفـت. پیش شیخ بُنان حمّال آمد و التماس دعا کـرد. رسید، حجت را نیافت

شـیخ . آن مرد حلوا بخرید و در کاغذ پیچیده پیش شیخ آورد» !برو یک رطل حلوا برای من بخر تا دعا کنم. دارم
جت را بستان و حلوا را برب و به خورد کودکان ح«: پس گفت. باز کرد، حجت وی بود» !کاغذ را باز کن«: گفت

  .هر دو را برگرفت و برفت» !خود ده
به خدمت شیخ صدرالدّین فرزنـد . گویند تاجری را از مولتان دزدان در راه غارت کردند و رأس المال وی بربدند

کـرد بـه شـیخ  و التمـاس سـفارش» .عزیمـت دهلـی دارم«: رفت کـه که صاحب سجاده بود شیخ بهاءالدّین زکریا
التمـاس وی را مبـذول  شـیخ صـدرالدّین. نظام الدّین که آنجا التفات نماید که وی را سرمایۀ تجارت به دست آید

: داد و گفـت داد، شیخ خـادم را آواز چون به دهلی رسید و رقعه را به شیخ نظام الدین. داشت و رقعه ای نوشت
خادم روز دیگـر » !سد در راه این عزیز نهادیم، تسلیم وی کنفردا از اول بامداد تا وقت چاشت هر فتوحی که ر«

وقـت چاشـت را دوازده هـزار تنگـه در . کـردرسـید تسـلیم وی مـیآن شخص را جایی بنشاند، و هر فتوح کـه مـی



 

۳۲۱  

  .حساب آمد، برداشت وبرفت
در برابر شیخ نشسته  قلندری. وقتی سلطان عالءالدّین محمّد شاه خلجی مِیْزری از زر و جواهر پر نذر شیخ فرستاد

شـیخ . قلنـدر بـازپس گشـت» !امّا تنهـا خوشـرتک«: شیخ گفت» .ألهَدایا مُشْتَرک! ایّها الشّیخ«: بود، پیش آمد که
است که میزر را بردارد، قـوت وی وچون قلندر خ» .که مقصود آن بود که ترا تنها خوشرتک! پیش آی«: فرمود که

  .یخ محتاج شدبه حمل آن وفا نکرد به مددکاری خادم ش
شانه در طاق بود و کسی نزدیک آن نبود که شانه را به . وقتی تجدید وضو کرده بود، خواست که محاسن شانه کند

  .شانه از طاق بجست و خود را به دست شیخ رسانید. دست شیخ دهد

  شیخ ابوعبداللّه الصّومعی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۲۰
زهّاد ایشان بود و مر او را احوال عاىل و کرامـات ظـاهر بـود و جمـاعتی از  وی از بزرگان مشایخ گیالن و رؤسای
از بـرای  سبحانه و تعـاىل مستجاب الدّعوه بود، وقتی که در غضب شدی حقّ. بزرگان مشایخ عجم را دریافته بود

 کـردی چنان کردی و به هـر چیـز کـه پـیش از وقـوع آن خـرب تعاىل وی زود انتقام کشیدی و هرچه خواستی خدای
  .واقع شدی چنانچه خرب کرده بودی

نزدیک به سـمرقند جمـاعتی سـواران بـه غـارت . جماعتی از اصحاب وی به قصد تجارت به سمرقند رفته بودند
جماعت تاجران شیخ ابوعبداللّه را آواز دادند دیدند کـه در میـان ایشـان ایسـتاده اسـت و مـی. ایشان بريون آمدند

همۀ سواران متفرق شدند وهیچ کس نتوانست » !ربُّنَا اللّه، دور شوید ای سواران از میان ماسُبُّوحٌ قُدُّوسٌ «: گوید
بعضی بـه کوههـا افتادنـد و بعضـی بـه وادیهـا، و دو تـن از ایشـان بـا یکـدیگر جمـع . که اسب خود را نگاه دارد

چـون بـه گـیالن بازگشـتند و . فتنـدبعد از آن شیخ را در میان خود طلبیدنـد نیا. از شرّ ایشان برستند. نتوانستند شد
  ».شیخ هرگز از میان ما غایب نشد«: قصه را باز گفتند، اصحاب شیخ گفتند

  شیخ محیی الّدین عبدالقادر الجیلی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۵۲۱
ري، علوی بود حسنی، نبريۀ ابوعبداللّه صومعی است از جانب مادر و مـادر وی، اُمُّ الخـ. کنیت وی ابومحمّد است

چون فرزند من عبدالقادر متولـد شـد، هرگـز در روز «: أَمَةُ الجبّار، فاطمة بنت ابي عبداللّه الصّومعی گفته است که
امـروز «: از مـادر وی پرسـیدند، گفـت. یک بار هالل ماه رمضان به جهت ابر پوشیده مانـد» .رمضان شري نخورد

  .رمضان بوده است آخر معلوم شد که آن روز» .عبدالقادر شري نخورده است
  .والدت وی در سنۀ احدی و سبعني و اربعمائة بوده است، و وفات وی در سنۀ احدی و ستّني و خمسمائة

روز عرفه به صـحرا بـريون رفـتم و دنبـال گـاوی گـرفتم بـه جهـت حراثـت، آن گـاو روی . خُرد بودم«: وی گفته که
 بِهــذا أُمِــرَتَ، برتســیدم، بازگشــتم و بــه بــام ســرای خــود مــا لِهــذا خُلِقْــتَ وَال! یــا عبــدالقادر: بــازپس کــرد و گفــت

کـن و  تعـاىل مرا در کار خدای: پیش مادر خود رفتم و گفتم. حاجیان را دیدم که در عرفات ایستاده بودند.برآمدم
 با وی. از من سبب آن داعیه را پرسید! اجازت ده تا به بغداد روم و به علم مشغول شوم و صالحان را زیارت کنم

چهل دینار را برای برادر مـن . بگریست و برخاست و هشتاد دینار بريون آورد که مرياث پدر من مانده بود. بگفتم
گذاشت و چهل دینار را در زیر بغل من در جامۀ من دوخت، و مرا اذن سفر کرد و مرا عهد داد بر صدق در جمیع 

از تـو بربیـدم و تـا قیامـت روی تـرا  تعـاىل رای خدایبرو که ب! ای فرزند: احوال و به وداع من بريون آمد و گفت
  . نخواهم دید
چون از همدان بگذشتیم، شصت سوار بريون آمدنـد و قافلـه را . ای اندک به جانب بغداد توجه نمودممن با قافله



 

۳۲۲  

بـا خـود چـه داری؟ ! ای فقري: ناگاه یکی از ایشان به من بگذشت و گفت. بگرفتند، و هیچ کس مرا تعرض نکرد
گمان برد که مگر من استهزا . در جامۀ من دوخته است در زیر بغل من: کجاست؟ گفتم: گفت. چهل دینار: گفتم
  .و دیگری به من رسید و همان پرسید و همان جواب شنید. مرا بگذاشت و برفت. کنممی

مرا . دند با وی بگفتنداو نیز مرا بگذاشت و برفت و هر دو پیش مهرت ایشان به هم رسیدند و آنچه از من شنیده بو
: گفـت. چهـل دینـار: با خود چه داری؟ گفتم: پس گفت. کردندطلبید بر باالی تلّی که اموال قافله را قسمت می

. بفرمود تا جامۀ مرا بشکافتند و آنچه گفته بودم یافتند. در جامۀ من دوخته است در زیر بغل من: کجاست؟ گفتم
داده بود بر صدق و راسـتی و مـن در  مادر من مرا عهد: اف کردی؟ گفتمترا چه بر این داشت که اعرت: پس گفت

چندین سـال اسـت کـه مـن در عهـد پروردگـار خـود : پس مهرت ایشان بگریست و گفت. کنمعهد وی خیانت نمی
تو در قطع طریق مهرت ما بودی، اکنون در توبه : پس اصحاب وی گفتند که. ام و بر دست من توبه کردخیانت کرده

همه بر دست من توبه کردند و آنچه از قافله گرفته بودند باز دادند و اول تایبان بر دست من ایشـان ! هرت ما باشم
  ».بودند

وی در سنۀ ثمان و ثمانني و أربعمائه به بغداد رسید و به جد تمام بـه تحصـیل علـوم مشـغول شـد، اول بـه قرائـت 
و به اندک روزگاری بر . پیش بزرگانی که در آن زمان متعني بودند قرآن و بعد از آن به فقه و حدیث و علوم ادبیّه،

  .اقران خود فایق شد و از اهل زمان خود متمیز گشت، و در سنۀ احدی و عشرین و خمسمائه مجلس وعظ نهاد
ا « :رحمـه اللّـه تعـاىل وی را کرامات ظاهر و احوال و مقامات عاىل بوده است و فی تـاریخ االمـام الیـافعی و امـّ

فخارجةٌ عن الحَصْر، وقد أخْبَرَنی مَنْ أدْرَکْتُ مِـنْ أَعْـالم االئّمـةِ انّ  عنه یعنی الشّیخ عبدالقادر، رضی اللّه کراماته
  ».کراماته تَواتَرتْ او قَرُبَتْ منَ التَّواتُرِ، و معلومٌ باألتّفاقِ انّه لم یَظْهَرْ ظهورُ کراماتِه لِغَیْره من شُیوخِ األفاقِ

عهد کرده بودم که نخورم تـا نخوراننـد و لقمـه در  تعاىل یازده سال در یک برج بنشستم و با خدای«: کهوی گفته 
بعـد از چهـل روز شخصـی آمـد و . یک بـار چهـل روز هـیچ نخـوردم. دهان من ننهند و نیاشامم تا مرا نیاشامانند

واللّه که از : گفتم. تد از بس گرسنگینزدیک بود که نفس من بر باالی طعام اف. قدری طعام آورد و بنهاد و برفت
: گویـدکنـد و بـه آواز بلنـد مـیشنیدم که از باطن مـن کسـی فریـاد مـی. ام برنگردمبسته تعاىل عهدی که با خدای
ــه تعــاىل ناگــاه شــیخ ابوســعید مخزومــی! الجــوع الجــوع : آن آواز را شــنید و گفــت. بــه مــن بگذشــت رحمــه اللّ

ن قلق و اضطراب نفس است و اما روح برقرار خود اسـت در مشـاهدۀ خداونـد ای: این چیست؟ گفتم! عبدالقادر
اس خضـر. بريون نخـواهم رفـت: من در نفس خود گفتم. و برفت! به خانۀ ما بیا: گفت. خود علیـه  ناگـاه ابوالعبـّ

و انتظـار رفتم دیدم که ابوسعید بر در خانـۀ خـود ایسـتاده اسـت ! برخیز و پیش ابوسعید رو: درآمد و گفت السّالم
بایست گفت؟ پـس مـرا بـه خانـه آنچه من ترا گفتم بس نبود که خضر را نیز می! ای عبدالقادر: گفت. بردمن می

بعـد از آن مـرا خرقـه پوشـانید و . نهـاد تـا سـري شـدمدرآورد و طعامی که مهیا کرده بود لقمه لقمه در دهان من می
  ».صحبت وی را الزم گرفتم
لّی لَبَسَ الخرقةَ من یدِ الشّیخ أبی سعید المبارک بن علی یدر بن أبی صالح بن عبداللّه الجالشّیخ ابومحمّد عبدالقا

المخزومیّ، و هو لبسها من ید الشّیخ أبی الحسن علی بن محمد بن یوسف القُرَشّي الهَکّارّی و هـو لبسـها مـن یـد 
د بن عبدالعزیز التّمیمّی و هو من ید الشّیخ الشّیخ أبی الفرج الطّرسوسیّ، و هو من ید الشّیخ أبی الفضل عبدالواح

  .أبی بکر الشِّبلیّ، قدّس اللّه تعاىل ارواحهم
صحبت : گفت. بودم، شخصی به من آمد که وی را هرگز ندیده بودموقتی که در سیاحات می«: و هم وی گفته که

یـک . جا بنشني تا من بیـایماین: گفت. نکنم: گفتم. به شرط آن که مخالفت نکنی: گفت. آری: خواهی؟ گفتممی
از اینجـا نـروی تـا : ساعتی نزدیک من بنشست، پس برخاست و گفت. پس باز آمد، من همانجا بودم. سال برفت
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از : سـاعتی دیگـر بنشسـت و برخاسـت و گفـت. پس باز آمد، مـن همانجـا بـودم. من بیایم، یک سال دیگر برفت
مـن خضـرم، مـرا : باز آمد و با خـود نـان و شـري آورد و گفـتپس . یک سال دیگر برفت. اینجا نروی تا من بیایم

  ».با هم به بغداد درآمدیم! برخیز و به بغداد درآی: گفت. آن را بخوردیم. فرمودند که با تو طعام خورم

  شیخ حَمّاد دَبّاس، رحمه اللّه تعاىل - ۵۲۲
اً، و فُـتِ. وی از جملۀ مشایخ شیخ محیی الدّین عبدالقادر است ح علیـه بـابُ المعـارفِ و األسـرار و صـار کـان أمّیـّ

  .قُدْوَةً لِلْمشایخِ الکبار
چـون . روزی به ادب تمام در صحبت وی نشسته بود. بودشیخ عبدالقادر جوان بود، و در صحبت شیخ حماد می

این عجمی را قدمی است که در وقت وی برگردن همـۀ اولیـا خواهـد «: برخاست و بريون رفت، شیخ حماد گفت
و هراینه آن را بگوید و همۀ اولیا گردن . قَدَمي هذِه عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَيلٍّ لِلّهِ: هراینه مأمور شود به آن که بگوید بود و
  ».نهند

  .توفّی الشیّخ الحمّاد فی شهر رمضان، سنة خمس و عشرین و خمسمائة
تم، و ابـن سـقّا در آن وقـت رفیـق مـن در طلب علم به بغداد رف«: یکی از علمای شام، عبداللّه نام، گفته است که

کردیم و در آن وقت در بغداد عزیـزی بودیم و زیارت صالحان میبود در نظامیّۀ بغداد و به عبادت مشغول میمی
خواهـد پنهـان هرگـاه کـه مـی ،شودخواهد پیدا میگفتند که هر وقت میگفتند وی غوث است و نیز میبود که می

: ابن سقّا در راه گفـت. به زیارت غوث رفتیم و وی هنوز جوان بود و شیخ عبدالقادرپس من و ابن سقا . شودمی
. گویـدای خواهم پرسید تا ببینم چه میاز وی مسأله: ای خواهم پرسید که جواب آن نداند و من گفتماز وی مسأله

. برمو انتظار برکات وی میروم من پیش وی می. که ازوی چیزی پرسم! معاذاللّه! معاذاللّه: شیخ عبدالقادر گفت
پس از . یک ساعت بودیم دیدیم که بر جای خود نشسته است. چون بر وی درآمدیم، وی را بر جای خود ندیدیم

پرسـی کـه جـواب آن نـدانم؟ آن ای مـیاز من مسـأله! وای تو ای ابن سقّا: سر خشم در ابن سقّا نگریست و گفت
  .این است و جواب آن این مسأله
پرسـی ای مـیاز من مسأله! ای عبداللّه: بعد از آن به من نگریست و گفت. زنده آتش کفر در تو زبانه میبینم کمی

هراینه که فرو گريد ترا دنیا تا به دو گوش، بـا مـن . گویم؟ آن مسأله این است و جواب آن اینبینی که چه میو می
ای : به خود نزدیک نشاند و گرامی داشت و گفت بعد از آن به شیخ عبدالقادر نگریست و وی را. بی ادبی کردی

بینم ترا در بغداد کـه بـه گویا که می. خدای و رسول خدای را خشنود ساختی، به ادبی که نگاه داشتی! عبدالقادر
ی خـود را بینم اولیای وقت ترا که همـه گردنهـاقَدَمي هذِه عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَىلٍّ لِلّهِ، و می: گوییای و میمنرب برآمده
  .پس در همان ساعت غایب شد و بعد از آن هرگز وی را ندیدیم. اند اجالل و اکرام تراپست کرده

و هرچه نسبت به شیخ عبدالقادر گفت واقع شد، و ابن سقّا به تحصیل علوم اشتغال بلیـغ نمـود و بـر اقـران خـود 
همـه را  ،ی نصرانی را با وی مناظره فرمودخلیفه وی را به رسالت به ملک روم فرستاد، ملک روم علما. فایق شد

وی را از ملـک . ملک را دخرتی بود خـوبروی، بـه وی مفتـون شـد. در نظر ملک بزرگ نمود. الزام و اقحام کرد
پس ابن سقّا کالم غـوث را . اجابت کرد، دخرت به وی داد. به شرط آن که نصرانی شوی: گفت. خواستگاری کرد

وی رسید به سبب وی رسید و اما من چون بـه دمشـق رفـتم، نورالـدّین شـهید مـرا بـر  یاد کرد و دانست که آنچه به
  ».تولیت اوقاف اکراه کرد و دُنیا روی به من نهاد و سخنی که غوث در حق من گفته بود راست شد

: گفت و عامّۀ مشایخ قریب به پنجاه تن حاضر بودند، از آن جملـهروزی شیخ عبدالقادر در رباط خود مجلس می
شیخ علی هیتی بود و شیخ بقابن بطّو، و شـیخ ابوسـعید فیلـوی و شـیخ ابوالنجّیـب سـهروردی، و شـیخ جـاکري، و 
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: گفـت در اثنـای سـخن گفـتشیخ سـخن مـی. قضیب البان موصلی و شیخ ابوالسعود و غري ایشان از مشایخ کبار
منرب برآمد و قدم مبارک شیخ را بگرفـت و بـر گـردن خـود شیخ علی هیتی به » .قَدَمي هذِه عَلی رَقَبَةِ کُلِّ وَىلٍّ لِلّهِ«

  .نهاد و به زیر دامن شیخ درآمد و سایر مشایخ گردنهای خود پیش داشتند
سبحانه  قَدَمي هذِهِ عَلی رَقَبَةِ کُلٍّ وَىلِّ لِلّهِ، حضرت حقّ: چون شیخ عبدالقادر گفت«: شیخ ابوسعید فیلوی گفته که

ای از مالیکۀ مقربني به محضر اولیـای بر دست طایفه صلّی اللّه علیه و سلّم و رسول بر دل وی تجلی کرد و تعاىل
متقدّمني و متأخّرین که آنجا حاضر بودند، احیا به اجساد خود و اموات به ارواح خود، خلعتـی در وی پوشـانید و 

ر روی زمني هـیچ وىل نمانـد مالیکه و رجال غیب مجلس وی را در میان گرفته بودند و صفها در هوا ایستاده، و ب
  .اند که یک کس از عجم تواضع نکرد حال وی از وی متواری شدو بعضی گفته» .مگر که گردن خود را پست کرد

  شیخ صَدَقه بغدادی، رحمه اللّه تعاىل -۵۲۳
وی را . بـه خلیفـه رسـانیدند. آمـدگفت که به حسب ظاهر شرع بـر وی مؤاخـذه مـیروزی شیخ صَدَقه سخنی می

دست آن کس که » !واشیخاه«: چون سر وی را برهنه کردند، خادم وی فریاد برآود که. حضار فرمود تا تعزیر کنندا
و چون خلیفه آن را مشاهده کرد بر وی نیز هیبـت . قصد ضرب وی کرده بود شل شد و هیبتی بر وزیر مستوىل شد

بدالقادر درآمد دید که مشایخ و سایر مـردم منتظـر از آنجا به رباط شیخ ع. استیال یافت، بفرمود که وی را بگذارند
بیامد و در میان مشایخ بنشست، چـون شـیخ بـريون آمـد و بـه منـرب بـاال . اند که بريون آید و سخن گویدشیخ نشسته

رفت، هیچ سخن نگفت و قاری را هم نگفت که چیزی بخواند، اما مردم را وجدی عظیم دریافت و حالتی قـوی 
  .فرو گرفت
شیخ عبـدالقادر روی » شیخ چیزی نگفته و قاری هیچ نخوانده، این وجد از چیست؟«: قه با خود گفتشیخ صد

یکی از مریدان من از بیت المقدس به اینجا به یک گام آمده است و بـر دسـت مـن ! یا هذا«: به وی کرد و گفت
بیت المقدس به یک گام بـه  کسی که از«: شیخ صدقه با خود گفت» .توبه کرده، امروز حاضران در مهمانی ویند

وی ! یـا هـذا«: شیخ روی به وی کـرد و گفـت» بغداد آید، وی را از چه توبه باید کرد و به شیخ چه حاجت دارد؟
راه  سـبحانه و حاجـت وی بـه مـن آن اسـت کـه وی را بـه محبـت حـقّ. کند از آن که دیگـر در هـوا نـرودتوبه می
  ».نمایم

  رحمه اللّه تعاىل شیخ سیف الّدین عبدالوهّاب، -۵۲۴
هیچ ماهی از ماهها نبودی مگر که پیش از آن که نو شدی بیامـدی «: وی فرزند شیخ عبدالقادر است، وی گفته که

اگر چنانچه در وی بدی و سختی مقدر شـده بـودی در صـورتی نـاخوش بیامـدی و اگـر نعمـت و . پیش والد من
جمعـه سـلخ جمـادی األخـری، سـنۀ سـتّني و خمسـمائه آخر روز . خريی مقدر شده بودی در صورتی نیکو بیامدی
من مـاه ! السّالم علیک یا وىلّ اللّه: جوانی خوبروی درآمد و گفت. جمعی از مشایخ در صحبت وی نشسته بودند

در آن مـاه رجـب هـیچ ندیدنـد . ام تا ترا تهنیت گویم و در من هیچ بـدی و سـختی مقـدر نشـده اسـترجبم، آمده
  .وییمردم، مگر خري و نیک

. مـن شـهر شـعبانم! السّالم علیک یا وىل اللّه: چون روز یکشنبه آمد سلخ رجب، شخصی کریه المنظر آمد و گفت
آمدم که ترا تهنیت گویم، مقدر شده است در من موت و فنای خلق در بغداد و گرانی در حجاز و قتل و کُشـش در 

روز دوشنبه . شیخ در ماه رمضان چند روز بیمار شد .چون ماه شعبان آمد، هرچه هرجا گفته بود واقع شد. خراسان
بیســت و نهــم رمضــان جمعــی از مشــایخ پــیش وی حاضــر بودنــد، چــون شــیخ علــی هیتــی و شــیخ نجیــب الــدّین 
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آمـده. من ماه رمضـانم! السّالم علیک یا وىلَّ اللّه: بَها و وقار تمام درآمد و گفت شخصی با. سهروردی و غريهما
پـس . آنچه بر تو مقدر شده بود در من و وداع کنم ترا کـه ایـن آخـر اجتمـاع مـن اسـت بـا تـو ام که اعتذار کنم از

  ».در ربیع االخر سال دوم از دنیا برفت و رمضان دیگر را درنیافت. بازگشت
شـیخ اهـل مجلـس . وی را خواب گرفت. گفت و شیخ علی هیتی در برابر شیخ نشسته بودروزی شیخ مجلس می

. نگریسـتو از منرب فرود آمد و پیش شیخ علـی هیتـی بـه ادب بایسـتاد و در وی مـی» !اشیدخاموش ب«: را گفت
شـیخ » .آری«: گفـت» درخواب دیدی؟ صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت نبّی را«: شیخ گفت. شیخ علی بیدار شد

بعـد از آن از  ».به مالزمت تـو«: گفت» به چه چیز وصیت کرد ترا؟. من برای وی به ادب ایستاده بودم«: گفت
: شـیخ علـی گفـت» .مـن از بـرای وی بـه ادب ایسـتادم«: شیخ علی پرسیدند از معنی آنچه شیخ فرمـوده بـود کـه

  ».دیددیدم وی به بیداری میآنچه من به خواب می«
هِ: کانَ مِن مشـایخِ البَطـائح، و مجملـةِ کراماتـه قدّس سرّه و این شیخ علی هیتی  األسَـد إلیـه  مَـنْ ذَکَـرَهُ عنـدَ تَوَجـُّ

  .إنْصَرَفَ عنه، ومَنْ ذَکَرَهُ فی أرضٍ مبقّاة إندفعَ الْبَقُّ عنه، باذن اللّه تعاىل

  شیخ ابومحمّد عبدالّرحمان الطَّفْسُونَجی، رحمه اللّه تعاىل -۵۲۵
» .قاًـُیْنَ الطُّیُورِ أَطْوَلُهُمْ عُنبَیْنَ األولیاءِ کَالکُرْکيِّ بَ أنـَا «: بر منرب گفت که از توابع بغداد است جـَسونـْفـَروزی در ط

ت که در آن نواحی بود به مجلس وی ه جنّکه از اصحاب شیخ عبدالقادر بود، از دِ شیخ ابوالحسن علی بن احمد
شـیخ عبـدالرّحمان خـاموش » .مرا بگذار که با تو کشتی گـريم«: برخاست و دلق را از سر برکشید و گفت آمده بود

: و وی را فرمـود کـه» .بیـنمنمـی تعـاىل یک سر موی در وی خـاىل از عنایـت اللّـه«: فتشدو اصحاب خود را گ
پس روی به جانب ده جنـت کـرد » .گردمام به آن باز نمیمن از آنچه بريون آمده«: گفت» .دلق خود را بپوشد«

و در راه وی را با جامه زوجۀ وی در آن ده بشنید » !جامه بیار که بپوشم! ای فاطمه«: و زوجۀ خود را آواز داد که
  .پیش آمد

مـن ذکـر «: گفـت» .شـیخ مـن، شـیخ عبـدالقادر«: گفت» شیخ تو کیست؟«: پس شیخ عبدالرّحمان وی را گفت
و » .چهل سال است که در درکات باب قدرتم، هرگز وی را آنجـا ندیـدم. مگر در زمني. امشیخ عبدالقادر نشنیده

رساند روید پیش شیخ عبدالقادر و بگویید که عبدالرّحمان سالم می به بغداد«: جماعتی از اصحاب خود را گفت
  ».چهل سال است که من در درکات باب قدرتم، آنجا ترا ندیدم الدَاخِالً وَالخَارِجاً: گوید کهو می

ــه ــدالقادر همــان وقــت بعــض اصــحاب را گفت ــه طفســونج و در راه شــما را اصــحاب شــیخ «: شــیخ عب برویــد ب
! ایشـان را بـا خـود بازگردانیـد. نجی پیش خواهند رسید که به رسالت پیش من فرسـتاده اسـتعبدالرّحمان طفسو

أنتَ فی الدَّرکاتِ و من هـوَ : گویدرساند و میعبدالقادر سالم می: چون به پیش شیخ عبدالرّحمان رسید، بگویید
فـی المُخـدَعِ، و أنـا فـی المُخْـدَع أدْخُـلُ فی الدّرکات الیَری مَن فی الحَضْرَةِ، و مَنْ هُو فی الحضـرةِ الیَـری مَـنْ 

ةُ فـی الوقـتِ الفُالنـيِّ علـی یَـدَی  وأخْرُجُ مِن بابِ السِّرِّ من حَیْثُ الترانی بأَمـارَةِ أن خَرَجَـتْ لـکَ الخِلْعَـةُ الفُالنیـّ
نیَّةِ لک علی یَـدَّی خَـرَجَ لـک و خَرَجَتْ لک و هی خِلْعَةُ الرِّضا، و بأَمارةِ خُروجِ التّشریفِ الفُالنی فی اللّیلَةِ الفُال

خِلْعَةَ الْوِالیَـةِ و  سبحانه هو تشریفُ الفَتْح، و بأَمارةِ أن أخْلَعَ عَلیک فی الدّرکات بمحضرٍ من إثنی عشرَ فلا وىلٍّ لِلّه
بـدالرّحمان در میانـۀ راه بـه اصـحاب شـیخ ع» .هی فَرَجیّةٌ خَضْراءُ طِرازُها سُـورةُ اإلخـالصِ، علـی یَـدَّی خَرَجَـتْ

صَـدَقَ الشّـیخُ عبـدالقادر، هـو «: گفـت. رسیدند ایشان را باز گردانیدند و رسالت به شـیخ عبـدالرحمان رسـانیدند
  ».سلطان الوقت و صاحب التّصرُّفِ فیه

: شـیخ حمـاد گفـت» .ام و هفتصد دینار را بضاعت دارمتجهیزقافلۀ شام کرده«: تاجری پیش حمّاد درآمد و گفت
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تـاجر بسـیار غمگـني از پـیش شـیخ » .شـویبرند و خود کشته میروی، مال ترا به غارت میسال می اگر در این«
برو که به سالمت خواهی رفت و «: گفت. شیخ عبدالقادر وی را پیش آمد، قصه را با او بگفت. حماد بريون آمد

  ».به غنیمت خواهی آمد و ضمان بر من
روزی به قضای حاجت به سقایه درآمد و . هزار دینار بفروخت آن شخص به سفر شام رفت و بضاعت خود را به

آن هزار دینار را بر طاقی نهاد و بريون آمـد و آن را فرامـوش کـرد و بـه منـزل خـود آمـد وی را خـواب گرفـت، در 
حرامیان قافلـه را غـارت کردنـد و اهـل قافلـه را کشـتند، و وی را نیـز شخصـی . ای استدر قافله«: خواب دید که

  .اثر خون بر گردن خود دید و الم آن ضربت در خود احساس کرد. از هیبت آن بیدار شد» .ی زد و کشته شدضربت
. به تعجیل رفت و آن را باز یافت و به بغداد مراجعـت کـرد. به خاطر وی آمد که هزار دینار را فراموش کرده است

یخ عبدالقادر را بینم سخن وی راست شـده اگر اول شیخ حماد را بینم وی بزرگرت است، و اگر ش«: با خود گفت
هفـده ! اول شیخ عبدالقادر را ببني که سخن وی حق است«: ناگاه شیخ حماد وی را در بازار دید، گفت» .است

درخواسته است که قتل تو که در بیداری مقدر شده بود به خواب بگذشت و تلـف مـال تـو بـر  تعاىل بار از خدای
گفـت آنچـه شـیخ حمـاد گفـت کـه هفـده بـار در خواسـته . شیخ عبدالقادر درآمد پس پیش» .فراموشی قرار یافت

ام تـا حـال چنـان سوگند به عزت معبود که هفده بار و هفده بار و هفده بار تا هفتاد بار درخواسته«: گفت. است
  ».شد که شیخ حماد گفت

علم کالم مشغول شـدم و چنـد کتـاب در جوانی به «: گفته که قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ شهاب الدّین سهروردی
. روزی عمّ من به زیارت شیخ عبدالقادر آمـد و مـن بـا وی بـودم. کرددر آن یاد گرفتم، و عمّ من مرا از آن منع می

دهد، و منتظر بـاش برکـات دیـدار خرب می تعاىل آییم که دل وی از خدایحاضر باش که بر مردی درمی: مرا گفت
را مـی هر چند وی. برادرزادۀ من، عمر، به علم کالم مشغول است! یا سیّدی: گفت چون بنشستم، عم من! وی را

. کتـاب فالنـی و کتـاب فالنـی: ای؟ گفـتمکدام کتاب حفظ کرده! ای عمر: شیخ گفت. ایستدگویم از آن باز نمی
همـۀ  تعاىل دایدست مبارک خود را به سینۀ من فرود آورد، واللّه که یک لفظ از آن کتب بر حفظ من نماند و خ

از پیش وی برخاسـتم زبـانی . مسایل آنها بر خاطر من فراموش گردانید، لیکن سینۀ مرا از علوم لدّنی مملو ساخت
  ».أنتَ آخِرُ المشهورینَ بِالعِراق! یا عمر: به حکمت ناطق، مرا گفت

  شیخ ابوعمرو الصَّریفینی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۲۶
ن آن بود که من شبی در صریفني به پشت افتاده بودم و روی در آسمان کرده، دیدم کـه بدایت کار م«: وی گفته که

و دیگری . سُبحانَ مَنْ عِنْدَهُ خَزائِنُ کُلِّ شَیْء وَما یُنَزِّلُهُ إلّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ: گفتگذرد، یکی میدر هوا پنج حمامه می
ةً عَلـی : گفـتثُمَّ هَدی و دیگری میسُبْحانَ مَنْ أعْطی کُلَّ شیء خَلْقَهُ، : گفتمی سُـبْحانَ مَـنْ بَعَـثَ األنْبیـاءَ حُجـَّ

هِ : گفـتو دیگـری مـی. خَلْقِهِ وَفَضّلَ عَلَیْهِمْ مُحَمَّداً، صَلَّی اللّهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ کُـلُّ مـايف الـدُّنْیا باطِـلٌ إلّـا مـا کـانَ لِلـّ
قُومُوا اِىل ربِّکُمْ، رَبٍّ کَـریمٍ یُعْطِـی الْجَزیـلَ وَیَغْفِـرُ الـذَّنْبَ ! فْلَةٍ عَنْ مَوْالکُمْیا أَهْلَ الْغَ: گفتوَلِرَسُولِهِ و دیگری می

  .الْعَظیمَ
چون با خود آمدم، دوسـتی دنیـا و آنچـه در دنیاسـت تمـام از دل مـن . چون من آن را دیدم و شنیدم، بیخود شدم

رهنمـایی  تعاىل ه خود را تسلیم شیخی کنم که مرا به خدایعهد کردم ک تعاىل چون بامداد شد، با خدای. رفته بود
: ناگاه پـريی نیکـو دیـدار بـا هیبـت ووقـار مـرا پـیش آمـد و گفـت. رومدانستم که کجا میکند و روان شدم و نمی
تو کیستی کـه نـام مـرا دانسـتی و مـن : جواب سالم وی باز دادم و سوگند بر وی دادم که! السّالم علیک یا عثمان

دوش مـردی را در صـریفني ! یا اباالعبّاس: گفت. پیش شیخ عبدالقادر بودم. من خضرم: ام؟ گفتترا ندیدههرگز 
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با خـدای عهـد ! مَرْحَباً بِکَ عَبْدي: ای رسیده است و قبوىل یافته و از باالی هفت آسمان وی را ندا آمد کهجذبه
  !پیش من آور به سوی وی رو، و وی را. کرده است که خود را تسلیم شیخی کند

فعلیک بمالزمة خدمته و تعظیم . عبدالقادر سیّدُ العارفنيَ و قِبْلَةُ الوافِدینَ فی هذا الوقتِ! یا عثمان: پس مرا گفت
وی را ندیـدم تـا . غایـب شـد علیـه السـالم من به خود حاضر نشدم مگر که خود را در بغداد دیدم و خضر. حرمتِه

بَـه مـوالهُ إلیـه بألْسِـنَةِ الطَّیْـرِ، وَجَمَـعَ لـه کثـرياً مـن مرحباً بمن جَذَ: گفت. مآمدقادر درپیش شیخ عبدال. هفت سال
ترا مریدی بدهد نام وی عبدالغنی بن نقطه که مرتبۀ وی بلندتر باشـد  تعاىل زود باشد که خدای! ای عثمان. الخري

  .به وی مفاخرت کند بر مالیکه تعاىل از بسیاری از اولیا، و خدای
ای بر سر من نهاد، خوشی و خنکی آن به دماغ من رسید و از دماغ به دل، ملکوت بر من کشـف طاقیه بعد از آن
گوینـد بـه اخـتالف لغـات و انـواع مـی سـبحانه و تعـاىل شنیدم که عالم و آنچه در عالم است تسبیح حـقّ. گشت
. زد عقـل مـن برقـرار بمانـد ای پنبه در دست داشت، بر منشیخ پاره. نزدیک بود که عقل من زایل شود. تقدیس

بعد از آن مرا چند ماه در خلوت نشاند، واللّه که مرا هیچ امـر ظـاهری و بـاطنی واقـع نشـد کـه پـیش از آن کـه مـن 
بگویم با من نگفت و به هیچ حال و مقام و مشاهده و مکاشفه نرسیدم که پیش از آن که به آن برسم مرا نگفت و 

از اخبـار وی بـه سـی سـال واقـع شـده و میـان خرقـه پوشـیدن مـن از وی و خرقـه مرا از چیزهایی خرب داد که بعد 
  ».پوشیدن این نقطه از من، بیست و پنج سال در میان شد و این نقطه چنان بود که فرموده بود

پیش شیخ عبدالقادر درآمدم و هنوز جوان بودم و با خـود کتـابی از علـوم فالسـفه همـراه «: یکی از علما گوید که
یـا فـالن، بِـىْٔسَ الرَّفیـقُ : شیخ بی آن که در آن کتاب نظر کند یا از من برپسد که آن چـه کتـاب اسـت، گفـت. داشتم

من عزیمت کردم کـه از پـیش شـیخ برخیـزم و آن کتـاب را در خانـه بگـذارم و ! برخیز و آن را بشوی! کِتابُکَ هذا
نکـرد، زیـرا کـه چیـزی از آن کتـاب دانسـته  دیگر با خود برندارم از ترس شیخ، و نفس من به شسنت آن مسـامحت

  .بودم و مرا محبتی به آن واقع شده بود
. مرا قوت برخاسنت نماند، چون کسی که وی را بند کرده باشند. شیخ به من نظر کرد. خواستم که به آن نیت برخیزم

. یک حـرف نوشـته نبـودآن را بگشادم همۀ اوراق آن را سفید دیدم که بر آن ! کتاب خود را به من ده: پس گفت
دیـدم کـه کتـاب . این کتاب فضایل قـرآن اسـت، و بـه مـن داد: اوراق آن را بگردانید و گفت. به دست شیخ دادم

: توبه کردی که به زبان نگویی آنچه در دل تو نباشد؟ گفتم: پس گفت. فضایل قرآن است به خوبرتین خطی نوشته
یاد گرفته بودم همه فراموش من شده بود، و هرگز تا این زمان به  برخاستم و هرچه از آن کتاب! برخیز: گفت. آری

  ».خاطر من نیامده است
در اثنای مجلس وی را تقاضای عظیم گرفـت، چنانکـه . روزی شخصی ابوالمعاىل نام در مجلس شیخ حاضر شد

نرب فرود آمـد، بـر شیخ یک پایه از م. به طریق استغاثه به جانب شیخ نظر کرد. مجال حرکت نماند و بی طاقت شد
ای ظـاهر شـد و ای دیگـر فـرود آمـد، بـا آن سـر دو دوش و سـینهپایـه. پایۀ اوّل سری همچون سر آدمـی پیـدا شـد

گفت شد تا صورتی شد بعینه مثل صورت شیخ و سخن میآمد و آن صورت زیادت میهمچنني پایه پایه فرود می
هـیچ کـس نمـی تعـاىل این را غري آن شخص و مَنْ شـاءَاللّه به آوازی مثل آواز شیخ و به کالمی مثل کالم شیخ، و

  .دید
شیخ آمد و بر باالی سر وی بایستاد، و آستني خود یا مِندیل خود بر سر آن شخص پوشید، آن شـخص خـود را در 

ای کلیـد همـراه داشـت، از آن بـا خـود دسـته. صحرایی یافت گشاده، در آنجا جویی آب و بـر کنـار جـوی درختـی
. بعد از آن وضو ساخت و دو رکعت نمـاز بگـزارد و سـالم داد. اویخت و به قضای حاجت مشغول شددرخت بی

شیخ آستني یـا مِنـدیل از سـر وی برداشـت خـود را در مجلـس دیـد و اعضـای وی از آب وضـوتر و تقاضـای وی 
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کس نگفت، و دسـته  خاموش بود و با هیچ. مدفوع شده و شیخ بر باالی منرب سخنگویان که گویا هرگز فرو نیامده
  .کلید را طلب کرد با خود نیافت

چهارده روز از بغداد راه رفتند بـه صـحرایی فـرود . پس بعد از مدتی وی را به جانب بالد عجم عزیمت سفر شد
مانـد کـه آن روز برخاست تا وضویی سازد دیـد کـه آن صـحرا بـه آن صـحرا مـی. آمدند که آنجا جوی آب روان بود

چون اندکی برفت، به آن موضع رسید کـه آن روز وضـو سـاخته بـود و آن . آن جوی به آن جویوضو ساخته بود و 
. چون به بغداد بازگشت، پیش شـیخ رفـت تـا آن قصـه را بازگویـد. درخت را یافت دسته کلید وی از آنجا آویخته

  »!ایم این را با کسی مگویتا ما زنده! یا ابالمعاىل«: شیخ گوش وی را بگرفت و گفت
ادرو بسـیار بیسـتاد،  رحمـه اللّـه زی شیخ با جماعتی از فقها و فقرا به زیارت گورستان رفت، و پیش قرب شـیخ حمـّ

بعد از آن بازگشت و آثار بهجت و سرور در روی مبارک وی ظـاهر بـود، از ایشـان پرسـیدند . چنانکه هوا گرم شد
تی روز جمعه بـا شـیخ حمـاد و اصـحاب وق«: گفت» سبب ایستادن پیش قرب شیخ حماد این همه چه بود؟«: که

رفتیم، چون به سر پلی رسیدیم، شیخ حماد دست بر مـن زد و مـرا در آب انـداخت و هـوا وی به مسجد جمعه می
دست باال داشتم تـا آن اجـزا . در غایت خنکی بود و من جبّۀ پشمینه پوشیده بودم و در آستني من جزوی چند بود

از آب برآمدم و جبّۀ خود را بیفشردم و در عقب ایشان برفتم و بسیار سرما . برفتند ایشان مرا بگذاشتند و. تر نشود
مـن وی را : فت کهایشان را منع کرد وگ. سخنی گفتندچون به ایشان رسیدم، اصحاب وی در باب من . یافته بودم

  ».جنبدبینم که از جای نمیرنجانیدم تا وی را آزمایش کنم، وی را کوهی می
ای مرصّـع بـه جـواهر پوشـیده و برسـر وی تـاجی از یـاقوت و در مروز وی را در قرب وی دیدم، حلّـها«: پس گفت

. بـرددست وی سِوارها از زر و در پای وی نعلني از زر، اما دسـت راسـت وی از کـار رفتـه بـود و فرمـان وی نمـی
تـوانی کـه آن را از مـن هـیچ . ایـن آن دسـت اسـت کـه بـه آن تـرا در آب انداختـه بـودم: این چیست؟ گفت:گفتم

 پـس بیسـتادم و از خـدای. درخواه که آن را بـه مـن بـاز دهـد تعاىل پس از خدای: گفت. آری: درگذرانی؟ گفتم
درخواسـتند کـه سـؤال مـرا در حـقّ وی  تعـاىل درخواستم و پنج هزار از اولیاء اللّه در قربهای خود از خدای تعاىل

دسـت وی را بـه وی بـازداد و بـه آن دسـت مـرا مصـافحه  تعـاىل ایکردم، چندان که خدپس سؤال می. قبول کند
  ».کرد

چون این سخن در بغداد مشهور شد، مشایخ بغداد و صوفیّه از اصحاب شیخ حماد جمع شدند تا شیخ عبدالقادر 
به مدرسۀ شیخ آمدند، امـا از هیبـت شـیخ هـیچ کـس نتوانسـت کـه سـخن . را به تحقیق آنچه گفته بود مطالبه کنند

ام بـر زبـان ایشـان ظـاهر دو تن از مشایخ اختیـار کنیـد تـا تحقیـق آنچـه گفتـه«: شیخ آغاز سخن کرد و گفت. یدگو
ایشان اتفاق کردند بر شیخ ابویعقوب یوسف بن ایّوب الهمدانی که وی آن روز به بغـداد بـود، و بـر شـیخ » .شود

و وی مقیم بغداد بود و هر دو از ارباب کشف  قدّس اللّه تعاىل روحهما ابومحمد عبدالرّحمان بن شعیب الکردیّ
ما مهلت دادیم تا جمعۀ دیگـر کـه ببینـیم کـه بـر زبـان ایشـان چـه «: پس آن جماعت گفتند. و احوال بزرگ بودند

و سر در پیش افکند و ایشان نیز » .از جای خود برمخیزید تا این امر محقق شود«: شیخ فرمودند» .شودظاهر می
چـون بـه . آیـدناگاه از بريون مدرسه آواز برآمد، دیدند که شـیخ یوسـف بـه شـتاب تمـام مـی .سر در پیش افکندند
زود بـه مدرسـۀ ! ای یوسـف: شیخ حمّاد را مُشاهَد من ساخت و گفت سبحانه و تعاىل حقّ«: مدرسه درآمد، گفت

و » .است صادق اسـتشیخ عبدالقادر در آنچه گفته : شیخ عبدالقادر رو و با مشایخی که آنجا حاضرند بگوی که
هنوز شیخ یوسف سخن خود آخر نکرده بود که شیخ عبدالرّحمان کـردی درآمـد و گفـت مثـل آنچـه شـیخ یوسـف 

  .گفته بود
روز جمعه از بعض «: فرمود که» سبب چه بود که لقب شما محیی الدّین کردند؟«: از شیخ عبدالقادر پرسیدند که
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السّـالم علیـک یـا : مرا گفـت. ماری متغیّر اللّون نحیف البدن بگذشتمآمدم پای برهنه، به بیسیاحات به بغداد می
بازنشـاندم، ! مرا بازنشـان: گفت. نزدیک وی رفتم! نزدیک من آی: گفت. جواب سالم وی باز دادم! عبدالقادر

شناسـی؟ مـرا مـی: گفت. از وی برتسیدم. جسد وی تازه گشت و صورت وی خوب شد و رنگ وی صافی گشت
أنت . به تو زنده گردانید تعاىل مرا خدای. من دین اسالمم، همچنان شده بودم که اول مرا دیدی: فتگ. نه: گفتم

یـا : مردی مرا پیش آمد و نعلینی پیش پای من نهاد و گفت. محیی الدّین، وی را بگذاشتم و به مسجد جامع رفتم
بوسـیدند و مـیدسـت و پـای مـرا مـیچون نماز بگزاردم، مردم از هر طرف بر مـن ریختنـد و ! شیخ محیی الدّین

  ».و مرا هرگز پیش از آن به این لقب نخوانده بودند! یا محیی الدّین: گفتند
من و شیخ علی هیتی در مدرسۀ شیخ عبدالقادر بودیم که یکی از اکابر بغداد پیش شیخ «: یکی از مشایخ گوید که

. کَ إىل مَنْزِيلـُمُنْ دُعِیَ فَلْیَجِبْ، وَهاأنَا دَعُوتَ :علیه و سلّمصلّی اللّه  قالَ جدُّکَ رسولُ اللّه! یا سیدی: آمد و گفت
آیم، و بر اسـرت سـوار شـد و شـیخ علـی می: زمانی سر در پیش انداخت، پس گفت. اگر مرا اذن کنند بیایم: گفت

 همـۀ مشـایخ بغـداد و علمـا و. هیتی رکاب راست وی بگرفت و من رکاب چپ تا بـه سـرای آن شـخص رسـیدیم
ای بزرگ سرپوشیده دو کس برداشته آوردند و در اعیان آنجا بودند و سماطی کشیدند بر وی انواع نعمتها، و سَلّه

و شیخ سـر در پـیش افکنـده بـود ! الصّال: بعد از آن، آن شخص که صاحب دعوت بود گفت. آخر سماط بنهادند
. لْمَجْلِسِ کأنَّ عَلـی رُؤوُسِـهِم الطَّیْـرَ مِـنْ هَیْبَتِـههم نخورد، و اهلٌ ا کس هیچ نخورد و اذن خوردن نیز نداد، و هیچ

برخاسـتیم و آن را برداشـتیم و بـس گـران ! آن سَلّه را پیش آرید: پس شیخ به من و شیخ علی هیتی اشارت کرد که
ه و فرزند آن شخص بود نابینای مـادرزاد، و بـر جـای مانـد. بود و پیش شیخ نهادیم و فرمود تا سر آن را بگشادیم

. آن کودک برخاست دوان و بینا، و وی را هیچ آفتی نی! قُمْ بِإذْنِ اللّهِ مُعافیَّ: شیخ وی را گفت. مجذوم و مفلوج
پیش شیخ ابوسـعید فیلـوی رفـتم و آن . شیخ در انبوهی مردم بريون آمد و هیچ نخورد. فریاد از حاضران برخاست

  ».نِ اللّهِذْألکْمَهَ وَالْأبْرَصَ وَ یُحْیی الْمَوْتی بِأشیخ عبدالقادر یُبْرِی ا: گفت. قصه با وی بگفتم
بیـنم بـه دل فرزند خود را تعلق بسـیار مـی«: ای پیش شیخ عبدالقادر آمد و پسر خود را همراه آورد و گفتعجوزه

ضـت شیخ وی را قبول کرد و بـه مجاهـده و ریا» .تو، من ذَمّۀ وی را از حق خود بری گردانیدم برای خدای تعاىل
. خورد، و زرد و الغر شده از کم خوارگی و بیداریبعد از چند روز پیش فرزند خود آمد دید که نان جو می. فرمود

یـا «: عجوزه با شیخ گفت. از آنجا پیش شیخ شد، آنجا طبقی دید بر آنجا استخوانهای مرغی که شیخ خورده بود
قُـومي «: خود را بر آن استخوانها نهاد و گفـت شیخ دست» خوری و پسر من نان جو؟تو گوشت مرغ می! سیّدی

: پـس شـیخ بـا آن عجـوزه گفـت. آن مرغ زنده شد و بانگ کردن آغـاز کـرد» .بِأذْنِ الَّإي یُحْیی الْعِظامَ وَهِیَ رَمیمٌ
  »!وقتی که فرزند تو همچنني شود، هرچه خواهد گو بخور«

ناگاه دیوار بشکافت و شخصی کریه المنظـر بـريون . شبی در خلوت خود بودم«: گوید که عمر نام یکی از مشایخ
نیـک خـواهی تـو کـدام اسـت؟ : گفتم. ام برای نیک خواهی توابلیس، آمده: کیستی تو؟ گفت: وی را گفتم. آمد

چـون بامـداد شـد بـه نزدیـک شـیخ . آن که جلسۀ مراقبه تـرا تعلـیم کـنم، وَجَلَـسَ الْقُرْفُصـاء وَرَأسُـهُ مُـنَکَّسٌ: گفت
چون مصافحه کردم وی را، دست مرا بگرفت و پـیش از آن کـه آن را بـا . درآمدم تا آن را با وی بگویم عبدالقادر

چهـل سـال جلسـۀ آن ! یا عُمَرُ صَدَقَکَ وَهُوَ کُذُوبٌ، و بعد از این از وی هیچ سخن قبول نکنی: وی بگویم، گفت
  ».شیخ بر آن طریق بود

مـن «: شـیخ روی بـه بـاال کـرد و گفـت. مردمان متفـرق شـدند گفت، باران درایستاد بعضروزی شیخ مجلس می
  .باریدفی الحال باران از مجلس باز ایستاد و در بريون مجلس می» کنی؟کنم، و تو تفرقه میجمع می

هیچ کس به شیخ التفات ننمـود و . رفتمروز جمعه همراه شیخ به مسجد جمعه می«: یکی از مریدان شیخ گوید که
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رسیدیم از ازدحـام بسـیار هر جمعه ما به تشویش بسیار به مسجد می! ای عجب: ، با خود گفتمبر وی سالم نکرد
هنوز این خاطر تمام نشده بود که شیخ تبسم کنان به من نگریست و مردم به سالم روی به شـیخ آوردنـد، ! بر شیخ

: شیخ به من التفات کرد و گفـت. آن حال بهرت از این حال بود: با خود گفتم. چنانکه میان من و شیخ حایل شدند
اگر خواهم دلهای ایشان را از خـود بگـردانم . دلهای مردمان به دست من است ای کهاین را تو خواستی، ندانسته

  ».و اگر خواهم روی در خود کنم
یـک شـب در . درخواستم که یکی از رجال غیـب را بـه مـن بنمایـد تعاىل مدتی از خدای«: یکی از مشایخ گوید

در خاطر من افتاد که وی از رجال . کنم ونزدیک قرب وی مردی استزیارت امام احمد حنبل می: یدم کهخواب د
چون بیدار شدم، به امید آن که وی را ببینم، به زیارت امام احمد حنبل رفـتم، آن مـرد را آنجـا یـافتم، . غیب است

شدم، چون بـه دجلـه رسـید، هـر دو کنـار من در پی وی روان . در زیارت تعجیل کردم، وی پیش از من بريون رفت
. بیسـتاد! سـوگند بـر وی دادم کـه بایسـت تـا سـخن گـوییم. دجله فراهم آمد، به مقدار یک گام از دجلـه بگذشـت

در خـاطر مـن افتـاد کـه وی حنفـیّ المـذهب . حَنیفاً مُسْلِماً وَما أنَا مِـنَ الْمُشْـرِکنيَ: مذهب تو چیست؟ گفت: گفتم
بـه مدرسـۀ وی رفـتم وبـر در سـرای وی . بـروم و آن را بـا شـیخ عبـدالقادر بگـویم: خود گفتمبازگشتم و با . است

  ».از مشرق تا مغرب هیچ وىل از اولیا حنفّی المذهب نیست جز وی: از درون سرا آواز داد و گفت. بیستادم
یـک شـب از خانـۀ . بـودمبودم و بیشرت شـبها بیـدار مـیبه خدمت وی مشغول می«: یکی از مریدان شیخ گوید که

درگشاده شد، بريون رفت و من نیـز . ابریق آب پیش بردم، التفات نکرد و روی به در مدرسه نهاد. خود بريون آمد
چـون بـه دروازۀ بغـداد رسـید، . داند که من همراهمدر عقب وی بريون رفتم، چنانکه گمان من آن بود که وی نمی

از در فراهم آمد و اندکی راه برفت، ناگاه به شـهری رسـیدیم کـه وی بريون رفت و من هم بريون رفتم ب.گشاده شد
من در . به رباطی درآمد، در آنجا شش تن نشسته بودند پیش آمدند و بر وی سالم کردند. من ندانستم که کجاست

ناگـاه . در انـدک زمـانی آن نالـه سـاکن شـد آمـدای مـیپس ستونی پنهان شدم، از یک جانب آن رباط آواز نالـه
بعد از آن بـريون آمـد شخصـی را بـر دوش خـود گرفتـه، و . رفت به آن جانب که آواز ناله می آمد ی در آمد ومرد

  .شخصی دیگر درآمد سر برهنه و مویهای لب دراز شده و پیش شیخ بنشست
 شیخ وی را تعلیم شهادتني کرد و موی سر و لب وی را گرفت و طاقیه پوشانید و محمد نام نهاد و آن شـش تـن را

پـس شـیخ . سـمعاً و طاعـةً: ایشـان گفتنـد. من مأمور شدم به آن که این شخص را بدل آن مـرده گـردانم: گفت که
اندکی برفتیم به دروازۀ بغداد رسـیدیم چـون . بريون آمد و ایشان را بگذاشت، و من هم در عقب شیخ بريون آمدم

چون بامداد شد، پیش . خ به خانۀ خود درآمدشی. بار اول گشاده شد، پس به در مدرسه رسیدیم، آن هم گشاده شد
! ای فرزنـد بخـوان: شیخ گفت. هیبت بر من مستوىل شد نتوانستم خواند. شیخ بنشستم تا درس سبق خود بخوانم

آن شهر نهاوند بود و آن شش تن ابدال بودنـد : گفت. دادم که آنچه شب دیده بودم با من بیان کندسوگند بر وی 
آن . هرت ایشان بود و آن که بريون آمد و شخصی را بر دوش داشت خضـر بـود، علیـه السّـالمم دكرمیو آن که ناله 

تا کار وی را بسازند، و آن شخص که وی را تعلیم شهادتني کردم ترسـایی بـود از قُسْـطَنطیّه کـه  مرده را بريون آورد
ن مسـلمان شـد و اکنـون یکـی از پس وی را آوردند و بر دست م. مأمور شده بودم که وی را بدل آن مرده گردانم

  ».ایشان است
و بـه » !ای اسـراییلی بایسـت و کـالم محمـدی بشـنو«: گفت، ناگاه چند گام در هوا برفت و گفتروزی سخن می
گذشت بـه بر مجلس ما می علیه السالم ابوالعباس خضر«: گفت» این چه بود؟«: پرسیدند که. مکان خود بازآمد

  ».هادم و گفتم آنچه شنیدیدتعجیل گامی چند به سوی او ن
روزی شخصی درآمد که من . دویست و پنجاه دینار زر سرخ شیخ را دین شد از جهت مهمانان«: خادم شیخ گوید
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شناختم، و بی آن که اذن خواهد بر شیخ درآمد و بنشست و با شـیخ بسـیار سـخن گفـت و مقـداری زر وی را نمی
پـس ! این را به وامخواهـان برسـان«: شیخ مرا فرمود که. و برفتاین به جهت دین شماست، : بريون آورد و گفت

فرستد به اولیـاء می تعاىل ای است که خدایفرشته: صريفی قدر کیست؟ گفت: گفتم. این صريفی قدر بود: گفت
  ».اللّه تادین ایشان را ادا کند

  شیخ بَقا بن بَطُّو، رحمه اللّه تعاىل -۵۲۷
گفـت بـر پایـۀ اول از منـرب، در اثنای آن که سخن می. عبدالقادر حاضر بودم روزی در مجلس شیخ«: وی گفته که

بعـد از آن بـه منـرب بـاال رفـت و بـر پایـۀ دوم . ناگاه قطع سخن کرد و سـاعتی خـاموش بـود و بـه زمـني فـرود آمـد
خضـر کـرد و فرشـی از سُـندُس أپس من مشاهده کردم که پایۀ اوّل گشاده شد، چندان کـه چشـم کـار مـی. بنشست

بـر دل شـیخ  سـبحانه و تعـاىل با اصحاب بر آنجا نشستند و حضرت حـقّ صلّی اللّه علیه و سلّم انداختند و رسول
  .وی را بگرفت و نگاه داشت صلّی اللّه علیه و سلّم رسول. عبدالقادر تجلی کرد، چنانکه وی میل کرد که بیفتد

بعد از آن، آن . و بزرگ شد بر صورتی هایل سهمگني بعد از آن ببالید. بعد از آن خرد و الغر شد چون عصفوری
. اصحابش را پرسیدند و صلّی اللّه علیه و سلّم حاضران از شیخ بقا کیفیّت رؤیت رسول را. همه از من پوشیده شد

شود به صور اجساد و صـفات ایشان را تأیید کرده به قوّتی که ارواح مطهّرۀ ایشان متشکّل می تعاىل خدای: گفت
ایشان را قوّت رؤیت آن ارواح در صور اجساد و صـفات اعیـان  تعاىل بینند ایشان را کسانی که خدایو می اعیان

  .بعد از آن از سبب میل کردن و خرد شدن و بزرگ شدن شیخ پرسیدند. داده است
بیفتـد تجلی اول به صفتی بود که بشر را قوت آن نیست مگر به تأیید نبوی، و لهـذا نزدیـک بـود کـه شـیخ : گفت

و تجلی ثانی به صفت جـالل بـود و از ایـن جهـت بـود کـه . یافتوی را در نمی صلّی اللّه علیه و سلّم اگر رسول
. و تجلی ثالث به صفت جمال بود و از این جهـت بـود کـه شـیخ ببالیـد و بـزرگ شـد. شیخ بگداخت و خرد شد

  ).حدید/۲۱مائده و /۵۴(».ضْلِ الْعَظیمِوَذلِکَ فَضْلُ اللّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ، وَاللّهُ ذُوالْفَ

  قَضیب البان موصلی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۵۲۸
: فرمایـد کـهدر بعـض رسـایل مـی قدّس اللّه تعاىل روحـه شیخ محیی الدّین بن العربی. کنیت وی ابوعبداللّه است

شـود بـر صـورت جسـمانیّت مـی ایم که صورت روحانیت ایشان متجسّد و متمثّـلاز این طایفه ما بعضی را دیده«
پندارند که آن بـر صـور جسـمانیّه ایشـان مـیحاضران می. گذرانندایشان و بر آن صور متجسّده افعال و احوال می

کرد و حـال آن کـه آن کـس از آن فعـل مربّاسـت و مـا فالن کس را دیدیم که چنني و چنني می: گویند کهگذرد، می
ه موصـلی کـه ایم و معاینه دیدهایفه مشاهده کردهاین را بارها از بسیاری از این ط ایم، و چنـني بـود حـال ابوعبداللـّ
در افـراد عـالم بـزرگ و بسـیار  تعـاىل و باید که بر این، انکار نیاری که اسرارخدای. معروف است به قضیب البان

  ».توان کرداست، و به قوت عقل ادراک غور آن نمی
دیدنـد کـه یکـی از فقـرا را نمـی: یکی از اهل علم مرا خرب داد کـه«: گفت که ىلرحمه اللّه تعا شیخ عبداللّه یافعی

برخیـز و نمـاز جماعـت : فقیهی از سر انکار او را گفت. روزی اقامت نماز کردند، و او نشسته بود. گزاردنماز می
چـون بـه رکعـت دوم . رکعت اول بگزارد و فقیه منکر پهلوی او بـود. برخاست و با ایشان تکبري نماز بست! بگزار

در رکعت سیم کسـی . از آن متعجب شد. گزاردفقیه نظر به وی کرد کسی دیگر دید غري وی که نماز می. برخاستند
چـون سـالم دادنـد، دیـد کـه . گزارد و در رکعت چهارم دیگری غري آنهادیگر دید غري آن دو کس اول که نماز می

آن فقري به وی نظر کـرد و . کس که در حال نماز دید اثر نبود همان کس اول است بر جای خود نشسته و از آن سه
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  »کدام یک از آن چهارکس با شما نماز گزارد؟! ای فقیه: بخندید و گفت
بـا بعضـی از  رحمـه اللّـه تعـاىل مثل این قضیّه شنیدم که صادر شد از قضـیب البـان«: شیخ عبداللّه یافعی گوید که

  ».فقها
. آیـدهای موصل از مقابل وی میکار تمام بود، یک روز دید که در یکی از کوچهقاضی موصل را نسبت به وی ان

ناگـاه دیـد کـه » .باید گرفت و قصّۀ وی را به حاکم رفع کرد تا وی را به سیاستی برساندوی را می«: با خود گفت
د به صورت یکی به صورت کُردی برآمد و چون مقدار دیگر پیش آمد به صورت اعرابیی برآمد و چون نزدیکرت ش

بـری و سیاسـت مـیکدام قضیب البان را به حاکم می! ای قاضی«: چون به قاضی رسید گفت. از فقها ظاهر شد
  .قاضی از انکار خود توبه کرد و مرید شد» کنی؟

که همیشه سر وی در خانۀ کعبه ! مگویید«: گفت» .گزاردقضیب البان نماز نمی«: پیش شیخ عبدالقادر گفتند که
  ».ود استدر سج

  محمّد األوانی، که به ابن القائد معروف است، قدّس اللّه تعاىل روحه - ۵۲۹
  .وی از اصحاب شیخ محیی الدّین عبدالقادر است، قدّس اللّه تعاىل سرّه

محمّـد بـن : گفـت کـهگفـت، و مـیشیخ عبدالقادر وی را مُعربِد الحضره می«: در فتوحات مکیّه مذکور است که
  ».دینَقائد مِنَ المفرِ

از ایشـان  علیـه السّـالم انـد، و خضـراند که از دایرۀ قطـب خـارجمفردون جماعتی«: گوید کهصاحب فتوحات می
  ».پیش از بعثت از ایشان بود صلّی اللّه علیه و سلّم است و رسول

ی دیـدم همه چیز را بازپس گذاشتم و روی به حضرت آوردم ناگاه پیش روی خود نشان پای«: ابن قاید گفته است
ایـن : گفتنـد. این نشان قدم کیست؟ زیرا که اعتقاد داشتم که هیچ کس بر مـن سـابق نیسـت: مرا غريت کرد، گفتم

  ».خاطر من تسکني یافت. نشان قدم نبّی تست، صلّی اللّه علیه و سلّم

  ابوالسُّعود بن الشِّبْل، رحمه اللّه تعاىل -۵۳۰
  .ر استوی نیز از اصحاب شیخ محیی الدّین عبدالقاد

 کـه امـام وقـت خـود بـود از کسی که صَدوق بود وثقه شنیدم که از شیخ ابوالسّـعود«: در فتوحات مذکور است که
آیا حضرت حق را بندگان باشند که وی : گذشتم، در خاطر من گذشت کهبر کنار دجلۀ بغداد می: نقل کرد که گفت

! آری یـا اباالسّـعود: کافت و مردی ظاهر شد و گفـترا در آب پرستند؟ هنوز این خاطر تمام نشده بود که آب بش
مـن مـردی بـودم از تِکْریـت، از آنجـا . پرسـتند، و مـن از ایشـانمرا مردان هستند که وی را در آب می تعاىل خدای
چـون پـانزده روز گذشـت، آن حادثـه، بعینهـا . بعد از پانزده روز آنجا فالن حادثه واقـع خواهـد شـد. امآمدهبريون 

  ».گفته بود، واقع شدچنانکه 
مـرا در  تعـاىل پانزده سال است کـه خـدای: شیخ ابوالسّعود با مریدان خود گفت که«: در فصوص مذکور است که

کنـی؟ چـرا تصـرف نمـی: ابـن قایـد روزی از وی پرسـید کـه. اممملکت تصرف داده است، اما من تصرف نکرده
  ».انکه خواهد تصرف کندام که چنگذاشته سبحانه من تصرف را به حضرت حق: گفت

توجه  رحمه اللّه تعاىل در گورستان امام احمد حنبل«: گفته است که رحمه اللّه تعاىل شیخ رکن الدّین عالءالدّوله
امـا . دانم کـه وی آنجـا نیسـتکرده بودم به خاک بزرگی که خاک او معني است به نزدیک مردم، و من یقني می

چـون از آن گنبـد . د خرابی بود که من هرگز نشنیده بودم که آنجا خاکی اسـترفتم، در راه گنببه سر آن خاک می
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مـن بازگشـتم و بـه ! روی؟ بیا و ما را نیز زیارتی بکنکجا می: رسد کهبینم که از آن گنبد اشارتی میگذرم، میمی
ی کن که مـن کـردههمچنان زندگان: گوید کهبینم که روح او با من میمی. گنبد درآمدم و آنجا وقت من خوش شد

اگر قبـول کردنـی باشـد قبـول : گفتم! هرچه از حقّ به تو رسد قبول کن: تو چون زندگانی کردی؟ گفت: گفتم! ام
  . چنني کنم: گفتم! د، قبول کنیباری امروز چیزی به تو خواهد رس: گفت. کنم

دانـی کـه در آن گنبـد هـیچ مـی :فرمـود کـه. چون به شهر آمدم، این قصه را با شیخ نورالـدّین عبـدالرحمان بگفـتم
هرچـه از حـق بـه وی . ای داشـته اسـتگوینـد و وی عجـب طریقـهاو را ابوالسّعود می: گفت. نی: کیست؟ گفتم

روزی یکی پیش . رسیدی رد نکردی و از کسی چیزی نخواستی و لباس متکلف پوشیدی و طعام متکلف خوردی
این چه اسراف اسـت، دسـتاری کـه : ارزید با خود گفتمی وی درآمد دستاری دید بر سر وی که به دویست دینار

از آن دویست درویش را جامه توان ساخت یک درویش چرا بر سر بندد؟ ابوالسّعود بـه إشـراف خـاطر دریافـت، 
خواهی برب و بفروش و از برای درویشان سفرهایم اگر تو میما این دستار را به خود بر سر نبسته! ای فالن: گفت

  .ای متکلف راست کرد و نماز دیگر بیامدآن کس برفت و دستار را بفروخت، و سفره! ای بیاور
کنـی؟ از فـالن چـه تعجـب مـی: شـیخ ابوالسّـعود گفـت. چون درآمد، همان دستار را بر سر شیخ دید متعجب شد

و باد مخالف  پارسال در کشتی بودیم: آن خواجه گفت ،برپسید. خواجه برپس که این دستار را از کجا آورده است
نذر کردم که اگر بسالمت بريون رویم دستاری خوب به جهت شیخ هدیه برم، و اکنون شش مـاه اسـت . برخاست

یافتم که به سالم شیخ آیم تا امروز این دستار بر در خواست نمیطلبم دستاری چنانچه دل من میکه در بغداد می
دیدی که این دستار : بعد از آن شیخ گفت. خریدم و بیاوردماین دستار الیق شیخ است، ب: گفتم. فالن دکان دیدم

  »بندد؟دیگری بر سر ما می
  .و از این نوع از این شیخ روایتها بسیار است

  شیخ أَبُومَدْیَن المغربی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۵۳۱
صـحبت و خـدمت از اکابر این طایفه است، و بسـیاری از مشـایخ در . نام وی شعیب بن الحسني او الحسن است

اند ویکی از آن جمله شیخ محیی الدّین ابن العربی است و در مصنفات خود ذکر وی بسیار کـرده وی تربیت یافته
  .و سخنان و معارف وی آورده

اکثر شیوخ یمـن بـه شـیخ عبـدالقادر نسـبت دارنـد و بعضـی هسـتند کـه نسـبت بـه شـیخ «: گوید کهامام یافعی می
شـیخ مشـرق، رضـی اللّـه عنهمـا و  یعنـی شـیخ عبـدالقادر یخ مغـرب اسـت و آن یکـیاین یکی ش. ابومدین دارند

  ».نفعنابهما
بعد از آن که سـالم  با ابومدین بگوی: بعض ابدال با یکی از مشایخ گفتند که«: در کتاب فصوص مذکور است که

شـود بر تو مشکل مـیشود و گردد و مشکل نمیسبب چیست که بر ما هیچ چیز دشوار نمی: که ما به وی برسانی
  »و مع هذا ما به آن مقام که تو داری رغبت داریم و تو به آن مقام که ما درآنیم رغبت نداری؟

ابلـیس را بـه : یکی از ایـن طایفـه گفـت کـه: از یکی از اولیاءاللّه شنیدم که گفت«: و در فتوحات مذکور است که
مثـل : ه امام است در توحید و توکل، چون است؟ گفتحال تو با شیخ ابومدین ک: خواب دیدم، از وی پرسیدم که

چـرا : از وی پرسـند کـه. من با وی چون چیزی در خاطر وی اندازم، مثل آن کس است که در بحر محیط بول کنـد
تر باشـد؟ از این شخص هیچ کس نادان. تا بحر محیط ناپاک شود و طهارت به وی نتوان کرد: بول کردی؟ گوید

  ».ن همچنني استمثل من با دل ابومدی
آوردنـد و مـیخلق به جهت تربک و تیمن دست به شـیخ ابومـدین فـرود مـی«: و هم در فتوحات مذکور است که
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حجر األسـود در خـود هـیچ : یابی؟ گفتتو در نفس خویش از آن هیچ اثری باز می: از وی پرسیدند که. بوسیدند
: گفـت. نـی: بوسند؟ گفتنـدوی را انبیا و رسل و اولیا می اثر بازیابد که وی را از حجریت خود بريون برد با آن که

  ».من همان حجراألسودم و حکم آن دارم
أللّهُـمَّ إنّـی أشـهدُک و أشـهدُ «: روزی شیخ ابومدین در بعضـی از دیـار مغـرب گـردن خـود را پسـت کـرد و گفـت

شیخ عبدالقادر امروز «: گفت» ود؟سبب این چه ب«: اصحاب وی پرسیدند که» .مالئکتَکَ إنَّني سَمِعْتُ وَأطَعْتُ
بعد از آن بعضی از اصحاب شـیخ عبـدالقادر از بغـداد آمدنـد و » .قَدَمي هذِه عَلی رَقَبةِ وَىلٍّ لِلّهِ«: در بغداد گفت

  .خرب دادند که شیخ عبدالقادر در همان وقت آن را گفت
این انـدکی کـه «: گفتی) اسراء/۸۵(».عِلْمِ إلّا قَلیالًوَما اوُتیتُمْ مِنَ الْ«: هرگاه که شیخ ابومدین این آیت بشنیدی که

. ایمما را داده است از علم، نه از آنِ ماست، بلکه عاریت است نزدیک ما و به بسیاری از آن نرسیده تعاىل خدای
  ».پس ما جاهالنیم علی الدّوام

علی ما یَفْـتَحُ اللّـهُ  تعاىل وجلَسَ مَعَ اللّهِ ةََـ�َفکانَ شیخُنا ابومَدْین بالمغربِ قد تَرَکَ الحِرْ«: و هم در فتوحات گفته 
قادر للَهُ و کانَ علی طَریقةٍ عجیبةٍ مع اللّهِ يف ذلک الجُلوسِ، فانّه ما کانَ یَرُدُّ شـیئاً یُـؤتي الیـه بـه مثـل اإلمـام عبـدا

لَـم لِـمَ التحتَـرِفُ، أوِ! یا ابامدین: فقیل له الجیلی سواء غريُ انَّ عبدَالقادر کانَ اَنْهَضَ يف الظّاهِر لما یُعطیهِ الشَّرَفُ،
الضّیفُ عِندَکم اذا نَزَلَ بقومٍ و عَزَمَ علی اإلقامةِ کَمْ توقیتُ زمانِ وجـوبِ ضـیافَتِه علـیهم؟ : التقولُ بِالْحِرْفَةِ؟ فقال

! اللّـه اکـرب: قـالَ الشّـیخ. ی یحـوجَهمیَحْـرتِفُ والیقعُـدُ عنـدَهُم حتـّ: و بعدَ ثلثةِ األیّامِ؟ قالوا: قال. ثالثَة أیّامٍ:قالوا
نَزَلْنـا عَلیـهِ فـی حَضْـرَتِه علـی وَجْـهِ اإلقامـةِ عنـده اىل األبـدِ فتعیَّنَـتِ  تبـارَک و تعـاىل أنصِفونا، نحنُ أضیافُ ربِّنا

ام ربِّنـا کمـا : قـال. عَـمنَ: قـالوا. مادلَّ علی کریمِ خُلُق لِعَبْدِهِ إلّا کان هو أَوْىل باالتّصافِ بـه تعاىل الضّیافةُ، فانّه وایـّ
آالفِ سـنةٍ و انْقضــتْ  فــاذا اقَمْنـا عِنْـده يف ثلثــةِ. فضــیافَتُه بحسـبِ أیّامِـه. کُـلُّ یَــوْمٍ کـألْف سَـنَةٍ مِمـّـا تَعُـدُّونَ: قـال

افَتِنا، مـن ضِـی تعـاىل والنحرتفُ یتوجَّه إعرتاضُکم عَلَینـا و نَحـنُ نَمـوتُ و ینقضـی الـدُّنیا و یبقـی لنـا فضـلةٌ عنـدَه
ه ».رْ يف النَّفَس إنْ کنتَ منهمفانْظُ. فاسْتَحسنَ ذلک منه المعرتضُ و کان بومدین یأمُرُ أصحابَه بإظهارِ الطّاعـاتِ فانـّ
   .لم یَکُنْ عندَه فاعلٌ الّا اللّه

. نـدجماعتی از کافران فرنگ وی را اسري کردند و بـه کشـتی خـود برد. گذشتروزی شیخ ابومدین بر کنار دریا می
چون شیخ در کشتی قرار گرفت، کافران بادبـان برکشـیدند تـا روانـه . اندند که اسري کردهاندید که آنجا جمعی مسلمان

ایشـان را یقـني شـد کـه . جسـتهرچند جهد کردند کشتی از جای نجنبید، با وجود آن کـه بادهـای قـوی مـی. شوند
شاید کـه وی می. ایمطۀ این مسلمان است که حاىل گرفتهغالباً این به واس«: کشتی نخواهد رفت، با یکدیگر گفتند

روم تـا همـۀ مسـلمانان را بريون نمـی«: شیخ را اجازت دادند تا از کشتی بريون رود، گفت» .از ارباب باطن باشد
  .ای ندیدند، همه را گذاشتند، فی الحال کشتی ایشان روان شدچون چاره» .نگذارید
  ».لَمْ یَبْقِ مَعَهُ غَیْرُهُ إذا ظَهَرَ الْحَقُّ«: وی گفته

  ».لَیْسَ لِلْقَلْبِ سِوی وَجْهَةٍ واحِدَةٍ، فَاىل أَیِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَتْ حَجَبَ عَنْ غريِها«: و هم وی گفته
  ».عَلَیْهِ مِنْ نَفْسِه بَقیَّةُ ـنْمَ ما وَصَلَ إىل صَریحِ الْحُرّیَةِ«: و هم وی گفته
  :و من اشعاره

ــــــــــــــر اْل ــــــــــــــوْرهالتُنْکِ ــــــــــــــلَ يف طَ  باطِ
ـــــــــــــــدارِهِ ـــــــــــــــکَ بِمِقْ ـــــــــــــــهِ مِنْ  وَأَعْطِ

 

ــــــــــــــــهُ بَعْــــــــــــــــضُ ظُهُوراتِــــــــــــــــه  فإِنَّ
 حَّتــــــــــــی تَــــــــــــوَفّی حَــــــــــــقَّ إثْباتِــــــــــــهِ

  

  .سنة تسعني و خمسمائة رضی اللّه تعاىل عنه تُوُفّی
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  ابوالعبّاس بن العَریف الصَّنْهاجی االندلسی، رحمه اللّه تعاىل -۵۳۲
. ود به علوم و عارف بود به وجوه قراءات، و متناهی بود در جمیـع روایـاتنام وی احمد بن محمد است، عالم ب

وی را طلب داشت، در راه . پادشاه وقت را از وی خوفی در دل آمد. مریدان و طالبان بسیار پیش وی جمع شدند
ّت و انـد بعـد از رسـیدن، و کـان ذلـک سـنة سـاند پیش از رسیدن به پادشاه، و بعضـی گفتـهفوت شد، بعضی گفته

  .ثالثني و خمسمائة
روزی از پـیش شـیخ خـود، ابـن : وی گفته«: صاحب فتوحات از شیخ خود، ابوعبداللّه الغزّال، نقل کرده است که

مـرا بگـري کـه مـن فـالن : گفـترسیدم میبه هر درخت و گیاه که می. کردمعریف، بريون آمدم و در صحرا سري می
کنم و مرا از آن حال حريتی روی نمود، به پیش شیخ خود بازگشـتم میرسانم و فالن ضرر را دفع علت را نفع می

ما نه از برای این تربیت تو کرده بودیم، أینَ کان منک الضّارّ و النّافع حني : شیخ فرمود که. و قصه را با وی بگفتم
تـرا امتحـان آزمـایش کـرده  تعـاىل خدای: شیخ گفت! یا سیّدی التّوبة: قالَتْ لک األشجارُ انّها نافعةٌ ضارّةُ؟ فقال

عالمت صدق توبۀ تو آن است که بـه آن موضـع . رهنمونی کردم نه به غري او تعاىل است و اگرنه من ترا به خدای
ه بـه آن موضـع بازگشـت، از آن سـخنان هـیچ . بازگردی، و آن درختان و گیاهها با تو هیچ سـخن نگوینـد ابوعبداللـّ

: شـیخ گفـت. جای آورد و به سوی شیخ بازگشت و آن را با وی بگفـت سجدۀ شکر به سبحانه خداوند را. نشنید
  ».الحمدُلِلّهِ الذّی إختارَک لِنَفْسِه ولم یَدْفَعْکَ إىل کَوْنٍ مِثْلک منْ أکْوانِه

دٌ، کنتُ یوماً عند شیخِنا، ابوالعباس العریفی، باشبیلیّةِ جالسـاً، و اَرَدْنـا، اَوْ اَرادَ احـ«: و هم صاحب فتوحات گفته 
فقالَ الشّیخُ مِـنْ فَـوْرِهِ . األقْرَبون أَوْىل بالمعروفِ: اعطاءَ معروفٍ، فقالَ شخصٌ مِنَ الجَماعَةِ للّذی یُریدُ اَنْ یَتَصَدّقَ

حتّـی  عـاىلت و اللّهِ ما سَمِعْتُها فی تلـکَ الحالـةِ الّـا مِـنَ اللّـهِ! فَیا بَرْدها علی الکَبِدِ. إىل اللّهِ: مُتَّصِالً بکالمِ القائلِ
عَـمَ خُیِّلَ ىل انّها کذا نَزَلَتْ فی القرآنِ مما تحقّقتُ بها و أشْرَبَها قلبی و کذا جمیعُ مَنْ حَضَرَ، فـال یَنْبَغـی اَنْ یأکُـلَ نِ

   ».اللّهِ الّا اَهْلُ اللّه و لَهُمْ خُلِقَتْ و یأکُلُها غريُهم بحکمِ التّبعیّةِ، فهمُ الْمَقْصودون بالنِّعَمِ
  .سنة سّت و ثالثني و خمسمائة رحمه اللّه توفی

  ابوالرَّبیع الکَفیف المالَقی، رحمه اللّه تعاىل -۵۳۳
  .وی از مریدان ابوالعباس بن العریف است

اگر فی المثل دو مرد باشند و هر یکی را ده دینار باشد، یکی از ایشان یک دینار «: روزی با اصحاب خود گفت
تـر رد، و دیگری نه دینار صـدقه کنـد و یـک دینـار نگـاه دارد، کـدام از ایشـان فاضـلصدقه کند و نه دینار نگاه دا

از آن سبب که «: گفتند» تر است؟چرا وی فاضل«: شیخ گفت» .آن که نه دینار صدقه کند«: همه گفتند» است؟
شما پوشیده  آنچه گفتید خوب است، امّا روح مسأله را ندانستید و بر«: شیخ گفت» .وی بیشرت تصدق کرده است

آن که ما هر دو را در مال برابر فرض کردیم، آن که بیشرت داد درآمـدن «: گفت» آن کدام است؟«: گفتند» .بماند
  ».پس وی افضل باشد. وی در مقام فقر بیش از آن کس است که کمرت داد، پس نسبت وی به فقر زیادت باشد

کلمۀ ال أله إلّا اللّه گفنت را در نجات گوینده، یا نجات آن هفتاد هزار بار «: حدیث نبوی وارد است به آن معنی که
  ».کس که آن را به نیت وی گویند اثر تمام است

من این ذکر را هفتاد هزار بار گفته بودم، ولیکن بـه نـام کسـی معـني نسـاخته «: شیخ ابوالرّبیع مالقی گفته است که
در آن وقـت کـه آن . ا ایشان کودکی صاحب کشف بودبودم تا روزی بر مایدۀ طعامی حاضر شدم با جماعتی، و ب

اینـک دوزخ را مشـاهده مـی: چرا گریستی؟ گفت: گفتندش. کودک دست به طعام برد تا بخورد ناگاه بگریست
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تـو مـی! خداونـدا: در باطن با خـود گفـتم«: شیخ ابوالرّبیع گفت» .بینمکنم و مادر خود را در وی در عذاب می
ام، آن را بـه جهـت آزادی مـادر ایـن کـودک از آتـش دوزخ معـني ر کلمۀ ال اله إلّا اللّه گفتـهدانی که هفتاد هزار با

مـادر : گفت. چون من این نیت در باطن خود تمام کردم، آن کودک بخندید و بشاشت نمود«: گفت» .گردانیدم
  ».با آن جماعتپس به طعام خوردن مشغول شد . بینم که از آتش دوزخ خالص یافت، الحمدللّهخود را می

مرا صحت خرب نَبَوی در این باب به کشف آن کودک معلوم شد و صـحت کشـف آن «: گوید کهشیخ ابوالرّبیع می
  ».کودک به خرب نبوی

آمـد و نزدیـک رسید، مرغی مـیچون شب می. رفتمدر بعض سیاحات تنها می«: هم شیخ ابوالرّبیع گفته است که
چـون ! یـا قُـدّوس! یـا قُـدّوس: گفـتشنیدم که همه شب مـی شبی. کردیگذرانید و با من حکایت ممن شب می

  ».سُبحان الرّزّاق و پرواز کرد: بامداد شد، پَرْها برهم زد و گفت

  عَدیّ بن مُسافر الشّامی، ثُّم الهَکّاری، رحمه اللّه تعاىل -۵۳۴
ه کـه از با شیخ عقیل مینجی و شیخ حمّاد دبّاس صحبت داشته بر وی خلق بسـیار مجتمـع  شـدند در جبـل هکّاریـّ

در . ای بنا کرد و مردم آن دیار همه مرید و معتقد وی شـدنداز خلق منقطع گشت و آنجا زاویه. توابع موصل است
سنۀ سبع و خمسني و خمسمائة از دنیـا برفـت و قـرب وی در آن دیـار از مـزارات متربکـه اسـت، و وی را کرامـات و 

  .آیات ظاهره است
. یکی از مریدان وی را در یکی از صحراها داعیۀ انقطاع از خلق پیدا شد«: یافعی مذکور است کهدر تاریخ امام 

خواهم که در این صحرا از خلق منقطع باشم، چه بودی که اینجا آبی بـودی کـه می! ای شیخ: با شیخ عَدّی گفت
ای آب ر یکـی زد چشـمهشیخ برخاست، آنجا دو سنگ بزرگ بود پای ب! بیاشامیدمی و چیزی که قوت من شدی

یـک روز، بـه اذن اللّـه ! ای درخـت: درخت را گفـت. شريین روان شد، و پای بر دیگری زد درخت اناری برُست
  ».باشدو آن بهرتین اناری بود که در دنیا می! ده و یک روز یک انار ترشتعاىل یک انار شريین می

  تعاىل روحهسَیْدی احمدبن ابی الحسن الرِّفاعی، قدّس اللّه  -۵۳۵
علی یَدَیْهِ العوایـدَ، و قَلّـبَ لـه األعْیـانَ، و أَظْهَـر العجائـبَ  سبحانه ذوالمقامات العلیّةِ و االحوال السّنیّةِ، خَرَق اللّه

اتِ، و هـذا مـا عَرَفَـهُ الشّـیخُ وال صـلحاءُ  النِّريانَ و همبعضُو الرّدی یَدْخُلُ ولکن أصحابه ففیهم الجِّیدُ  یلعَبُ بالحیـّ
  .صحابِه نعوذُ باللّه مِنَ الشَّیْطانأَ

و نسبت خرقۀ وی به پنج واسـطه بـه شـبلی مـی رضی اللّه تعاىل عنه وی از اوالد بزرگوار امام موسی کاظم است
  .ساکن أم عبیده بوده از بطایح. رسد

آواز  پـیش وی. یک روز بر در خلـوت وی نشسـته بـودم«: گفته است که که خواهرزادۀ وی است ابوالحسن علی
. ساعتی دراز با هـم سـخن گفتنـد. چون نظر کردم، پیش وی کسی نشسته بود که هرگزش ندیده بودم. کسی شنیدم

پس آن شخص از روزنی که در دیوار خلوت شیخ بود بريون آمد و چون برق خاطف در هوا بگذشت، پـس پـیش 
 او کسـی اسـت کـه خـدای: گفت. آری :تو وی را دیدی؟ گفتم: این مرد که بود؟ گفت: شیخ درآمدم و پرسیدم که

سه روز است که مهجور شده است، اما . کند و یکی از رجال اربعه استبحر محیط را به وی محافظت می تعاىل
  .داندنمی
آنجـا سـه . وی در یکـی از جزایـر بحـر محـیط مقـیم اسـت: سبب مهجوری وی چیسـت؟ گفـت! یا سَیْدی: گفتم

. بعـد از آن اسـتغفار کـرد! کاش این باران در عمرانات بودی: ر وی گذشت کهشبانروز متصل باران بارید، به خاط
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: وی را بـه مهجـوری وی اعـالم کـردی؟ گفـت! یا سَیْدی: پس من گفتم. به سبب این اعرتاض مهجور شده است
د سر بـه گریبـان خـو: گفت. آری: کنی؟ گفتممی: گفت. اگر فرمایی من وی را اعالم کنم: گفتم. نی، شرم داشتم

سر برآوردم خـود را در یکـی از جزایـر بحـر محـیط ! یا علی سر برآر: درکشیدم، آوازی به گوشم رسید که! درکش
در کار خود حريان شدم، برخاستم و اندکی برفتم آن مـرد را دیـدم بـر وی سـالم کـردم و آن قصـه را بـا وی . دیدم
خرقۀ مرا در گردن من کن و مرا به : گفت. ان کنمچن: گفتم! هرچه ترا گویم چنان کن: سوگند بر من داد که. بگفتم

اعرتاض کند، خرقه را در گـردن وی  تعاىل این سزای کسی که بر خدای: کن کهکش ومنادی میروی در زمني می
وی را بگـذار کـه مالیکـۀ آسـمان بـر وی بـه زاری ! ای علی: کردم و خواستم که وی را بکشم، هاتفی آواز داد که

چـون بـه خـود . آواز شـنیدم، بیخـود شـدم آن چـون. از وی خشنود گشـت تعاىل دند، و خدایدرآمدند و گریان ش
  ».واللّه که ندانستم که چون رفتم و چون آمدم. بازآمدم خود را پیش خال خود دیدم

چون وقتی کسی از سَیْدی احمد تعویذی طلبیدی و کاغذ بیاوردی که بنویسد، اگر سیاهی نبودی کاغذ را بگرفتـی 
وقتی برای شخصی بـی سـیاهی بنوشـت و مـدتی مدیـد غایـب شـد، بعـد از آن آن کاغـذ را . سیاهی بنوشتیو بی

ای «: چـون در آن کاغـذ نگریسـت، گفـت» !برای من دعایی بنویس! ای شیخ«: بازآورد بر سبیل امتحان و گفت
  .و به وی داد» .این کاغذ نوشته است! فرزند

: کردند یکی از آن دیگـری پرسـید کـهو با هم بنشستند و حکایت می روزی دو تن از اصحاب وی به صحرا رفتند
» !خـواهی بکـنتـو هـر تمنّـایی کـه مـی«: گفـت» ترا در این مدت از مالزمت سَیْدی احمد چه حاصـل شـده؟«

: آن دیگـری گفـت» .خواهم که نامۀ آزادی ما از دوزخ همني ساعت از آسـمان فـرود آیـدمی! ای سَیْدی«: گفت
در این حال که ایشان در این مقال بودنـد، ناگـاه ورقـی » .بسیار است و فضل وی بیحد است عاىلت کرم خدای«

پـیش سَـیْدی آمدنـد و از حـال خـویش هـیچ . آن را بر گرفتند، در آن هیچ نوشته ندیدنـد. سفید از آسمان فرو افتاد
کـرد و چـون سـر از سـجده  ناگفته آن ورق را به وی دادنـد، چـون سَـیْدی در آن ورق نگریسـت خـدای را سـجده

ایـن ! ای سَـیْدی«: گفتنـد» .الحمدللّه الّذي أراني عتْقَ أصْحابي مِنَ النّارِ يف الدُّنْیا قَبْلَ األخِـرَةِ«: برداشت گفت
  ».نویسد، این به نور نوشته شده استید قدرت به سیاهی نمی«: گفت» .ورق سفید است

  :دات اشعار لطیف بوده است، فمنهااند که وی را با کمال اشتغال به عباو گفته
 إذا جَـــــــنَّ لَیْـــــــلٌ هـــــــامَ قَلْبـــــــي بـــــــذکْرکُْم
ـــــی ـــــمَّ و االَٔس ـــــرُ الْهَ ـــــحابٌ یَمْطُ ـــــوْقی سَ  وَفَ

ــــــرٍ ــــــلُوا أُمَّ عم ــــــريُهاسَ ــــــاتَ أس ــــــفَ ب  و کَیْ
ـــــوَ مَ ـــــال هُ ـــــولٌ، فَفَ ـــــیِقْتُ ـــــةٌ ف ـــــلِ راحَ  الْقَتْ

 

 أَنُــــــوحُ کَمـــــــا نـــــــاحَ الْحَمـــــــامُ المُطَـــــــوَّقُ
 لِلْهــــــــــوی تَتَــــــــــدَفَّقُ وَتَحْتــــــــــی بِحــــــــــارٌ

ــــــقُ ــــــهُ و هــــــوَ مُوثَ ــــــکُّ الْأُســــــاری دُونَ  تُفَ
ــــــــــقُ ــــــــــهِ فَیُطْلَ ــــــــــوَ مَمْنــــــــــونٌ عَلَیْ  وَال هُ

  

  .اند که این ابیات را از قوال شنیده است، و بر آن برفته از دنیاو بعضی گفته
  .بعني و خمسمائةو العشرین من جمادی االوىل سنة ثمان و س ییوم الخمیس، الثّان رضی اللّه عنه و توفی

  حیات بن قیس الحَرّانی، قدّس اللّه تعاىل سرّه -۵۳۶
صاحب الکرامات الخارقة و األنفاس الصّادقة و األحوال الفاخرة و األنوار الباهرة و المقامات العالیة و المناقب 

  .السّامیة
دانم از مشایخ که در قبـور چهار کس می«: وی یکی از آن چهار کس است که شیخ ابوالحسن فُرَیثی گفته است که

معروف کرخی، و شیخ عبدالقادر و شیخ عقیل مینجی و شیخ حیات : کنندکنند، چنانکه احیا میخود تصرف می
  ».حرّانی، قدّس اللّه تعاىل اسرارهم
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چون به میان دریای هند رسیدیم، باد مخـالف برخاسـت و . از یمن در دریا نشستم«: یکی از صلحا گفته است که
بسی بگشتم هیچ کس . ای انداختموج مرا به جزیره. ای ماندمعظیم شد و کشتی بشکست، من بر تخته پارهموج 
جـواب مـن . سالم گفتم. اندخرابۀ بسیار بود در آنجا، ناگاه به مسجدی رسیدم که در وی چهارکس نشسته. ندیدم

بنشسـتم، و از حسـن توجـه و کمـال اقبـال حال با ایشان بگفتم و باقی روز پیش ایشان . دادند و حال من پرسیدند
آن جماعت . چون شب رسید، شیخ حیات حرّانی درآمد. امری عظیم مشاهده کردم سبحانه ایشان بر حضرت حقّ

پیش رفت و نماز خفـنت بـه جماعـت گزاردنـد و تـا طلـوع فجـر در نمـاز ایسـتادند و . پیش دویدند و سالم کردند
ائبنيَ: و در آخـر گفـت شنیدم که شیخ حیات به مناجات درآمد و یـا قـرّةَ عـني ! و یـا سُـرورَ العـارفنيَ! یـا حبیـبَ التـّ

و یـا ! و یا مَنْ حَنَتْ إلیه قُلوبُ الصِّدّیقنيَ! و یا ظَهْرَ المُنْقَطِعنيَ! و یا حِرزَ اللّاجئني! و یا اُنسَ المُنْفَردینَ! العابدینَ
  !فَتْ هِمَّةُ الخاشِعنيَمَنْ أَنَسَتْ به أفئدةُ المُحِّبنيَ، و علیه عَکَ

بعد از آن بگریست، گریستنی سخت، دیدم که انوار ظاهر شدن گرفت، چنانکه آن مکـان روشـن شـد چـون روشـن 
بـرفتم ! در عقب وی برو: آن جماعت مرا گفتند که. بعد از آن شیخ حیات از مسجد بريون آمد. شدن شب چهارده

شـنیدم کـه داشت میشود و هر گامی که برمیدر زیر پای در نوردیده میدیدم که زمني بیابان و دریا و کوه و هامون 
  ».مردم هنوز در نماز بامداد بودند. در اندک زمانی به حرّان رسیدیم! کُنْ لِحیاتٍ تٍیا ربَّ حیا: گفتمی

  .و شیخ حیات ساکن حرّان بوده است تا ازدنیا رفته است در سنۀ احدی و ثمانني و خمسمائة

  اکري، قدّس اللّه تعاىل روحهشیخ ج -۵۳۷
شیخ ابوالوفاء بر وی ثنا گفته است و طاقیۀ خود را به دست شیخ علـی هیتـی بـرای وی فرسـتاده اسـت، و وی را 

درخواسـتم کـه جـاکري را ازجملـۀ مریـدان مـن  تعـاىل من از خـدای«: تکلیف حضور نکرده است و گفته است که
  ».وی را به من بخشید تعاىل خدای. گرداند

بـود و شیخ جاکري در اصل از کُردان بود، در صحرایی از صحراهای عراق یک روزۀ سامّره متوطن شد و آنجا مـی
  .تا در سنۀ تسعني و خمسمائة از دنیا برفت و قرب وی هم آنجاست

  ».يف سِرَّةِ سَقَطَ الْکَوْنُ مِنْ قَلْبِهِ عَزَّوَجَلَّ مَنْ شاهَدَ الْحَقَّ«: وی گفته
اشارت بـه یـک گـاو کـرد و . گذشتندروزی باوی بودم، گلۀ گاوان از پیش وی می«: ب وی گوید کهیکی از اصحا

این حامله است به گوسالۀ نر چنني و چنني، و آن فالن روز خواهد زاد و نذر ما خواهد بود و فالن و فـالن : گفت
لۀ ماده و فالن وقت خواهد زاد و این حامله است به گوسا: از آن خواهند خورد و اشارت به گاو دیگر کرد و گفت

. واللّه که هرچه شـیخ گفتـه بـود واقـع شـد. فالن و فالن از وی خواهند خورد و سگی سرخ را ازوی نصیب است
  ».سگی سرخ به زاویه درآمد و از آن گوساله یک پاره بربد

  .سنة تسعني و خمسمائة رحمه اللّه توفّی

  قُرشّی الهاشمیّ، قدّس اللّه تعاىل روحهشیخ ابوعبداللّه محمد بن ابراهیم ال -۵۳۸
  .امامُ العارفنيَ و دلیلُ السّالکني، صاحبُ األحوالِ الفاخرةِ و الکرامات الباهرةِ

  ».ألعالِمُ مَنْ نَطَقَ عَنْ سِرِّکَ وَاطلَّلَعَ عَلی عَواقِبِ أمْرِکَ«: وی گفته
رفـتم تـا و با من هیچ نبود که بـا آن آب خـرم، مـیروزی در منا بودم، تشنه شدم هیچ جا آب نیافتم «: وی گفته که

یکـی از . کشـیدندچاهی یافتم که أعاجم بـر آن جمـع آمـده بودنـد و آب مـی. چاهی پیدا کنم که از آنجا آب کشم
مـن بـرفتم تـا . مرا بزد و رِکوه را از دسـت مـن گرفـت و بینـداخت! قدری آب در این رِّکوه کن: ایشان را گفتم که
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آب برداشـتم وبخـوردم، و . ای آب شريین افتاده استدیدم که در برکه. م و بسیار شکسته خاطر بودمرِکوه را برگري
قصه را با ایشان بگفتم، آنجا رفتند تا آب گرينـد نـه . رِکوه را پر آب کرده پیش اصحاب آوردم از آن آب بخوردند

  ».دانستم که آیتی بود از آیات الهی. آب یافتند و نه اثر آن
  .سنة تسع و تسعني و خمسمائة رحمه اللّه توفّی

  ابوالحسن علی بن حُمَید الصَّعیدی، المعروف بابن الصّباغ، رحمه اللّه تعاىل -۵۳۹
پـدر . کرامات بسیار و خوارق عادات بیشمار از وی ظاهر شده اسـت. صاحب احوال بلند و مقامات ارجمند بود

رفـت و آمد که وی به صحبت صـوفیّه مـیبر وی گران می. خواست که پسرش هم صبّاغ باشدوی صبّاغ بود و می
های مردم را رنگ نکرده اسـت، و روزی پدرش آمد دید که جامه. ماندورزید و از صبّاغی باز میطریقۀ ایشان می

چون غضب پدر را دیـد، . وقت گذشته است، در غضب شد و در دکّان تغارهای بسیار بود در هر یک رنگ دیگر
هـای مـردم دیدی که چه کردی و جامـه«: غضب پدر زیاده شد و گفت. را گرفت و در یک تغار نهادها همۀ جامه

ابوالحسـن دسـت در آن تغـاره » !هر یکی را رنگی خواسته بودند و تو همه را یک رنـگ کـردی! را ضایع کردی
درش آن بدیـد، چـون پـ. هر یکی آن رنگ شـده کـه صـاحبش خواسـته بـود. کرد و همه را به یک بار بريون آورد

  .حريان ماند و وی را به سلوک راه صوفیّه بازگذاشت و از صنعت صباغی معذور داشت
. عادت وی آن بود که مادام که نام کسی رادر لوح محفوظ از مریدان خـود ندیـدی، در صـحبت خـود راه نـدادی

یچ وظیفـۀ نزدیـک مـا هـ«: شـیخ سـاعتی سـر در پـیش افکنـد و گفـت. روزی شخصی از وی طلب صـحبت کـرد
هـر روز مـی«: گفـت» .از آن چاره نیست«: آن شخص مبالغه کرد که» .خدمتی نمانده است که به آن قیام نمایی

درود بعد از مدتی که آن کار کرد دست وی بـه درد آمـد، آنچـه حَلْفـا را بـا آن مـی» !آوردرو و یک پشته حَلْفا می
گذرنـد، قیامت قایم شده است و مردم بر صراط مـی«: شبی در خواب دید که. بینداخت و ترک صحبت فقرا کرد

. چیـزی طلبیـد کـه دسـت در آن زنـد نیافـت، متحـري بمانـد. افتندگذرند وبعضی در آتش میبعضی به سالمت می
رود خـود را بـر بـاالی آن انـداخت، وی را از آتـش های حَلْفا بر روی آتش مـیناگاه دید که یک پشته از آن پشته

پیش شیخ رفت، چون چشم شیخ بـر وی افتـاد، . ترسناک و هول زده از خواب درآمد» .ات یافتبريون برد و نج
  .از شیخ استغفار کرد و به سر کار خود رفت» نگفتم که ترا خدمتی بیش از این نمانده است؟«: گفت
  .سنة اثنتی عشرة و ستّمائة رضی اللّه عنه توفّی

  ابواسحاق بن طَریف، رحمه اللّه تعاىل -۵۴۰
  .وی از مشایخ شیخ محیی الدّین ابن العربی است

کسـانی کـه «: آرد که گفتو از وی می» .اموی از بزرگرتین مشایخی است که من دیده«: گوید کهدر فتوحات می
زیرا که هر یک از ایشان از دو حال : چون چنني است یا ابااسحاق؟ گفت: اند، گفتندشناسند همه اولیاءاللّهمرا می
گویـد، اگر چنانچه در حقّ من خري می. گوید، یا غري آندر حق من خري و نیکویی می یا آن است که. ستندبريون نی

کند مگر به آنچه صفت وی شده است، اگر چنانچه وی محل آن صفت نبودی و موصـوف بـه آن مرا صفت نمی
گر چنانچـه در حـقّ مـن بـد و ا. پس این شخص نزدیک من از اولیاء اللّه است. نگشتی، مرا به آن صفت نکردی

اع داده اسـت، پـس ایـن کـس  تعاىل گوید وی صاحب فراست و کشف است که خدایمی وی رابر حال من اطلـّ
  ».اولیاء اللّه است از هم



 

۳۴۰  

  ابن الفارض الحَمَویّ المصریّ، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۵۴۱
یمه، مُرضعۀ رسـول، صـلّی اللّـه علیـه و از قبیلۀ بنی سعد است، قبیلۀ حل. کنیت وی ابوحفص است و نام وی عمر

  .پدر وی از اکابر علمای مصر بود. حَمَوّی األصل بود و مصری المولد و المَحْتِد. سلّم
در اول تجرید و سیاحت از پدر خود اجازت می«: فرزند وی سَیْدی کمال الدّین محمد گفته است که وی گفته که

گشتم و بعد از شبانروزی کـم یـا بـیش از جهـت مراعـات مصر بود میخواستم و در وادیها و کوهها که نزدیک به 
آمدم و چون پدر وفات یافت، به تجرید و سیاحت و سلوک طریـق حقیقـت گشتم و پیش وی میخاطر وی بازمی

تا آن زمان که روزی خواستم که به یکی از مدارس . شدبالکلّیّه بازگشتم، اما بر من هیچ چیز از این طریق فتح نمی
اول دستهای خـود . سازد وضویی نه بر ترتیب مشروعمصر درآیم، دیدم که بر در مدرسه پريی است بقّال وضو می

دراین ! عجب از این پري: با خود گفتم. بشست، بعد از آن پایها را بعد از آن مسح سرکشید، بعد از آن روی بشست
آن پـري در مـن ! سـازد نـه بـر ترتیـب مشـروعوضو میسنّ، در دیار اسالم بر در مدرسه، در میان فقهای مسلمانان، 

شـود، فتحـی کـه تـرا دسـت دهـد در زمـني حجـاز و مکـه بر تو در مصر هیچ فتح نمـی! ای عمر: نگریست و گفت
دانسـتم کـه وی از اولیـاء اللّـه اسـت و مـراد وی از آن ! قصد آنجا کن که وقت فـتح تـو رسـیده اسـت. خواهد بود

غـري ! یا سَیْدی من کجـا و مکـه کجـا: پیش وی بنشستم و گفتم. و تلبیس و سرتحال وضوی غري مرتّب اظهار جهل
اینـک مکـه پـیش روی : بـه دسـت خـود اشـارت کـرد و گفـت. موسم حج است و هیچ رفیق و همراه یافت نیست

وی را بگذاشتم و روی بـه مکـه نهـادم،و مکـه از نظـر مـن غایـب نشـد تـا بـه آنجـا . نظر کردم مکه را دیدم. تست
  .درآمدم و ابواب فتح بر من گشاده شد و آثار آن مرتادف گشت

کردم تا آن که به وادیی مقیم شدم که از آنجا تا مکـه ده شـبانروز راه بـود و در کوهها و وادیهای مکه سیاحت می
شـدم و بـا مـن در شـدن و آمـدن سَـبُعی عظـیم الخلقـه صلوات خمس را در حرم شریف بـه جماعـت حاضـر مـی

  .و من هرگز سوار نشدم! یا سَیْدی ارْکَبْ: گفتآمد و میکرد و چون شرت به زانو درمیهمراهی می
بـه ! یا عمر تعال إىل القاهرة أَحضُر وفـاتی: ناگاه آواز آن شیخ بقال به گوش من آمد که. پانزده سال بر من گذشت

دیناری چند به من . ن سالم گفتبر وی سالم گفتم و وی نیز بر م. تعجیل تمام به وی آمدم دیدم که محتضر است
به این تکفني و تجهیز من کن و حمّاالن تابوت مرا هر یک دیناری بده وبه فالن موضع برب از قَرافه، و می: داد که

تابوت مرا در آن موضع بنه و : پس گفت. گویند که آن همان موضع است که اکنون قرب شیخ ابن الفارض آنجاست
چون وی ! چه کند تعاىل کوه فرود آید با وی بر من نماز گزار آنگاه منتظر باش تا خدایباش که مردی از منتظر می

وفات کرد و به وصیت وی عمل کردم و تابوت وی رادر آن محل که گفته بود بنهادم، دیدم که مردی از کـوه فـرود 
د کـه پیـاده در بازارهـا وی را بشناختم شخصـی بـو. آمد چون مرغ شتابان و ندیدم که پای وی بر زمني آمده باشد

  . زدندکردند و بر قفای وی سِلّی میگشت و مردم با وی مسخرگی میمی
پیش رفتم دیدم که میان زمني و آسمان مرغان سبز و سفید بـا مـا ! پیش رو تا بر وی نماز کنیم! ای عمر: پس گفت
ن ایشان فرود آمد و زیـر پـای تـابوت چون از نماز فارغ شدیم، یک مرغ سبز عظیم الخلقه از میا. گزارندنماز می

پریدنـد تـا از نظـر غایـب وی بنشست، و تابوت وی را فرو برد و با دیگر مرغان پیوست و همـه تسـبیح گویـان مـی
هداءِ فـی جَـوْفِ طَـري خُضْـر ! مـریا ع: آن مرد گفت. من از آن حال تعجب کردم. شدند أمـا سـمعْتَ انَّ أَرواحَ الشـُّ

ةِ حیثُ شاءَتْ؟ هم شُهَداءُ السَّیُوفِ، وَأمّا شُهداءُ الْمحَبَّةِ فَکُلُّهم أجسادُهم و أرواحهُم يف جَوْفِ طريٍ تَسْرَحُ منَ الْجَنَّ
و من نیز از ایشان بودم از من زلتی در وجود آمـد مـرا از میـان ایشـان براندنـد و ! خُضْرٍ، وَهذا الرَّجُلُ مِنْهم یا عُمر
  ».کنندنند و بر آن زَلّت تأدیب میزاکنون در بازارها مرا قفا می



 

۳۴۱  

وی را دیوانی است مشتمل بر عیون معارف و فنون لطایف که یکی از قصاید آن قصیدۀ تاییّه است که هفتصـد و 
پنجاه بیت است کما بیش و قد اشتهرتْ هذه القصیدةُ بنيَ مشایخ الصّوفیّة و غريهم من الفضالءِ و العلماء و علـی 

سري و سلوک تمام در این قصیده از حقایق علوم دینیه و معارف یقینیه از ذوق خـود و اذواق الحقیقه آنچه بعد از 
جمع کرده است در چنني نظمی رایق فایق،  روّح اللّه تعاىل ارواحهم اجمعني کامالن اولیا و أکابر محققان مشایخ

بلکه مقدور اکثر نوع بشر نتوانـد اند که کسی دیگر را میسر نشده است و میسور هیچ کس از اهل فضل و هرن گفته
  .بود

ــــــف ــــــظٌ کاشِ ــــــفٍ فیــــــهِ لَفْ ــــــلِّ لُطْ ــــــنْ کُ  عَ
ـــــــــــر ـــــــــــنَّ الطَّفـــــــــــاوَةَ عَنْبَ ـــــــــــرٌ وَلکِ  بَحْ

 

ـــــــاهِر ـــــــنٌ ب ـــــــهُ حُسْ ـــــــی مِنْ ـــــــلِّ مَعْن  يف کُ
ــــــــــزْ ــــــــــواهِرمُ ــــــــــوثَ جَ  نٌ وَلِکــــــــــنَّ الْغُیُ

  

به خـواب دیـدم  لّه علیه و سلّمصلّی ال چون قصیدۀ تاییه گفته شد رسول را«: فرموده است که رضی اللّه عنه شیخ
. امآن را لـوایح الجنـان و روایـح الجنـان نـام کـرده! یا رسولَ اللّـه: ماسَمّیْتَ قصیدتَکَ؟ گفتم! یا عمر: فرمودند که

  ».فسمّیتُها بِذلِکِ! ال، بل سَمِّها نَظْمَ الّسلوک :صلّی اللّه علیه و سلّم فقال رسول اللّه
گفنت وی این قصیده را نه بر قاعدۀ شعرا بود، بلکـه گـاهی وی را جذبـه«: وی کهاند از اصحاب و حکایت کرده

 مـیالشد امـچون به خود حاضر می. شدرسید و روزها، هفته، یا ده روز کما بیش از حواس خودغایب میای می
کرد ترک آن میبر وی در آن غیبت فتح کرده بود بعد از آن  سبحانه کرد سی بیت یا چهل یا پنجاه، آنچه خداوند
  ».تا آن وقت که مثل آن حالت معاودت کردی

رحمه اللّه، که از اصحاب شیخ صدرالدّین قونیوی است، قدّس اللّـه تعـاىل سـرّه، و شـیخ  شیخ شمس الدّین ایکی
دین، علمـا و طلبـۀ علـم حاضـر مـی در مجلس شیخ ما«: گفته است که الشّیوخ وقت خود بود یعنی شیخ صدر الـّ

شدو حضرت شیخ بـر گذشت و ختم مجلس بر بیتی از قصیدۀ نظم الّسلوک میانواع علوم سخن می شدند، و در
فرمود که فهم آن نتوانستی کرد مگر کسی کـه از اصـحاب ذوق آن به زبان عجمی سخنان غریب و معانی لدنی می

تر و دقیـقو معنی غریب بودی و گاه بودی که در روز دیگر گفتی که در آن بیت معنی دیگر بر من ظاهر شده است
باید که این قصیده را یاد گريد و با کسی که فهـم آن کنـد معـانیِ صوفی می: فرمود کهتر از پیشرت بگفتی و بسیار می

  ».آن را شرح کند
شیخ سعید فرغانی تمامی همت خود را بر فهم آنچه حضـرت شـیخ مـی«: و هم شیخ شمس الدّین گفته است که

به فارسی شرح کرد و ثانیاً بـه عربـی و آن همـه از برکـۀ انفـاس  آن را کرد اوالًآن را تعلیق میفرمود، آورده بود و 
  ».حضرت شیخ ماست، شیخ صدرالدّین، قدّس اللّه تعاىل سرّه

ملِ يف وَصْفِه راحَ الْمَحَبّةِ فـی دیوانِـه المُشـت یعنی الشّیخ ابن الفارض و قد أَحْسن« :رحمه اللّه قالَ اإلمامُ الیافعی
وقِ والوصـل و غريذلـک مـن األصـطالحاتِ والعلـومِ الحقیقیّـةِ  ةِ و الشـّ لوکِ و المحبـّ علی لَطائفِ المعارفِ و السـُّ

  :المعروفةِ فی کتبِ مَشایخِ الصّوفیّة، و من ذلک وَصْفُه لَها فی هذا البیتِ المشهورِ
ـــــلِ الـــــدّیر کَـــــمْ سَـــــکَرُوا بهـــــا  هَنیئـــــاً لِأهْ

ـــــ ـــــهِ فَلْیَبْ ـــــرُهُعَلـــــی نَفْسِ ـــــنْ ضـــــاعَ عُمْ  کِ مَ
 

ـــــــوا ـــــــنَّهُم هَمُّ ـــــــا وَلکِ ـــــــربُوا مِنْه ـــــــا شَ  وَم
ــــــهْمُ ــــــهُ فیهــــــا نَصــــــیبٌ وَال سَ ــــــیْسَ لَ  »وَلیَ

  

قـبضٌ يف بعـضِ حَجّاتِـه، فـأتی  رضی اللّه عنه مِنَ الْمَشهورِ انّه وَقَعَ للشّیخ شهاب الدّین السُّهْرَوردی« :ایضاً و قال
اظمُ رحمه اللّه فاسْتَنْشَدَه الشّیخ شهاب الدّین رحمه اللّه إلیه الشّیخُ النّاظم  رحمـه اللّـه من قَریضِه، فأَنْشَدَهُ الشّیخُ النـّ

  :قصیدةً، و اسْتَمَّر فی إنشادها اىل انْ قال
ــــــه ــــــالً لِمَوْقِعِ ــــــنْ أَهْ ــــــمْ أکُ  أهــــــالً بمــــــا لَ
ـــــدْ ـــــکَ فَقَ ـــــاخْلَعْ مـــــا عَلَیْ ـــــکَ الْبِشـــــارَةُ فَ   لَ

 یـــــــأسِ بـــــــالْفَرَجقَـــــــوْل المُبَشِّـــــــر بَعْـــــــدَ الْ
ــــوَجِ ــــنْ عِ ــــکَ مِ ــــا فی ــــی م ــــمّ عَل ــــرْتَ ثُ  ذُکِ



 

۳۴۲  

 

فتواجَدَ ومَنْ عندَه مِنْ شیوخِ الوقتِ الحاضرینَ، و کان المجلسُ عـامراً بشـیوخٍ  رحمه اللّه فقام الشیخ شهاب الدین
  ».اربعمائة خلعة: أجِلّاء و سادَةٍ الْأَوْلیاء، فخَلَعَ علیه هو و الحاضرونَ، قیل

وی را به آن مؤاخذه کردند، و قبضی عظیم که نزدیک بود کـه روح . ای صادر شدشیخ ابن الفارض هَفْوه وقتی از
  :وی مفارقت کند، واقع شد، این بیت حریری بخواند
ـــــــــّط ـــــــــذي مـــــــــا ســـــــــاءَ قَ ـــــــــنْ ذَا اّل   مَ

 

ـــــــــــط؟ ـــــــــــنی فق ـــــــــــهُ الحُس ـــــــــــنْ لَ  وَمَ
  

  :یدداما شخص وی را نمی گویدشیند که در میان زمني و آسمان کسی می
ــــــــــــــــحَمُ ــــــــــــــــذی دُّم ــــــــــــــــادی اّل  اله

 

 علیــــــــــــــــــه جربیــــــــــــــــــلُ هَــــــــــــــــــبَط
  

در سـیاحت بـودم و بـا خـود  جَعْبَـردر نواحی «: گفته است که رحمه اللّه تعاىل عْبَریجَشیخ برهان الدّین ابراهیم 
  :خواندناگاه مردی چون برق خاطف بگذشت و این بیت می. کردمحدیث التذاذ به فنا در محبت می

ـــــوَني  ـــــمْ تَهْ ـــــاًفَلَ ـــــیَّ فانِّی ـــــنْ فِ ـــــمْ تَکُ  مـــــا لَ
 

ــــوَرَتی ــــکَ صُ ــــی فی ــــاال تُجتَل ــــنَ م ــــم تَفْ  ول
  

این نَفَس از کجا به تو رسیده است؟ : در پی وی بجستم و وی را بگرفتم، و گفتم. دانستم که آن نَفَس محبی است
از ایـن  پـیش: اکنـون وی کجاسـت؟ گفـت: گفـتم. این از انفاس برادرم، شرف الدین ابن الفـارض اسـت: گفت

ام به آن که در آید و حاال وی محتضر است، و مأمور شدهشنیدم و اکنون از جانب مصر مینفس وی از حجاز می
و به سوی مصر متوجـه شـد و مـن . روموقت انتقال وی حاضر باشم و بر وی نماز گزارم و اکنون به سوی وی می

  .م تا بر شیخ ابن الفارض درآمدم و وی محتضر بودرفتنیز متوجه شدم و بوی آن مردمی یافتم ودر عقب بوی می
بنشني و بشارت باد ترا که تو از زمـرۀ ! وعلیک السّالم یا ابراهیم: گفت. سالم علیک و رحمة اللّه و برکاته: گفتم

کـه بـر  سـبحانه دانم که این بشـارت از حضـرت حـق اسـتمی! یا سیدی: گفتم. اولیای خدایی، سبحانه و تعاىل
خواهم که جهت آن را بدانم تا دل من از آن اطمینان یابد، که نام من ابراهیم است و مرا گذرد، اما میزبان تو می

درخواسـتم  تعـاىل از خدای: گفت. ، نصیبی هست)بقره/۲۶۰(ولکنَّ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبي : از سرّ مقام ابراهیمی که گفت
بعـد از . و تو حاضر شدی پس البّد تـو از ایشـان باشـی که در وقت انتقال من جماعتی از اولیاء اللّه حاضر شوند

ای عظـیم برگرفـت و رنـگ وی تغـري و گریـه! آه: چون به آن نظـر کـرد، گفـت. آن دیدم که بهشت بر وی متمثل شد
  :پذیرفت و این بیتها خواندن گرفت

ـــــــدَکُم ـــــــبِّ عِن ـــــــي يف الْحُ ـــــــانَ مَنْزلَت  إنْ ک
ــــــــةً ظَفِـــــــــرَتْ روحـــــــــي بِهازمنـــــــــاً  أُمْنیـّ

 

ــــامیمـــــا  قَـــــدْ رأیـــــتُ فقـــــد ضَـــــیَّعْتُ أَیـّ
ـــــــــالمِ ـــــــــبُها اضـــــــــغاثَ أحْ ـــــــــوْمَ أَحسِ  أَلیَ

  

و عزَّتِـک : گفتـه اسـت که زنی بود رابعۀ عَدَویّه! ای ابراهیم: گفت. این مقام بزرگ است! ای سیدی: من گفتم
و این مقام نـه آن مقـام . فیکما عَبَدْتُک خوفاً من نارِک وال رغبةً يف جنّتَکَ، بل کرامةً لوجْهِکَ الکریم و محبّةً 

پس بعد از آن آرام گرفت و خنـدان شـد . امام و عمر درجست و جوی آن به سر بردهاست که من آن را طلب کرده
در تجهیز من با جماعت حاضر باش و بر من نماز کـن و سـه روز بـر سـر : و بر من سالم گفت و وداع کرد و گفت

گفـت شنیدم کـه قـایلی مـی. بعد از آن به مخاطبه و مناجات مشغول شد! روقرب من بباش، بعد از آن به بالد خود 
  :فما تَرُومُ؟ وی گفت! یا عمر :دیدمشنیدم، اما شخص وی را نمیآواز وی می که

ــــــکَ نَظْــــــرةً ــــــدَی مِنْ ــــــدْ طــــــالَ المَ  أرومُ وَقَ
 

ــــــت ــــــایَ ظَلَّ ــــــاءٍ دوُنَ مَرْم ــــــنْ دم ــــــمْ مِ  وَکَ
 

  ».حق پیوست، دانستم که مقصود وی بدادند و مراد وی در کنارش نهادندبعد از آن خندان و گشاده روی به 
در وقـت انتقـال وی جمعـی کثـري از اولیـاء اللّـه حاضـر «: و هم شیخ برهان الدّین ابراهیم جَعْبَری گفتـه اسـت کـه

شـده  شناختم، و از آن جمله بود عزیزی که سبب معرفـت مـن بـه ویشناختم و بعضی را نمیبعضی را می. بودند
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کردند و مـردم مرغان سفید و سبز بر سر آن پرواز می. ای از آن بزرگوارتر ندیده بودمبود و من در عمر خود جنازه
حاضر آمـده بـود و بـر وی  صلّی اللّه علیه و سلّم بسیار بر حمل آن گرد آمده بودند و روح مقّدس حضرت رسالت

کردند ایفةً بعد طایفة، اقتدا به آن حضرت کرده بر وی نماز میکرد و ارواح انبیا و اولیای انس و جنّ، طنماز می
بدین سبب دفن وی تأخري یافت و تا آخر روز کشید و هر کسی در آن سخنی . گزاردمای نماز میو من با هر طایفه

کـرد و بعضـی غـري این در حق وی تأدیبی است که در محبت دعوی مقامی بلند مـی: گفتندبعضی می. گفتندمی
چـون آخـر روز وی را دفـن کردنـد بـه مقتضـای . و همه از سرّ کار محجـوب بودنـد اال مـن شـاءاللّه. گفتندمی آن

وصیت وی سه روز آنجا اقامت کردم و بسی احوال عجیب و غریب مشاهده افتاد کـه عقـول را طاقـت ادراک آن 
  ».نیست

بودند دیدند که خاک بسیار گرد قرب وی درآمده ا جمعی از کبار به زیارت وی رفته بوقتی شیخ برهان الدّین مذکور 
  :و گرد بر آن نشسته، این بیت بخواند

ــــــی قبــــــورهم ــــــقِ حَّت ــــــلُ العِشْ   مَســــــاکنيُ أَهْ

 

ـــــــابر ـــــــنيَ المَق ـــــــذُّلِّ ب ـــــــرابُ ال ـــــــا تُ  عَلَیْه
 

  .ندبردند تا حواىل قرب وی را پاک ساختبعد از آن، آن خاکها و گردها را برُفتند و به دامن مبارک خود می
  .فی الثّانی من جمادی االوىل، سنة اثنتني و ثالثني و ستّمائة رضی اللّه عنه توفّی

  ابراهیم بن مِعْصار الجَعْبَریّ، رحمه اللّه تعاىل -۵۴۲
کنیت وی ابواسحاق است، صاحب آیات ظاهره و مقامات فاخره بوده است، مذهب وی محو کلی و نفـی وجـود 

  :گفته قدّس اللّه تعاىل روحه خ عبدالقادر گیالنیشی. و افالس و ناداشت بوده است
ـــــــا ـــــــالُٔ دُوْحَه ـــــــراخ أَم ـــــــلُ االَٔف ـــــــا بُلب  أن

 

ـــــــــهَبُ ـــــــــاز أَش ـــــــــاءِ ب ـــــــــاً وَيف العَلْی  طَرَب
 

  :و شیخ ابراهیم در مقابلۀ آن چنني گفته است
ـــــــرَه ـــــــالُٔ بىْٔ ـــــــاضِ أم ـــــــرَدُ المِرح ـــــــا صُ  أن

 

ـــــــــرَبُ ـــــــــبٌ أجْ ـــــــــداءِ کَلْ ـــــــــاً وَيف البَیْ  نَتْن
 

کـدام «: گفت» .ام که مرا بسیار خوش آمده استدو بیت شنیده«: شاگردان وی درآمد و گفت کهروزی یکی از 
  برخواند که» است آن؟

ــــــــةٌ ــــــــ: و قائل ــــــــتَ عُمْ ــــــــرفاًأنْفَقْ  رَک مُسْ
ــــي: فقُلـــــتُ لَهـــــا ــــومِ إنَنـَّ  کُفّـــــي عَـــــنِ اللـَّ

 

ـــــــــی مُســـــــــرفٍ يف تَ ـــــــــهیعل ـــــــــه وَدَاللِ  ه
ـــــــالِه ـــــــره وَوِص ـــــــنْ هَجْ ـــــــه عَ ـــــــغِلتُ بِ  شُ

 

  ».این نه مقام تست و نه مقام شیخ تو«: راهیم گفتشیخ اب
و آنجا مقیم » .قد جاءک زُبَري! یا قُبَري«: چنني گویند که چون اجل وی نزدیک شد، به موضع قرب خود آمد و گفت

و ثمـانني و سـبع فـی سـنة . شد بی آن که وی را علتی و مرضی باشد و عن قریـب بـه جـوار رحمـت حـق پیوسـت
  .ستمائة

  محیی الّدین محمد بن علی بن العربی، قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ -۵۴۳
اند و اندکی از فقهـا و وی قدوۀ قایالن به وحدت وجود است و بسیاری از فقها و علمای ظاهر در وی طعن کرده

صَـفُوه بِعُلـوِّ فخّمُوه تفخیمـاً عظیمـاً، و مَـدَحُوا کالمَـه مَـدْحاً کریمـاً و وَ. اندجماعتی از صوفّیه وی را بزرگ داشته
  .فی تاریخه رحمه اللّه هکذا ذکره االمام الیافعی. طولُ ذکرُه مَن الکراماتیوا عنه بما ربالمقاماتِ، و أخ

یکی از کبـار مشـایخ بغـداد در مناقـب . مصنفات بسیار دارد. وی را اشعار لطیف غریب است و اخبارنادر عجیب
از پانصـد زیـادت اسـت، و  قـدّس سـرّه مصنفات حضرت شـیخ«: وی کتابی جمع کرده است و در آنجا آورده که
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ای در فهرست مصنفات خود نوشته است و در آنجـا زیـادت از رت شیخ به التماس بعضی از اصحاب رسالهحض
قصد مـن : دویست و پنجاه کتاب را نام برده، بیشرت در تصوف و بعضی در غري آن و در خطبۀ آن رساله فرموده که

نه چون سایر مصنفان تصنیف و تألیف بود، بلکه سبب بعض تصنیفات آن بود که بـر مـن از  در تصنیف این کتب
سـاختم و شد که نزدیک بود که مرا بسـوزد، خـود را بـه بیـان بعضـی از آن مشـغول مـیامری وارد می سبحانه حقّ

  ».شدمبه آن مأمور می سبحانه و تعاىل سبب بعض دیگر آن که در خواب یا در مکاشفه از جانب حق
قدّس اللّـه  اند که وی را با شیخ شهاب الدّین سهروردیمذکور است که گفته رحمه اللّه تعاىل در تاریخ امام یافعی

اتفاق مالقات و اجتماع افتاده است و هر یک از ایشان در دیگری نظـر کـرده و آنگـاه از یکـدیگر  تعاىل روحهما
بعد از آن وی را از حال شیخ شهاب الـدّین پرسـیده. می واقع شودآن که در میان ایشان کالاند بی مفارقت نموده
انـد، گفتـه و شیخ شهاب الدّین را از حـال وی پرسـیده» .رجلٌ مَمْلُوٌّ من قَرْنِه اىل قَدَمِه مِنَ السُّنَّة«: اند، گفته است

  ».هُوَ بَحْرُ الحقایق«: است که
رسـد می قدّس اللّه تعاىل سرّه الدّین عبدالقادر گیالنیو نسبت خرقۀ وی در تصوف به یک واسطه به شیخ محیی 

لبِستُ هذه الخرقـةَ « :رضی اللّه عنه قال. رسد به یک واسطهمی علیه السّالم و نسبت دیگر وی در خرقه به خضر
مائة، و المعرُوفةَ من یَدِ ابی الحسن علی بن عبداللّه بن جامع ببُستانِه بـالمقْلی خـارجِ الموصِـلِ سـنةَ إحـدی و سـّت

ذی ألْبَسَـه إیّاهـا أَلْبَسَـنیها ابـنُ جـامع و علـی تِلـک . لَبَسَها ابنُ جامع من یدِ الخضر، علیه السّالم و فـی الموضـعِ الـّ
 :رضی اللّه عنـه قال. بی واسطه علیه السالم رسدو نسبت دیگر وی به خضر می» .الصّورة من غري زیادةٍ و نقصانٍ

و تأدّبْتُ به و أخَذْتُ عنه يف وَصیَّةٍ أوصانیها شِفاهاً التّسلیم لمقاماتِ الشّیوخ و  المعلیه السّ صحبتُ انا و الخضر«
رایتُـهُ یَمْشـی علـی البحـر وطـّی االرض و رأیتـه یُصـّلی فـی : غري ذلک و رایتُ منه ثلثـةَ أشـیاء مـن خرقـةِ العَوایـد

  ».الهواء
همانا که منشأ طعن طاعنان یا تقلید و تعصب و . و اعظم اسباب طعن طاعنان در وی کتاب فصوص الحکم است

است یا عدم اطالع بر مصطلحات وی یا غموض معانی و حقایقی که در مصـنفات خـود درج کـرده اسـت و آن 
مقدار حقایق و معارف که در مصنفات وی بتخصیص در فصوص و فتوحات، اندراج یافته اسـت در هـیچ کتـاب 

  .ه ظاهر نشده استشود و از هیچ کس از این طایفیافت نمی
والـد مـا «: گفت کـهچنني استماع دارد که می قدّس سرّه و این فقري از خدمت خواجه برهان الدّین ابونصر پارسا

قـال «و هرجا که والد بزرگوار ایشان در کتاب فصل الخطـاب » .فصوص جان است و فتوحات دل: فرمود کهمی
  .شیخ است، قدّس سرّه گفته است، مراد به آن حضرت» بعض کرباء العارفني

ه  قدّس سـرّه رَوَی الشّیخُ مؤیّدُ الدّین الجَندّی فی شرحِه لفصوصِ الحکم عن شیخِه الشّیخ صدرالدّین القونیویّ انـّ
ه قـال رضی اللّه عنه روی عن الشّیخ لمّـا وَصَـلْتُ اىل بحـر الـرّوم مـن بـالد أنـدلَس، عَزَمْـتُ علـی نفسـی أنْ «: انـّ
عَلّی وَلِیَ و مِنّـی  سبحانه ا بعدَ أن أشْهَدَ تفاصیلَ أحواىل الظّاهرة و الباطِنةِ الوجودیّةِ مما قَدَّرَ اللّهُالأرْکَبَ البحرَ الّ

جمیـعَ  سـبحانه بحضورٍ تامٍّ و شهود عـامٍّ و مراقَـةٍ کاملـةٍ، فاشـهدَنی اللّـه سبحانه إىل آخِر عُمری، فَتَوَّجهْتُ اىل اللّه
باطناً اىل آخِر عُمری حتّی صحبةِ ابیک، اسحاق بن محمّد، و صحبتکَ و أحوالِـک و  أحواىل ممّا یجری ظاهراً و

ثُـمَّ رَکِبْـتُ الْبَحْـرَ . علومک و أذواقِک و مقاماتِک و تجلّیاتِکَ و مُکاشِفاتِکَ و جَمیعِ حُظوظِک مِنَ اللّه، سـبحانه
  ».و اختِاللِ علی بَصريةٍ و یقنيٍ، و کانَ ما کانَ وَ یَکوُنُ مِنْ غري إخاللٍ

و لقد امنّا باللّه و برسوله و ما جاءَ به مجمالً و مفصّالً ممّا «: و هم در فتوحات آورده است حکایت از حال خود 
أخَـذْتُ . وصلَ إلینا من تفصیله و ما لم یصلْ الینا اولم یَثْبُتْ عِنْدَنا، فنحنُ مؤمنونَ بِکلِّ ما جاءَ به فـی نفـسِ االَٔمْـرِ

وَّی أَخْذَ تقلیدٍ، و لم یَخْطُرْىل ما حَکَـمَ النَّظَـرُ العقلـیّ فیـه مِـن جَـوازٍ وإحالـةٍ و وجـوبٍ، فعَمِلْـتُ علـی ذلک عَنْ أبَ
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ایمانی بذلک حتّی عَلِمْتُ مِنْ أینَ امنتُ و بماذا امنتُ و کشفَ اللّهُ عَنْ بَصَری و بَصـريتی و خیـاىل، فرأیـتُ بعـني 
فصـال . أیتُ بعني البصريةِ ماال یُدْرَکُ الّا به، ورایتُ بعني الخیال ماال یُدْرَکَ الّـا بـهالبصرِ ما الیُدْرَکُ الّا به، و ر

 إىلّاألمرُ ىل مشهوداً و الحکمُ المتخیَّلُ المتوَّهمُ بالتّقلیدِ موجوداً، فعَلِمْتُ قَدْرَ مَـن اتّبعْتُـه و هـو الرَّسُـولُ المبعـوثُ 
 و أشـهدَنی اللّـه. دْتُ جمیعَ الْأَنبیاءِ کلِّهـم مـن ادمَ إىل محمّـدٍ، عَلَـیْهم السّـالمو شاهَ محمّدٌ، صلّی اللّه علیه و سلّم

تُهم و عـامّتُهم تعاىل و . المؤمننيَ بهم کلّهم حتّی ما بَقِیَ منهم من أحدٍ ممّنْ کانَ و هو یکونُ إىل یَـوْمِ القیامـةِ خاصـَّ
و اطَّلَعْتُ علی جمیِع ما امنتُ به مُجمالً ممّا هو فی العـالَمِ العِلْـوّی و رایتُ مَراتبَ الجماعةِ کلَّها، فَعَلِمْتُ أَقدارَهم 

 شَهِدْتُ ذلک کُلَّه، فَما زَحْزَحَنی عِلْمُ ما رایتُه و عایَنْتُه عن إیمانی، فلم أزَلْ أقـولُ و أعْمـلُ مـا اقولُـه و اعملُـه لقـولِ
فواخیتُ بنيَ االیمان و العِیـان، و هـذا عَزیـزُ الوجـودِ . اللِشُهودی ال لِعِلْمی واللِعْینی و صلّی اللّه علیه و سلّم النّبی

فی اإلتّباع، فان مَزَلَّةَ األقْدامِ لألکابر انّما یکونُ هنا اذا وقعـتِ المعاینـةُ لمـا وقـعَ بـه اإلیمـانُ، فیعمـلُ علـی عـیْن 
فهو و ان کانَ من أهلِ الکَشْفِ فما کشفَ . تَهالعلی إیمانٍ فلم یجمعْ بیْنَهما ففاتَهُ من الکمالِ ان یعرف قدرَه و منزلَ

و الکاملُ مَنْ عَمِلَ علی اإلیمان مع ذوقٍ العیانِ و مـا . اللّه له عنْ قدرِه و منزلته، فجعل نفسَه فعَمِلَ علی المشاهدةِ
رجاالً فی العالَم، لکـن مـا جَمَـع انْتَقَلَ والأَثَّر فیه العیانُ و ما رأیت لهذا المقام ذائقاً بالحالِ و ان کنتُ أعلَمُ ان له 

  .اللّهُ بینی و بینَهم فی رُؤیَةِ أعیانهم و أسمائهم، فقَدْ یُمْکِنُ أنْ أکونَ رأیتُ منهم و ما جَمَعْتُ بنيَ عینِه و إسمِه
ةٍ مـن و کانَ سببُ ذلک إنّی ما علّقتُ نفسی قَـطُّ اىل جانـبِ الحـقِّ أنْ یَطَّلِعَنـی علـی کـونٍ مـن األکـوانِ والحادثـ

نی  الحوادثِ و انّما علّقتُ نفسی مَعَ اللّه أنْ یَسْـتِعْمِلَنی فیمـا یَرضـیه وال یَسْـتَعمِلُنی فیمـا یُباعِـدُنی عنـه و ان یَخُصـَّ
بمقام الیکونُ لِمُتَّبعٍ أعلی منه، و لو أشْرَکَنی فیه جمیعُ مَنْ فی العالَم لمّا نتأثّر لذلک فـانّی عبـدٌ محـضٍ ال أطْلُـبُ 

هُ علـی قـدمٍ واحـدةٍ فـی أعلَـی التَّوُّ قَ علی عِبادِه، بَلْ جَعَلَ اللّهُ فی نَفْسی مِنَ الفَرَحِ انی أتمنّی اَنْ یکونَ العـالَمُ کلـَّ
بالعَجْزِ عَـنْ شُـکْره مـع تـوفیقی يف الشّـکرِ  تعاىل المراتبِ، فَخصّنی اللّهُ بخاتِمَةِ أمرٍ لم یخطرْىل بباىل فَشَکْرتُ اللّهَ

ا بِنِعْمَـةِ : تعـاىل األمـرُ الواحـدُ لقولـه: رِ ال واللّه و انّما ذکرتُه ألمریْنِخْا ذکرتُ ماذکرتُه من حاىل للفَحقّه، و م و امـّ
ةٌ )الضـحی/۱۱(رَبِّکَ فَحَدِّثْ ةٍ فتَحْـدُث فیـه همـّ ةُ نعمـةٍ أعظـمُ مـن هـذه و االَٔمْـرُ اآلخِـر لیَسْـمَعَ صـاحِبُ همـّ ، و أَیـَّ

تعملتُها فیَنــال مثــلَ هــذا، فیکــون معــی و فــی درجتــی و انّــه الضــیقَ و الحــرجَ الّــا فــی لِاســتعمالِ نفســه فیمــا اســ
   ».المحسوسِ

ای بود مخصوص کـه چـون خواسـتی شیخ ما را نظره«: فرماید کهدر کتاب فکوک می قدس سره شیخ صدر الدین
  ».کردیکه بر حال کسی اطالع یافتی نظری به وی کردی و از احوال اخروی و دنیوی وی خرب 

روزگـاری بـر مـن . نددوقتی مرا از مـن بسـت«: گوید کهدر باب چهل و چهارم از فتوحات مذکور است که شیخ می
آوردم و بایست به جـای مـیگزاردم به جماعت و امام بودم و جمیع اعمال نماز چنانچه میگذرانیدند که نماز می

گـویم نه به هیچ چیز از عالم محسوس و به اینکه مـی نه به جماعت و نه به محل آن و. مرا به آن هیچ شعوری نی
دانستم، هرچه از مـن واقـع شـده بـود، چـون حرکـات نـایم بـود کـه مرا بعد از افاقت خرب کردند، نه من به خود می

گاه نهازوی صادر می وقت مرا بر من محفوظ داشـته بـود و بـا  سبحانه و تعاىل دانستم که حقّ. شود و وی از آن آ
دانـم کـه وی را بـه دادند، اما نمـیکرده بود که با شبلی کرده بود که وی را در اوقات نماز به وی باز میمن چنان 

  ».الحمدُللّه الّذی لم یُجْرِ علیه لسانُ ذَنْبٍ: گفتند، گفت قدّس سرّه آن را با جنید. بود یا نهآن شعور می
  :د کهو هم در فتوحات مذکور است که حضرت شیخ این بیت فرموده بو

ــــــــــــــــنْ یَرانــــــــــــــــي وَال أَراهُ  یــــــــــــــــا مَ
 

ــــــــــــــــــــــمْ ذا أَراهُ وَال یَرانــــــــــــــــــــــي؟  کَ
 

  :بیند؟ بر سبیل بدیهه گفتدانی که او ترا میای الیَراني و میچون گفته: یکی از اصحاب گفت
ــــــذاً ــــــنْ یَرانــــــي مُجْرمــــــاً وَال أَراهُ اخِ  یــــــا مَ

 

ـــــــذاً ـــــــي الئ ـــــــاً وَال یَران ـــــــمْ ذا أَراهُ مُنْعِم  کَ
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کنـد کـه وی شخصی دیدم کـه طـواف مـی. کردمبعد از نماز جمعه طواف می«: ات آورده است کهو هم در فتوح
کـرد، دانسـتم کـه آمد که ایشان را از هم جدا نمـیبه میان دو کس درمی. کرد و کسی وی راکسی را مزاحمت نمی

و با وی همراهی کردم سر راه وی نگاه داشتم و بر وی سالم کردم و جواب من بازداد . روحی است متجسّد شده
چرا از روزهای هفتـه روز شـنبه را بـه : از وی پرسیدم که. و میان ما سخنان واقع شد، دانستم که احمد سَبْتی است

روز یکشنبه ابتدای خلق عالم کـرد و در جمعـه فـارغ  تعاىل از آن جهت که خدای: کسب تخصیص کردی؟ گفت
  .شد

چـون شـنبه . من در کار وی بودم و برای حظّ نفس خود کاری نکـردمپس در این شش روز که وی در کار ما بود، 
دیگـر از وی سـؤال . آمد، آن را برای خود گردانیدم و در وی به کسـب مشـغول بـودم از بـرای قـوت آن شـش روز

چـون بـه آنجـای کـه مـی. پس مـرا وداع کـرد و برفـت. من بودم: در وقت تو قطب زمان که بود؟ گفت: کردم که
مردی غریب دیدم که در مکه وی را ندیده بـودم بـا تـو در طـواف : دم، یکی از اصحاب من گفت کهنشستم بازآم
  ».کرد که بود آن و از کجا آمده بود؟ قصه را بازگفتم، حاضران تعجب کردندسخن می

یار دخرت فـالن پادشـاه کـه خلـق را ازوی منفعـت بسـ: یکی از مشایخ ما را گفتند که«: آرد کهو هم در فتوحات می
شـوهر . شیخ بـه آنجـا رفـت. باید رفتاست و نسبت به شما اخالص و اعتقاد تمام دارد، بیمار است، به آنجا می

زودتـر وی را دریابیـد پـیش از آن کـه : دید کـه در نـزع اسـت، گفـت. و شیخ را به بالني وی آورد کرد وی استقبال
نـزع و رنـج جـان . دِیَـت کامـل وی را آوردنـد !وی را بازخریـد: چون دریابیم او را؟ گفـت: شوهرش گفت! برود

تـرا هـیچ بـاک نیسـت : شـیخ وی را گفـت. کندن در توقف افتاد و دخرت چشم خود بگشاد و بر شـیخ سـالم کـرد
مـا . گردد، چاره نیسـت از بـدىلای است که بعد از آن که ملک الموت نازل شد خاىل باز نمیولیکن اینجا دقیقه

  .طلبدزمان از ما حق خود می ترا از وی خالص کردیم، این
تو اگر زنده باشی خلق را از تـو آسـایش بسـیار اسـت، و تـو بسـیار . باز نخواهد گشت، مگر آن که جانی قبض کند

مرا دخرتی است کـه دوسـرتین دخـرتان مـن اسـت نزدیـک . شاید جز عظیم القدریعظیم القدری و فدای تو نمی
بـی آن کـه جـانی بـربی بـه نزدیـک : وی بـه ملـک المـوت کـرد و گفـتبعد از آن ر. سازممن، وی را فدای تو می

بعد از آن شیخ پـیش . باز خریدم تعاىل جان دخرت مرا بگري بدل وی، که وی را از خدای. رویپروردگار خود نمی
روح خود را به مـن بخـش زیـرا کـه تـو قـایم مقـام ! ای فرزند: دخرت خود رفت، و وی را هیچ بیماریی نی و گفت

جـان وی : ملک الموت را گفت. جان من در حکم تست! ای پدر: گفت. توانی بود در منفعتپادشاه نمیدخرت 
  ».در حال دخرت شیخ بیفتاد و بمرد! بگري

نزدیک ما آن است که از آن که چیزی بدهند و جـان مـریض را «: گوید کهمی رضی اللّه عنه پس شیخ ابن العربی
ایم که جان در عوض جان دیگر بدهند، زیرا که ما از خود این مشاهده کرده بازخرند چاره نیست و الزم نیست که

  ».ایمایم و هیچ جان در عوض ندادهکسی را بازخریده
در سنۀ سّت و ثمـانني و خمسـمائه در مجلـس مـا حاضـر شـد یکـی از علمـا کـه بـر «: آرد کهو هم در فتوحات می

 ان کننـد، نکـردی و انکـار خـوارق عـادات و معجـزات انبیـامذهب فالسفه رفتی و اثبات نبوت، چنانکه مسـلمان
عامّـه : آن فلسفی گفت کـه. کردی و اتّفاقاً فصل زمستان بود و در مجلس منقل آتش افروخته بودند علیهم السّالم

 و این محال است، زیرا که آتـش بـالطّبع مُحـرِق. در آتش انداختند و نسوخت علیه السّالم ابراهیم را: گویند کهمی
و مراد . مراد به آتش مذکور در قرآن آتش غضب نمرود است: پس بنیاد تأویل کرد و گفت. است مراجسام قابله را

به انداخنت ابراهیم در آن آتش، آن است که آن غضب بر وی واقع شد و مراد به آن که آن آتش وی را نسوخت آن 
  .و حجت بودکه غضب را بر وی نراند به جهت غلبۀ ابراهیم بر وی به دلیل 
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و ظـاهر آن اسـت کـه شـیخ بـه آن خـود را مـی چون آن فلسفی از کالم خود فارغ شد، بعضی از حاضران مجلس
بَـرْد و  علیه السّـالم آتش را بر ابراهیم: گویی؟ که ترا صدق آنچه خدای تعاىل گفته است کهچه می: گفت خواهد

نه اظهار کرامت خـویش،  علیه السّالم معجزۀ ابراهیم استو مقصود من از این، رفع انکار . سالم گردانیدم، بنمایم
گویی بالطبع این آتش که در این منقل است همان آتش هست که می: گفت. تواند بوداین نمی: آن منکر گفت که

و به دست خود . منقل را برداشت و آتشها را در دامن منکر ریخت و مدتی بگذاشت. هست: مُحرِق است؟ گفت
چـون ! دست خود بیار: باز آن آتش را در منقل ریخت ومنکر را گفت. دانید و جامۀ وی نسوختگرهر طرف می

روشن شد که سوخنت و ناسـوخنت آتـش بـه فرمـان خداونـد : پس گفت. دست وی به نزدیک آتش رسید، بسوخت
  ».نه به مجرد طبع؟ منکر اعرتاف نمود و ایمان آورد سبحانه است

بـا شـیخ : شیخ ابوالعباس حریری در سنۀ ثالث و ستمائة در مصـر بـا مـن گفـت کـه«: آرد کهو هم در فتوحات می
و قصریّه ظرفـی را گوینـد از  ای گرفته بود از برای فرزند صغري خودرفتم، وی قصریهابوعبداللّه قربانی در بازار می
خوریم، خاطر بر آن قرار جایی بنشستیم که چیزی  و جماعتی مردم صالح با من پیوستند شیشه که در آنجا بول کنند

ظرفـی حاضـر نبـود، گفتـیم آن قصـریّه نواسـت و هـیچ . گرفت که به جهت نان خورش قدری شريۀ نیشکر بگـريیم
ه . ناپاکی در آنجا نرسیده است، شريۀ شکر را در آنجا کردند چون بخوردیم و مردمان پراکنده شـدند بـا ابوعبداللـّ

بعد از آن که اولیاء اللّه در من چیزی خورده باشـند مـن «: ن آواز آمد کهناگاه از آ. رفتم و قصریّه در دست ویمی
از دسـت وی بجسـت و بـر زمـني افتـاد و » .جایگاه بول و ناپاکی شوم؟ سوگند به خدای که همچنني نخواهد بود
بـا شـیخ : گویـد کـهمـی رضـی اللّـه عنـه شـیخ. خرد بشکسـت، و از آن صـورت حـالتی عجـب در مـا تصـرف کـرد

ایـد، بسـیار مقصـود نـه آن اسـت کـه شـما تـوهم کـرده. ایدشما از موعظۀ آن قصریّه غافل شده: باس گفتم کهابوالع
اند و جایگاه ناپاکی شده، بلکه مقصود تنبیه شما بوده است که ظرفها که در آنجا بهرت از شما کسان چیزی خورده
اید که آن را موضع اغیار گردانیـد و در آنجـا بشده است، نمی تعاىل بعد از آن که دلهای شما موضع معرفت خدای

باید کـه و آن که بشکست اشارت به آن است که می. از آن نهی کرده است جای دهید تعاىل چیزهایی را که خدای
ه نشـده بـودیم بـه آنچـه تـو . همچنني شکسته باشید سبحانه پیش حقّ پس شیخ ابوالعبّاس انصـاف داد کـه مـا متنبـّ
  ».فرمودی

خال من که پادشاه تِلْمسان بود، نام وی یحیی بن یعان، در زمان وی شیخی بوده از «: آرد کهتوحات میو هم در ف
ه تونسـی مـی. بـودخلق منقطع که در بريون تلمسان ساکن شده بود و آنجا به عیادت مشغول می وی را ابوعبداللـّ

: وی را در راه پیش آمد، وی را گفتند که یحیی بن یعان. یکبار از آن موضع خود عزیمت تلمسان کرده بود. گفتند
. اسب خود نگاه داشت و بر شیخ سالم گفت و شیخ جواب سالم وی بـاز داد. عبداللّه تونسی است ابو این شیخ

ام نمـاز روا هسـت؟ ها کـه مـن پوشـیدهبا این جامه! ایّها الشّیخ: های فاخر پوشیده بود، گفتیحیی بن یعان جامه
ماند مگر به سگی کـه در از نادانی و بی عقلی تو، حال تو نمی: خندی؟ گفتچرا می: فتیحیی گ. شیخ بخندید

ای افتاده باشد و از آن سري خورده، و در خون و نجاست وی غلطیده و سر تا پای وی آلوده شده، چـون وی جیفه
الم عِبـاد در گـردن تـو شـکم تـو از حـرام پرسـت و مظـ! را بول آید پای خود بردارد که ناگاه آن بول بـه وی نرسـد

  !ها روا هست یا نیپرسی که نماز تو در این جامهبسیار، و تو از آن می
چـون سـه روز پـیش شـیخ بـود، شـیخ . یحیی بگریست و از اسب فرود آمد و ترک سلطنت کرد و مالزم شـیخ شـد

و ریسمان بستد و هیزم برخاست ! فروشکش و میبرخیز و هیزم می. ایّام مهمانی تمام شد: ریسمانی آورد وگفت
فروخـت آن هیزم را می ،گریستنددیدند میآورد، و مردم که وی را به آن حال مینهاد و به بازار میبر سر خود می

  .کرد، و همیشه در شهر خود بود تا درگذشتمیگرفت و باقی را صدقه و مقدار قوت خود می
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ماس دعا از یحیی بن یعان کنید که وی از پادشـاهی طریقـۀ الت: وقتی که کسی از شیخ التماس دعا کردی، گفتی که
  ».زهد پیش گرفت، و اگر چنانچه من به آن مبتال شدی معلوم نیست که من زهد ورزیدمی

در بسـیاری از  رضی اللّه تعـاىل به بزرگی و کمال حضرت شیخ قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ رکن الدّین عالءالدّوله
ایّها الصِّدّیقُ، و ایّها المُقَرَّب، و ایّهـا «: ه است، چنانکه در خطاب به وی نوشته کهحواشی فتوحات اعرتاف نمود
امـا وی را در آن . و این حواشی حاال به خط وی بر کنار فتوحات موجود اسـت» !الوىلّ، و ایّها العارف الحّقانی

ضی از اهاىل عصر که سـخنان معنی که حضرت حق را وجود مطلق گفته است تخطئه، بلکه تکفري کرده است و بع
هر دو شیخ را تتبع بسیار کرده بود و به هر دو اعتقاد و اخالص تمام داشت، در بعضی از رسایل خود نوشته است 

رضـی  در حقیقت توحید میان ایشان خالف نیست و تخطئه و تکفري شیخ رکن الدّین عالءالدّوله مر شیخ را«: که
زیرا کـه وجـود را . وی از کالم شیخ فهم کرده نه به آن معنی که مراد شیخ است راجع به آن معنی است که عنه اللّه

یکی اعتبار وی بشرط شیء که وجود مقید است ودوم بشرط الشیء که وجود عام اسـت و سـیم : سه اعتبار است
  . البشرط شیء که وجود مطلق است

عنی اخري است و شیخ رکن الدین عالءالدوله وجود مطلق گفته به م سبحانه ذات حقّ را رضی اللّه عنه آن که شیخ
آن را بر وجود عام حمل کرده و در نفی و انکار آن مبالغه نموده با وجود آن کـه خـود بـه اطـالق وجـود ذات بـه 

الحمدُ لِلّهِ عَلَی الْأیمانِ بوجـوبِ وُجـودِه : چنانچه در بعض رسایل فرموده است که. معنی اخري اشارت کرده است
عَنْ أن یکونَ مقیّداً محدوداً أو مطلقاً الیکون له بال مُقیّداتِه وجود چـون مقیـد محـدود نباشـد و مطلقـی  و نَزاهَتِه

نباشد که وجود وی موقوف باشد بر مقیدات ناچار مطلقی خواهد بود البشرط شـیء کـه بـه هـیچ یـک از تقیـد و 
  ».شرط وجود او فی حّد ذاته عموم مشروط نباشد و قیود و تعینات شرط ظهور وی باشد در مراتب، نه

پیش از ایـن  رحمهما اللّه تعاىل و نزاعی که میان شیخ رکن الدّین عالءالدّوله و شیخ کمال الدّین عبدالرّزّاق کاشی
  .واللّه تعاىل اعلم بالسّرائر. مذکور شد، آن نیز از این قبیل تواند بود

شـیخ محیـی الـدین : رکن الدّین عالءالدّوله پرسـید کـهدرویشی در مجلس شیخ «: در رسالۀ اقبالیّه مذکور است که
من ایـن نـوع سـخنان را : اعرابی که حق را وجود مطلق گفته است، در قیامت به آن معاقب باشد یا نه؟ فرمود که

چه سخن مشکل گفنت روا نیسـت، امـا چـون گفتـه . خواهم که بر زبان رانم، کاشکی ایشان نیز نگفتندیقطعاً نمی
دانم که می. باید کرد تا درویشان را شبهه در باطن نیفتد و نیز در حق بزرگان بی اعتقاد نشوندویل میشد ناکام تأ

محیی الدّین اعرابی از این سخن خواسته که وحدت را در کثرت ثابت کند، وجود مطلق گفته است تا معراج دوم 
دوم آن . یَکُنْ معه شیءٌ و دریافنت این آسـان اسـتیکی آن که کان اللّهُ و لم : را بیان تواند کرد، که معراج دو است
او خواست که ثابت کند که کثـرت مخلوقـات در وحـدت حـق هـیچ . تر استکه واآلن کماکان و شرح این مشکل

  . زیادت نکند، وجود مطلق در خاطر او افتاده است
آیـد، غافـل نقصـان الزم مـیچون یک شقّ او بر این معنی راست بوده است وی را خوش آمده و از شقّ دیگر که 

چـه هـر کـه از اهـل قبلـه . از وی عفو کرده باشد تعاىل پس چون قصد وی اثبات وحدانیّت بوده باشد، حقّ. مانده
اجتهادی کرده است در کمال حقّ، اگر خطا کرده است به نزدیک من چون مراد او کمال حق بـوده اسـت از اهـل 

  ».نجات خواهد بود، و مُصیب از اهل درجات
بمُرْسِیَةَ من بالد االندلس، لیلة االثنني، السابع عشر من رمضان، سنة ستني و خمسـمائة و  رضی اللّه عنه ولد الشّیخ

تُوُفِّیَ لیلةَ الجمعة، الثّانیة و العشرین من شهر ربیع االخر، سنة ثمان و ثالثني و ستّمائة بدمشقَ و دُفِنَ بظاهرهـا فـی 
  .مشهور است هّیضع به صالحوسفح جبل قاسیون و حالیا آن م
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  شیخ صدر الدین محمدبن اسحاق القُونیویّ، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۴۴
. جامع بوده است میان جمیع علوم، چه ظاهری و چه باطنی، و چه عقلی و چه نقلـی. کنیت وی ابوالمعاىل است

لـدّین علّامـۀ شـريازی در حـدیث میان وی و خواجه نصريالدّین طوسی أسوله و أجوبه واقع است و موالنا قطـب ا
کـرده و از کتاب جامع االصول را به خط خود نوشته است و بر وی خوانده و به آن افتخار می. شاگرد وی است

این طایفه شیخ مؤیّد الدّین جندی و موالنا شمس الـدّین ایکـی و شـیخ فخـر الـدّین عراقـی و شـیخ سـعید الـدّین 
اند ودر صحبت وی پرورش یافتـهغري ایشان از اکابر در حِجْر تربیت وی بوده و قدّس اللّه تعاىل ارواحهم فرغانی

  .با شیخ سعدالدّین حمُّویی بسیار صحبت داشته است و از وی سؤاالت کرده. اند
در آن وقت که از بالد مغرب متوجه روم بود، در بعض مَشـاهد خـود بـه وقـت والدت  رضی اللّه عنه شیخ بزرگ

م و تجلیات و احوال و مقامات وی، و هرچه در مدت عمر و بعد از مفارقت در برزخ و بعد وی و استعداد و علو
  .از برزخ بر وی گذشت و خواهد گذشت، مکاشف شد

 و مشاهدَهم و مقاماتِهم و علومَهم و تجلیّاتِهم و اسماىَٔهم عِنْدَ اللّهِ و حِلْیَةَ کلِّ واحدٍ نيَّیبل شَهِدَ أحوالَ اوالدِه االله
. و احوالَهم و اخالقَهم، و کلَّ ما یجری لهم و علیهم اىل اخرِ أعمارِهم و بعدَ المفارقةِ و بَرازخِهم و مـا بعـدَها منهم

و چون به قونیه رسید، بعد از والدت وی و وفات پدرش، مادرش به عقد نکاح شـیخ درآمـد و وی در خـدمت و 
  .صحبت شیخ تربیت یافت
در مسألۀ وحدت وجود بر وجهی که مطابق عقل و شرع باشد، جز به تتبع  مقصود شیخ. وی نقاد کالم شیخ است
  .شودمیسر نمی کما ینبغی تحقیقات وی وفهم آن

وی را مصنفات است چون تفسري فاتحه و مفتاح الغیب و نصوص و فکوک و شرح حدیث و کتاب نفحات الهیـه 
خواهد که بر کمال وی در این طریق فی که می که بسیاری از واردات قدسیّۀ خود در آنجا ذکر کرده است و هرکس

گو آن را مطالعه کن که بسی از احوال و اذواق و مکاشفات و منازالت خود در آنجا نوشـته  ،الجمله اطّالعی یابد
  .است

ای طویلـه حضـرت شـیخ را در سابع عشر شوّال، سـنۀ ثـالث و خمسـني و سـتمائة در واقعـه«: گوید کهدر آنجا می
بیـان مـن وی را . در آثار و احکام اسـمای الهـی سـخنی چنـد گفـتم. ن من و وی سخنان بسیار گذشتدیدم، و میا

جنبانیـد و سـر مبـارک خـود را از ذوق مـی. بسیار خوش آمـد، چنانکـه روی وی از بشاشـت آن درخشـیدن گرفـت
ی، که تو را قدرت آن ملیح توی! یا سیدی: من گفتم! ملیح! ملیح: گفتکرد و میبعضی از آن سخنان را اعاده می

مری که اگر تو انسانی ما سوای تـو هست که آدمیی را تربیت کنی و به جایی رسانی که چنني چیزها را دریابد، وَلَع
  . اندءهمه الشی

طلـب : گفـت. مرا به تـو یـک حاجـت دیگـر مانـده: بعد از آن به وی نزدیک شدم و دست وی را بوسیدم و گفتم
تحقق شوم به کیفیت شهود دایم ابدی تو مر تجلی ذاتی را و کنتُ أعنی بذلکَ حصولَ خواهم که ممی: گفتم! کن

آری، و سؤال مـرا : گفت. ما کانَ حاصالً لَهُ من شهودِ التّجلی الذّاتیِّ الّذی الحجابَ بَعدَهُ وال مستقّرَ للکُمَّلِ دونَه
نـی کـه مـرا اوالد و اصـحاب بودنـد و دابـا آن کـه تـو خـود مـی ،آنچه خواستی مبـذول اسـت: اجابت کرد و گفت

بسیاری از ایشان را کشتم و زنده گردانیدم و مرد آن که مرد و کشته شد آن که کشته شـد و هـیچ کـدام را ایـن معنـی 
الحمدُلِلّهِ علی اختصاصی بهِذِهِ الفضیلةِ، أعلمُ أنّک تُحیـی و تُمیـتُ، و سـخنان دیگـر ! یا سیدی: گفتم. میسر نشد

  ».آنگاه از آن واقعه درآمدم، والمنّةُ لِلّهِ علی ذلکَ. شایدآن نمی گفتم که إفشای
روزی مجلس . اختصاص و محبت و صحبت بسیار بوده است قدِّس سرُّهما میان وی و موالنا جالل الدین رومی
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. خـدمت مولـوی درآمـد. عظیم بود و اکابر قونیه جمع، و شیخ صدرالدین بر صدر صفه باالی سجاده نشسته بـود
به قیامت چه جواب گویم که بر سجّادۀ شیخ چرا «: موالنا ننشست و گفت. شیخ سجادۀ خویش را به وی گذاشت

شـیخ . خـدمت موالنـا ننشسـت» .بر یک گوشه تو بنشني و بـر یـک گوشـه مـن بنشـینم«: شیخ فرمود که» نشستم؟
  .ت و دور انداختسجاده را برداش» .ای که نشست ترا نشاید ما را نیز نشایدسجاده«: فرمود که

  .خدمت موالنا پیش از وی وفات کرده است و وصیت نماز خود به وی کرده
مِنْ أینَ إىل أینَ و ما الحاصلُ فـی «: پرسید که قدّس سرّهما گویند که شیخ شرف الدّین قونیوّی از شیخ صدرالدّین

رفَنيِ ظـاهرةٌ مِنَ العلمِ إىلَ العـنيِ، و الحاصـلُ فـی البـ«: شیخ جواب داد که» البَیْن؟ نيِ تَجـدّدُ نسـبةٍ جامعـةٍ بـنيَ الطـّ
  ».بالحکمني

  شیخ مؤیّد الدّین الجَندی، رحمه اللّه تعاىل -۵۴۵
مصـنفات  ضعـب. جامع بوده است میان علوم ظـاهری و بـاطنی. وی از شاگردان و مریدان شیخ صدرالدین است

مأخـذ سـایر شـروح فصـوص شـرح وی شیخ بزرگ را چون فصوص الحکم و مواقع النجوم شرح کـرده اسـت، و 
  .شوداست و در آنجا تحقیقات بسیار است که در سایر کتب نیست و کمال وی از آن معلوم می

خطبۀ فصـوص را از بـرای مـن شـرح کـرد و در أثنـای آن  قدس سرّه خدمت شیخ صدرالدّین«: وی گفته است که
آنگاه در مـن تصـرفی کـرد عجیـب و مضـمون . فتواردی غیبی بر وی ظاهر شد و اثر آن ظاهر و باطن مرا فرو گر

من نیز از حضـرت : کتاب را بتمام در شرح خطبه مفهوم من گردانید و چون این معنی را از من دریافت، گفت که
شیخ درخواستم که کتاب فصوص را بر من شرح کند، خطبه را شـرح کـرد و در اثنـای آن در مـن تصـرفی کـرد کـه 

بعـد از . پس به این حکایت مسرور شدم و دانستم که مرا بهرۀ تمام خواهد بود. شدمضمون تمام کتاب مرا معلوم 
  ».پس در حضور وی، إجالالً لِقَدْرِهِ و امتثاالً ألمرِه، خطبه را شرح کردم! آن را شرحی بنویس: آن مرا فرمود که
بعـد از مفارقـت از ایـن « :در محل بیان این معنی که کُمَّل را قوت ظهور در جمیـع مـواطن هسـت و هم وی گفته

نشأه که در بغداد بودم و شخصی در منزل من فرود آمده بود که دعوی وی آن بود که مَهدّی است و از مـن بـر آن 
با من . گوییدهم که تو مهدی نیستی و دروغ میگواهی می تعاىل پیش خدای: من گفتم که. دعوی گواهی طلبید

. از مَالحده ونُصَیْریّه جمع کردو ایشان را بـه ایـذای مـن داللـت کـردبه معادات و دشمنی برخاست و جماعتی را 
دیـدم کـه ظـاهر شـد و . پناه به روحانیت شیخ بزرگ، شیخ محیی الدین، بردم و به جمعیت همت متوجه وی شدم

بـر زمیـنش : به یک دست خود هر دو دست آن مدعی را بگرفت و به یک دست دیگر هر دو پای وی را و گفـت
  .حکم و فرمان تراست! یا سیدی: مزنم؟ گفت

من برخاستم و به مسجد رفتم و آن مدعی با أتباع خود به قصد ایـذای مـن اجتمـاع کـرده . پس بازگشت و برفت
من به ایشان التفات نکردم و پیش محراب رفتم و نماز خود بگزاردم و ایشان بر من هیچ دسـت نیافتنـد و . بودند

  ».بعد از آن، آن مدعی بر دست من توبه کرد و مسافر شد. بگردانیداز من  تعاىل شرّ ایشان را خدای
اتفاق مالقـات  علیه السالم شیخ بزرگ را با خضر: از شیخ خود، شیخ صدرالدّین، شنیدم که«: و هم وی گفته که

ن هـزار مسـأله از آنچـه از اول والدت وی تـا زمـا صلوات الرحمن علیه از برای موسی بن عمران: گفت که. افتاد
وی بر سه مسأله از آن صـرب نتوانسـت کـرد و اشـارت بـه ایـن معنـی . اجتماع بر وی گذشته بود، مهیا ساخته بودم

لیتَ أخی مُوسی سَکَتَ حَتّی یَقُصَّ علینـا مـن : فرموده است که صلّی اللّه علیه و سلّم است آن که حضرت رسالت
  ».أنْبائِهما

ر بیان حقایق و معارف اشعار عربی لطیف اسـت و از آن جملـه اسـت د رحمه اللّه و وی را بر طریق ابن الفارض
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  :این دو بیت که شیخ فخرالدّین عراقی در کتاب لمعات آورده
 أَلْبَحْـــــرُ بَحْـــــرٌ عَلـــــی مـــــا کـــــانَ يف قِـــــدَم
ــــــــــــکَ أَشــــــــــــکالُ تُشــــــــــــاکِلُها  الیَحْجُبَنَّ

 

 إنَّ الْحَــــــــــــوادثَ أمْــــــــــــواجُ وَأَنْهــــــــــــارُ
ـــــــیَ أَ ـــــــا وَهْ ـــــــکَّلَ فیه ـــــــنْ تَشَ ـــــــعَمَّ  ارُتسْ

 

  :و این بیت دیگر
ـــــودُ يف اْل ـــــدُ الْمَوْجُ ـــــوَ الْواحِ ـــــدَهُهُ ـــــلِّ وَحْ  کُ

 

 مِیَّ بالسَّــــــویسِــــــوی أَنَّــــــهُ يف الْــــــوَهْم سُــــــ
 

  :و همانا که وی قصیدۀ تائیّۀ فارضیه را جوابی گفته است و از آن قصیده است این دو بیت
 ةًفَمـــــــا انْفَـــــــکَّ یَرْضـــــــاني بکُـــــــلِّ مَحَبَـــــــ

ــــــــعٌ  ــــــــبٌفَمُمْتَن ــــــــهُ انْفِصــــــــاىل، وَ واجِ  عَنْ
 

ــــــــوَدَّةِ ــــــــلِّ مَ ــــــــواهُ بکُ ــــــــتُ أَهْ ــــــــا زلْ  وَم
ـــــــةِ ـــــــدٍ وَقُرْبَ ـــــــال إِمْکـــــــانِ بُعْ ـــــــالِی بِ  وِص

 

  شیخ سعید الّدین الفَرغانی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۴۶
هـیچ کـس مسـایل علـم حقیقـت را چنـان . وی از کُمَّل ارباب عرفان و اکابر اصحاب ذوق و وجـدان بـوده اسـت

اوال آن را به عبارت فارسی . ط و مربوط بیان نکرده است که وی در دیباچۀ شرح قصیدۀ تائیّۀ فارضیه کردهمضبو
عـرض فرمـوده و شـیخ آن را استحسـان  قدّس سرّه شرح کرده بوده است و بر شیخ خود، شیخ صدر الدّین قونیوی

ر سبیل تربک و تیمن در دیباچۀ شرح فارسی بسیار کرده و در آن باب چیزی نوشته و شیخ سعید آن نوشته را بعینه ب
را به عبارت عربی نقل کرده و فواید دیگر بر آن مزید  فایده آن تتمیمتعمیم و از برای درج کرده است و ثانیاً  خود

  .ساخته، جزاه اللّهُ تعاىل عن الطّالبني خريَ الجزاءِ
ۀ اربعـهو وی را تصنیف دیگر است مسمی به مناهج العبـاد اىل المعـاد در ب رضـوان اللّـه علـیهم  یـان مـذاهب ایمـّ

در مسایل عبادات و بعض معامالت که سالکان این طریق را از آن چاره نیست و در بیـان آداب طریقـت  اجمعني
و الحـق آن کتـابی اسـت بـس مفیـد کـه . که بعد از تصحیح احکام شریعت سلوک راه حقیقت بی آن میسر نیسـت

  .ماالبّدِ هر طالب و مرید است
یکی به خرقه و دوم به تلقني ذکر و سیم به : انتساب مریدان به مشایخ به سه طریق است«: در آنجا آورده است که

خرقۀ ارادت و آن را جز از یک شـیخ سـتدن روا نباشـد و دوم : صحبت و خدمت و تأدّب به آن و خرقه دو است
بیـان خرقـۀ ارادت خـود گفتـه اسـت کـه وی در . خرقۀ تربک و آن از مشایخ بسیار به جهت برکت ستدن روا باشد

و وی از شـیخ الشّـیوخ شـهاب  قدّس اللّه تعاىل روحـه خرقه پوشید از شیخ نجیب الدّین علی بن بُزْغُش الشّريازی
الدّین سهروردی، و وی از عم خود قاضی وجیه الدّین و وی از پدر خود ابومحمد عَمّویـه و اخـی فـرج زنجـانی، 

  .خرقه مشارک دست آن دیگر دست هر یک در پوشانیدن
اما ابومحمد از احمد أَسْود دینَوَری خرقه پوشید ووی از مُمشاد دینوری، و وی از ابوالقاسم جُنید و اما اخی فرج 
از ابوالعباس نهاوندی و وی از ابوعبداللّه خفیف شريازی و وی از ابومحمد رُوَیم بغدادی و وی از جنیـد، رضـی 

نسبت خرقه را تا به ابوالقاسـم جنیـد بـیش  رضی اللّه عنه الشیوخ شهاب الدین سهروردیاللّه تعاىل عنهم و شیخ 
و امـا . به صـحبت نسـبت داده اسـت نـه بـه خرقـه صلّی اللّه علیه و سلّم اثبات نکرده است و از جنید تا مصطفی

ها متصل اسـت بـه خرقه در کتاب تحفة الربرة آورده است که نسبت قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ مجدالدّین بغدادی
 صـلّی اللّـه علیـه و سـلّم مصـطفی: به حدیث درست متصل مُعَنْعَن و فرموده است که صلّی اللّه علیه و سلّم پیغمرب

و وی مــر حســن بَصْــری و کمیــل بــن زیــاد را و کمیــل مــر  رضــی اللّــه عنــه خرقــه پوشــانید مــر امريالمــؤمنني علــی را
وب نهرجوری را و وی مر عمرو بن عثمان مکی را ووی مرابویعقوب طربی ابویعق رعبدالواحد بن زید را و وی م

را و وی مرابوالقاســم رمضــان را و وی مرابوالعبــاس ابــن ادریــس را و وی مــرداود خــادم را، و وی مــر محمــدبن 



 

۳۵۲  

 مانکیل را، و وی مر شیخ اسماعیل قصری را، و وی مر شیخ نجم الدین الکربی را، و وی مر این فقري یعنی مجـد
  .متصل شود و اللّه تعاىل اعلم صلّی اللّه علیه و سلّم ها به مصطفیالدّین بغدادی را، فعلی هذا نسبت خرقه

از شیخ خرقـۀ خـود، شـیخ نجیـب الـدّین علـی، تلقـني  یعنی شیخ سعید، رحمه اللّه و اما نسبت تلقني ذکر این فقري
خـود ابوالنجیـب السـهروردی، و وی از شـیخ  گرفت ووی از شیخ الشّیوخ شـهاب الـدّین سـهروردی، ووی از عـمّ

احمد غزاىل و وی از ابـوبکر نسـاج و وی از شـیخ ابوالقاسـم کُرّگـانی و وی از ابوعثمـان مغربـی ووی از بـوعلی 
  ».کاتب و وی از بوعلی رودباری، ووی از سید الطایفه جنید، قدّس اللّه تعاىل ارواحهم

دت و نسـبت تلقـني ذکـر دو شـیخ گـرفنت مـذموم اسـت، امـا در نسـبت در نسبت خرقۀ ارا«: گوید کهبعد از آن می
صحبت محمود است، لکن به شرط اجـازت یـا فـوت صـحبت شـیخ اول، چنانکـه ایـن ضـعیف بعـد از مفارقـت 

از خدمت موالنا و سیّدنا و شیخنا، صدرالحقّ و الدّین،  قدّس اللّه تعاىل سرّه خدمت و صحبت شیخ نجیب الدّین
و از شرف صحبت  قدّس اللّه تعاىل سرّه المرسلني، سلطان المحققني محمد بن اسحاق القونیوی وارث علوم سیّد

و ارشاد و هدایت و اقتباس فضایل و آداب ظاهر و بـاطن و علـوم شـریعت و طریقـت و حقیقـت تربیـت یافـت و 
و از صحبت  ر اللّه نفسهنّو و همچنني از خدمت شیخ ربانی محمد بن السّکران البغدادی. منتفع شد غایة االنتفاع

هرچند از عهدۀ رعایـت حقـوق و شـرایط خـدمت و صحبتشـان . غري ایشان از اکابر تربیت پذیرفت و منتفع گشت
فجـزاهم اللّـه عنّـی . نتوانست بريون آمدن، لکن ایشان از کرم به حسن قبول و ارشاد این بیچـاره را تلقـی فرمودنـد

  ».احسنَ الجزاء
شنیدم که شمس الدّین صفی امام جامع شرياز از اکابر  رحمه اللّه از شیخ نجیب الدّین« :و هم وی آورده است که

صالحان و پاکان بود، و همگی اوقاتش به ذکر و تالوت و انواع عبادات مستغرق و معمور، لکـن از کسـی تلقـني 
شد ن وی منفصل میروزی در واقعه ذکر خود را به صورت نوری مصور شده مشاهده کرد که از دها. ذکر نداشت

بُاین عالمت خري نیست، چه نصّ إلَیْـهِ یَصْـعَدُ الْکَلِـمُ الطِّ: رفت با خود گفت کهو به زمني فرو می بـه ) فـاطر/۱۰(یـِّ
پس به یکـی از مریـدان شـیخ . این نقصان مگر به سبب عدم تلقني ذکر است از مشایخ. دهدخالف این نشان می

رجوع کرد و از وی ذکر تلقني گرفت و همان شب درواقعـه ذکـر خـود را بـه  روحه قدّس اللّه تعاىل روزبهان بَقْلی
کـرد و بعـد از آن بـه صـحبت شـیخ الشّـیوخ رفـت و آسـمانها را خـرق مـیصورت نوری مشاهده نمود که باال می

  ».پیوست و رسید به آنجا که رسید رضی اللّه عنه شهاب الدّین السّهروردی

  حمه اللّه تعاىلشیخ موسی سَدْرانی، ر -۵۴۷
شـیخ سـعیدالدّین فَرغـانی در شـرح . بوده است قدّس اللّه تعاىل روحه وی از اکابر اصحاب شیخ ابومَدْین مغربی

در سنۀ خمـس  رحمه اللّه از شیخ معترب طلحة بن عبداللّه بن طلحة التُّستَری العراقیّ«: قصیدۀ تائیّه آورده است که
 ایت کرد از شیخ عمادالدّین محمّد بن شیخ الشّـیوخ شـهاب الـدّین السّـهروردیو ستّني و ستّمائة شنیدم که وی رو

  . در یکی از حَجّات با والد خود بودم: که گفت قدّس اللّه تعاىل روحه
جستند و کرد و خلق به وی تربک میکردم، ناگاه دیدم که شیخی مغربی طواف میدر میان آن که طواف خانه می

مرا مرحبا گفت و سر . این فرزند شیخ شهاب الدین است: مرا پیش وی تعریف کردند که. کردندوی را زیارت می
دارم که در آخرت نیز برکت یابم و امید میمرا ببوسید و مرا دعای خري کرد و دایماً برکت دعای وی را در خود می

چون از طواف فـارغ . ویندگاین را شیخ موسی می: این کیست؟ گفتند که: پس من پرسیدم که. آن همراه من باشد
  .من زیارت شیخ موسی را دریافتم، و مرا دعای خري کرد: شدم و پیش والد خود رفتم، وی را خرب کردند که

بعد از آن حاضران در ذکر مناقب شیخ موسی شروع کردند و از آن جملـه گفتنـد . والد من بسیار به آن مسرور شد
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ناگـاه یکـی از . و والـد مـن خـاموش بـود. کنداد هزار ختم قرآن میوی را در هر شبانروزی ورد است که هفت: که
را  مـن پـیش از ایـن ایـن سـخن. گویندراست است آنچه از وی می: کبار اصحاب والد من سوگند یاد کرد و گفت

در . دریـافتم و در خاطرات من فی الجمله انکاری بود تا آن وقت که شبی شیخ موسـی را در طـواف. شنیده بودم
رفت، همچنان کـه معهـود اسـت ایستادم دیدم که تقبیل حجر االسود کرد و از اول فاتحه تالوت کرد و می پی وی

چـون هـم در آن  .ت می کرد چنان تالوتی که حرف حـرف را فهـم مـی کـردممی روند و تالو که مردم در طواف
ا بـیش درگذشـت یـک خـتم تمـام اول از برابر در خانه که از حجراألسود تا آنجا مقدار چهار گام باشد کم طواف

خدمت والد من بـا همـۀ اصـحاب تصـدیق وی کردنـد و . کرد، چنانکه من تمام آن ختم را حرف به حرف شنیدم
این از قبیل بسط زمان است که نسبت : بعد از آن والد مرا از این معنی سؤال کردند، گفت. آنچه گفت قبول کردند

  .شودبه بعضی از اولیاءاللّه واقع می
مریدی بود صایغ و وظیفۀ وی آن  رضی اللّه عنه شیخ الشّیوخ ابن سُکَیْنَه را: از برای صدق آن قضیه گفت که پس

کرد و انداخت و بعد از ادای نماز جمع میبرد و میهای صوفیان را روز جمعه به مسجد جامع میبود که سجاده
یگر بست تا بـه مسـجد بـرد، و بـه کنـار دجلـه رفـت تـا ها را بر یکدها سجادهدر یکی از جمعه. آوردبه خانقاه می

چون سر بريون کرد، دید کـه آن . ها بريون کرد و بر کنار دجله نهاد و به آب فرو رفتجامه. غسل جمعه به جای آرد
تعجب کـرد و از آب بـريون . این نیل مصر است: این کجاست؟ گفتند که: پرسید که. دجله نیست، جای دیگر است

کـه سـرت عـورت وی کـرده  ناگاه به دکان صایغی رسید آنجا بیستاد و بر وی جز میـزری. هر درون رفتآمد و به ش
  .صاحب دکان به فراست دانست که وی صایغ است. ای دیگر نبودجامه بود

وی را گرامی داشت و به خانه برد و دخـرت خـود را بـا وی . داندوی را آزمایش کرد دید که آن صنعت را نیک می
روزی به کنار نیـل آمـد و در آب غوطـه خـورد چـون . رد و از وی سه فرزند آمد و هفت سال بر آن گذشتنکاح ک

سر برآورد، دید که در دجلۀ بغداد است در همان موضع که پیش از این به هفت سال بـه آب درآمـده بـود و جامـه
هـای صـوفیان نقاه آمد، دید که سجادهها را پوشید و به خاجامه. های وی همچنان که نهاده بود بر کنار دجله است
زودتـر بـاش کـه بعضـی از : بعضـی از اصـحاب بـا وی گفـت کـه. همچنان که بر هم بسته بود بـر هـم بسـته اسـت

  !اندجماعت پگاه به مسجد رفته
اهـل . ها را به مسجد برد و پس از ادای نماز به خانقاه آورد و به تعجیل تعجب کنان بـه خانـۀ خـود رفـتسجاده

مهمانانی که فرموده بودی که برای ایشان ماهی بریان کنیم کجایند که ماهی بریان شـده اسـت؟ : وی گفتند کهبیت 
بعد از آن پیش شیخ خود ابن سُکَینه آمد و بـه آنچـه بـر وی گذشـته بـود وی را . مهمانان را آورد و ماهی خوردند

  !فرزندان را از مصر به بغداد حاضر کن: فرمود که. إخبار کرد و قضیّۀ اوالد خود را به مصر با وی بگفت
آن روز در چـه : چون فرزندان را حاضر کرد و آنچه گفته بود راست بريون آمد، شـیخ ابـن سـکینه از وی پرسـید کـه

ــود؟ گفــت ــو چــه ب ــودی و در خــاطر ت ــفَ : اندیشــه ب ــدارهُ أَلْ از اول روز در خــاطر مــن از ایــن آیــت کــه کــانَ مِقْ
بـر تـو و رفـع اشـکال و  تعـاىل این واقعه رحمتی است از خدای: شیخ گفت. نزاعی بوددغدغه و ) سجده/۵(سَنَةً

قادر است بر آن که نسبت به بعض بندگان خود زمان را بسط  تعاىل تصحیح ایمان و اعتقاد تست به آن که خدای
ض زمـان کـه زمـان کند و دراز فرا نماید با آن که آن کوتاه باشد نسبت به بعضی دیگر و همچنني است حال در قب

  ».دراز را کوتاه فرا نماید، واللّهُ الْقادِرُ عَلی ما یَشاء
شخصی جـوهری از خـود «: ذکر کرده است که رضی اللّه عنه و نزدیک به این قصه است آن که صاحب فتوحات

ار نیل رفـت و حکایت کرد که مقداری خمري از خانۀ خود به فُرْن برد تا نان پزند و وی را جنابت رسیده بود به کن
آنجـا . که وی در بغداد است همچنان که کسی در خواب بیند از خود غایب شد و دید. به آب درآمد تا غسل کند
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بعد از آن با خـود آمـد خـود را در . کدخدا شد و مدت شش سال با خاتون خود به سر برد، و از وی فرزندان آمد
رفت و نان گرفت و به خانه رفت و با اهل خانه آن واقعـه را میان آب دید غسل تمام کرد و جامه پوشید و به فُرن 

  .باز گفت
چـون بـاهم . پرسـیدچون ماهی چند برآمد آن خاتون از بغداد آمد وفرزندان را همراه آورد و خانۀ جـوهری را مـی

اسـت؟  چندگاه است که ترا زن کرده: از آن زن پرسیدند که. مالقات کردند، جوهری خاتون و فرزندان را بشناخت
  ».شش سال: گفت

  شیخ عیسی هَتّار یمنی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۴۸
زن خرم شـد و . آیمبعد از خفنت پیش تو می: ای بگذشت ووی را گفتوی روزی بر فاحشه«: امام یافعی گوید که

ال خود را بیاراست، بعد از خفنت پیش وی آمد و در خانـۀ وی دو رکعـت نمـاز بگـزارد و بـريون آمـد آن زن را حـ
طعـام : بگشت و توبه کرد و از هرچه داشت بريون آمد و شیخ وی را به زنی به یکـی از درویشـان داد و گفـت کـه

وی : گفتند. بود از آن خرب دادند تعجب کردامريی را که رفیق آن زن می! ولیمه را عَصیده بسازید و روغن مخرید
امـري بـر طریـق اسـتهزا دو شیشـه خمـر . د و روغن ندارندانرا به یکی از درویشان داد و طعام ولیمه عَصیده ساخته

این را پیش شـیخ بریـد و گوییـد کـه شـاد شـدیم وشـنیدیم کـه روغـن عَصـیده نیسـت ایـن را بـا عَصـیده : فرستاد که
دیر آمدی، یکی از آن دو شیشـه را بسـتد و دسـت در آن کـرد و بـر عصـیده : چون فرستادۀ امري آمد گفت! بخورید

چون بخورد، روغنی دید کـه خوشـرت از ! بنشني و بخور: ی را همچنان کرد و آن فرستاده را گفتریخت و آن دیگر
  ».امري نیز پیش شیخ آمد و بر دست وی توبه کرد: پیش امري رفت و قصه را بازگفت. آن نخورده بود

  شیخ ابوالغَیْث جمیل الیمنی، قدّس اللّه سرّه -۵۴۹
  .ة و االنفاس الصّادقة و الکرامات الخارقةذوالمقامات العلیّة واالحوال السّنیّ
! یـا صـاحبَ العـني«: گویـدروزی در کمني قافله نشسته بود شنید که هاتفی مـی. در اوایل حال از قُطّاع طریق بود

در وی اثر عظیم کرد و از آنچـه در آن » .علیک عنيٌ، یعنی ای آن که چشم بر قافله داری، دیگری را چشم برتست
. اقبال نمود و توبه و انابت کـرد و بـه صـحبت شـیخ ابـن األفلـح الیمنـی پیوسـت تعاىل اد و بر خدایبود باز ایست

نفس وی پاکیزه شد و دل وی منور گشت و صدق ارادت و سیمای سعادت بر وی پیدا آمد و خـوارق عـادات از 
  .وی به ظهور انجامید

در میـان آن کـه دربعـض . ازگوشـی بـا خـود بـربدگویند روزی به قصد آن که از صحرا هیزم آورد بريون رفـت و در
چون هیزم آورد که بـار کنـد، دیـد کـه درازگـوش وی را شـري . کرد درازگوش وی را شري بدریدوادیها هیزم جمع می

درازگوش مرا بکشتی، هیزم خود را بر چه بار کنم؟ سوگند به عزت معبـود «: روی با شري کرد و گفت. بدریده است
رانـد تـا بـه پس هیزمها را جمع کرد و بر پشت شري نهـاد و وی را مـی» .هم کرد مگر بر پشت توکه آن را بار نخوا
  »!هرجا که خواهی برو«: هیزم را از وی فرو گرفت و گفت. نزدیک شهر رسید

پیش یکی از عطاران رفت و با وی در آن . به بازار رفت تا بخرد. وی قدری عطر طلبیدند ازروزی اهل بیت وی 
» !در دکان تو هیچ عطر نخواهد بـود«: ابوالغیث گفت» .در دکان من هیچ عطر نیست«: گفت. گفت باب سخن

شـیخ . عطار پیش شیخ وی، ابن األفـالح، از وی شـکایت کـرد. فی الحال هر عطر که در دکان وی بود منعدم شد
دو شمشـري در یـک «: توی را بخواند و به سبب آن که اظهار کرامت کـرده بـود، وی را سیاسـت بسـیار کـرد و گفـ

هــر چنــد ابوالغیــث مــدارا کــرد و تضــرع نمــود قبــول نکــرد و از » !از صــحبت مــن دور بــاش. شــایدغــالف نمــی
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پیش هر شـیخ کـه . کرد تا به صحبت وی منتفع گرددابوالغیث برفت و طلب شیخ دیگر می. مصاحبت وی ابا کرد
تا آن بود که به شیخ کبري علی اَهْدُل رسید و التماس  ».محتاج به شیخ نیستی. ترا همني بَسَنده است«: رفت، گفت
  .شیخ وی را قبول فرمود. صحبت کرد

  ».ای بودم که در دریا افتادمچون به صحبت وی رسیدم، گویا قطره«: ابوالغیث گفته است که
نْـزِلُ عَـنِ انـا أ! ماىل و الحَراسَة«: چون خرب به وی رسید، در غضب شد و گفت. پادشاه یمن خادم وی را بکشت

  .در همان وقت پادشاه کشته شد» .المِشْبابِ و أَتْرُکُ الزَّرْعَ
فـالن روز کـه روز بـازار اسـت، گوشـت خواهیـد «: گفـت» .کنـدمـا را آرزوی گوشـت مـی«: روزی فقرا گفتند کـه

از قطـاع چـون سـاعتی برآمـد، یکـی . اندچون آن روز آمد، خرب رسید که قطاع طریق قافله را غارت کرده» .خورد
این گاو را بکشید و بپزید امـا سـر وی را همچنـان «: شیخ فقرا را گفت که. طریق آمد و به جهت شیخ گاوی آورد

هرچـه » !آرد کنید و نان پزید«: شیخ گفت. بعد از آن دیگری آمد و یک خروار گندم آورد» !که هست نگاه دارید
جمعـی فقهـا حاضـر بودنـد، ایشـان را بـه سـر سـفره » !بخوریـد«: بعد از آن شیخ فقرا را گفت. شیخ گفت کردند
چون فقرا از خوردن فارغ شـدند، » !خورندشما بخورید که فقها حرام نمی«: شیخ فقرا را گفت. طلبیدند نیامدند

شـیخ » .گاوی نذر فقرا کرده بودم، حرامیان بـه غـارت بردنـد! ایّها الشّیخ«: ناگاه شخصی پیش شیخ آمد و گفت
ایـن «: گفـت. شیخ فرمود تا سر گاو را حاضـر کردنـد» .آری«: گفت» او خود را ببینی شناسی؟اگر سر گ«: گفت

یک خروار گنـدم نـذر شـیخ کـرده بـودم، ! ایّها الشّیخ«: بعد از آن شخصی دیگر درآمد و گفت» .سر گاو من است
از تـرک موافقـت پشـیمان چون فقها آن را مشاهده کردند » .نذر فقرا به فقرا رسید«: شیخ گفت» .حرامیان بردند

  . شدند
  .سنة احدی و خمسني و ستّمائة رضی اللّه عنه تُوفّی

  شیخ ابوالحسن المغربی الشّاذِىل، رحمه اللّه تعاىل -۵۵۰
ساکن اسکندریه بوده است و جمعـی کثـري آنجـا بـه صـحبت . شریف است حسنی. نام وی علی بن عبداللّه است

  .ه و عظمای مشایخ استاز کبار اولیاء اللّ. اندوی پیوسته
گردیدند تا صبح، و هرگـز انسـی ای خفتم و سِباع گرد من میدر سیاحت بودم، شبی در پشته«: وی گفته است که

چیـزی  تعـاىل مرا از مقام أنس بـا خـدای: چون بامداد شد، در خاطر من گذشت که. همچون انس آن شب نیافتم
چون آواز پای مـن شـنیدند، همـه . دیدم که مثل آن ندیده بودم ای فرود آمدم، کبک بسیارحاصل شد، به رودخانه

ای آن که دوش بـا سـباع انـس : گویندشنیدم که مرا می. به یک بار برمیدند، چنانکه از ترس مرا خفقان پیدا شد
  ».ترا چیست که از پریدن این کبکان ترسانی؟ ولیکن تو دوش با ما بودی و اکنون با نفس خودی! گرفته بودی

ناگـاه . ترا از این کار نصـیبی حاصـل شـد: یک بار هشتاد روز گرسنه بودم، در خاطرم آمد که«: م وی گفته کهو ه
منحوسـی هشـتاد : گفـتگوییا روی اونور آفتاب بود و می. ای بريون آمد به غایت خوبرویزنی دیدم که از مغاره

؛ و شـش مـاه بـر مـن گذشـته اسـت کـه طعـامی کند به عمل خودمی تعاىل روز گرسنه بود درایستاد و ناز بر خدای
  »!امنچشیده

: گوینـدکی تـرا بنـدۀ شـاکر باشـم؟ شـنیدم کـه مـرا مـی! الهی: ای بودم، گفتمروزی در مغاره«: و هم وی گفته که
ای چون منعم علیه غري خود نبینم و حال آن که بر انبیا انعام کرده! الهی: گفتم. هرگاه که منعم علیه غري خود نبینی

اگر نـه انبیـا بودنـدی تـو راه راسـت نیـافتی و : ای؟ شنیدم که گفتندای و بر ملوک انعام کردهو بر علما انعام کرده
بودی و این همـه نعمـت اسـت از اگر نه علما بودندی تو اقتدا به که کردی؟ و اگر نه ملوک بودندی تو ایمن نمی
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  ».من بر تو
مـی. کـردیممی تعاىل ای جای گرفتیم و طلب وصول به خدایمغاره رفیقی داشتم، با وی در«: و هم وی گفته که

دانسـتیم کـه وی از . عبـدالملک: تو کیستی؟ گفـت: گفتیم. ناگاه مردی درآمد با هیبت. گفتیم فردا ما را فتح شود
چون باشد حال ! حال تو چیست، حال تو چیست، حال تو چیست: حال تو چیست؟ گفت: گفتیم. اولیاءاللّه است

چـرا ! فردا مرا فتح شود و پس فردا مرا گشاد شـود و نـه والیـت اسـت و نـه فـالح؟ ای نفـس: گویدی که میکس
پرستش خدای خاص از برای خدای نکنی؟ ما دانسـتیم کـه وی را چـرا بـر مـا درآوردنـد، توبـه کـردیم و اسـتغفار 

  ».نمودیم و ما را فتح پدیدار آمد
طَهِّرْ ثِیابَکَ مِنَ الدَّنَسِ، ! یا علی: گفت. به خواب دیدم لّه علیه و سلّمصلّی ال رسول را«: و هم وی گفته است که

 مند گردی به مـدد و تأییـد اللّـههای خود را از چرک تا بهرهیعنی پاکیزه گردان جامه! تَحُظْ بمدَدِ اللّهِ فی کُلِّ نَفَسٍ
بـر تـو پـنج خلعـت پوشـانیده  تعـاىل دایخـ: ثیاب من کدام است؟ گفت! یا رسول اللّه: گفتم. در هر نفسی تعاىل
  .خلعت محبت و خلعت معرفت و خلعت توحید و خلعت ایمان و خلعت اسالم. است

هرکه خدای را دوست دارد بر وی آسان شود هرچیزی و هر که خدای را بشناسد در نظر وی خرد نماید هر چیزی 
را و هر که به خـدای ایمـان آرد ایمـن گـردد از و هر که خدای را به یگانگی بداند به وی شریک نیارد هیچ چیزی 

هر چیزی و هر که به اسالم متصف گردد در خدای عاصی نشود و اگر عاصی شود اعتذار کند و چون اعتـذار کنـد 
  ».قبول افتد

  ).مدثّر/۴(»!هِّرـَطـوَثِیابَکَ فَ :تعاىل از اینجا فهم کردم معنی قوله«: شیخ ابوالحسن گوید
رضـی اللّـه  از مدینـۀ شـریفه قصـد زیـارت امريالمـؤمنني حمـزه«: لعبّاس مُرسی گفته است کـهشاگرد وی شیخ ابوا

ۀ مـزار وی بسـته بـود بـه برکـت . در راه کسی دیگر رفیق مـن شـد. کردم تعاىل عنه چـون بـه آنجـا رسـیدیم، در قبـّ
. کنـدمردی دعـا مـیدرآمدیم دیدم که نزدیک روضه . گشاده شد صلّی اللّه علیه و سلّم روحانیت حضرت رسالت

 تعـاىل این مرد از ابدال است، و دعا در این ساعت مستجاب است، وی دعا کرد که خدای: با رفیق خود گفتم که
. عافیـت از بـالی دنیـا و عـذاب آخـرت خواسـتم تعـاىل وی را یک دینار روزی کند، و من دعا کردم و از خـدای

مد و رفیق مرا یک دینار داد و چون به مدینه درآمدیم چون در مراجعت نزدیک به مدینه رسیدیم، شخصی پیش آ
ساعتی یافتی که در آن دعـا مسـتجاب شـود و ! یا خسیس الهّمة: و نظر شیخ ابوالحسن بر ما افتاد، رفیق مرا گفت

عافیـت دنیـا و آخـرت خواسـت و  تعاىل آن را به یک دینار صرف کردی، چرا چون ابوالعبّاس نبودی که ازخدای
  »دعای وی اجابت کرد؟ تعاىل خدای

و وی گفته است که در بدایت حال مرا تردّد افتاد میان انقطاع و بودن در بیابان و میان بازگشنت به آبادانی و شهر 
شـب هنگـامی بـه . قصد زیارت وی کردم. و صحبت علما و اخیار و مرا وصف کردند که در سر کوهی ولیّی هست

! بار خدایا: گویدبر در آن غار بخفتم، شنیدم که از اندرون می. ی نرومدر شب پیش و: آنجا رسیدم، با خود گفتم
خواهند که خلق خود را مسخّر ایشان گردانی و خلـق خـود بدرستی که مردمی چند هستند از بندگان تو که از تو می

را بـدخوی  خـواهم کـه خلـق خـودرا مسخّر ایشان گردانیدی و از تو با آن راضی شدند و بدرستی که من از تو می
  !گردانی با من تا مرا هیچ ملجا نباشد اال حضرت تو

چون بامداد کـردم، پـیش وی درآمـدم و ! کندای نفس بشنو که این شیخ از کدام بحر اعرتاف می: من با خود گفتم
کـنم بـه شـکایت مـی: حـال چـون اسـت؟ گفـت! ایا سـیدی: گفتم. سالم کردم و از هیبت و خوف وی پر برآمدم

مـن : گفـتم. کنی از حَّر تدبري و اختیـاراز بَرْد تسلیم، یعنی خوشی و رضا، همچنان که تو شکایت می تعاىل خدای
مـی: کنـی؟ گفـتدانم و این زمان درآنم، بَرْد تسلیم و رضا چیست و چرا از آن شـکایت مـیحَّر تدبري واختیار می
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! بـار خـدایا: گفتیشنیدم که شب می! یدیای س: گفتم. ترسم که حالوت آن مرا مشغول گرداند از خدای، تعاىل
خواهنـد کـه خلـق خـود را مسـخر ایشـان گردانـی و مسـخر بدرستی که مردمی چند از بندگان تو هستند که از تو می

اللهـم سَـخِرّيل، : گـوییعـوض آن کـه مـی! ای فرزند: شیخ تبسم کرد و گفت. گردانیدی و از توبه آن راضی شدند
وی را باشـد بـه چیـزی محتـاج شـود؟ ایـن بـد دىل  تعـاىل بری که هر کـه خـدایگمان می تو! اللّهم کُنْ ىل: بگوی

  »چیست؟
کان اللّه لک، و : گفتکرد، میام که چون کسی از وی طلب دعا میاز بعض مشایخ شنیده«: امام یافعی گوید که

باشد همۀ مطلوبات وی  کسی را تعاىل این کلمه با وجود کوتاهی جامع همۀ مطلوبات است، زیرا که چون خدای
مـن کـان للّـه کـان  :صلی اللّه علیه و سـلّم کسی را باشد که وی خدای را باشد، کما قال تعاىل را بدهد، اما خدای

  ».اللّه له
انّا النَری مَعَ الحقِّ مِنَ الخلقِ أحداً ان کان و البّد فکالهباء فی الهـواء ان فَتَّشْـتَه لـم تجـدْهُ «: شیخ ابوالحسن گفته

  ».یئاًش
ال یکن حَظُّک مِنْ دُعائّکَ الْفَرَحَ بقَضاءِ حاجتِک دونَ فَرَحِکَ بِمُناجاتِک لِمَحْبُوبِـک، فتکـونَ «: و هم وی گفته
  ».منَ المحجوبنيَ
، و الرَّحمة لالَٔصاغر، و الحُرمـة لألکـابر: کلُّ فقريٍ لمْ یکنْ فیه اربعةُ ادابٍ فاجْعلْه و التُّرابَ سَواءً«: و هم وی گفته

  ».االنصاف من النَّفْسِ، و ترک االنتصاف لها
وی در سنۀ اربع و خمسني و ستمائه برفته از دنیا در وقت توجه به مکّۀ مبارکـه در صـحرایی کـه آب شـور داشـت، 

  .چون وی را آنجا دفن کردند، به برکت وجود وی آب آن صحرا شريین شد

  اللّه تعاىلشیخ یاسني المغربی الحَجّام األسْوَد، رحمه  - ۵۵۱
رضی اللّه  اما نَواوی. داشتوی از ارباب والیت و اصحاب کرامت بود، اما در صورت حجامی آن را پوشیده می

رفتـه اسـت و بـه صـحبت و خـدمت وی از جملۀ مریدان و معتقدان وی بوده است، به زیـارت وی مـی تعاىل عنه
روزی وی را . اشـارت کـردی بـر آن موجـب برفتـی جسته و نسبت به وی در مقام ارادت بوده، به هرچهتربّک می
کتابهایی که پیش تو مستعار است به خداوندانش بازده و به دیار خودمراجعت نمـای و اهـل خـود را «: گفت که
  »!زیارت کن

  .سخن وی را قبول کرد، چون به دیار خود رسید و اهل خود را دید، بیمار شد و وفات کرد
و االِٕمـام . یع االوّل، سنة سبع و ثمانني و ستّمائة، و کان عمره ثمانني رحمه اللّه تعاىلتوفّی الشّیخ یاسني فی شهر رب

  .فی الرّابع و العشرین من رجب، سنة ستٌ وسبعني و ستّمائة رحمه اللّه مُحیی الدّین النَّواوی

  شیخ عَفیف الدّین التِّلِمْسانی، رحمه اللّه تعاىل -۵۵۲
اند و در بیان آن ذکر ضی از متقشّفۀ فقها وی را به زندقه و الحاد منسوب داشتهبع. نام وی سلیمان بن علی است

و بـر واقـف بـر اصـطالحات ایـن » .النُصَـريّی بعـضُ مِنّـی«: وی گفت» .أنت نُصَريیٌ«: کرده که وی را گفتند که
جـود را ابعـاض که صاحب آن مقام همۀ اجزای و است طایفه پوشیده نباشد که یکی از مقامات ایشان مقام جمع

جـزو درویـش اسـت جملـه نیـک و «: انـدکند، چنانکه گفتهبیند و همه را در خود مشاهده میو تفاصیل خود می
  ».بد

  :و من اشعاره المشعرة بذلک
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ـــــــلَکٌ ـــــــةِ يل مَسْ ـــــــلِّ حَقیقَ ـــــــوْر کُ  فـــــــی طَ
ــــــي ــــــوْىل، فَب ــــــنْ حَ ــــــالک مِ  إنْ دارَتِ االَٔفْ

 

ـــــــــــــةٍ وَذَوْقٍ أســـــــــــــلَکُ ـــــــــــــلِّ مَرْتَبَ  وَلِکُّ
ــــــــــــرَّکُوَ ــــــــــــا یَتَح ــــــــــــیَّ دَوْرُ مُحیطِه  عَلَ

 

خـواه بـر سـبیل و  بنابراین معنی باشد، خواه بر سبیل تحقیـق» .النُصَريّی بعض منّی«: شاید که آنچه گفته استمی
  .تقلید

شـرحی  که از مصنفات شیخ االسالم ابواسماعیل عبداللّه االنصاری الهروی است و وی کتاب منازل السائرین را
را اندک چاشنی از مشرب این طایفه باشد داند که سخنان وی که در آنجا مذکور است اکثر ه است هر کنیکو کرده 

و همچنـني وی را دیـوان شـعری اسـت در . از خصایص ذوق و وجدان اسـت بنی بر قواعد علم و عرفان و مُنبیم
زالل صـافی نجوشـد و از کمال لطافت و عذوبت هرکه آن را مطالعه کند دانـد کـه از سرچشـمۀ کـدر هرگـز چنـان 

  .شجرۀ خبیث اصالً چنان میوۀ طیب لطیف نیاید
  :گویددر شرح منازل السائرین در درجۀ ثالثه از مقام رضا می

اوُّلهـا، إنَّنـی أشْـرَفْتُ علـی القتـلِ : و تَحَقَّقَتْ صحَّتُه ىل فـی ثَلـثِ مـواطن تعاىل وَقد ذُقتُ هذَ المقامَ و الحمدُللّه«
 فَنَظَرتُ فی قلبی، فلَمْ أحِدْ عندَه تفاوتاً بني الحیاتِ و المـوتِ رِضـیً بحکـمِ اللّـه خَذَلَهُم اللّه تعاىل نْجبِسُیوفِ الْفَرَ

لغلبةِ سُلْطانِ المحبَّةِ و الموطن الثّانی، إنّنـی أشْـرَفْتُ علـی الغَـرَقِ فَنَظَـرْتُ اىل قلبـی، فمـا رأَیـتُ تفاوتـاً بـنيَ  تعاىل
إِحْذَرْ من طریقِ الصّوفیةِ انَّ فیها أمـوراً تَـزِلُّ : و الموطن الثّالث، قیل ىل. بحکم اللّه، تعاىل الحیاتِ و الموتِ رضیً

أأَعـرِضُ بعـدَ االِٕقْبـالِ و أخـافُ مـع صـحَّةِ : فیه القَدمُ، فَنَظَرْتُ اىل قلبی و صحَّحْتُ عِقْدَ الرِّضـا مـع ربّـی، و قلـت
عَیْنای بِالدُّموعِ و سَرَتْ فی وجودی نَشْوَةُ الخشوع و الخضوعِ و أَخَـذْتَنی  من الضَّالل؟ ففاضَتْ تعاىل محبَّتی لِلّه

  :حالةُ وَجْدٍ کِدْتُ فیها أنْ اُفارِقَ نفسی بعدَ غیبةِ حسّی، فلما انفصلتُ نظمتُ ارتجاالً
  أنا يف عِنان إرادةِ المَحْبُوب أجْری المَحالَة

ـــــــــــــــوی ـــــــــــــــضِ الهَ ـــــــــــــــا اِىل مَحْ  إمّ
ــــــــــــــــــبُّ اُ ــــــــــــــــــا اُحِ ــــــــــــــــــهمَهْم  حِبَّ

 

ــــــــــــــــاللَة ــــــــــــــــا لِلضَّ ــــــــــــــــاً و امّ  طَوْع
ــــــــــــ ــــــــــــةأنــــــــــــا عَبْ  دُهُ يف کــــــــــــلِّ حالَ

 

  :و من اشعاره
 شَــــــــهدْتَ نَفْسَــــــــکَ فینــــــــاوَهِیَ واحِــــــــدَةٌ
ـــــــا ـــــــدَ کَثْرَتِن ـــــــهِدْنا بَعْ ـــــــکَ شَ ـــــــنُ فی  وَنَحْ

 

 اوصـــــــــــافٍ و اســـــــــــماءٍ کثـــــــــــرية ذات
 عَیْنــــــاً بِهــــــا اتَّحَــــــدَ الْمَرْئــــــیُّ و الرّائــــــي

 

   .تسعني و ستّمائة سنهشهورو توفی شیخ عفیف الدین فی 

  شیخ ابوالعباس المُرْسی، رحمه اللّه تعاىل -۵۵۳
صاحب مقامات عالیه و کرامات ظاهره اسـت، روزی شخصـی وی را بـه . وی شاگرد شیخ ابوالحسن شاذِىل است

اگـر حـارث «: شـیخ وی را گفـت. ضیافت برد و به جهت امتحـان طعـامی کـه در آن شُـبْهه بـود پـیش شـیخ نهـاد
اسبی را رگی در انگشت بود که چون دست به طعام شبهه بردی، حرکت کردی، من شصت رگ در دست دارم مح

  .صاحب طعام استغار کرد و عذر خواست» .کندکه مثل آن حرکت می
چنني به من رسیده است که یکی از سالطني امتحان یکی از مشایخ کرد و طعامها پـیش آورد «: اما یافعی گوید که

من امروز خـادم ! ای درویشان: شیخ میان دربست و گفت. گوشتِ کُشته بود ودر بعضی گوشت مرده که در بعضی
نهاد و هرچه در آن گوشـت هر طعام که در آن گوشت کشته بود پیش درویشان می. شمایم در این طعام و درایستاد

بُ: گفـتاین از برای لشکریان پادشـاه، و مـی: کرد کهمرده بود دور می بِ وَالخَبیـثُ لِلْخَبیـثِ الطَّیـِّ سـلطان . لِلطَّیـِّ
  ».حاضر بود از آن امتحان استغفار کرد



 

۳۵۹  

برادر خود را بکشت از برای غريت بـر ملـک و از آن پشـیمان شـد و  که امريالمؤمنني مغرب بود گویند که یعقوب
هـای اربـاب ارادت مـیای که در وی اثر تمام کرد و در باطن وی حالهای نیکو ظاهر شـد و واقعـهتوبه کرد، توبه

شـیخ را . نشـان دادنـد رضی اللّـه عنـه وی را به شیخ ابومَدْین. طالب شیخی گشت که خود را تسلیم وی کند. دید
انـد کـه بـه رسـم، مـرا فرمـودهباید برد، اما من بـه وی نمـیفرمان اولواألمر می«: استدعا نمود، اجابت کرد و گفت

  .و آن روز شیخ در بُجایه بود» .بتِلْمسان روم، و آن شهری است از مغر
شـفای تـو در : سالم من به صاحب خود برسـانید و بگوییـد کـه«: چون به تلمسان رسید، رسوالن یعقوب را گفت

رسـوالن یعقـوب پـیش وی آمدنـد و . و شیخ ابومدین در تلمسان وفات کـرد» .دست شیخ ابوالعباس مرسی است
والعباس کـرد، و وی نیـز از حضـرت حـق بـه اجتمـاع بـا یعقـوب یعقوب استدعای شیخ اب. وصیت شیخ را گفتند

وس بچه بکشتند و دیگری را گلو بیفشردند و هر یک را جدا ردر روز اجتماع یعقوب فرمود تا یک خ. مأمور شد
و آن دیگـری را » !این یکی را بـردار کـه مـردار اسـت«: شیخ به خادم اشارت کرد که. بپختند و پیش شیخ آوردند

پس یعقوب ملک را به پسر داد و خود را بالکّلّیه تسلیم شیخ کرد و به برکت نفس شیخ ابومدین و . تخوردن گرف
  .حسن تربیت شیخ ابوالعباس گشایش یافت و در مرتبۀ والیت ثابت قدم گشت

: شـیخ یعقـوب را گفـت. شیخ ابوالعباس با یعقوب بـه صـحرا بـريون رفتنـد. در ساىل مردم به باران محتاج شدند
ترا «: شیخ گفت» .تریتو به این الیق! یا سیدی«: یعقوب گفت» !از بگزار و طلب باران کن برای مسلماناننم«

  .پس یعقوب نماز بگزارد و دعا کرد و علی الفور اثر اجابت ظاهر شد و باران آمد» .اندبه این فرموده

  شیخ سعد حدّاد و مرید وی شیخ جوهر، رحمهما اللّه تعاىل -۵۵۵و  ۵۵۴
کرد و به مجالس فقرا حاضر مـیدر بازار عدن خرید و فروخت می. خ جوهر در اوایل بندۀ کسی بود، آزاد شدشی

  .و وی امی بود. شد و اعتقاد و اخالص تمام داشت به ایشان
بعد از تو شیخ «: چون وقت وفات شیخ کبري، شیخ سعد حداد که در عَدَن مدفون است، رسید فقرا وی را گفتند که

آن کس که در روز سیم از وفات من در محلی که فقرا جمع باشند، مرغی سـبز بیایـد و «: گفت» هد بود؟که خوا
چون روز سیم رسید و فقرا از قرائت و ذکر فارغ شـدند و منتظـر وعـدۀ شـیخ بنشسـتند، ناگـاه » .بر سر وی نشیند

داشتند کـه آن مـرغ ان فقرا امید آن میهر کدام از بزرگرت. دیدند که مرغی سبز فرود آمد و نزدیک به ایشان بنشست
بعد از زمانی آن مرغ پرواز کرد و بر سر جوهر نشست، و این معنی هرگز در دل وی نگشته بود . بر سر ایشان نشیند

پس فقرا پیش وی آمدند تا وی را به زاویۀ شیخ برند و به جای وی بنشانند . و در خاطر هیچ یک از فقرا نگذشته
ی، و طریـق فقـرا و آداب ایشـان « :وی بگریست و گفت مرا چه صالحیت این کار است؟ من مـردی بـازاریم و امـّ

این امری است آسمانی، و ترا «: گفتند» .دانم و بر من مردمان را حقوق است و مرا با ایشان معامالت استنمی
را چندان مهلت دهید کـه م«: گفت» .ترا تأیید و تعلیم کند هرچه دربایست باشد تعاىل خدای. از این چاره نیست

پس به بازار رفت و حق هر کس را ادا کرد، و آنگـاه بـه » !به بازار روم و حقوق مسلمانان از گردن خود بريون کنم
. فَصارَ کاسْمِه جوهراً، وله من الفضـائل و الکمـاالتِ مـایطولُ ذکـرُه. زاویۀ شیخ آمد و صحبت فقرا را الزم گرفت

  ).حدید/۲۱(کَ فَضْلُ اللّهِ یَؤْتیه مَنْ یَشاءُ واللّهُ ذُوالْفَضْلِ العَظیمفسبحان الکریم المنّان، ذلِ

احمدبن الجَعْد و شیخ سعید، که کنیت وی ابوعیسی است، رحمهما اللّه  -۵۵۷و  ۵۵۶
  تعاىل

ن یکی شیخ کبـري عـارف باللّـه، شـیخ احمـدب. در بالد یمن دو شیخ بودند«: که رحمه اللّه تعاىل امام یافعی گوید
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روزی شیخ احمد با اصحاب . الجَعْد، و دیگر شیخ کبري عارف، شیخ سعید، و هر یک را اصحاب و تالمذه بودند
چـون مقـداری . به شیخ سعید رسید، شیخ سعید نیـز موافقـت کـرد. خود عزیمت زیارت بعض گذشتگان کرده بود

و زیـارت کـرد و  بر عزیمت خود برفتراه برفتند، شیخ سعید پشیمان شد از مرافقت ایشان بازگشت و شیخ احمد 
شـیخ احمـد وی . بعد از چند روز دیگر شیخ سعید بريون آمد با اصحاب خود و عزیمت همان زیارت کرد. بازآمد

فقرا را بر تو حقی متوجه شده است که : شیخ احمد شیخ سعید را گفت. را در راه پیش آمد وبا هم مالقات کردند
برخیـز و : شیخ احمد گفت. بر من هیچ حق متوجه نشده است: شیخ سعید گفت. یآن روز از مرافقت ایشان برگشت

هرکـه مـا را بنشـاند وی را : شـیخ احمـد گفـت. هرکه ما را برخیزاند، وی را بنشـانیم: شیخ سعید گفت! انصاف ده
شـد و بـر  شـیخ احمـد مُقْعَـد. پس به هر یک از آن دو بزرگ، آنچه آن دیگر یک گفته بـود، رسـید. مبتال گردانیم

برید تا بـه کند و میپیوست و شیخ سعید مبتال شد به آن که تن خود را می تعاىل جای بماند تا آن وقت که به حقّ
  ».پیوست تعاىل جوار حق
احوال فقرا از شمشريهای برنده تیزتر است، چـون اصـحاب احـوال بـا یکـدیگر «: گویدمی رحمه اللّه امام یافعی

کنـد و کند و اگر برابر نباشند حال قوی در ضـعیف سـرایت مـین در یکدیگر سرایت میبرابر باشند، احوال ایشا
  ».هذا هو الظّاهر و اللّه اعلم بحقیقة الحال. کند دون المسبوقباشد که حال سابق تأثري میگاه می

  شیخ نجم الدّین عبداللّه بن محمّد االصفهانی، رحمه اللّه تعاىل -۵۵۸
سالهای بسیار مجاور مکه بوده و مناقب وی بسـیار اسـت و کرامـات وی . س مُرسی استوی شاگرد شیخ ابوالعبّا

  .شماربی
چون به مکه رسـیدم و حـج گـزاردم . پدر خود را بیمار گذاشتم و به حج رفتم«: یکی از علمای یمن گفته است که

داری کـه در بعـض  چـه شـود کـه خـاطر بـر آن: بـا شـیخ نجـم الـدّین گفـتم. خاطر من به جهـت پـدر پریشـان بـود
آنـک از بیمـاری صـحت : مکاشفات خود بر احوال وی مطلع شوی و با من بگویی؟ در حـال بنگریسـت و گفـت

کند و کتابهای خود را گرد خود نهاده و صـفت و حلیـۀ وی چنـني و یافته است و بر باالی سریر خود مسواک می
  ».چنني است و نشانیهای راست باز داد ووی را هرگز ندیده بود

بـر سـر قـرب بنشسـت کـه  که یکی از کبار فقها بود چون مُلَقِّن. روزی همراه جنازۀ یکی از اولیاءاللّه بريون آمده بود
وی را زجر کرد، پس بعد از آن گفـت . یکی از شاگردان سبب خنده را پرسید. تلقني کند، شیخ نجم الدّین بخندید

  »کند؟ای میای که تلقني زندهکنید از مردههیچ تعجب نمی :چون مُلقِّن آغاز تلقني کرد، صاحب قرب گفت«: که
ام که آن را زنی پخته ام، و طعامی هم نخوردههرگز زن نخواسته«: گفت» ای؟هرگز زن خواسته«: وی را گفتند که

  ».باشد
طـب بـه طلـب ق» .زود باشد که در دیار مصر با قطـب مالقـات کنـی«: شیخ وی در بالد عجم وی را گفته بود که

. در راه جمعی حرامیان وی را بگرفتند و گفتند جاسـوس اسـت، وی را نگـاه داشـتند و وی را ببسـتند. بريون آمد
برخیـز : ناگاه دیدم که پريی بر من فرود آمد، همچنان که باز بر شکاری فرود آیدو مـرا بگشـاد و گفـت«: گویدمی

هـیچ مطلـوب خـود را نشـناختم و ندانسـتم کـه . سـیدمپس برفتم تا به دیـار مصـر ر! ای عبداللّه که مطلوب تو منم
بیاییـد تـا بـرویم و بـر وی : جمعی فقرا گفتند. کجاست، تا آن که روزی گفتند که شیخ ابوالعباس مُرسی آمده است

چون چشم من بر وی افتاد، بشناختم که وی همان پري است که مرا بگشاد و وی نیـز نشـانی گفـت کـه ! سالم کنیم
  ».د، خدمت وصحبت وی را الزم گرفتم تا آن وقت که از دنیا برفتحاضران ندانستن

 رضـی اللّـه عـنهم در راه به قرب شیخ شیخ خود، شیخ ابوالحسن شاذِىل. چون شیخ وی وفات کرد، متوجه مکه شد
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چون به طرف حرم شریف رسید، شـنید » !به مکه رو و آنجا بنشني«: رسید، از قرب خود با وی سخن گفت و گفت
بـود تـا در سـنۀ احـدی و عشـرین و پـس مجـاور مکـه مـی» .قَدِمْتَ اىل خَريِ بلدٍ و شَـرِّ اهـلٍ«: تفی گفت کهکه ها

  .سبعمائه از دنیا برفت و وی را نزدیک به قرب فُضَیل عیاض دفن کردند
 آن وی را به ظاهر در اوقات مجاورت بريون مکه در مقامی دورتر از عرفات ندیدند و اما به حسب باطن دانسـنت

  .راجع به علمای باطن است
برگشـته بـودم و روی بـه مکـه داشـتم، در  صلّی اللّه علیه و سـلّم از زیارت رسول«: اند کهبعضی از اولیاء اللّه گفته

فکر شیخ نجم الدّین افتادم که هرگز به مدینۀ شریفه نرفت و زیارت نکرد و به حسـب بـاطن بـر وی اعـرتاض مـی
و بـا ! یا محمـد: رود مرا آواز داد کهم دیدم که شیخ نجم الدّین در هوا به جانب مدینه میناگاه سر باال کرد. کردم

  ».من سخنان گفت
صـّلی اللّـه علیـه و  مردم بر شما انکار بسیار دارند که به زیارت رسـول«: روزی بعض اصحاب وی با وی گفتند که

اگر متشرّع اسـت بـا وی . متشرّع است یا محقّق: تمنکر از دو بريون نیس«: گفت که» .رویداید و نمینرفته سلّم
کسـی کـه همیشـه : بنده را روا هست که بی اذن خواجۀ خود به سفر رود؟ و اگر محقق است بگوی که: بگوی که

  »کنی؟با تست و پیش تو حاضر است هرگز در طلب وی سفرمی
 ائه بـه سـعادت زیـارت حـرم شـریف مکـهدر تاریخ سنۀ ثالث و سبعم«: اند کهبه خط یکی از اکابر خراسان یافته

بـه خـدمت وی مـی. مشرف شدم و در آن وقت شیخ حرم شیخ نجـم الـدّین اصـفهانی بـود زادها اللّه تعاىل شرفاً
مّتی أرْبَعونَ، إثنا عشر فی العـراق و ثمانیـة اُبُدَالءُ : این حدیث به تو رسیده است که: رسیدم روزی از من پرسید که

شود کـه چـون ایـن طایفـه همـني در شـام و عـراق مـیرسیده است، اما مرا مشکل می: گفتم و عشرون فی الشّام؟
نصـف شـرقی و : جمیع عالم را دو قسم کرده اسـت صلّی اللّه علیه و سلّم حضرت رسالت: باشند؟ شیخ فرمود که

ن و پـس عـراق و غـري آن چـون خراسـا. شرقی خواسته است و از شام نصف غربـی فاز عراق نص. نصف غربی
هندوستان و ترکستان و سایر بالد شرقی در عراق داخل است و شام و غري آن چـون بـالد مصـر و مغـرب همـه در 

در این وقت در خاطر من افتاد که از حـال خواجـه قطـب الـدّین یحیـی «: ناقل نوشته است که» .شام داخل است
طـب الـدّین یحیـی یکـی از آن دوازده تـن خواجه ق: جامی نیسابوری سؤال کنم، بی آن که من سؤال کنم فرمود که

  ».انداست که در عراق

  خواجه قطب الدّین یحیی جامی نیسابوری، رحمه اللّه تعاىل -۵۵۹
به علوم ظاهری و احـوال بـاطنی موصـوف و .جامی األصل است، و نیسابوری المولد. کنیت وی ابوالفضل است

شیخ صفی الدّین اردبیلی و شـیخ صـدرالدّین اردبیلـی و  معروف بوده و به صحبت شیخ رکن الدّین عالءالدّوله و
  .شیخ شرف الدّین درگَزینی رسیده است و هفت بار حج گزارده است

از آنجا وی را داعیۀ زیارت بیت اللّه قوی شد و هم از آنجا . روزی به جانب صحرا به سر رمه و گلۀ خود رفته بود
  :روانه گشت و این رقعه به اصحاب نوشت

  .ای به نیت ارتیاح و ابتهاج به طرف صحرا و نتاج گذری افتادا طایفهدیروز ب
ــــذری ــــدم رهگ ــــتان ش ــــه بوس ــــت ب ــــا دوس  ب

 !شـــــرمت بـــــادا: ه گفـــــتنـــــدلـــــدار بـــــه طع
 

ـــــی خـــــربی ـــــدم از ب ـــــر گـــــل نظـــــری فکن  ب
ــــو در گــــل نگــــری؟  رخســــار مــــن اینجــــا و ت

 

در گردن » جَذْبَةٌ مِنْ جَذَباتِ الْحَقْ«ند برين تاخت و کم) قصص/۸۸(»التدعُ مَعَ اللّه«ناگاه غريت اله از کمینگاه 
به وطن نارفته و ندیده و تفکر را گذاشته، هـم از طـرف ! گر نیاید به خوشی، موی کشانش آرید. ممتحن انداخت



 

۳۶۲  

  .بر صوب خانۀ معظم معلی روان گشت) حج/۲۷(»یَأتُوکَ رِجاالً بِالْحَجِّ و أذِّنْ فی النّاسِ«صحرا بر اشارت 
 پــــــی صــــــاحب کمنــــــد چــــــون نــــــرود از

 

ـــــــري؟ ـــــــردن اس ـــــــه گ ـــــــوی بیچـــــــاره ب  آه
 

  ).طه/۴۷(و السَّالمُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدی 
لیلة الخمیس، الحادی و العشرین من جمادی االخری، سنة اربعني و سبعمائة و قرب وی در بـريون  رحمه اللّه توفی

  .درب فريوزآباد است به هرات

  مغربی، رحمه اللّه تعاىلابو محمّد عبداللّه المرجانی ال - ۵۶۰
: وی را گفتنـد کـه. ابواب علوم الهی و معارف ربّانی بر وی گشاده شده بـود. از بزرگان مشایخ و اکابر صوفّیه بود

چون شیخ خـاموش . گفت از آسمان تا دهان وی عمودی دیدم از نوردر وقتی که شیخ سخن می: فالن گفت که«
وی ندانسـت، بلکـه چـون عمـود منقطـع شـد مـن خـاموش «: و گفتشیخ بخندید » .ت، آن عمود منقطع شدشگ

  ».یعنی آن عمود نور از آسمان صورت امداد الهی بود، چون آن امداد منقطع شد وی خاموش گشت. گشتم
  .توفّی بتونس، سنة تسع و تسعني و ستّمائة

  ابوعبداللّه، المعروف بابن المُطَرِّف االندلسی، رحمه اللّه تعاىل -۵۶۱
در سنۀ سبع و سـبعمائه از دنیـا . ور مکه بوده و در هر شبانروزی ورد داشته که پنجاه اسبوع طواف کردیوی مجا

  .برفته و پادشاه مکه از غایت اعتقاد و اخالص که نسبت به وی داشته تابوت وی را بر دوش خود گرفته
ن از دنیـا برفـت شـیخ نجـم رحمـه اللّـه، کـه چـو بعض اصحاب شیخ ابومحمدبکری مغربی«: امام یافعی گوید که

صـّلی اللّـه  شیخ ابومحمد را عزیمت زیارت نبّی: با من گفت که ماتَ الْفقرُ منَ الحجازِ: الدّین اصفهانی گفت که
ه گفـت کـه. شد، به وداع شیخ ابوعبداللّه ابن المطرّف آمد علیه و سلّم ام کـه در فـالن مـن شـنیده: شیخ ابوعبداللـّ

مـا . به شـما خواهـد رسـید، امـا عاقبـت بـاران خواهـد باریـد و آب خواهیـد یافـت منزل آب نیست، سختی بسیار
در راه درآمـدیم، هـوا بسـیار گـرم شـد و . چهارکس بودیم چون به آن منزل رسیدیم، همچنان که گفته بـود آب نبـود

که اگر میمخور : شیخ ابومحمد گفت. یکی خواست که آن آب را بخورد. تشنگی غلبه کرد و با ما اندک آبی بود
بعد از آن چون سختی بسیار کشیدیم از تشنگی و گرما، و هیچ سایه ! همني گلوی خود به آن تر کن. مريیخوری می

گفته بود که : شیخ ابوعبداللّه بن المطرّف چه گفته بود؟ گفتیم: نیافتیم که ساعتی بنشینیم، شیخ ابومحمد پرسید که
: دیگـر چـه گفـت؟ گفتـیم: پرسید که. باشد که مادر آنیمین بیشرت نمیسختی از ا: گفت. سختی بسیار خواهید کشید

ناگاه دیدیم که پـاره! بشارت باد شما را به باران: گفت. گفت که در آخر باران خواهد آمد و سرياب خواهید شد
. روان شـدچنانکه گرداگـرد مـا سـیل . شد تا بر باالی سر ما رسید، بباریدای ابر از یک طرف پیدا آمد و بلند می

چون گامی چند برفتیم، از باران هیچ اثـر . آب خوردیم و وضو ساختیم و غسل کردیم و آب برگرفتیم و روان شدیم
  ».نیافتیم

  شیخ سلیمان ترکمانی مُوَلَّه، رحمه اللّه تعاىل -۵۶۲
از علمـای بعضـی . از جای خود کم برخاستی و سخن کـم گفتـی. بوده، کهنه عبایی چرکني در بروی در دمشق می

  .اندنشستهاند و میکردهظاهر با جاللت و بزرگی خود، پیش وی نیازمندی می
گزارده است، اما وی را کشف و اطالع بر مُغَیَّبات مـیخورده است و نماز نمیگویند که در رمضان چیزی میمی

  .کردهبوده و إخبار از آن می



 

۳۶۳  

بیل سرت حال و تلبیس بوده باشد، و در اوقاتی نماز کرده باشد که که آن از ق بود تواندمی«: گوید کهامام یافعی می
و مثل این بسیار از ایـن . کسی ندیده باشد و چیزی که در دهان نهاده باشد و خاییده به گلوی وی در نیامده باشد

  ».اند، چنانکه از قَضیب البان موصلی و شیخ ریحان و غري ایشان منقول استطایفه مشاهده کرده
  .الشّیخ سلیمان سنة أربع عشر و سبعمائةتوفی 

  رحمه اللّه تعاىل -شیخ علی کُردی -۵۶۳
اهل دمشـق همـه . شده استوی از عقالی مجانني بوده است، و از وی انواع کرامات و خوارق عادات ظاهر می

حکـم وی مـی چنانکه مالک بر مملوک کند، و انقیاد. کرده استاند و بر ایشان حکم میمرید و معتقد وی بوده
  .اندکرده

آن شخص ترتیب دعـوتی » !برای درویشان فکر دعوتی و سماعی بکن«: روزی یکی از اکابر دمشق را فرمود که
چون ایشان جمع شـدند، شـیخ علـی کُـردی بـه آن خانـه آمـد و . کرد و قوّاالن طلبید و درویشان مشهور را بخواند

همـه را در حـوض » !این همه را در حوض انـداز«: را گفت آنجا قالبهای شکر دید که نهاده است، صاحب خانه
  . کردند تا آخر روزخوردند و سماع میانداخت، و درویشان شربت می

ایـن قالبهـا را از حـوض «: بعد از آن که چیزی بخوردند و بازگشتند، شیخ علی کردی بـا صـاحب خانـه گفـت کـه
بعد از آن صاحب خانـه را . ود و هیچ از آن نگداخته بودهمه را بريون آورد، همچنان درست که اول ب» !بريون آر
روز دوم در راهـی بـه . چنان کرد» !تو بريون رو و در را بر من قفل کن، و پیش من میا اال بعد از سه روز«: گفت

آمـد رقفل بگشـاد و د. بعد از آن به خانه رفت، خانه را همچنان دربسته یافت. شیخ علی رسید و بر وی سالم کرد
: گفـت» چرا فرش خانۀ مرا کندی؟! ای سَیْدی«: پیش وی آمد که. که رخامهای فرش خانۀ وی را کنده است دید

  »روا باشد که تو مرد نیکو باشی و بر رخام حرام ضیافت درویشان کنی؟«
آن شــخص . شــیخ بــه خشــم شــد و وی را رهــا کــرد و برفــت» .ایــن مــرياث پــدر مــن اســت! ای سَــیْدی«: گفــت

دانست تأمل بسیار کرد، به خاطرش آمد کـه یـک بـار رُخامهـا کنـده بودنـد و اصـالح کـرده، ا میمکاشفات شیخ ر
رخـام تـرا «: آخـر اعـرتاف کـرد کـه. استادی را که آن کار کرده بود طلب کرد و به مبالغۀ تمام از آن استفسار نمـود

  ».فروخته بودیم و رخام مسجد به جای آن به کار برده
بـه رسـالت بـه دمشـق آمـده بـوده اسـت بـا  قـدّس اللّـه تعـاىل روحـه الدّین سـهروردی در آن وقت که شیخ شهاب

گـزارد وی مردی است که نماز نمـی«: اند کهگفته» .رویمبه زیارت شیخ علی کُردی می«: اصحاب گفته است که
اسـت و چـون شیخ سوار شده » .بینیمالبته وی را می«: شیخ گفته است» .باشدو اکثر اوقات مکشوف العوره می

چون شیخ علی دیده است کـه وی نزدیـک رسـیده اسـت، عـورت خـود را . به نزدیک منزل وی رسیده فرود آمده
پس نزدیـک شـد » .دارد امروز ما مهمان توایمما را از تو این باز نمی«: شیخ فرموده است که. کشف کرده است
پـیش شـیخ بنهیـد کـه «: بسـیار، شـیخ علـی گفـتناگاه دو حمال بیامدند و با ایشان طعام . تسو سالم کرد و بنش

  .شیخ بخورد و علی کُردی را بزرگ داشت» !بسم اللّه که این ضیافت تست«: و شیخ را گفت» !مهمان ماست
بـه  انـدگفتـهکه وی را یـاقوت مـی بوده است، ناگاه مجذوبی دیگرشیخ علی کردی در اوایل در مسجد جامع می

ت که وی درآمد، شیخ علی از دمشق بريون رفت و ساکن صحرا شـد و بعـد از شهر دمشق درآمده است، در آن وق
  .آن به شهر نیامد تا آنگاه که وفات کرد و یاقوت در شهر حاکم بود



 

۳۶۴  

  شیخ مُفرِّج، رحمه اللّه تعاىل - ۵۶۴
ی رسـید اای بود حبشی، وی را جذبهبنده. بسیار جلیل القدر و کبريالشّأن بوده است. وی از اهل صعید مصر است

وی را قیـد . هر چند بزدند هیچ سود نداشـت. پنداشتند دیوانه شده است. قوی که شش ماه طعام و شراب نخورد
. وی را در زنـدان کردنـد، چـون آمدنـد در بـريون زنـدانش یافتنـد. نهادند، چون آمدند قید جایی بود و وی جایی

همـه زنـده شـدند و » !برپید«: آوردند آنها را گفتچون این کرامتها از وی دیدند، چند مرغ بریان کرده پیش وی 
  .پریدن گرفتند، باذن اللّه، تعاىل

یکی از اصحاب وی وی را روز عرفه در عرفات دید و یکی دیگر همان روز در خانۀ خودش دید و تمـام روز بـا 
یکـی . نـزاع شـدچون آن دو شخص به هم رسیدند و هر یک آنچه دیده بودند با هم گفتند، میان ایشان . وی بود
تمـام آن روز در «: و بر صدق آن سـوگند بـه طـالق خـورد و یکـی گفـت» .وی روز عرفه در عرفات بود«: گفت

پس خصومت کنان پیش شیخ مفرِّج آمدند و آنچه میـان ایشـان . و وی نیز سوگند به طالق خورد» .خانۀ خود بود
  ».هیچ کدام طالق نشده است اید و زنهر دو راست گفته«: شیخ گفت. گذشته بود باز گفتند
چون سوگند . صدق هر یک موجب حِنْث دیگری است: من از شیخ مفرِّج پرسیدم که«: گوید کهیکی از اکابر می

هیچ یک حانث نشده باشد؟ و در آن مجلس که من این پرسیدم جماعتی از علما حاضر بودند، شـیخ اشـارت بـه 
در آن اثنـا . ی چیزی گفت، اما هیچ کس جوابی شافی کافی نگفتهر کس! در این مسأله سخن گویید: همه کرد که

چـون وىلّ بـه والیـت : مـن گفـتم کـه! جـواب آن بگـوی: شیخ اشارت به مـن کـرد کـه. جواب آن بر من ظاهر شد
توانـد بـود کـه در وقـت متحقّق گردد و در آن معنی که روحانیت وی مصوّر به صورتی تواند شد متمکن شود، می

پس آن کـس کـه وی رادر بعضـی از . مختلف خود را به صورتهای متعدد بنماید، چنانکه خواهد واحد در جهات
آن صور به عرفات دیده باشد راست دیده باشد و آن که در بعض دیگر از آن صـور در خانـۀ خـودش دیـده باشـد 

سـت کـه تـو جـواب صـحیح ایـن ا: شیخ مفـرِّج فرمـود کـه. هم راست دیده باشد، و سوگند هیچ یک حانث نشود
  .هبرضی اللّه تعاىل عنه و نفعنا» .گفتی

  شیخ ابوالعبّاس الدَّمَنْهُوری، رحمه اللّه تعاىل -۵۶۵
  .دَمَنْهور موضعی است در مصر
در سفر بودم و با من چارپایی بود که قماش من همه بـر وی بـود، چـون بـه مصـر «: یکی از تاجران گفته است که

هر چند طلب کردم هیچ خـرب نیـافتم، بعضـی از یـاران مـرا . ارپای از من گم شددرآمدم و با مردم درآمیختم آن چه
پـیش وی . شـناختمپیش شیخ ابوالعبّاس دَمَنْهُوری رو شاید که دعایی کند و من نیـز پـیش از آن وی را مـی: گفتند

انـان رسـیدهمـا را مهم: گوش به سخن من نکرد، لیکن گفت. رفتم و بر وی سالم کردم و حال خود با وی بگفتم
: از پیش وی بـريون آمـدم و بـا خـود گفـتم کـه. باید و چندین گوشت و حوایج دیگر ذکر کرداند و چندین آرد می

پس بر این نیـت بـرفتم، ناگـاه . دانندواللّه دیگر هرگز پیش وی نیایم، این درویشان غري از حوایج خود چیزی نمی
  .مرا شخصی که پیش وی چیزی داشتم، پیش رسید

بـه ایـن : گفـتم. شصـت درم بـه مـن داد. گذارم تا آنچه پیش تو دارم به مـن نـدهیترا نمی: را بگرفتم و گفتموی 
هرچه شیخ گفته بود بخریـدم و . کنم یا آنچه رفته است بیاید یا این هم برود در راه خدای، تعاىلدرمها معامله می

چون به نزدیـک زاویـۀ . ىل دادم و قصد شیخ کردمچند درم زیادت آمد به آن قدری حلوا خریدم و همه را به حما
شیخ رسیدم، دیدم که چهارپای من بر در زاویه ایستاده است، بـازگفتم کـه ایـن چهارپـای مـن نخواهـد بـود، بلکـه 



 

۳۶۵  

  . و قماشها همچنان برپشت وی. چون نزدیک رسیدم، دیدم که چهارپای من است. مانند آن است
بازگفتم که آن کس که سالمت به من رسـانید . د به در زاویه برم تا باز گم نشودگفتم آن را به کسی بسپارم یا با خو

چون بـه حلـوا رسـید، . کردمپیش شیخ درآمدم و آنچه آورده بودم بر وی عرض می. برای من نگاه خواهد داشت
چیـزی مـن نیـز . ایـن در شـرط داخـل نبـود: گفت. ه بود به این دادمدچیزی زیادت آم: این چیست؟ گفتم: گفت

فروشی بهای آنرا فی الحال زیادت کنم برخیز و قماشهای خود را به بازار بر و بفروش و تعجیل مکن و هرچه می
دریا در دست راست من است و بیابان در دسـت ! ستان و مرتس از آن که بعضی تجار بیایند و بازار تو بشکندمی

چون فـارغ شـدم . بر معهود بفروختم و بها تمام بستدمپس به بازار رفتم و قماشها به بهای تمام زیادت . چپ من
  ».انداند که ایشان را آزاد کردهتاجران از بحر و برّ در ریختند، چنانکه گویی دربند بوده

  شیخ ریحان، رحمه اللّه تعاىل -۵۶۶
نتوانسـت  شخصی بر ساحل دریا بود نزدیک بـه عَـدَن،«: یکی از أخیار گفته است که. بوده استوی در عَدَن می

شب در ساحل بحر بماند و هیچ چیزی نداشـت کـه شـام . که به عدن درآید که شب آمده بود و دروازه بسته بودند
در دروازه ببسـتند و هـیچ ! ای سَـیْدی: پـیش وی آمـد و گفـت. ناگاه دید که شیخ ریحان بـر سـاحل اسـت. بخورد

خواهـد مگـر خواهـد و نمـیرا بینید از من شام مـیاین : گفت. خواهم که مرا هَریسه دهیندارم که شام خورم می
ای هریسـۀ گـرم حاضـر ناگاه دیدم که کاسـه. از این چاره نیست! ای سیدی: گفتم! امهریسه، گوییا من هریسه پزی

  .شد اما روغن نداشت
ام؟ یمگر من روغن فروش! تواند خورد بی روغناین را بینید هریسه نمی: گفت. بایدروغن می! ای سیدی: گفتم
! این رِکوه را به کنار دریا بـر و آب بیـار تـا وضـو سـازم: گفت. این را بی روغن نخواهم خورد! ای سیدی: گفتم

پــس از آن بخـوردم و هرگـز مثــل آن . رکـوه را از مـن بســتدو از آنجـا روغـن بــر هریسـه ریخـت. رفـتم و آب آوردم
  ».نچشیده بودم

ناگاه شیخ ریحان . ائني به بازار رفتم تا برای اهل خود چیزی خرمدر ماه رمضان بني العش«: دیگری گفته است که
خـواهم کـه مـرا بـه زمـني مـی: بسـیاری مـن بگریسـتم و گفـتم. مرا دید و مرا پـیش خـود کشـید و بـه هـوا بـاال بـرد

  ».خواستم که تفرجی کنی، اما تو نخواستیمی: مرا به زمني بازگردانید و گفت. بازگردانی
  ».همانا که وی به این تفرج مطالعۀ عجایب ملکوت سماوات خواسته است«: د کهگویامام یافعی می

مـادام کـه ایـن سـر : گفـت! دارخاطری با من مـی: روزی شیخ ریحان را گفتم«: بعضی از صالحان گفته است که
وی را  ام و مـرادمن پنداشتم که مراد وی آن است که مادام که زنده. درست است مرتس و اشارت به سر خود کرد

گذشـت بیفتـاد و سـر وی بشکسـت و بـر آن بمـرد، ندانستم مگر روزی که بمرد، به آن سبب که به پای کـوهی مـی
  ».رضی اللّه تعاىل عنه

  شیخ عَالءالدّین الخوارزمی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۶۷
گـزارد و پـانزده  وی دوازده روز به یک وضـو نمـاز«: که رحمه اللّه تعاىل امام یافعی گوید. وی بزرگ بوده است

خورد و چون طعام خوردی چیز اندک خشن خـوردی گذشت که طعام نمیسال پهلو بر زمني ننهاد و چند روز می
و گفتنـد کـه چنـد سـال . خورد اال بعد از سختی بسـیار بـه جهـت موافقـتو با من در مِنی قدری گوشت بود، نمی

  ».اندگزارد که وی را به آن فرمودهمیبیند بی اختیار خود حج است که به جهت منکراتی که می
چـون روز . در بعضی از ساحلهای روم گوشه گرفته بودم: شیخ عالءالدّین گفت که«: گوید کهو هم امام یافعی می



 

۳۶۶  

چون بازآمـدم، آدمیـی دیـدم کـه در خلـوت . عید فطر رسید، به دیهی از دیههای مسلمانان به جهت نماز عید رفتم
بعد . تعجب کردم که از کجا درآمده است. ریگی که بر در خلوت من بود هیچ اثر پای نبود گزارد و برمن نماز می

از برای وی چه آرم کـه روز عیـد اسـت؟ التفـات بـه مـن کـرد و : من در فکر شدم که. از آن بگریست گریستنی زار
برخاسـتم ! پیش آوردانی، ولیکن اگر نزد تو آب هست فکر مکن که در غیب است آنچه تو نمی! ای فالن: گفت

  .که ابریق بیاورم، پیش ابریق دو گرده نان دیدم بزرگ گرم و مغز بادام بسیار
و درایسـتاد و از آن مغـز ! بخور: آن را برداشتم و پیش وی بردم، نان بشکست و مغز بادام پیش من ریخت و گفت

مغـز بـادام و مـن حضـور آن طعـام را و وی نخورد مگر یک مغز بادام یا دو . خوردمداد و من میبادام به من می
. این را غریب مـدار، کـه خـدای را بنـدگان هسـت کـه هرجـا باشـند هرچـه خواهنـد بیابنـد: گفت. دیدمغریب می

تعجیل مکن که باز به تـو خـواهم آمـد، : گفت. از وی طلب مؤاخات کنم: با خود گفتم که. تعجب من زیادت شد
شـب هفـتم از شـوّال آمـد و بـا مـن عقـد . حـال و ندانسـتم کـه کجـا رفـتان شاءاللّه تعاىل و از من غایب شد در 
  ».مؤاخات بست، رضی اللّه تعاىل عنهما

  امام عبداللّه الیافِعی الیمنی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۶۸
و عبداللّه بن أسعد الیافعی الیمنی نزیل الحـرمني الشّـریفني شـرّ فهمـا اللّـه تعـاىل،  ،هو ابوالسّعادات، عفیفُ الدّین

  .رضی عنه
عالم بـوده بـه علـوم ظـاهری و بـاطنی و وی را تصـنیفات اسـت از آن جملـه . از کبار مشایخ وقت خود بوده است

الحني : است تاریخ مرآة الجنان و عربة الیقظان فی معرفة حوادث الزّمان و کتاب روض الرّیاحني فی حکایات الصـّ
  .رای آن تصنیفات دیگر دارد و اشعار نیکو نیز گفته استو و. و کتاب الدّر النّظیم فی فضائل القرآن العظیم

شبی در بعضی از بـالد شـام در خلـوت خـود : که رحمه اللّه شیخ عالءالدّین خوارزمی گفت«: وی گفته است که
ندانسـتم کـه  ،دو مرد دیدم با خود در خلوت. بعد از نماز خفنت بیدار نشسته بودم و در خلوت از اندرون بسته بود

ذکر مردی از شام کردند و بر وی . درآمدند و ساعتی با من سخن گفتند و با یکدیگر یاد احوال فقرا کردیم از کجا
سالم ما بـه صـاحب خـود، : بعد از آن گفتند. خوردنیک مردی است گر بدانستی که از کجا می: ثنا گفتند و گفتند

بـر مـا پوشـیده نیسـت و : ر حجـاز اسـت؟ گفتنـدشناسـید، و وی داو را از کجـا مـی: گفـتم! عبداللّه یافعی، برسان
  ».برخاستند و پیش رفتند سوی محراب، پنداشتم که نماز خواهند گزارد و از دیوار بريون رفتند

در بعضی از ساحلهای شام در ماه رجـب، سـنۀ اثنتـني واربعـني و : شیخ مذکور گفت که«: و هم وی گفته است که
چـون . بعد از نماز پسني و ندانستم که از کجا درآمدند و از کدام بلـد آمدنـدسبعمائه، دو پري به خلوت من درآمدند 

همچو تـویی ! سبحان اللّه: از کجا آمدید؟ گفتند: بر من سالم کردند و مصافحه نمودند، با ایشان انس گرفتم گفتم
نه از بهـر ایـن آمـده: ای نان جو داشتم پیش ایشان نهادم، گفتندکند؟ بعد از آن خشک پارهاز این حال سؤال می

ه یـافعی و ایم و ترا وصیت میآمده: اید؟ گفتندپس از بهر چه آمده: گفتم. ایم کنیم بـه رسـانیدن سـالم بـه عبداللـّ
ایـم، و وی بـه مـا رسـیده ما بـه وی رسـیده: شناسید؟ گفتندوی را از کجا می: گفتم! بگو که بشارت باد ترا: گفتند
آری و چنان ذکر کردند که از پیش برادرانی مـی: ت رسانیدن اذنی هست؟ گفتندشما را در این بشار: گفتم. است

  ».آیند که ایشان را هست در شرق و فی الحال غایب شدند
در اوایل حال مرتدد بودم که به طلب علم مشغول باشم که موجب فضیلت و کمال است، یا به «: و هم وی گفته که

یل و قال است، و در این کشاکش و اضطراب مرا نه قـرار مانـد و نـه عبادت که مثمر حالوت و سالمت از آفت ق
در وی ورقـی . گذرانیدم، در ایـن بـی قـراری آن را بگشـودمکتابی داشتم که روز و شب به مطالعۀ آن می. خواب



 

۳۶۷  

  .دیدم که هرگز ندیده بودم و در وی بیتی چند نوشته که از کس نشنیده بودم، و آن ابیات این بود
ــــــــــنْ  ــــــــــنْ عَ ــــــــــاًکُ ــــــــــک مُعْرض  هُمُومِ

ــــــــــــــــیقُ ــــــــــــــــعَ المَض  فَلَرُبَّمــــــــــــــــا اتَّسَ
ــــــــــــــــــبٍ ــــــــــــــــــرٍ مُتعِ ــــــــــــــــــرُّبَّ ام  ولَ
ـــــــــــــاء ـــــــــــــا یَش ـــــــــــــلُ م ـــــــــــــهُ یفع  اللّ

 

ــــــــــــــلِ الْــــــــــــــأُمورَ إىلَ القضــــــــــــــا  وَکِ
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــاقَ الفَض ــــــــــــــــا ض  و ربَّم
ــــــــــــه رضــــــــــــا ــــــــــــکَ فــــــــــــی عَواقِبِ  لَ
ـــــــــــــــــنْ مُتعرّضـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــنْ تکُ  فکُ

 

  ».را نشاندندچون این ابیات را خواندم، گویا آبی بر آتش من زدند و شدت حرارت قلق م
بر سال نهاده است، و تا سنۀ خمسني و سبعمائه بیان حـوادث  که در تاریخ نوشته و وی بنای کتاب مرآة الجنان را

  .کرده و معلوم نیست که بعد از آن چندگاه دیگر بوده، رضی اللّه تعاىل عنه و نفعنابه

  شیخ شهاب الّدین السُّهْرَوَرْدی المقتول، رحمه اللّه تعاىل -۵۶۹
در حکمت مشّائیان و اشـراقیان متبحـر بـوده اسـت و در هـر یـک از آن تصـنیفات . نام وی یحیی بن حَبَش است

  .اندالیقه و تألیفات رایقه دارد، و بعضی وی را منسوب به سیمیا داشته
ا را مـ«: آن جماعـت گفتنـد. ای گوسـفند رسـیدندحکایت کنند که روزی با جماعتی از دمشق بريون آمدند، به رمه

وی . یـک سـر گوسـفند گرفتنـد و ده درم بـه ترکمـانی کـه صـاحب گوسـفند بـود دادنـد» .بایـدیک سر گوسفند می
شما بروید و گوسفند را بربید کـه «: شیخ اصحاب را گفت» !گوسفندی خردتر از آن بگريید«: کرد کهمضایقه می

کـرد تـا ایشـان دور وی را خـوش مـیگفـت و دل ایشان پیش رفتند، بـا وی سـخن مـی» .من وی را خشنود سازم
چون به وی رسید، دست چپ وی . کردرفت و فریاد میترکمان در پی وی می. وی هم در پی ایشان برفت. رفتند

. رفـتروی؟ دست وی از شانه جـدا شـد و در دسـت ترکمـان بمانـد و خـون مـیکجا می: را بگرفت و بکشید که
در دسـت وی مِنْـدیلی بـود و . آن را برداشت و به یـاران رسـید. تترکمان برتسید دست وی را بینداخت و بگریخ

  .بس
و بدا کسانی که این کارها کننـد و بـدا علمـی کـه مُفضـی بـه چنـني ! بدا کارها که اینهاست«: گویدامام یافعی می
  »!کارها گردد

مو«: از سخنان وی است دِ اللّـهَحرامٌ علی االَٔجْساد المُظْلِمةِ أنْ یَلِجْنَ فـی ملکـوتِ السـَّ و أنـتَ  سـبحانه اتِ، فَوحـِّ
  ».بتعظیمه مآلن، وَاذْکُرْهُ و أنتَ مِن مَالبس الأکوانِ عُریان

  :و از اشعار وی است
ــــــــی ــــــــاءِ الحِم ــــــــا بجَرْع ــــــــتْ هَیاکِلَه  خَلَعَ
ـــــــــاقَها ـــــــــدّیار، فَش ـــــــــوَ ال ـــــــــتْ نَحْ  وَتَلَفَتَّ

ــــــــــوَ ــــــــــاقَفَ ــــــــــرَّد جوابَه ــــــــــائِلُه ف  تْ مُس
ــــــــــالحِم ــــــــــالَّقَ ب ــــــــــرقٌ ت ــــــــــا یَ  یو کانَّه

 

 ْت لِمغْناهَـــــــــا القَـــــــــدیم تَشَـــــــــوُّقابَوَصَــــــــ
 رَبْــــــــــعٌ عَفَــــــــــتْ أطاللُــــــــــه فَتمزَّقــــــــــا
ـــــــدی انْ الســـــــبیلَ اىل اللِّقـــــــا  رجـــــــعُ الصَّ
ــــــــا ــــــــا أبْرَق ــــــــه م ــــــــوی وَکَأنَّ ــــــــمَّ انْطَ   ثُ

 

داشتهوی را به خلل در عقیده و اعتقاد مذهب حکمای متقدمني متهم می«: در تاریخ امام یافعی مذکور است که
وی را حبس کردنـد و بـه خُنـاق کشـتند و : بعضی گویند. اندبه حَلَب رسیده علما به قتل وی فتوی داده چون. اند

وی چون به ریاضت معتاد . وی را مخري ساختند میان انواع قتل: قتل وصَلْب کردند و بعضی گویند: بعضی گویند
تا بمرد، و عمـر وی بـه سـی و شـش یـا بـه  طعام از وی بازگرفتند. بود آن اختیار کرد که وی را به گرسنگی بکشند

  .سی و هشت رسیده بود و کان ذلک فی سنة سبع و ثمانني و خمسمائة
کردنـد و بعضـی بـه کرامـات و بعضی وی را به الحاد و زندقه نسبت می. و اهل حلب در شأن وی مختلف بودند



 

۳۶۸  

نمایـد بـا و این موافـق مـی. وی ظاهر شد گفتند که بعد از قتل شواهد بسیار بر کرامتمقامات اعتقاد داشتند و می
در شهر دمشق شیخ شهاب الدّین مقتـول را آشـکارا کـافر «: فرموده که قدّس سرّه آن که شیخ شمس الدّین تربیزی

من سـخت . حاشا که کافر باشد، که چون به صدق تمام درآمد در خدمت شمس بدر کامل گشت: گفتم. گفتندمی
آن شهاب الدّین علمش بر عقلش غالـب . دق، اما سخت با نخوت باشم با متکربانمتواضع باشم با نیازمندان صا

در عـالم ارواح . باید که بر علم غالب باشد و حاکم دمـاغ کـه محـل عقـل اسـت ضـعیف گشـته بـودبود، عقل می
اسـت کـه  گویند، امـا همـان عـالم ارواحای ذوق یافتند فرود آمدند و مقیم شدند و از عالم ربّانی سخن میطایفه

ای از جذبات، یـامردی کـه او را در بغـل گـريد و از عـالم ارواح بـه مگر فضل الهی درآید یا جذبه. ربّانی پندارند
  ».عالم ربّانی کشد

  شیخ اوحد الدّین حامد الکرمانی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۷۰
وی مریـد شـیخ ابوالنّجیـب وی مرید شیخ رکن الدّین سنجاسـی اسـت، و وی مریـد شـیخ قطـب الـدّین ابهـری، و 

بسیار بزرگ بوده است و به صحبت شیخ محیی الدّین بن العربی رسـیده و . سهروردی، قدّس اللّه تعاىل ارواحهم
  .شیخ در کتاب فتوحات و بعض رسایل دیگر از وی حکایت کرده است

در جـوانی خـدمت شـیخ  :گفـت کـه رحمـه اللّـه شیخ اوحد الدّین کرمانی«: گوید کهدر باب ثامن از فتوحات می
چون به جایی رسیدیم که آنجـا . کردم، در سفر بودیم، و وی در عَماری نشسته بود و زحمت شکم داشتخود می

چون اضطراب مـرا دیـد، اجـازت . اجازت ده که دارویی بستانم که نافع باشد: مارستانی بود، درخواست کردم که
  .اندمان وی به پای ایستاده و پیش وی شمعی افروختهبرفتم دیدم که شخصی در خیمه نشسته و مالز. داد

چون مرا در میان مالزمان خود دید، برخاست و پیش من آمـد و . شناختمشناخت و من وی را نمیو وی مرا نمی
فی الحال دارویی حاضـر کـرد و بـه مـن . حاجت تو چیست؟ حال شیخ را با وی بگفتم: دست مرا بگرفت و گفت

ترسیدم که شیخ آن را بیند و بريون آید، سوگند بر وی دادم . آوردآمد، و خادم شمع را همراه میداد و با من بريون 
. پیش شیخ آمدم و دارو آوردم و آن اکرام و احرتام که آن شـخص کـرده بـود بـا شـیخ گفـتم. بازگشت! بازگرد: که

چـون . الجـرم تـرا اجـازت دادم چون اضطراب ترا دیدم مرا بر تو شفقت آمـد،! ای فرزند: شیخ تبسم کرد و گفت
آنجا رسیدی، ترسیدم که آن شخص که امري آن موضع است به توالتفـات ننمایـد و شـرمنده شـوی، از هیکـل خـود 

چـون تـو آمـدی، تـرا گرامـی داشـتم و کـردم آنچـه . مجرد شدم و به صـورت وی برآمـدم و در موضـع وی بنشسـتم
  ».دیدی

آن روز که قافلـه در : گفته است که رحمه اللّه تعاىل رکن الدّین عالءالدّولهشیخ «: در رسالۀ اقبالیّه مذکور است که
. بـه زیـارت وی رفتـیم. آنجـا بـود قدس اللّـه تعـاىل روحـه مِنی بود، یکی از مریدان شیخ شهاب الدّین سهروردی

ایم که شیخ یدهاز وی پرسیدیم که ما شن. رفتالحق بس مردی عزیز بود، ساعتی بنشستیم، و از هر نوع سخنان می
  شیخ اوحدالدّین کرمانی را مبتدع خوانده و پیش خود نگذاشته است، راست است؟ قدّس سرّه شهاب الدّین
: کرد فرمود کـهبلی و من در آن مجمع در خدمت شیخ حاضر بودم که کسی ذکر شیخ اوحدالدّین می: آن پري گفت

ایـن : ر خدمت شیخ حاضر بودم کـه بـا شـیخ گفتنـد کـهاو مبتدع است اما روز دیگر هم د! پیش من نام وی مربید
هرچند شیخ مرا مبتدع گفت، اما مرا این مفاخرت بس که نـام مـن بـر : سخن را شیخ اوحدالدّین شنیده و گفته که

  :زبان شیخ رفت، و در این معنی بیتی عربی گفته است و آن بیت این است
 مــــــــا ســــــــاءَني ذکْــــــــراک يل بمَســـــــــاءَةٍ

 

ـــــــرَّني  ـــــــلْ سَ ـــــــابَ ـــــــرْتُ ببالِک ـــــــي خَطَ  أّن
 

  ».خلق وی را تحسني کرد قدّس سرّه شیخ شهاب الدّین



 

۳۶۹  

گویند وی در شهود حقیقت به ابتداع وی آن بوده باشد که می قدّس سرّه تواند بود که مراد شیخ شهاب الدّینمی
شـت کـه شـیخ نمـوده، چنانکـه گذکرده و جمال مطلق را در صور مقیدات مشاهده میتوسل به مظاهر صوری می

پـس » .بیـنممـاه را در طشـت آب مـی«: گفت» در چه کاری؟«: از وی پرسید که قدّس سرّه شمس الدّین تربیزی
 و پـیش موالنـا جـالل الـدّین رومـی» بینـی؟ا دُمل نداری چرا بر آسمان نمیقفاگر بر «: شیخ شمس الدّین گفت

و » .کـاش کـردی و گذشـتی«: خدمت مولوی فرمود که» .وی شاهد باز بود، اما پاکباز بود«: گفتند که قدّس سرّه
  :کنداین رباعی وی هم بر این معنی داللت می

ــــه چشــــم ســــر در صــــورتزان مــــی  نگــــرم ب
ـــوَریم ـــا در صُ ـــت و م ـــورت اس ـــالم ص ـــن ع  ای

 

ــــر در صــــورت ــــی اســــت اث ــــه ز معن ــــرا ک  زی
ــــــد مگــــــر در صــــــورت ــــــوان دی ــــــی نت  معن

 

گرم شدی، پرياهن أمردان چاک کـردی و سـینه بـه سـینۀ  چون وی در سماع«: و در بعض تواریخ مذکور است که
: پسر این سـخن بشـنید، گفـتچون آن . چون به بغداد رسید، خلیفه پسری صاحب جمال داشت. ایشان بازنهادی

چون سماع گرم شد، شـیخ بـه کرامـت دریافـت، . است و کافر، اگر از این گونه حرکتی کند وی را بکشم او مبتدع
  :گفت

ــــ ــــرا ب ــــت م ــــهل اس ــــودنس ــــر ب ــــر خنج  ر س
 ای کـــــــه کـــــــافری را بکشـــــــیتـــــــو آمـــــــده

 

 در پـــــای مـــــراد دوســـــت بـــــی ســـــر بـــــودن
 غــــازی چــــو تــــویی رواســــت کــــافر بــــودن

 

  ».پسر خلیفه سر بر پای شیخ نهاد و مرید شد
نزد اهل تحقیق و توحید این است که کامل آن کسی بود کـه جمـال « :قدّس اللّهُ تعاىل اسرارَهم قال بعضُ الکرباءِ

کنـد در مظـاهر روحـانی بـه در مظاهر کونی حسی مشاهده کند به بصر، همچنان که مشاهده می سبحانه مطلق حقّ
و جمال با کمال . یُشاهِدُونَ بالبَصريةِ الجمالَ الْمُطْلَقَ المعنویَّ بما یُعایِنُونَ بالبَصرِ الْحُسْنَ المُقَیَّدَ الصُّوریَّ. بصريت

الق که آن حقیقـت جمـال ذاتـی اسـت ومـن حیـثُ هِـیَ هِـیَ، و عـارف ایـن یکی اط: دو اعتبار دارد سبحانه حقّ
مشاهده تواند کرد و یکی دیگر مقیـد و آن از حکـم تنـزل حاصـل آیـد در  سبحانه جمال مطلق را در فنای فی اللّه

اتـب پس عارف اگر حُسن بیند چنني بیند و جمال را جمال حق دانـد متنـزل شـده بـه مر. مظاهر حسّیّه یا روحانیّه
  ».کونیه و غري عارف را که چنني نظر نباشد باید که به خوبان ننگرد تا به هاویۀ حريت درنماند

اند که در عشق به مظاهر و صور زیبـا مقیدنـد، و چـون سـالک درصـدد عـدم و از اهل طریق کسانی«: و قال ایضاً
اند از آن استعاذت کرده اىل ارواحهمقدّس اللّه تع ترقی باشد و در معرض احتجاب بود، چنانکه بعضی از بزرگان

و تعلق این حرکت حبی نسبت به ایـن . نعوذ باللّهِ من التّنکّرِ بعدَ التعرّفِ و من الحجابِ بعدَ التّجلّی: اندو فرموده
سالک از صورتی ظاهر حسی که به صفت حسن موصوف بود تجاوز نکند، هرچند شهود و کشف مقیدش دسـت 

لق و میل حبی از صورتی منقطع شود به صورتی دیگر که به حسن آراسته باشد پیوند گـريد و و اگر آن تع. داده بود
 دایماً در کشاکش بماند، تعلق و میل به صـورت فـتح بـاب حرمـان و فتنـه و آفـت و خـذالن او شـود، اعاذنـا اللّـه

  ».رَ الصّالحني من شرِّ ذلکئو سا عزّوجلّ
از اکابر چون شیخ احمـد غـزاىل و شـیخ اوحـد الـدّین کرمـانی و  حسن ظن بلکه صدق اعتقاد نسبت به جماعتی

انـد، نمـودهکه به مطالعۀ جمال مظاهر صوری حسّی اشـتغال مـی قدّس اللّه تعاىل اسرارهم شیخ فخر الدّین عراقی
از اند، و اگـر اند و به صور حسی مقید نبودهکردهمی سبحانه آن است که ایشان در آنجا مشاهدۀ جمال مطلق حقّ

بعض کُربا نسبت به ایشان انکاری و اقـع شـده اسـت، مقصـود از آن آن بـوده باشـد کـه محجوبـان آن را دسـتوری 
افلني طبیعـت نماننـد . نسازند و قیاس حال خود بر حال ایشان نکنند و جاویدان در حضیض خذالن و اسـفل السـّ

  .واللّه تعاىل أعلمُ باسرارِهم



 

۳۷۰  

  :گویددر آخر کتاب مصباح االرواح می. لطیف است، از مثنوی و غريهو خدمت شیخ اوحدالدّین را نظمهای 
ـــــــادام ـــــــت م ـــــــت هس ـــــــبش دس ـــــــا جن  ت
ـــــــه  چـــــــون ســـــــایه ز دســـــــت یافـــــــت مای
ـــــه خـــــود نیســـــت ـــــزی کـــــه وجـــــود او ب  چی
ــــــق ــــــت مطل ــــــک هس ــــــت ولی ــــــت اس  هس
 هســــــــتی کــــــــه بــــــــه حــــــــق قــــــــوام دارد
 بــــــر نقــــــش خــــــود اســــــت فتنــــــه نقــــــاش
 خــــــود گفــــــت حقیقــــــت و خــــــود إشــــــنید

ــــــني کــــــه نیســــــت و  ــــــاد یق ــــــس ب ــــــهپ  اللّ
 

 ســــــــــایه متحــــــــــرک اســــــــــت ناکــــــــــام
ـــــدر اصـــــل ســـــایه ـــــس نیســـــت خـــــود ان  پ
 هســــــــتیش نهــــــــادن از خــــــــرد نیســــــــت
 نزدیـــــــک حکـــــــیم نیســـــــت جـــــــز حـــــــّق
ـــــــــــــام دارد ـــــــــــــک ن ـــــــــــــت ولی  او نیس
 کـــس نیســـت در ایـــن میـــان تـــو خـــوش بـــاش
ـــــد ـــــود و خـــــود دی ـــــه خـــــود نم  زان روی ک
ــــــــــه  موجــــــــــود حقیقیــــــــــی ســــــــــوی اللّ

 

  :و من رباعیّاته، قدّس اللّه تعاىل روحه
 زنــــــی آخــــــر دل کــــــو؟دل مــــــی اوحــــــد در

ــــــی ــــــا م ــــــی دون بــــــی وف  گــــــردیدر دنی
 جــــز نیســــتی تــــو نیســــت هســــتی بــــه خــــدای
 گــــــر زانکــــــه بتــــــی بحــــــق پرســــــتی روزی
 اســـــرار حقیقـــــت نشـــــود حـــــل بـــــه ســـــؤال

ــــون ــــا خ ــــال ت ــــه س ــــده و دل پنج ــــی دی  نکن
ــــريون زحــــد اســــت ــــای حــــرف ب ــــم زوف  ذات
ـــــد حرفـــــی ـــــد آم ـــــد بـــــه اوح ـــــت زاح  عل
ــناخت ــق بش ــت ح ــق حقیق ــو ح ــه چ  آن کــس ک

 ی خـــــــربی بـــــــود نشـــــــان دادن از اواز بـــــــ
 

 روی منـــزل کــــو؟عمـــری اســــت کـــه راه مــــی
ـــــه داشـــــتی حاصـــــل کـــــو؟  پنجـــــاه و دو چلّ
 ای هشـــیاران خـــوش اســـت مســـتی بـــه خـــدای
ــــا کــــه رســــی زبــــت پرســــتی بــــه خــــدای  حقّ
 نـــــی نیـــــز بـــــه دربـــــاخنت حشـــــمت و مـــــال
 هرگـــــز ندهنـــــد راهـــــت از قـــــال بـــــه حـــــال
ــــت ــــدد اس ــــاتم م ــــف آب حی ــــمۀ لط  وز چش

ــــت بگــــذار کای ــــک اوحــــد احــــد اســــتعلّ  ن
 او کــــی روزی بــــه گفــــت و گــــویی پرداخــــت؟
 گنــگ اســت و کــر و کــور هــر آن کــش بشــناخت

 

  امري سیّد قاسم تربیزی، قدّس اللّه تعاىل سرّه - ۵۷۱
داشته و بعد از آن به صحبت شـیخ صـدرالدّین علـی یمنـی  رحمه اللّه در اوایل ارادت به شیخ صدرالدّین اردبیلی

رسیده، و نسبت ارادت وی را بـه خـط  قدّس اللّه تعاىل روحهما وحدالدّین کرمانی بودهکه وی از اصحاب شیخ ا
در آنجا شیخ صدرالدّین علی یمنی مذکور بود نه شیخ صـدر الـدین اردبیلـی، و چنـني . امبعض معتقدان وی دیده

انـد و اظهـار ارادت مـیپسندیدهشیخ صدرالدّین علی یمنی را بسیار می قدّس سرّه استماع افتاده که خدمت سیّد
یکـی دیـوان اشـعار : و از وی دو اثـر مانـده اسـت. انـدکرده و بالجمله اهل روزگار در قبول و انکار وی دو فرقـه

مشتمل بر حقایق و اسرار وی که انوار کشف و عرفان و آثار ذوق و وجدان از آن ظاهر است و دیگر جمـاعتی کـه 
  .دشمارنمی دارند و مرید ویخود را منسوب به وی می

این فقري بعضی از ایشان را دیده و احوال بعضی را شنیده، اکثر ایشان از ربقـۀ دیـن و اسـالم خـارج بودنـد و در 
 شاید که منشأ این آن بوده باشد که مشرب توحید بر خدمت سیّددایرۀ اباحت و تهاون به شرع و سنت داخل و می

بدأ داشته و بساط اعراض و اعرتاض را بالکلّیّه طـّی کـرده بـوده و غالب بوده و نظر در جمیع امور بر م قدّس سرّه
بـوده اصـحاب نفـس و رسیده همه صرف لنگر مـیبه مقتضای کرم ذاتی که داشته است فتوحات و نذوری که می

اند و از معارف وی سـخنان جماعتی از اهل طبع مجتمع شده بوده. هوی را مقصود آنجا حاصل بوده و مانعی نه
کرده و آن را مقدّمۀ اشتغال بـه مشـتهیات نفـس واعـراض از اند و از سر نفس و هوی در آن تصرف میدهشنیمی
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  .افتاده و وی از این همه پاکساخته و در وادی اباحت و تهاون به شریعت و سنت میمخالفات هوی می
. دوام ذکر و آگاهی داشتآورد و وظایف طاعات را به جای می ،ویشان وی را دیدم، پريی بود روشنیکی از در

هـر بـار چـون . یک بار در هرات و یک بـار در بلـخ: اممن دوبار به خدمت وی رسیده«: حال وی پرسیدم، گفت
به والیت خود باز رو و در میان اینان مباش که صحبت ایشان تـرا ضـرر مـی: چند روز در خدمت وی بودم گفت

  »!کند
در اثنـای . قت که خدمت سـیّد در سـمرقند بـود، بـا وی مالقـات کـردمدر آن و«: فرمودند کهبعضی از عزیزان می

کرد گفت رقّت میکرد و هربار که صدّیق اکرب مینقل بسیار می رضی اللّه عنه گفت از صدّیق اکربمعارفی که می
  ».وی اکنون در مقام ابوبکری است: گفتند کهمریدان می. ریختو قطرات اشک بزرگ سپید از چشم وی می

و » .اممـن بـه کـرم ذاتـی وی کـس ندیـده«: گفتنـد کـهمی که به صحبت وی رسیده بودند ضی دیگر از عزیزانبع
ازوی بعضـی کرامتهـا کـه ایـن طایفـه را  که در قبول و انکار غالباً از تعصب خاىل بود بعضی از مردم خرجردجام

  .کردباشد نقل میمی
ران معتمد نقل کرد که از تربت مقدّسـۀ جـام بـه عزیمـت از بعض مساف که بر سخن وی همه اعتماد هست عزیزی

انـد، در جانـب خرجـرد رفتـهدر راه کـه مـی. انـدشـبگري پگـاه کـرده بـوده علی ساکنیه السّـالم مشهد مقدس طوس
انـد کـه آن چـه در تعجب مانـده. روشناییی در نظر ایشان آمده بوده است که از زمني مرتفع شده و به آسمان رسیده

اند که آن روشـنایی درجانـب لنگـر خـدمت سـید اسـت، قـدّس اند دیدههم شب به خرجرد رسیده! ستروشنایی ا
کـه  اند، چنان مشاهده افتاده که آن نوری است کـه از آن خانـهاند و قصد زیارت وی کردهچون به لنگر آمده. سرّه

  .تابدمی مرقد منور وی در آنجاست
  .جه به مرقد وی موجب جمعیت تمام است، واللّه تعاىل اعلمام که توو از بعض درویشان چنان دریافته
در تـاریخ سـنۀ تسـع و سـبعني و سـبعمائه بـود کـه در شـهر هـرات در خانقـاه «: در بعضی از رسایل خود آورده که

ناگـاه سـحرگاهی خـدمت موالنـا از . سـاکن بـودیم رحمـه اللّـه تعـاىل جدیدی در جوار موالنا ظهريالدّین خلـوتی
و : گویـداز بـرای خـدای بگـوی کـه مـی: ریان بريون آمد وروی به خلوت من نهاد و فریاد برآورد کهخلوت خود گ

ام؟ از اربـاب فقـر عزیـزی حاضـر دواند و هنوز نرسـیدهو شصت سال می) ۱۶/ق(نَحْنُ أَقْرَبُ إلَیْه مِنْ حَبْلِ الْوَریدِ،
های مردم رفتی و هرچند چیـزی خـوردی چـون هاین همان حکایت مجنون ماوراءالنّهر است که به خان: بود گفت

روزی امـري . چیزی از کجـا بـود و هـیچ نخـوردم: هیچ خوردی؟ تشنیع کردی که: بريون آمدی از وی پرسیدندی که
ای وی را به خانه برد و نعمت فراوان از هر جنس پیش وی نهاد، و بعد از آن که دیوانه چنـدان کـه خواسـت زاده

اگـر : دیوانه از ترس شمشري آن مقدار دیگر که امکـان داشـت بخـورد و گفـت! دیگر بخور: خورد، شمشري کشید که
: هیچ خوردی؟ گفـت: چون دیوانه بريون رفت، از وی پرسیدند که. کشی بکش که دیگر گنجایی خوردن ندارممی

  »توانست خورد؟نعمت فراوان بود، اما از ترس شمشري که چیزی می
خدمت سیّد قاسم حضرت «: فرمودند که مدّاللّه تعاىل ظالل ارشاده ین عبیداللّهخدمت مخدومی، خواجه ناصرالدّ
در نواحی ابیـورد دیـده بـوده و صـحبت داشـته و طریقـۀ ایشـان را  قدّس سرّه خواجۀ بزرگ، خواجه بهاءالدّین را

  ».داشتشد که خود را بر آن طریقه میمعتقد بود، و از وی فهم می
پرسـیدم و خـود را بـه رسیدم از مجـذوبان مـیهرجا می: گفت کهمی رحمه اللّه ت سیّدخدم«: و دیگر فرمودند که
چون پیش وی . اینجا مجذوبی هست، موالنا جانی نام: چون به روم رسیدم، گفتند که. رسانیدمصحبت ایشان می

هـر : زبـان رومـی گفـتترا چه شد؟ به : با وی گفتم. رفتم، وی را بشناختم که در اوان تحصیل در تربیز دیده بودم
بامـدادی . کشـید و یکـی آن طـرفخاستم مـردی بـودم در تفرقـه افتـاده مـرا یکـی ایـن طـرف مـیصباح که برمی
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ایـن سـخن را چنـد بـار از خـدمت سـید «: فرمودنـد کـه» .برخاستم مرا چیزی فرو گرفت که از همه خـالص شـدم
معلوم شد که آن سخنِ در آن وقـت . جستاو می شد و قطرات اشک از چشمشنیدم متغري میشنیدم، هر بار که می

  ».که آن عزیز فرموده بوده، در وی تأثري بسیار کرده بوده است
چنان معلـوم شـد کـه وی را در . در تاریخ سنۀ ثالثني و ثمانمائه، پادشاه وقت رادر جامع هرات شخصی زخمی زد

بـه جانـب . وقوف وی بوده از شهر عذر خواستندای مقفل بوده، به توهم آن که مگر آن به لنگر خدمت سیّد خانه
بلخ و سمرقند رفت و از آنجا مراجعت کرد و در خرجرد جام متوطن شد و در سنۀ سـبع و ثالثـني از دنیـا برفـت و 

  .قرب وی آنجاست، رحمه اللّه تعاىل

  حکیم سَنایی غزنوی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۷۲
از کـربای . انـدوی با پدر شیخ رضی الدّین علی الال إبناعمّ بـوده. استکنیت و نام وی ابوالمجد مَجدود بن آدم 

انـد، و کتـاب حدیقـة الحقیقـه بـر شعرای طایفۀ صوفیّه است و سخنان وی را به استشهاد در مصنفات خـود آورده
یـدان از مر. کمال وی در شعر و بیان اذواق و مواجید ارباب معرفت و توحید، دلیلی قاطع و برهانی سـاطع اسـت

  .خواجه یوسف همدانی است
و سبب توبۀ وی آن بود که سلطان محمود سکبتکني در فصـل زمسـتان بـه عزیمـت گـرفنت بعضـی از دیـار کفـار از 

بـه در گلخنـی رسـید . رفت تا به عرض رسـاندای گفته بود میغزنني بريون آمده بود، و سنایی در مدح وی قصیده
 که مشهور بود به الی خوار، زیرا کـه پیوسـته الی شـراب خـوردی رفته که یکی از مجذوبان از حد تکلیف بريون

» !پر کن قدحی به کوری محمودک سـبکتکني تـا بخـورم«: گفتدر آنجا بود، آواز وی شنید که با ساقی خود می
آنچـه در تحـت . بس مردکی ناخشنود اسـت«: گفت» .محمود مردی غازی است و پادشاه اسالم«: ساقی گفت

: بازگفت. یک قدح گرفت و بخورد» .رود تا مملکت دیگر گريدده است در حیّز ضبط نیاورده، میحکم وی درآم
: گفـت» .سنایی مـردی فاضـل و لطیـف طبـع اسـت«: ساقی گفت» !پرکن قدحی دیگر به کوی سناییک شاعر«
شـته کـه بـه گزافی چند در کاغـذی نو. اگر وی لطیف طبع بودی به کاری مشغول بودی که وی را به کاری آمدی«

سنایی چون آن را شنید، حال بر وی متغري شد » .اندداند که وی را برای چه کار آفریدهآید و نمیهیچ کار وی نمی
  .و به تنبیه آن الی خوار از مستی غفلت هشیار شدو پای در راه نهاد و به سلوک مشغول شد

ر اسـت کـه خواجـه حکـیم سـنایی در وقتـی کـه مـذکو قدّس اللّـه تعـاىل سـرّه در سخنان موالنا جالل الدّین رومی
  :خواند کهحاضران گوش به پیش دهانش بردند این بیت می. گفتمحتضر بود، در زیر زبان چیزی می

 بازگشـــــتم زانچـــــه گفـــــتم زان کـــــه نیســـــت
 

ـــــــی ســـــــخن ـــــــی و در معن  در ســـــــخن معن
 

  ».خن مشغول بوده استعجب حاىل است که در وقت بازگشنت از سخن نیز به س«: عزیزی این را شنید، گفت
بوده و از مخالطت اهل دنیا مُعرِض، یکی از اربـاب جـاه و جـالل را عزیمـت آن وی همواره منزوی و منقطع می

  :شیخ مکتوبی به وی نوشته مشتمل بر بسی لطایف و از آن جمله آن که. بوده که به مالزمت و زیارت وی رود
إنَّ . د و قـوّت تعهّـد نـداردتفقّبنیۀ ضعیف دارم که طاقت  این داعی را عقل و روح در پیش خدمت است ولیکن

کالتۀ مندرس چه طاقت بارگاه جباران دارد و شريزده ناقه چـه تـاب ). نمل/۳۴(الْمُلُوکَ إذا دَخَلوا قَرْیَةً أفْسَدُوها
، حاجت آمـده داند که هر بار که سراپردۀ حشمت ایشان در این خطّۀ مختصر زدند عزّ اسمه پنجۀ شريان آرد؟ باری

است این ضعیف منزوی را رخت عافیت به عَزَب خانۀ غوالن بـردن و بضـاعت قناعـت را بـه همراهـان خضـر و 
اکنون به بزرگیی که ذوالفضل الکبري با آن بزرگ دین و دنیا کـرده اسـت کـه گوشـۀ دل ایـن گوشـه . الیاس سرپدن

  .نده نه سزای چشم قریر خداوندی استگرفته را به تفقّد سایس خود خراب نکند، که جسم حقري این ب
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  :و من مقوالته، قدّس سرّه
 بــــــس کــــــه شــــــنیدی صــــــفت روم و چــــــني
ـــــی بـــــی حـــــرص وبخـــــل  تـــــا همـــــه دل بین
 پـــــــای نـــــــه و چـــــــرخ بـــــــه زیـــــــر قـــــــدم
 زرنــــــــه و کــــــــان ملکــــــــی زیــــــــر دســــــــت

 

 خیــــــــز و بیــــــــا ملــــــــک ســــــــنایی ببــــــــني
 تـــــا همـــــه جـــــان بینـــــی بـــــی کـــــرب و کـــــني
 دســــــت نــــــه و ملــــــک بــــــه زیــــــر نگــــــني

ـــــــی ـــــــب فلک ـــــــه و اس ـــــــن جون ـــــــر زی  زی
 

  :و ایضاً منها
ـــــرداری اســـــت ـــــال م ـــــر مث ـــــان ب ـــــن جه  ای
ـــــــب ـــــــد مِخْل ـــــــی زن ـــــــرآن را هم ـــــــن م  ای
ـــــــــــه ـــــــــــد هم ـــــــــــر بگذرن  آخـــــــــــر األم

 

 کرکســــــــــان انــــــــــدر او هــــــــــزار هــــــــــزار
 و آن مــــــر ایــــــن را همــــــی زنــــــد منقــــــار
ــــــــــردا ــــــــــن م ــــــــــد ای ــــــــــه بازمان  روزهم

 

  ٭٭٭
ــــــه از آن ــــــان، گرچ ــــــق جه ــــــه خل ــــــا هم  ب
ـــــــی ـــــــريی بره ـــــــه بم ـــــــان زی ک ـــــــو چن  ت

 

 مـــــــــــرت برهنـــــــــــدبیشـــــــــــرت گمـــــــــــره و ک
 نــــــه چنــــــان چــــــون تــــــو بمــــــريی برهنــــــد

 

  :رباعیّات
 دلهـــا همـــه آب گشـــت و جانهـــا همـــه خـــون
ــــــردون دون ــــــرد رد و گ ــــــت خ ــــــا علم  ای ب
ــــیم ــــه خــــودی، از آن شــــب و روز مق ــــایم ب  ق
 بـــــــا مایـــــــه از آب و آتـــــــش باشـــــــد بـــــــیم
 بـــــر ســـــني ســـــریر ســـــّر ســـــپاه آمـــــد عشـــــق
 بــــر کــــاف کمــــال کــــّل کــــاله آمــــد عشــــق

 رســـــایدمـــــردی کـــــه بـــــه راه عشـــــق جـــــان ف
ـــــی ـــــان م ـــــق چن ـــــه ره عش ـــــق ب ـــــدعاش  بای

ــــت ــــردۀ هس ــــو در پ ــــده ذات ت ــــت ش  ای نیس
 مردانـــه کنـــون، چـــو عاشـــقان مـــی دردســـت
 ای مـــن بـــه تـــو زنـــده همچـــو مـــردم بـــه نفـــس
ــــه کــــس ــــا هم ــــنم چــــو بنگــــرم ب ــــت بی  گرم
ــــی ــــه خس ــــد ب ــــم گرای ــــر دل ــــو گ ــــر ت  در هج
 ور دیـــــده نگـــــه کنـــــد بـــــه دیـــــدار کســـــی
 چــــون چهــــرۀ تــــو زکــــوی مــــا شــــد پــــر گــــرد

 عاشــــــقی چنــــــان بایــــــد مـــــــرد انــــــدر ره
ـــــو ـــــریفی دون ش ـــــد ش ـــــر چن ـــــل اگ  ای عق
ــــــــو ــــــــون ش ــــــــار دیگرگ ــــــــردۀ آن نگ  در پ
ــــــــزل ــــــــرا روح مقــــــــّدس من  ای عشــــــــق ت
ــــــــی دل ــــــــت، یعن ــــــــان معرف ــــــــیّاح جه  س

 

 تــــا چیســــت حقیقــــت از پــــس پــــرده درون
ــــر و تــــو از هــــر دو بــــرون  از تــــو دو جهــــان پُ
 بیمـــت ز سَـــموم اســـت و امیـــدت بـــه نســـیم

 چــه جحــیمچــون ســایه شــدی تــرا چــه جیحــون 
ــــق ــــد عش ــــاه آم ــــک م ــــوک مل ــــیم مل ــــر م  ب
 بـــا ایـــن همـــه یـــک قـــدم ز راه آمـــد عشـــق
 بایــــــد کــــــه بــــــدون یــــــار خــــــود نگرایــــــد
ـــــــد ـــــــادش نای  کـــــــز دوزخ و از بهشـــــــت ی
 وی صـــــومعه ویـــــران کـــــن زنّـــــار پرســــــت
 گــــــرد در کفــــــر گــــــرد و گــــــرد سرمســــــت
ــــا بــــه هــــوس  در کــــار تــــو کــــرده دیــــن و دنی
ـــــس ـــــرای مـــــن داری ب  !ســـــردی همـــــه از ب

 کــــــه ســــــازد هوســــــیدر بــــــر نگــــــذارمش 
ــــــد نفســــــی  در ســــــر نگــــــذارمش کــــــه مان
 زنهــــــار بــــــه هــــــیچ آبــــــی آلــــــوده مگــــــرد
 کـــــز دریـــــا خشـــــک آیـــــد و از دوزخ ســـــرد
 و ای دل ز دىل بگـــــرد و خـــــون خـــــون شـــــو
ــــريون شــــو ــــان ب ــــی زب ــــی چشــــم درآی و ب  ب
 ســـــــودای تـــــــرا عقـــــــل مجـــــــرد محمـــــــل
ـــه گـــل ـــه ســـرپای ب  از دســـت غمـــت دســـت ب

 

بسـی . دو هشتاد بیت که آن را رموز االنبیاء و کنوزاالولیـاء نـام نهـادهای است راییّه، زیادت از صو وی را قصیده
  :معارف و حقایق و لطایف و دقایق در آنجا درج کرده و اولش این است



 

۳۷۴  

ــــــــار ــــــــوش رفت ــــــــقان خ ــــــــب ای عاش  طل
 تـــــــا کـــــــی از خانـــــــه؟ هـــــــني ره صـــــــحرا
ــــــــارغ؟ ــــــــا ف ــــــــاهدی و م ــــــــان ش  در جه
ــــت ــــن دوس ــــا و دام ــــت م ــــپس دس ــــن س  زی

 

 رطـــــــــرب ای نیکـــــــــوان شـــــــــريین کـــــــــا
ـــــــار ـــــــني در خّم ـــــــه؟ ه ـــــــی از کعب ـــــــا ک  ت

ــــــــدح جرعــــــــه  ای و مــــــــا هشــــــــیار؟در ق
ـــــا و حلقـــــۀ یـــــار ـــــن ســـــپس گـــــوش م  زی

 

ایـن  سـتو وی را ورای حدیقة الحقیقه سه کتاب مثنـوی دیگـر اسـت هـم بـر وزن حدیقـه، امـا مختصـر و از آنها
  :ابیات

ــــــــد ــــــــده بلن ــــــــر پری ــــــــرواز ب ــــــــه پ  ای ب
 بـــــــاز پـــــــر ســـــــوی الیجـــــــوز و یجـــــــوز

ــــــــأل ــــــــد حــــــــبس ت ــــــــو در بن ــــــــا ت  یفیت
 

ـــــــــد ـــــــــمرده زبن ـــــــــا ش ـــــــــنت را ره  خویش
ـــــوز ـــــت هن ـــــورت اس ـــــت ص ـــــته در دس  رش
ــــــــــی ــــــــــک تکلیف ــــــــــش کل ــــــــــۀ نق  تخت

 

تاریخ تمامی حدیقه، چنانچه خود به نظـم آورده سـنۀ خمـس و عشـرین و خمسـمائه بـوده اسـت و بعضـی تـاریخ 
  .اند و اللّه اعلموفات وی را همني نوشته

  تعاىل سرّه شیخ فریدالدّین عطّار نیسابوری، قدّس اللّه -۵۷۳
: گویـد کـهمـی کـه بـه وی منسـوب اسـت در دیباچۀ کتاب تذکرة األولیاء. وی مرید شیخ مجدالدّین بغدادی است

زهـی : گفـت. خـري اسـت: گفـتم. گریسـتوی را دیـدم کـه مـی. یک روز پیش امام مجدالدّین بغدادی درآمـدم«
از : پس گفت. که علماء امّتی کأنبیاء بنی اسرائیل المعلیهم الس اند به مثابۀ انبیاإسفهساالران که در این امت بوده

کار تو به علت نیست، مرا از این قوم گـردان یـا از نظارگیـان ایـن قـوم ! خداوندا: گریم که دوش گفته بودمآن می
  ».بود که مستجاب باشد ،گریمگردان که قسم دیگر را طاقت ندارم، می

مـذکور اسـت کـه نـور  قدّس سـرّه سخنان موالنا جالل الدّین رومی در .اند که وی اویسی بوده استو بعضی گفته
  .منصور بعد از صد و پنجاه سال بر روح فرید الدّین عطّار تجلی کرد و مربی او شد

درویشـی بـه آنجـا رسـید و . گویند سبب توبۀ وی آن بود که روزی در دکان عطاری مشغول و مشعوف معامله بـود
عطـار  »تـو چگونـه خـواهی مـرد؟ !ای خواجـه«: درویش گفت درویش نرپداخت، وی به. چند بار شیءٌللّه گفت

درویـش » .بلی«: عطار گفت» توانی مرد؟همچون من می تو«: درویش گفت» .چنان که تو خواهی مرد« :گفت
عطار را حال متغري شد و دکـان بـر هـم زد و بـه . و جان بداد» !اللّه«: ای چوبني داشت زیر سر نهاد و گفتکاسه

  .این طریق درآمد
اند که موالنا جالل الدّین رومی در وقت رفنت از بلخ و رسیدن به نسابور بـه صـحبت وی در حـال کـرب سـن و گفته

آن را با خود می داشته و در بیان حقایق و معارف اقتدا به رسیده است و کتاب اسرارنامه به وی داده و وی دایماً 
  :گویدوی دارد، چنانکه می

ـــــــــــاگـــــــــــرد عطـــــــــــار گ ـــــــــــت موالن  ش
 

 شـــــربت از دســـــت شـــــمس بـــــودش نـــــوش
 

  :و در موضعی دیگر گفته
ــــــود و ســــــنایی دو چشــــــم او ــــــار روح ب  عطّ

 

 مـــــــا از پـــــــی ســـــــنایی و عطـــــــار آمـــــــدیم
 

در سخنان هیچ یـک  ،و آن قدر اسرار توحید و حقایق اذواق و مواجید که در مثنویات و غزلیات وی اندراج یافته
  .عن الطّالبني المشتاقني خريالجزاء سبحانه اللّهجزاء. شوداز این طایفه یافت نمی
  :و من انفاسه الشرّیفة



 

۳۷۵  

 ای روی درکشــــــــیده بــــــــه بــــــــازار آمــــــــده
 

 خلقــــــی بــــــدین طلســــــم گرفتــــــار آمــــــده
 

اند و در شـرح ایـن بیـت چنـني و این قصیده بیست بیت زیادت است، و بعضی از اهاىل آن را شرحی نیکو نوشته
بـه روی پـوش تعیّنـات و صـور درکشـیده و  کـه نـور ظـاهروجود اسـت خودرایعنی ای آنکه روی : مذکور شده که

ای، بـه واسـطۀ کثـرت ای، خلقی بدین طلسم صور که بر روی این گـنج مخفـی کشـیدهپوشیده، به بازار ظهور آمده
رتـو هجران و غفلت و پندار غريیت گشته، یـا خـود بـه واسـطۀ سـرایت پ تعینات مختلفه و آثار متباینه گرفتار بعد و

جمال آن روی در روی پوش مظاهر و صور جمیله گرفتار بالی عشق و محنت محبت گشته، بعضی عاشق معنی و 
  .بعضی عاشق صورت

ـــــو اســـــم اســـــت ـــــريون ت ـــــی و ب ـــــویی معن  ت
 

 تــــویی گــــنج و همــــه عــــالم طلســــم اســــت
 

  !ی ایشان چیستدانند که عاشق کیستند، و دلربااند و نمیو عشّاق صورت به وهم خود از معشوق دورافتاده
 میــــــل خلــــــق جملــــــه عــــــالم تــــــا ابــــــد

 

ــــــه ســــــوی تســــــت  گــــــر شناســــــندت وگرن
 

  .و بر این دستور تمام این قصیده را شرح کرده است، و از جهت اختصار بر این اقتصار افتاد
 و حضرت شیخ در تاریخ سنۀ سبع و عشرین و ستّمائه بر دست کفار شهادت یافته و سـّن مبـارک وی در آن وقـت

  .صد و چهارده سال بوده و قرب وی در نشابور است، رحمه اللّه تعاىل کهگویند می

  شیخ مُشرف الدّین مصلح بن عبداللّه السّعدی الشّريازی، رحمه اللّه تعاىل -۵۷۴
ای از علـوم بهـره. از أفاضل صوفیّه بود و از مجاوران بقعۀ شریف شیخ ابوعبداللّه خفیف، قدّس اللّـه تعـاىل سـرّه

سفر بسیار کرده است و اقالیم را گشته و بارهـا بـه سـفر حـج پیـاده رفتـه و بـه . و از آداب نصیبی کاملتمام داشته 
بتخانۀ سومنات درآمده بود و بت بزرگرت ایشان را شکسته و از مشایخ کبار بسیاری را دریافته و بـه صـحبت شـیخ 

  .شهاب الدّین رسیده و با وی در یک کشتی سفر دریا کرده
علیـه  داد تـا بـه خضـرکرد و آب به مردم مـیه وی در بیت المقدس و بالد شام مدتی مدید سقّایی میاند کو گفته
  . رسید، و وی را از زالل انعام و افضال خود سرياب گردانید السّالم

 وقتی وی را با یکی از اکابر سادات و اشراف فی الجمله گفت و گویی واقع شـد، آن شـریف حضـرت رسـالت را
به خواب دید، وی را عتـاب کـرد چـون بیـدار شـد، پـیش شـیخ آمـد و عـذرخواهی نمـود و  علیه و سلّم صلّی اللّه

  .اسرتضای وی کرد
درهای آسمان گشاده شد، مالیکه با طبقهای نور نازل «: یکی از مشایخ منکر وی بود، شبی درواقعه چنان دید که

سـبحانه و  ه بیتـی گفتـه کـه قبـول حضـرت حـقّبرای سعدی شريازی است ک: این چیست؟ گفتند: پرسید که. شدند
  :افتاده و آن بیت این است تعاىل

 بــــــرگ درختــــــان ســــــبز در نظــــــر هوشــــــیار
 

ـــار ـــت کردگ ـــرتی اســـت معرف ـــی دف ـــر ورق  »ه
 

دیـد کـه چراغـی . آن عزیز چون از واقعه درآمد، هم در شب به در زاویۀ شیخ سعدی رفت که وی را بشـارت دهـد
  .خواندهمني بیت می. چون گوش کشید. کندیای مافروخته و با خود زمزمه

  .وی در شب جمعه ماه شوّال، سنۀ احدی و تسعني و ستّمائه از دنیا رفته، رحمه اللّه

  شیخ فخرالدّین ابراهیم، المشتهر بالعراقی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۷۵
ر صغر سن حفـظ قـرآن د. از نواحی همدان است. وی صاحب کتاب لمعات است و دیوان شعر وی مشهور است

اند، و بعد از آن بـه تحصـیل خوانده، چنانکه همه اهل همدان شیفتۀ آواز وی بودهکرده بود و به غایت خوش می



 

۳۷۶  

  .علوم اشتغال نموده، چنانکه گویند در سن هفده سالگی در بعض مدارس مشهورۀ همدان به افادت مشغول بوده
ان پسری صاحب جمال و بر وی مشـرب عشـق غالـب، چـون آن روزی جمعی قلندران به همدان رسیدند، وبا ایش

از همدان سفر کردند و چنـد روز برآمـد، بـی  نچو. مادام که در همدان بودند با ایشان بود. پسر را دید، گرفتار شد
چون به ایشان رسید، به رنگ ایشان برآمد و همراه ایشان به هندوسـتان افتـاد و . طاقت شد در عقب ایشان برفت

  .ر مولتان به صحبت شیخ بهاءالدّین زکریّا رسیددر شه
گویند چون شیخ وی را در خلوت نشاند و از چلـۀ وی یـک دهـه گذشـت، وی را وجـدی رسـید و حـاىل بـر وی 

  :مستوىل شد این غزل را گفت که
 نخســـــــتني بـــــــاده کانـــــــدر جـــــــام کردنـــــــد

 

ــــــــد  ز چشــــــــم مســــــــت ســــــــاقی وام کردن
 

 چون اهل خانقاه آن را دیدنـد و آن را خـالف طریقـۀ شـیخ دانسـتند. یستگرخواند و میو آن را به آواز بلند می
آنـرا بـر سـبیل انکـار بـه سـمع شـیخ  باشدچه طریقۀ ایشان در خلوت جز اشتغال به ذکر یا مراقبه، امری دیگر نمی

مقربـان  چون روزی چند برآمـد، یکـی از» .شما را از اینها منع است، او را منع نیست«: شیخ فرمود که. رسانیدند
گفتند، پیش شـیخ آمـد و صـورت شیخ را گذر بر خرابات افتاد شنید که آن غزل را خراباتیان با چنگ و چَغانه می

چون بدین بیت رسید » !چه شنیدی؟ بازگو«: شیخ سؤال کرد که» .اندباقی شیخ حاکم«: حال را بازنمود و گفت
  :که

 چــــــو خــــــود کردنــــــد راز خویشــــــنت فــــــاش
 

ـــــــ ـــــــد ن ـــــــی را چـــــــرا ب ـــــــد؟عراق  ام کردن
 

عراقـی مناجـات در خرابـات «: برخاست و به در خلوت عراقی آمـد و گفـت» .کار او تمام شد«: شیخ فرمود که
شیخ به دست مبارک خود سر او را از خاک برداشت و . بريون آمد و سر در قدم شیخ نهاد» !کنی؟ بريون آیمی

و در وی پوشانید و بعد از آن فرزنـد خـود را بـه دیگر وی را به خلوت نگذاشت و خرقه از تن مبارک خود کشید 
بیسـت و پـنج سـال در . و وی را از فرزند شیخ پسری آمد، وی را کبري الـدّین لقـب کردنـد. عقد نکاح وی درآورد

چون شیخ را وفات نزدیک رسید، وی را بخواند و خلیفۀ خود ساخت و به جـوار رحمـت حـق . خدمت شیخ بود
  .پیوست

به پادشاه وقت رسـانیدند . شیخ را نسبت به وی مشاهده کردند، عرق حسد در ایشان بجنبید چون دیگران التفات
گذرد و صحبت وی همه با جوانان صاحب جمال است، وی را استحقاق خالفت که اکثر اوقات وی به شعر می

و بعد از زیارت  کرد، زادهما اللّه شرفاً چون شیخ عراقی آن رادانست، عزیمت زیارت حرمني شریفني. شیخ نیست
جمـاعتی فصـوص مـی. و از وی تربیـت یافـت قدّس سرّه به جانب روم رفت به صحبت شیخ صدرالدّین قونیوی

شـیخ آن را . خواندند، استماع کرد و در اثنای استماع آن لمعات را نوشـت، چـون تمـام کـرد، بـه نظـر شـیخ آورد
  .بپسندید و تحسني فرمود

وم، مرید و معتقد شیخ عراقی بود، به جهت شیخ در توقات خانقاهی سـاخت و هـر معني الدّین پروانه، از امرای ر
: روزی به خدمت شیخ آمـد و مبلغـی زر همـراه آورد و بـه نیازمنـدی تمـام گفـت کـه. آمدروز به مالزمت شیخ می

زر نتـوان مـا را بـه ! ای امـري«: شـیخ بخندیـد و گفـت» نمایـد؟فرماید و التفاتی نمـیشیخ ما را هیچ کاری نمی«
و این حسن قوال در جمال دلپذیر بودو در حسن صوت بی نظري و » !فریفنت، بفرست و حسن قوال را به ما رسان

چـون امـري تعلـق خـاطر شـیخ را بـه وی دریافـت، فـی . جمعی گرفتار وی بودند و در حضور و غیبـت هـوادار وی
شیخ با امري و سایر . مت ایشان وی را آوردندبعد از غوغای عاشقان و دفع مزاح. الحال کسی به طلب وی فرستاد

آنگـه شـربت . چون نزدیک رسیدند، شیخ پیش رفت و بر وی سالم گفـت و کنـار گرفـت. اکابر استقبال وی کردند
خواست و وی را با یاران وی به دسـت خـود شـربت داد و از آنجـا بـه خانقـاه شـیخ رفتنـد و صـحبتها داشـتند و 



 

۳۷۷  

  :آن وقت غزلها گفت و از آن جمله این غزل است سماعها کردند و خدمت شیخ در
 ســاز طــرب عشــق کــه دانــد کــه چــه ســاز اســت؟

 

ــه فلــک انــدر تــک و تــاز اســت  کــز زخمــۀ او نُ
 

  .و بعد از مدتی حسن قوال اجازت خواست و به مقام خود مراجعت کرد
امـري . یان کودکان ایستادهگذشت، دید که شیخ چوگان در دست مگویند روزی امري معني الدّین به طرف میدان می

امـري روان شـد و . و اشـارت بـه راه کـرد» .از آن طـرف«: شـیخ گفـت» ما از کدام طـرف باشـیم؟«: با شیخ گفت
  .برفت

. چون امري معني الدّین وفات یافت، خدمت شیخ از روم متوجه مصر شد و وی را بـا سـلطان مصـر مالقـات افتـاد
تکلف در بازارها گردیـدی و الشّیوخ مصر گردانید اما وی همچنان بی سلطان مرید و معتقد وی شد و وی را شیخ

. گذشت، نظرش بر کفشـگر پسـری افتـاد شـیفتۀ وی شـدروزی در بازار کفشگران می. ها طواف کردیگرد هنگامه
شیخ به لبهای پسـر » .پسر من است«: گفت» این پسر کیست؟«: پیش رفت و سالم کرد و از کفشگر سؤال کرد که

مـا «: کفشـگر گفـت» .ظلم نباشد که این چنني لب و دندانی با چرم خـر مصـاحب باشـد«: ت کرد و گفت کهاشار
هـر «: سـؤال کـرد کـه» .اگر چرم خر به دندان نگريد نان نیابد که به دندان گـريد. مردم فقريیم و حرفۀ ما این است

روز هشت درم بدهم، گـو او دیگـر ایـن هر «:شیخ فرمود که» .هر روز چهار درم«: گفت» روز چه مقدار کار کند؟
شیخ هر روز برفتی و با اصحاب بر در دکان کفشگر بنشسـتی و فـارغ البـال در روی او نظـر کـردی و » !کار مکن

این پسر را، به شب یا به «: از ایشان سؤال کرد که. مدعیان این خرب به سلطان رسانیدند. اشعار خواندی و گریستی
دوات و قلـم » .نه«: گفتند» سازد؟با وی در دکان خلوتی می«: گفت» .نه«: گفتند» ه؟برد یا نروز، با خود می

روز دیگر کـه شـیخ . خواست و بنوشت که هر روز پنج دینار دیگر بر وظیفۀ خادمان شیخ فخرالدّین عراقی بیفزایند
ری با پسری نظری افتـاده چنني استماع افتاد که شیخ را در دکان کفشگ«: را با سلطان مالقات افتاد، سلطان گفت

مـا را «: شیخ گفـت» .اگر شیخ خواهد آن پسر را به خانقاه برد. محقری به جهت خرجی شیخ تعیني یافت. است
  ».بر وی حکم نتوانیم کرد. باید بودمُنقاد او می

و  خشـایسلطان مصر به ملک األمراء شام نوشت که با جمله علمـا و م. بعد از آن شیخ را از مصر عزیمت شام شد
چون استقبال کردند، ملک األمرا را پسری بودبس با جمال، چـون شـیخ را نظـر بـر وی افتـاد . اکابر استقبال کنند

اهـل دمشـق را . ملک األمرا نیز با پسر موافقت کرد. بی اختیار سر در قدم وی نهاد، پسر نیز سر در قدم شیخ نهاد
چـون شـیخ در دمشـق مقـام سـاخت و شـش مـاه گذشـت، . نداز آن انکاری در دل پیدا شد، اما مجال نطق نداشت

ای پیـدا شـد در فرزند او کبري الدّین از مولتان بیامد و مدتی در خدمت پدر به سر بـرد، بعـد از آن شـیخ را عارضـه
  :روز وفات پسر را با اصحاب بخواند و وصیتها فرمود و وداع کرد و این رباعی بگفت که

ــــــد ــــــالم دادن ــــــرار ع ــــــون ق ــــــابقه چ  در س
ــــــــاد  زان قاعــــــــده و قــــــــرار کــــــــان روز افت

 

ــــــد ــــــراد آدم دادن ــــــر م ــــــه ب ــــــه ن ــــــا ک  مان
ـــد ـــه کـــس وعـــده و نـــی کـــم دادن ـــیش ب ـــه ب  ن

 

در هشتم ذوالقعده، سنۀ ثمان و ثمانني و سـتّمائه از دنیـا برفـت و قـرب وی در قفـای مرقـد شـیخ محیـی الـدّین بـن 
زند وی کبري الدّین در پهلوی قرب وی، رحمـه اللّـه در صالحیّۀ دمشق و قرب فر قدّس اللّه تعاىل روحهما العربی است

  .تعاىل

  امري حسینی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۷۶
عـالم بـوده بـه . در اصل از کزیو است که دیهی است از نواحی غـور. نام وی حسني بن عالم بن ابی الحسني است

مرید شیخ بهاءالدّین زکریّا است بـی شود که وی علوم ظاهری و باطنی، و از کتاب وی، کنزالرّموز، چنان متبادر می
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واسطه و مشهور میان مردم نیز چنني است، اما در بعض کتـب نوشـته چنـني یـافتم کـه وی مریـد شـیخ رکـن الـدّین 
ابوالفتح است، و وی مرید پدر خود شیخ صدرالدّین و وی مرید پدر خود شیخ بهاءالدّین زکرّیای مولتانی، قـدّس 

  .اللّه تعاىل ارواحهم
بعضی منظوم چون کتاب کنزالرّموز و زاد المسـافرین و بعضـی منثـور چـون کتـاب . را مصنفات بسیار است و وی

 نزهة االرواح، و رَوْح األرواح، و صراط مستقیم و مر او رادیوان اشعار است به غایـت لطیـف و سـؤاالت منظـوم
  .نیز از آن وی است ،است که شیخ محمود جبسرتی از آن جواب گفته است و بنای کتاب گلشن راز بر آن

گویند که سبب توبۀ وی آن بود که روزی به شکار بريون رفته بـود، آهـویی پـیش رسـید، خواسـت تـا تـريی بـر وی 
ترا از برای معرفت و بندگی آفریده  تعاىل زنی؟ خدایتري بر ما می! حسینی«: افکند، آهو به وی نگریست و گفت

از هرچـه داشـت بـريون آمـد و بـا . ش طلـب از نهـاد وی شـعله بـرآوردآتـ .و غایـب شـد» .است، نه از بـرای ایـن
شیخ رکن الدّین آن جماعت را ضیافت کـرد و چـون شـب شـد حضـرت . جماعتی جوالقیان همراه به مولتان رفت

فرزنـد مـرا از میـان ایـن جماعـت بـريون آور و بـه کـار «: به خواب دیـد کـه گفـت صلّی اللّه علیه و سلّم رسالت را
اشارت بـه امـري حسـینی » در میان شما سیّد کیست؟«: روز دیگر شیخ رکن الدّین با ایشان گفت که» !نمشغول ک
پس اجازت مراجعت به خراسـان . وی را از میان ایشان بريون آورد و تربیت کرد تا به مقامات عالیه رسید. کردند
  .همۀ اهل هرات مرید و معتقد وی بودند. به هرات آمد. داد

شوّال، سنۀ ثمان عشر و سبعمائه از دنیا برفت و قرب وی در مَصْرَخ هـرات اسـت بـريون گنبـد مـزار  در سادس عشر
  .عبداللّه بن جعفر طیّار، رضی اللّه تعاىل عنهم

  شیخ اوحدی اصفهانی، قدّس اللّه تعاىل روحه -۵۷۷
از  ئچنانکه این نسبت مُنب قدّس سرّه چنني استماع افتاده که وی از جملۀ اصحاب شیخ اوحدالدّین کرمانی است

آن است و وی را دیوان شعر است در غایت لطافت و عذوبت و ترجیعاتی مشتمل بر حقایق و معـارف و مثنـویی 
در آنجا بسـی لطـایف درج کـرده اسـت، و از آن مثنـوی اسـت . بر وزن و اسلوب حدیقۀ شیخ سنایی، جام جم نام

  :این ابیات
ــــــد  اوحــــــدی شصــــــت ســــــال ســــــختی دی

 مــــــــا مجــــــــازی نیســــــــت ســــــــّر گفتــــــــار
ـــــــتم ـــــــه سرگش ـــــــک ب ـــــــون فل ـــــــالها چ  س
ـــــــــه داشـــــــــته  امبـــــــــر ســـــــــر پـــــــــای چلّ

 از بـــــــــــــــرون در میـــــــــــــــان بـــــــــــــــازارم
ـــــــن ـــــــلوت م ـــــــال س ـــــــد جم ـــــــس نبین  ک
ـــــته اســـــت ـــــه دوســـــت پیوس ـــــن ب ـــــادل م  ت

 

ـــــــی دیـــــــد ـــــــک بخت  تـــــــا شـــــــبی روی نی
ــــت ــــازی نیس ــــه ب ــــاین ب ــــده ک ــــن دی ــــاز ک  ب
 تــــــــــا فلــــــــــک وار دیــــــــــده ور گشــــــــــتم
 امچــــــــون نــــــــه از بهــــــــر زَّلــــــــه داشــــــــته

ــــــــوت ــــــــارموز درون خل ــــــــا ی ــــــــت ب  ی اس
ـــــــن ـــــــوت م ـــــــه خل ـــــــی ب ـــــــدارد کس  ره ن
 ســــــورها گــــــرد ســــــّر مــــــن بســــــته اســــــت

 

و وی قصیدۀ راییّۀ حکیم سنایی را جوابی نیکو گفته است، و عدد ابیات آن صدو شصت خواهد بود و مُفتَـتَح آن 
  :این ابیات است

ـــــــــدارد یـــــــــار ـــــــــد مـــــــــا ن ـــــــــر پیون  س
ــــهر ــــه ش ــــت در هم ــــی اس ــــا یک ــــا ب ــــار م  ک
ــــــویم ر ــــــه گ ــــــا ک ــــــت، ب ــــــدمی نیس  از؟هم

 در خروشـــــــــــم زصـــــــــــیت آن معشـــــــــــوق
 

 چــــــون تــــــوان شــــــد زبخــــــت برخــــــوردار؟
ـــــــن نمـــــــی  دهـــــــد در کـــــــاروان یکـــــــی ت

 محرمــــــــــی نیســــــــــت تــــــــــا بنــــــــــالم زار
ــــــــار ــــــــوت آن مِزم ــــــــه ص ــــــــماعم ب  در س
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  :و در تاریخ اتمام جام جم گفته است
ــــــــــالچــــــــــون  ــــــــــاریخ برگــــــــــرفتم ف  ز ت

 کـــــــه مـــــــن ایـــــــن نامـــــــۀ همـــــــایون فـــــــر
 چــــــون بــــــه ســــــاىل تمــــــام شــــــد بــــــدرش

 

 ود و ســـــی و ســـــه ســـــالهفتصــــد رفتـــــه بـــــ
 عقـــــــد کـــــــردم بـــــــه نـــــــام ایـــــــن ســـــــرور
ــــــــة القــــــــدرش ــــــــه لیل  خــــــــتم کــــــــردم ب

 

  .اندقرب وی در مراغۀ تربیز است و تاریخ وفات وی بر آنجا سنۀ ثمان و ثالثني و سبعمائه نوشته

  افضل الدّین بدیل الحقایقی الخاقانی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۷۸
ت تمام یافته است، چنني گویند که وی را ورای طور شعر طـور هرچند وی شاگرد فلکی شاعر است و به شعر شهر

  :گفته است قدّس سرّه دیگر بوده است که شعر در جنب آن گم بوده، چنانکه حضرت مولوی
ــم الف از او ــه زن ــا ک ــن ت ــر م ــد ب ــه باش ــعر چ  ش

 

ــــعرا ــــون ش ــــري فن ــــر غ ــــّن دگ ــــرا ف ــــت م  هس
 

  :گویدو سخنان وی بر این معنی شاهد است، چنانکه می
ــو ــن همــه اوص ــد صــفت م ــن همــه او ش  رت م

 نـــــزنم هـــــیچ دری تـــــام نگوینـــــد آن کیســـــت
 

 الجـــرم کـــس مـــن و مـــن نشـــنود انـــدر ســـخنم
ــــد، مــــرا بایــــد گفــــنت کــــه مــــنم  چــــون بگوین

 

  :گویدو در محّل دیگر می
 عشـــــق بیفشـــــرد پـــــای بـــــر نمـــــط کربیـــــا
 مـــا و شـــما را بـــه نقـــد بیخـــودیی درخوراســـت

 

ـــا ـــا را ز م ـــتی م ـــت هس ـــه دســـت نخس ـــرد ب  ب
ــــا و شــــمازا  ن کــــه نگنجــــد در او زحمــــت م

 

قـدّس اللّـه  آید که وی را از مشرب صـافی صـوفیانو از این قبیل در سخنان وی بسیار است و از اینها بوی آن می
  .شربی تمام بوده است تعاىل اسرارهم

ی کـرده و تـوفی ای عربی که در مدح بغداد گفته، ذکر وی بنوراللّه بوده و در قصیدهئزمان خالفت المُستضوی در 
  .المستضی سنة خمس و تسعني و خمسمائه

وی نیز قصیدۀ رایّیۀ حکیم سنایی را جواب گفته است و عدد ابیات آن از صد و هشتاد گذشـته و آن را سـه مطلـع 
  :نهاده، مطلع اولش این است

ــــــــــد کــــــــــار ــــــــــبوح کام ــــــــــبوح الّص  الّص
 کــــــــاری از روشــــــــنی چــــــــو آب خــــــــزان
ـــــت صـــــبوح ـــــه وق ـــــا ب ـــــر کـــــار م  چـــــرخ ب

 

ــــــــــــارالّن ــــــــــــد ی ــــــــــــار کام ــــــــــــار النّث  ث
ــــــار ــــــاد به ــــــو ب ــــــدمی چ ــــــاری از خوش  ی

 کنـــــــــد لعبتـــــــــان دیـــــــــده نثـــــــــارمـــــــــی
 

  :گویدو در آخر قصیده می
ـــــــــبعیّات ـــــــــع سَ ـــــــــیده ز جم ـــــــــن قص  ای
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه گـــــــــــــــر درآویزن  از در کعب
 زد قِفانَبْـــــــــــــکِ را قَفـــــــــــــایی نیـــــــــــــک

 

ـــــــــعار ـــــــــب اش ـــــــــت از غرای ـــــــــامن اس  ث
 کعبــــــــه بــــــــر مــــــــن فشــــــــاندی أســــــــتار
ـــــــــد از کـــــــــار ـــــــــیس را فکن ـــــــــروُ الق  وام

 

  شیخ نظامی، رحمه اللّه تعاىل -۵۷۹
وی را از علوم ظاهری و مصطلحات رسمی بهرۀ تمام بوده است، اما از همه دسـت بازداشـته بـوده اسـت و روی 

  :گویدآورده، چنانکه می سبحانه و تعاىل درحضرت حق
ــــــه ــــــت از دقیق ــــــه هس ــــــومهرچ ــــــای نج  هــــــــای علــــــــومیــــــــک نهفتــــــــهبــــــــا یکا ه
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 خوانـــــــــدم و ســـــــــّر هـــــــــر ورق جســـــــــتم
ـــــــــــــدم  همـــــــــــــه را روی در خـــــــــــــدا دی

 

 چــــــــــون تــــــــــرا یــــــــــافتم ورق شســــــــــتم
 و آن خــــــــدا بــــــــر همــــــــه تــــــــرا دیــــــــدم

 

عمر گرانمایه را از اول تا آخر به قناعت و تقوی و عزلت و انزوا گذرانیده اسـت، هرگـز چـون سـایر شـعرا از غلبـۀ 
  :گویدیاند، چنانکه مجستهحرص و هوی مالزمت ارباب دنیا نکرده، بلکه سالطني روزگار به وی تربک می

ــــــوچــــــون  ــــــر ت ــــــد جــــــوانی از ب ــــــه عه  ب
ــــــــــــــتادی ــــــــــــــر درم فرس ــــــــــــــه را ب  هم
 چـــــون کـــــه بـــــر درگـــــۀ تـــــو گشـــــتم پـــــري

 

ــــــــــو ــــــــــرفتم از در ت ــــــــــس ن ــــــــــه در ک  ب
ـــــــی ـــــــن نم ـــــــیم ـــــــو م  دادیخواســـــــتم ت

ــــــري ــــــتم گ ــــــت دس ــــــیدنی اس ــــــه ترس  زانچ
 

ده، مثنویهای پنجگانۀ وی که به پـنج گـنج اشـتهار یافتـه اسـت، اکثـر آنهـا بـه اسـتدعای سـالطني روزگـار واقـع شـ
و اکثر آنهـا، اگرچـه . اندنمودهامیدواری آن را که نام ایشان به واسطۀ نظم وی بر صفحۀ روزگار بماند استدعا می

یـک جـا در بیـان . به حسب صورت افسانه است، اما از روی حقیقت کشف حقایق و بیان معارف را بهانه است
ال حضرت حق را دلیل وجود او هم وجـود اوسـت، طالبان وصال و مشتاقان جم«: اند کهآن معنی که صوفیه گفته

  :گویدمی» وبرهان شهود او هم شهود او
ـــــــــاوه ـــــــــده را ی ـــــــــدپژوهن ـــــــــد کلی  زان ش

ــــــد ــــــاره کن ــــــو نظ ــــــو در ت ــــــز ت ــــــی ک  کس
ـــــــافنت ـــــــو ی ـــــــه ت ـــــــز ب ـــــــرا ج ـــــــاید ت  نش

 

ـــــــد ـــــــو دی ـــــــدازۀ خویشـــــــنت در ت  کـــــــز ان
 ورقهــــــــــای بیهــــــــــوده پــــــــــاره کنــــــــــد
ـــــــــافنت ـــــــــر دری ت ـــــــــد از ه ـــــــــان بای  عن

 

  :گویدعنی میو جای دیگر در همني م
ـــــــک ـــــــوی تاری ـــــــای و ک ـــــــه پ ـــــــل آبل  عق
ـــــــــــد ـــــــــــه ره نمای ـــــــــــو گرن ـــــــــــق ت  توفی
ــــــــــروزد ــــــــــو بصــــــــــر ف ــــــــــل از در ت  عق

 

ــــــک ــــــوی باری ــــــو م ــــــی چ ــــــاه ره  و آن گ
ــــــل کــــــی گشــــــاید ــــــه عق ــــــده ب ــــــن عق  ای
ــــــــــوزد ــــــــــد بس ــــــــــای درون نه  گــــــــــر پ

 

و اقبـال بـر توجـه بـه جنـاب کربیـای وی مـی سـبحانه و یک جا در ترغیب و تحریص بر اعراض از ماسوای حق
  :گوید

 ای اســـتبـــر پـــر از ایـــن دام کـــه خونخـــواره
ـــــــدان ـــــــاه بدن ـــــــر اســـــــتگـــــــرگ ز روب  ت

 جهــــــد در آن کــــــن کــــــه وفــــــا را شــــــوی
 

 ای اســــــتزیرکــــــی از بهــــــر چنــــــني چــــــاره
 تـــــر اســـــتروبـــــه از آن رســـــت کـــــه پُـــــردان

 خـــــــــود نرپســـــــــتی و خـــــــــدا را شـــــــــوی
 

ه بوده است و عمر وی در آن تاریخ اتمام اسکندرنامه که آخرین کتابهای وی است، سنۀ اثنتني و تسعني و خمسمائ
   .وقت از شصت گذشته بوده، رحمه اللّه سبحانه

  خسرو دِهْلوی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۸۰
وی بعـد از وفـات . انـدپدر وی از امرای قبیلۀ الچني بوده کـه از اتـراک نـواحی بلـخ. لقب وی یمني الدّین است

ین اولیـا پیوسـت و ریاضـات و مجاهـدات پـیش سلطان مبارک شاه خَلَجی به خدمت و مالزمـت شـیخ نظـام الـّد
گویند که چهل سال صوم دهر داشت و گویند که به همراهی شیخ خـود، شـیخ نظـام الـدّین، بـه طریـق طـّی . گرفت

در خـواب دیـده اسـت و بـه اشـارت  صلّی اللّه علیـه و سـلّم ارض حج گزارده است، و پنج بار حضرت رسالت را
دریافته است و از وی التماس آن نموده که آب دهـن مبـارک خـود  علیه السّالم شیخ نظام الدّین صحبت خضر را

خسـرو بـا خـاطر شکسـته بـه خـدمت » .این دولت را سعدی برد«: فرمود که علیه السّالم خضر. در دهان وی کند



 

۳۸۱  

  .شیخ نظام الدّین آمده است و صورت حال بازنموده
است و برکات آن ظاهر شده، چنانکه نودونه کتاب تصنیف شیخ نظام الدّین آب دهان خود در دهان وی انداخته 

اشـعار مـن از پانصـد هـزار کمـرت اسـت و از «: گویند که در بعض مصنفات خود نوشته اسـت کـهکرده است و می
  .کردهگویند که شیخ سعدی را در ایام جوانی دریافته بوده و به آن افتخار میو می» .چهارصد هزار بیشرت
ق و محبت چاشنیی تمام بوده است، چنانچه در سخنان وی ظاهر است، و صـاحب سـماع و وی را از مشرب عش

فخـر مـن بـه سـوز . در قیامت هر کسی به چیـزی فخـر کنـد« :گفته کهشیخ نظام الدّین می. وجد و حال بوده است
  ».سینۀ این ترک اللّه، یعنی خسرو، خواهد بود

نام اُمراست، چه بودی اگر نام من نام فقرا بودی که در حشر مـرا وقتی در خاطر من افتاد که خسرو «: وی گفته که
به وقت صالح برای تـو نـامی : و این معنی را به حضرت شیخ عرضه داشت کردم، فرمود که. به آن نام خواندندی

بر من چنني مکشوف شد کـه تـرادر «: بود تا آن که روزی شیخ گفت کهخسرو مراقب این معنی می» .خواسته شود
  .مت محمد کاسه لیس خوانندقیا

وی شب جمعه فوت شده است، در سنۀ خمس و عشرین و سبعمائه و مـدت عمـر وی هفتـاد و چهـار سـال بـوده 
  .انددفن کرده شاست و در پایان شیخ خود

  حسن دهلوی، رحمه اللّه تعاىل -۵۸۱
بـه  ،ام الـدّین اولیـا بـودهوی کاتـب و مریـد شـیخ نظـ. لقب و نسبت وی نجم الدّین حسن بن عالء السِّجزی است

  .اوصاف و اخالق مرضیّه متّصف بوده است
در مکارم اخالق و در لطافت و ظرافت مجالس و استقامت عقـل و روش صـوفیه و «: صاحب تاریخ هند گوید که

لزوم قناعت و اعتقاد پاکیزه و در تجرد و تفـرد از عالیـق دنیـوی و خـوش بـودن و خـوش گذرانیـدن بـی اسـباب 
ام و چنان شريین مجلس و مؤدّب و مهذّب بودکه راحتی که از مجالست وی میمچون اویی کمرت دیدهصوری، ه

  ».یافتمیافتم از مجالست هیچ کس نمی
سالها مرا با امري خسرو و امري حسن تودّد و یگانگی بود، نه ایشان بی صحبت مـن «: و هم صاحب تاریخ گوید که

و به واسطۀ من میان هر دو استاد چنان رابطۀ محبت و وداد استحکام . انستندی بود و نه من بی صحبت ایشتوان
  ».های یکدیگر آمد شد کردندییافته بود که به خانه
از کمال اعتقادی که امـري حسـن را بـه شـیخ نظـام الـدّین بـود، أنفـاس متربّکـۀ شـیخ را کـه در «: و هم وی گوید که

ست و آن را فراید الفواید نام نهاده و در این روزگـار در ایـن مجالس صحبت شنیده بود در چند جلد جمع کرده ا
  ».دیار دستور ارباب ارادت شده

  .و وی را ورای آن، دواوین متعدد و صحایف نثر و مثنوّیات بسیار است
  :فمن رباعیّاته

ـــــــرپس ـــــــامرز و م ـــــــني بی ـــــــی غم  دارم دلک
 شـــــــرمنده شـــــــوم اگـــــــر برپســـــــی عملـــــــم

 

ـــــرپس ـــــامرز و م ـــــني بی ـــــه در کم ـــــد واقع  ص
 أکـــــــرم اکـــــــرمني بیـــــــامرز و مـــــــرپس ای

 

  :و منها ایضاً
ـــور ـــالم را ن ـــباح ع ـــل ص ـــو چ ـــرف ت ـــک ح  ی
ـــــــل وىل را دســـــــتور  حـــــــرف ســـــــیمني چه

 

ـــۀ حـــور ـــد را مای ـــو هشـــت خل ـــک حـــرف ت  ی
 زان چــــــار چهــــــار رکــــــن عــــــالم معمــــــور

 



 

۳۸۲  

  شیخ کمال خُجَندی، رحمه اللّه تعاىل -۵۸۲
شاید که برای سرت و تلبیس را بوده باشد، بلکه میوی بسیار بزرگ بوده است و اشتغال وی به شعر وتکلف در آن 

  :گویدآن بوده باشد که ظاهر مغلوب باطن نشود و از رعایت صورت عبودیت باز نماند، چنانکه خود می
ـــــــن ـــــــن در شـــــــعر م ـــــــای م ـــــــن تکلفه  ای

 

ـــــــن اســـــــت ـــــــرای م ـــــــا حُمَیْ ـــــــي ی  کَلِّمین
 

وی «: فرمودند کهمی أدامَ اللّه بقاىَٔه بیداللّهخدمت خواجه ع. بودهعلی الدّوام به ریاضات و مجاهدات مشغول می
یک بار از . خوردوی در آن مدت که آنجا بود حیوانی نمی: گفت کهبوده است، والد من میچندگاه در شاش می
چه شود که طعامی که در آن گوشت باشد خورده شود؟ مرا گـاوی بـود بـه غایـت خـوب و : وی التماس کردیم که

من بی آن که وی را . هرگاه که تو گاو خود را بکشی ما گوشت بخوریم: وجه طیبت فرمود کهخدمت شیخ بر . فربه
  ».به جهت خاطر من از آن گوشت بخورد. وقوف باشد، گاو را بکشتم و از آن طعامی مهیا ساختم

. رسـیدهمـی برده و کسی دیگر آنجـا کـمای که در تربیز داشته خلوتی بوده است که شب در آنجا به سر میدر زاویه
نهـاده خفته و سنگی که زیر سرمینشسته یا میاند، غري از بوریایی که بر آنجا میچون بعد از وفات وی آن را دیده

  .چیزی دیگر نیافتند
در وقـت تحصـیل علـوم در تربیـز بـه صـحبت وی «: گفته اسـت کـهمی رحمه اللّه خدمت شیخ زین الدّین خوافی

مرا نسبت به : من گفتم که! به نسبت ارادت مادرآی: گفت کهکرد و میداللت می شد، مرا به این طریقرسیده می
من هیچ نگفتم، اما در اواخر کـه بـه ایـن . بگوی که تا از آن جواب گویم: گفت. گرددها در خاطر میشما دغدغه

  ».بوده است که پیش وی کار توان کرد طریق درآمدم و مرادر آن گشادی شد، دانستم که وی را مرتبۀ ارشاد
کـرده در آن بوده است، موضعی بوده است که در آن وقـت کـه آب طغیـان مـیگویند در آن وقت که در سرای می

: فرمـوده اسـت کـه. اندکرده، چون وقت طغیان آب نزدیک رسیده، آن قصّه را با وی گفتهموضع خرابی بسیار می
بوده است، چندان کـه وقـت طغیـان در آنجا می. انددهخیمۀ وی را آنجا ز» !امسال خیمۀ مرا در آن موضع بزنید«

  .آب گذشته است و در آن موضع هیچ خرابی واقع نشده
  :اندوفات وی در سنۀ ثالث و ثمانمائه بوده و قرب وی در تربیز است و بر لوح قرب وی این بیت نوشته

ـــــــار ـــــــر در ی ـــــــی ب ـــــــه رفت ـــــــال از کعب  کم
 

 هــــــــــزارت آفــــــــــرین مردانــــــــــه رفتــــــــــی
 

  محمّد شريین، مشهور به مغربی، رحمه اللّه تعاىلموالنا  -۵۸۳
و . وی مرید شیخ اسماعیل سیسی است که وی از اصحاب شیخ نورالدّین عبدالرّحمان اسفراینی است، قدّس سرّه

که نسبت وی بـه شـیخ  گویند که در بعض سیاحات به دیار مغرب رسیده است و آنجا از دست یکی از مشایخمی
بـا شـیخ کمـال . خرقـه پوشـیده رسـیده اسـتدّین بن العربـی، قـدّس اللّـه تعـاىل روحـه، مـیبزرگوار شیخ محیی ال

  .داشته استحبت میمعاصر بوده وص رحمه اللّه تعاىل خجندی
  :گویند در آن وقت که شیخ این مطلع گفته بوده است که
 چشــم اگــراین اســت و ابــرواین و نازوشــیوه ایــن

 

 و دیــنالــوداع ای زهــدوتقوی الفــراق ای عقــل 
 

شیخ بسـیار بـزرگ اسـت، چـرا شـعری بایـد گفـت کـه جـز معنـی مجـازی «: گفته که. چون به موالنا رسیده است
شیخ آن را شنیده است، از وی استدعای صحبت کرده و خود به طبخ قیام نمـوده و » محملی دیگر نداشته باشد؟

چشـم عـني «: وانده است و فرموده است کـهدر آن اثنا شیخ آن مطلع را خ. موالنا نیز در آن خدمت موافقت کرده
شاید که به لسان اشارت از عني قدیم که ذات است به آن تعبري کنند و ابرو حاجـب اسـت، پـس مـیاست، پس می



 

۳۸۳  

خدمت موالنا تواضع نموده است و انصـاف » .تواند بود که آن را اشارت به صفات که حجاب ذات است دارند
  .داده

. نشانده، خدمت موالنا را نیـز طلـب داشـته اسـتدرویشان را در اربعني می ه اللّهرحم وقتی شیخ اسماعیل سیسی
  :موالنا این غزل گفته است و به عرض رسانیده

 مــــــا مهــــــر تــــــو دیــــــدیم ز ذرّات گذشــــــتیم
ــــــیدیم ــــــک ریاضــــــات کش ــــــوت تاری  در خل
 دیـــدیم کـــه اینهـــا همـــه خـــواب اســـت و خیـــال
 بـــا مـــا ســـخن از کشـــف و کرامـــات چـــه گـــویی

 ملـــه کمـــاالت تـــو ایـــن اســـتای شـــیخ اگـــر ج
 انــــداینهــــا بــــه حقیقــــت همــــه آفــــات طریــــق

ــــوار ــــود مشــــرق ان ــــوری کــــه ب ــــی ن ــــا از پ  م
 

 از جملــــه صــــفات از پــــی آن ذات گذشــــتیم
 در واقعـــــــه از سَـــــــبْع ســـــــماوات گذشـــــــتیم
 مردانـــه از ایـــن خـــواب و خیـــاالت گذشـــتیم
 چــــون مــــا ز ســــر کشــــف و کرامــــات گذشــــتیم
ـــه کمـــاالت گذشـــتیم  خـــوش بـــاش کـــزین جمل

ـــــا  ـــــتیمم ـــــات گذش ـــــۀ آف ـــــب از جمل  در طل
ـــــتیم ـــــکات گذش ـــــب و مش ـــــی و کوک  از مغرب

 

خدمت موالنا در سّن شصت سـالگی وفـات . چون شیخ این غزل را شنید، وقت وی خوش شد و استحسان نمود
   .کرده، سنۀ تسع و ثمانمائة رحمه اللّه تعاىل

  شمس الدّین محمّد الحافظ الشّريازی، رحمه اللّه تعاىل - ۵۸۴
بسا اسرار غیبیّه و معانی حقیقیّه که در کسوت صورت و لباس مجاز باز . ن الغیب و ترجمان األسرار استوی لسا

ه و در تصـوف بـه یکـی از ایـن طایفـه نسـبت فتـهرچند معلوم نیست کـه وی دسـت ارادت پـريی گر. نموده است
  .ا آن اتفاق نیفتادهدرست کرده، اما سخنان وی چنان بر مشرب این طایفه واقع شده است که هیچ کس ر

هـیچ دیـوان بـه از دیـوان حـافظ «: قدّس اللّه تعاىل اسـرارهم فرمـوده اسـت کـه یکی از عزیزان سلسلۀ خواجگان
  ».نیست اگر مرد صوفی باشد

  .گرددو چون اشعار وی از آن مشهورتر است که به ایراد احتیاج داشته باشد، الجرم عنان قلم از آن مصروف می
  .اثنتني و تسعني و سبعمائه بوده است، رحمه اللّه تعاىلوفات وی در سنۀ 



 

۳۸۴  

  يف ذکر النِّساء العارفات الواصالت اىل مراتب الرّجال
از فتوحات، بعد از آن که ذکر بعضی از طبقات رجال اللّه  یمصاحب فتوحات رحمه اللّه تعاىل در باب هفتاد و س

لرِّجالِ باسم الرِّجال فقد یکون مـنهم النِّسـاء، ولکـن یغلـب ذکـرُ و کلُّ ما نذکُرُه من هؤالءِ ا«: گویدکرده است، می
قـد یکـون فـیهم : ن رجـالً؟ فقـالولِمَ التقوُلُ أربع: أربَعونَ نفساً، فقیل له: کمِ األبدالُ؟ قال: الرّجال، قیل لبعضهم

  ».النِّساءُ
ذکـر احـوال نسـوۀ عابـدات و نسـاء  و شیخ ابوعبدالرّحمان السُّلَمی، صاحب طبقات المشایخ رحمه اللّه تعـاىل در

  .عارفات علی حده کتابی جمع کرده است و شرح احوال بسیاری از ایشان در بیان آورده
  :قال بعضُهم

ــــــــا ــــــــنْ ذَکَرْن  و لــــــــو کــــــــانَ النِّســــــــاءُ کَمَ
ــــــبٌ ــــــمسِ عی ــــــمِ الشّ ــــــثُ الِسْ ــــــال التّأنی  ف

 

ـــــــــی الرِّجـــــــــالِ ـــــــــاءُ عَل ـــــــــلَتُ النِّس  لَفَضَّ
ــــــــــــــال ــــــــــــــذکريُ فخــــــــــــــرٌ لِلْهِ  لِوال الّت

 

  رابعۀ عَدَویّه، رحمها اللّه تعاىل -۵۸۵
رفت و به موعظت و دعای پرسید و به وی میسفیان ثَوْری رضی اللّه عنه از وی مسایل می. وی از اهل بصره بود

  .نمودوی رغبت می
سـفیان پرسـید . رابعه بگریسـت» !أللّهُّمَ إنّي أَسىَٔلُک السَّالمة«: روزی سفیان بر وی درآمد و دست برآورد و گفت

ای ندانسته«: گفت» چون؟«: سفیان گفت» .تو مرا به معرض گریه درآوردی«: گفت» گریاند ترا؟چه می«: که
  »ای؟که سالمت ازدنیا در ترک او است، و تو به آن آلوده

  ».ای است، و ثمرۀ معرفت روی به خدای تعاىل آوردن استهر چیزی را ثمره«: رابعه گفته است که
  ».هَ من قِلَّةِ صِدْقی فی أستغفراللّهلأسْتَغْفِرُالّ«: فتهو هم وی گ

آن کـه «: گفـت» بهرتین چیزی که بنده به آن به خدای تعاىل تقرب جویـد کـدام اسـت؟«: سفیان از وی پرسید که
  ».داردبداند که بنده از دنیا و آخرت غري وی را دوست نمی

اگر تو محزون بودی ترا زندگانی خوشگوار ! روغ مگوید«: گفت» !واحُزْناه«: روزی سفیان در پیش وی گفت
  ».نبودی

  ».اندوه من از آن است که اندوهگني نیستم. اندوه من از آن نیست که اندوهگینم«: و هم وی گفته

  لُبابة المُتَعبِّدَة، رحمها اللّه تعاىل - ۵۸۶
  .وی از اهل بیت المقدس است

  » .دارم که مرا به غري مشغول بیندمن از خدای تعاىل شرم می«: وی گفته است که
از خـدای تعـاىل آن طلـب «: گفـت» چون به آنجا رسم، چه دعا کنم؟. رومبه حج می«: شخصی وی را گفت که

  ».که از تو خشنود شود و ترا به مقام خشنودان از خود برساند و ترا در میان دوستان خود گمنام گرداند

  ىلمریم البَصْریّه، رحمها اللّه تعا - ۵۸۷
در روزگـار رابعـه بـوده و بـا وی صـحبت داشـته و خـدمت وی کـرده و بعـد از رابعـه نیـز . وی از اهل بصره است

و گویند که وی در مجلسـی کـه  .چندگاه زیسته و در محبت سخن گفتی و چون سخنان محبت شنیدی بیخود گشتی



 

۳۸۵  

  .دگفتند حاضر شد، زَهْرۀ وی بدرید و هم در مجلس جان بدااز محبت سخن می
ماءِ : ام کـههرگز غم روزی نخوردم و در طلب آن رنـج نکشـیدم تـا ایـن آیـت شـنیده«: وی گفته است که وَيف السـَّ
  »).الذّاریات/۲۲.(رِزْقُکُمْ وَما توعَدُونَ

  ریحانۀ والهه، رحمها اللّه تعاىل - ۵۸۸
  .از متعبدات بصره بوده است در ایام صالح مُرّی رحمه اللّه تعاىل

  :بر پیشِ گریبان خود نوشته بوده است این ابیات را
 أَنـــــــــتَ أُنْســـــــــي و هِمَّــــــــــتي وَسُـــــــــرُوري
ـــــــــي و مُـــــــــرادي ـــــــــزي و هِمَّت ـــــــــا عَزی  ی
 لَـــــــیْسَ سُـــــــؤيل مـــــــن الْجِنـــــــانِ نَعـــــــیمٌ

 

 قــــــد أَبَــــــی القَلْــــــبُ أن یُحِــــــبَّ سِــــــواکا
ـــــــا ـــــــونُ لِقاک ـــــــی یک ـــــــوْقي مَت ـــــــالَ شَ  ط
ـــــــــــدُ اَنْ أَلقاکـــــــــــا ـــــــــــی اُری  غـــــــــــريُ اّن

 

  رحمها اللّه تعاىل مُعاذَة العَدَویّه، -۵۸۹
چهـل سـال روی خـود بـه آسـمان بـاال نکـرده و هرگـز در روز . از اقران رابعۀ عَدَویّه است و با وی صحبت داشته

  .چیزی نخورد ودر شب خواب نکرد
رسـانم، خـواب شـب را بـه روز هـیچ ضـرر نمـی«: گفـت» .رسانی به نفس خودضرر بسیار می«: وی را گفتند که

  ».ن روز را به شبام، و خوردانداخته

  عُفَیْرة العابدة، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۰
: کسی گفت کـه. چندان بگریست که چشم وی نابینا شد. وی از اهل بصره است و با مُعاذه عدویه صحبت داشته

ودن از خـدای تعـاىل سـخرت اسـت و کـوری دل از فهـم مـراد بمحجوب «: وی گفت» !چه سخت است نابینایی«
  ».مرهای وی سخرت و سخرتخدای تعاىل در ا

  شَعْوانه، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۱
خوانـد گفـت و چیـزی مـیآواز خوب داشت و به نغمات خـوش وعـظ مـی. نشستوی از عجم بود و در اُبلّه می

کانـتْ مـن المجتهـداتِ الخائفـاتِ الباکیـاتِ . شـدندزاهدان و عابدان و ارباب قلوب در مجلس وی حاضـر مـی
  .المبکیاتِ

در دنیا کور شدن از گریۀ بسیار مـرا دوسـرت «: گفت» .ترسیم که از بس گریه چشم تو نابینا شودمی«: ا گفتندوی ر
  ».است از کور شدن از عذاب النّار

چشمی که از لقای محبوب خود بازماند و بـه دیـدار وی مشـتاق باشـد بـی گریـه نیـک نمـی«: وی گفته است که
  ».نماید

  :در خواب کسی به وی آمد و گفت. لبه کرد که از نماز و عبادت باز ماندگویند چندان اندوه بر وی غ
ــــــــت شــــــــاجیةٌ ــــــــا کُنْ ــــــــک امّ  أَذری دُمُوعَ
ـــــةً ـــــدَّهْرَ ذائِب ـــــومیِ ال ـــــومی و صُ ـــــدّی و ق  جِ

 

ـــــــــــــفي لِلْحَزینینـــــــــــــا ـــــــــــــةَ تَشْ  اِنَّ النِّیاحَ
ــــــا ــــــلِ المُطیعین ــــــن فع ــــــذُّوُبُ مِ ــــــا ال  فانّم

 

  .گریستندگریست، و زنان با وی میکرد و مییبه طاعت بازگشت و به این ابیات ترنم م
میان تو و خدای تعاىل هیچ ! ای فضیل«: گفت. گویند که چون پري شد، فضیل عیاض به وی آمد و طلب دعا کرد



 

۳۸۶  

  .ای بزد و بیخود بیفتادفضیل شَهْقَه» چیزی هست که اگر دعا کنم سبب اجابت شود؟

  کُردیّه، رحمها اللّه تعاىل - ۵۹۲
  .کرده استا از اهواز بود و خدمت شَعْوانه میاز بصره ی

کـه اینجـا ! برخیـز ای کردیّـه: شبی پیش شَعْوانه بودم در خواب شدم، پای خود بـر مـن زد و گفـت«: وی گفته که
  ».جای خواب نیست، جای خواب گور است

مت وی رسیدم، دنیا از آن وقت باز که به خد«: گفت» از برکات صحبت شعوانه چه رسید ترا؟«: وی را گفتند که
را دوست نداشتم و غم روزی نخوردم و هیچ کس از اهل دنیا در چشم مـن بـزرگ ننمـود از جهـت طمـع و هـیچ 

  ».یک از مسلمانان را خرد نشمردم

  حَفْصَه بنت سريین، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۳
  .بوده است خواهر محمد سريین بود ودر زهد و ورع چون برادرخود بود، و وی را آیات و کرامات

  .گزاردخاست و نماز میکرد و برمیگویند که وی شب در خانۀ خود چراغ روشن می
  .وقت بودی که چراغ وی بمردی و خانۀ وی روشن بودی تا صباح

  رابعۀ شامیّه، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۴
  .واری بودوی زوجۀ احمد بن ابی الح

کرد و گاهی انس و گاهی بر وی عشق و محبت غلبه می. احوال وی مختلف بود: واری گوید کهجاحمد بن ابی ال
  :گفتدر حال غلبۀ محبت می. گاهی خوف

ــــــــــبٌ لــــــــــیسَ یَعْدلُــــــــــه حبیــــــــــبٌ  حبی
ـــــی ـــــري و شخص ـــــن بَصَ ـــــابَ ع ـــــبُ غ  حبی

 

 و مـــــــا لِسِـــــــواهُ فـــــــی قلبـــــــي نَصـــــــیبُ
 ولکِـــــــــنْ عــــــــــن فُــــــــــؤادی ال یَغیــــــــــبُ

 

  :گفتو در حال انس می
ـــــــدّث ـــــــؤاد مُح ـــــــکَ يف الف ـــــــد جَعَلْتُ  يو لَقَ
 فالجســــــــمُ مِنّــــــــی لِلجلــــــــیسِ مُــــــــؤانسٌ

 

ـــــــنْ أرادَ جُلوســـــــي ـــــــمی مَ ـــــــتُ جسْ  و أَبَحْ
ــــــــؤادِ أنیســــــــی  و حبیــــــــبُ قلبــــــــي يف الفُ

 

  :گفتو شنیدم که در حال خوف می
ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــلٌ ال أراهُ مُبلِّغ  وزادی قلی
ـــــــی ـــــــةَ المُن ـــــــا غای ـــــــارِ ی ـــــــي بِالنّ  أتَحْرِقُن

 

ــــــــافتي؟ ــــــــولِ مَس ــــــــزّاد أبکــــــــی اَمْ لِط  أَلِل
 نْـــــکَ، أَیـــــن مَخَـــــافتی؟فـــــأیْنَ رَجـــــائي مِ

 

  ».لستُ أحِبّک حُبَّ االَٔزواج انّما أحِبّک حُبَّ االِٕخوان«: گفتهو احمد بن ابی الحواری را می
  ».بخور که این طعام پخته نشده است مگر به تسبیح! ای سیدی«: و وقتی که طعامی پختی گفتی

این طشت را بردارید که بر آنجا نوشـته : فتگ. روزی پیش وی طشتی بود«: احمد بن ابی الحواری گفته است که
  .تفحص کردند، همان روز هارون الرّشید مرده بود» .بینم که امريالمؤمنني هارون الرّشید مردمی

  حکیمۀ دمشقیّه، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۵
  .از سادات نسای شام بوده است و استاد رابعۀ شامیه است

خواند، وی بر مصحف قرآن می. بر حکیمۀ دمشقیه درآمدم«: گفت که احمد بن ابی الحواری گفته است که رابعه
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. آری: گفـتم. خواهـدام که شوهر تو یعنی احمد بن ابی الحواری بر سر تو زنی دیگـر مـیشنیده! ای رابعه: گفت
تـو پسندد با آن عقلی که دارد که دل خود را به دو زن از خدای تعاىل مشغول گرداند، مگر به وی چون می: گفت

تفسري این آن است که : گفت. نی: ؟ گفتم)شعراء/۸۹(إلّا مَنْ أَتَی اللّهَ بِقَلْبٍ سَلیم: نرسیده است تفسري این آیت که
از پیش وی بـريون آمـدم و از اثـر «: رابعه گوید که» .به خدای تعاىل برسی و در دل تو هیچ چیز نباشد غري از وی

  ».داشتم که گمان نربند که من مستمآمدند شرم میه در آن راه پیش میرفتم و از مردان کآن سخن تمایل کنان می

  اُمّ حَسّان، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۶
  .اند که وی را به زنی بخواسترفته و بعضی گفتهسفیان ثَوْری به زیارت وی می. از زهّاد اهل کوفه بوده است

اگر رقعه: گفتم. از یک پاره حصري کهنه هیچ ندیدموقتی بر وی درآمدم، در خانۀ وی غري «: سفیان گفته است که
در چشـم ودل مـن بـیش از ایـن ! ای سـفیان: وی گفـت. کنندای به پسران عمّ تو نوشته شود، رعایت حال تو می

کنم از کسی که مالک آن است و قادر است بر آن من هرگز دنیا را سؤال نمی. بزرگرت بودی از این که اکنون شدی
دارم که بر من واللّه که من دوست نمی! چون سؤال کنم از کسی که قادر نیست بر آن؟ ای سفیانو متصرف است، 

  .سفیان از آن سخن بگریست» .وقتی گذرد که در آن وقت از خدای تعاىل به غري وی مشغول باشم

  فطامۀ نیسابوریّه، قدّس سرّها -۵۹۷
سـطامی قـدّس اللّـه تعـاىل سـرّه بـر وی ثنـا گفتـه اسـت و ابویزید ب. از قدمای نسای خراسان بود و از کبار عارفات

رفت و باز بـه مکـه مراجعـت ذوالنّون مصری از وی سؤالها کرده در مکه مجاور بوده و گاهی به بیت المقدس می
  .به مکه در راه عمره در سنۀ ثالث و عشرین و مأتني برفته از دنیا. کردمی

در قبـول کـردن چیـزی از نسـوان مـذلت اسـت و «: ن قبول نکرد و گفتذوالنّو. روزی برای ذوالنّون چیزی فرستاد
  ».نقصان

  » .در دنیا هیچ صوفی از آن بهرت و بزرگرت نیست که سبب در میان نبیند«: فاطمه گفت
در عمر خود یک مرد و یک زن دیدم، آن زن فاطمۀ نیسـابوریّه بـود، از هـیچ مقـام وی را «: ابویزید گفته است که

  ».آن خرب وی را عیان نبود خرب نکردم که
زنـی بـود در مکـه کـه وی را «: گفـت» را بزرگرت دیدی از این طایفـه؟ه ک«: یکی از مشایخ ذوالنّون را پرسید که

  ».آمدگفت که مرا عجب میگفتند، در فهم معانی قرآن سخنان میفاطمۀ نیسابوریّه می
یَتَخطّی فی کلِّ مَیَدانٍ و یتکلّمُ بکلِّ لسانٍ، و مَنْ کانَ اللّـه منـه علـی مَنْ لمْ یکنِ اللّهُ منهُ علی بالٍ، فانَّه «: وی گفته

  ».بالٍ أَخْرَسَه الّا عن الصِّدق و الزَمه الحیاء منه و اإلخالص
صَ الصّادقُ و المتّقی ألیومَ فی بحرٍ تَضْطَربُ علیه أمواجُه، یدعو رَبَّه دُعاة الغَریقِ یسأَلُ ربَّه الْخال«: و هم وی گفته

  ».و النَّجاة
  ».مَنْ عَمِل للّه علی المشاهَدَةِ فهو عارفٌ، و من عَمِل علی مُشاهَدَةِ اللّه إیّاه، فهو المُخْلِص«: و هم وی گفته

  زَیْتُونَه، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۸
  .نام وی فاطمه است، خدمت ابوحمزه و جنید و نوری قدّس اللّه تعاىل ارواحهم کرده بود

چـه : گفـتم. آری: خـوری؟ گفـتهیچ می: بر نوری درآمدم و گفتم. روزی سرمای سخت بود«: که وی گفته است
به هر جا . آوردم، و پیش وی آتش کرده بودند و دست وی از خاکسرت سیاه شده بود. نان و شري: چیز بیارم؟ گفت
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مـا ! ما أَقْذَر اولیائـک! ربّیا : شد چون آن را بدیدم، با خود گفتمرسید سیاهی شسته میاز دست وی که شري می
اینجا یک رَزْمه جامه بود : زنی در من آویخت که. پس از پیش وی بريون رفتم، به جایی رسیدم. فیهم احدٌ نظیفٌ

وی را مرنجـان کـه : نوری آن را بشنید در عقب من پیش امـري حاضـر شـد و گفـت. ای، و مرا پیش امريبردتو برده
طلبد؟ ناگاه کنیزکی من چه حیله کنم که خصم وی آن را ازوی می: امري گفت. هوی از اولیای خدای است، سبحان

پس نوری دست مرا بگرفت و از پـیش ! وی را بگذارید که رَزْمه را یافتیم: سیاه پیدا شد و آن رَزْمه با وی، و گفت
  ».آنچه گفته بودم توبه کردم از: ما أَوْحَش اولیائک و أقذرهم؟ گفتم: چرا گفتی: امري بريون آورد و گفت

  فاطمة البَرْدَعیّه، رحمها اللّه تعاىل -۵۹۹
  ».کانت من العارفات المتکلِّماتِ بالشَّطْح«: قیل. بودهدر اردبیل می

: بعضی از مشایخ وی را از قول رسول صلّی اللّه علیه و سلّم، که از حضرت حق، سبحانه، حکایت کرده اسـت کـه
إنَّ الـذِّکرَ أنْ تَشْـهَدَ ذکـرَ «: سـاعتی بـا آن سـایل سـخنان گفـت، پـس گفـت. سؤال کـرد» .أَنَا جَلیسُ مَنْ ذَکَرَني«

  ».و یَبْقی ذکرُه لک حنيَ المکان و الزمانه فی ذِکرُ امِ ذِکْرِکَ له، فیَفْنی ذِکرُهالمذکورِ لک مَعَ دو

  أُمّ علی، زوجۀ احمد بن خِضْرویه، رحمها اللّه تعاىل - ۶۰۰
بایزیـد . همه را بر فقرا نفقه کرد و با احمد در آنچه بود موافقت نمـود. ود و مال بسیار داشتوی از اوالد اکابر ب

  .را و ابوحفص را قدّس اللّه تعاىل روحهما دیده بود واز بایزید سؤاالت کرده بود
، داشتم تا آن وقت که امّ علی، زوجـۀ احمـد خضـرویههمیشه حدیث زنان را مکروه می«: ابوحفص گفته است که

  ».نهدخواهد میرا دیدم، پس دانستم که حقّ سبحانه معرفت و شناخت خود را آنجا که می
هرکـه تصـوف ورزد بایـد کـه بـه همتـی ورزد چـون همـت امّ علـی، زوجـۀ احمـد «: بایزید قدّس سـرّه گفتـه اسـت

  ».خضرویه یا با حاىل همچون حال او
پـس بـر . اجابـت نکردنـد. د به انواع لطف و نیکـوییخدای تعاىل خلق را به خود خوان«: ام علی گفته است که

  ».داردایشان ریخت بالهای گوناگون تا ایشان را به بال به سوی خود باز گرداند، زیرا که ایشان را دوست می
  ».تر است از خواری کشیدن از برای آنفوت حاجت آسان«: و هم وی گفته است

: مـر او را گفـت» .خدای تعاىل تقـرب جـویم بـه وسـیلۀ خـدمت تـو ام که بهآمده«: زنی از اهل بلخ به وی آمد که
  »جویی؟چرا به واسطۀ خدمت خدای تعاىل به من تقرب نمی«

  أُّم محمّد، والدة الشّیخ ابی عبداللّه بن خفیف، رحمها اللّه تعاىل -۶۰۱
حجـاز رفـت و مـر او را همراه پسر خود ابوعبداللّه بن خفیـف از راه بحـر بـه سـفر . اتنتالقاکانت من العابدات 

  .مکاشفات و مجاهدات بسیار است
کـرد و به بـام برآمـده بـود و نمـاز مـی. کرد تا شب قدر دریابدگویند که شیخ در عُشر اخري رمضان إحیای شب می

ناگاه انوار شب قدر بر وی ظاهر شدن گرفت، . والدۀ وی، امّ محمّد، در درون خانه متوجه حق سبحانه نشسته بود
شیخ فرود آمد و آن انوار را دید و در قدم » .طلبی اینجاستآنچه تو آنجا می! ای فرزند! ای محمد«: اد کهآواز د

  ».از آن وقت باز قدر والدۀ خود دانستم«: گفت کهو بعد از آن شیخ می. والده افتاد
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  فاطمة بنت ابی بکر الکّتانی، رحمها اللّه تعاىل -۶۰۲
گفت جان بداد و با وی سه نفـر دیگـر از مـردان جـان تی که از محبت سخن میوی در مجلس سَمْنون مُحِبّ، وق

  .بدادند

  فِضَّة، رحمها اللّه تعاىل - ۶۰۳
مـرا داعیـۀ زیـارت  .شنیدم حال زنی از صـالحات دربعـض دیههـا«: شیخ ابوالرّبیع مالَقی رحمه اللّه گفته است که

چون به آن دیـه کـه آن . خواندندود، و آن زن را فضّه میوی شد از برای اطالع بر کرامتی که ازوی شهرت گرفته ب
ما قـدحی نـو بخریـدیم و . دوشدزن آنجا بود رسیدیم، حکایت کردند که گوسفندی دارد که از وی شري و عسل می

  .گویند از گوسفند شماخواهیم که ببینیم آنچه میمی: پس گفتیم. بیامدیم پیش آن زن، و بر وی سالم کردیم
مـا را : گفـت. از قصـۀ وی برپسـیدیم. بدوشیدیم در آن قدح و بیاشامیدیم شري بود وعسل. حاضر آورد گوسفند را

مـا امـروز ایـن گوسـفند را : روز عید شوهر من گفت و وی مردی صالح بود کـه. گوسفندی بود، و ما قومی فقريیم
دانـد بـه ایـن عاىل احتیاج مـا مـینه، زیرا که ما را رخصت هست در ترک قربان، و خدای ت: گفتم. کنیمقربان می
امـا ! برخیـزو آن را بکـش. ما بـه اکـرام ضـیف مـأموریم: اتفّاقاً در آن روز مهمانی رسید، شوهر را گفتم. گوسفند

  .آن را بريون برد که در پس دیوار قربان کند. جایی که طفالن ما نبینند، که بر کشنت آن گریه کنند
مگـر آن گوسـفند از شـوهر مـن : مـن گفـتم. نه برجست و بـه خانـه فـرود آمـدناگاه دیدم که گوسفندی به دیوار خا

شـاید : گفـت. در عجب ماندم و قصه را باشوهر بگفـتم. کندگریخته است؟ بريون رفتم دیدم که آن را پوست می
ی که بدرست! ای فرزند: بعد از آن گفت. عوضی داده باشد بهرت از آن، که مهمان را گرامی داشتیم که خدای تعاىل

چون دلهای ایشان خوش است شري او خوش است، و اگر متغري است . کنداین گوسفند در دلهای مریدان چرا می
  »!پس شما دلها خوش گردانید. شري او نیز متغري است

وی و شوهر وی است، ولکن عامّ ذکـر کـرد از  که آن زن گفت مراد به مریدان«: گوید کهمی رحمه اللّه امام یافعی
و معنی آن است کـه چـون خـوش اسـت دلهـای مـا، . رت و تلبیس و از برای تحریض مریدان بر طیب قلوببرای س

  ».پس شما نیز خوش گردانید دلهای خود تا خوش شود آنچه نزد شماست. خوش است آنچه نزد ماست

  تلمیذۀ سریّ سقطی، رحمها اللّه تعاىل - ۶۰۴
وی در آب افتـاد . معلم آن پسر را به آسـیا فرسـتاد. پیش معلمزنی بود شاگرد سریّ سقطی، و آن زن را پسری بود 

» !برخیزید و با من بیایید تا پیش مادر وی رویم«: سریّ گفت. از آن معنی خرب داد را معلم شیخ سریّ. وغرق شد
 !ای اسـتاد«: زن گفـت. با مادر کودک بنیاد سخن کرد در صـرب، بعـد از آن در رضـا قدّس سرّه شیخ سریّ. برفتند

: گفـت» .بلـی«: گفـت» پسـر مـن؟«: گفـت» .پسر تو غرق شـده اسـت«: گفت» مراد تو از این تقریر چیست؟
برخیزیـد «: زن گفـت. شیخ سریّ باز در صرب و رضا سخن آغاز کرد» .این نکرده است تعاىل خدای که بدرستی«

: گفتنـد» کجـا غـرق شـده اسـت؟«: پرسید که. برخاستند و با وی برفتند تا به جوی آب رسیدند» !و با من بیایید
آن زن به آب فرو رفـت و دسـت » !لبیّک ای مادر«: گفت» !فرزند محمد«: آنجا رفت و بانگ زد که» .اینجا«

ایـن زن «: جنیـد گفـت» ایـن چیسـت؟«: شیخ سریّ التفات به شیخ جنید کـرد و گفـت. پسر بگرفت و به خانه برد
وی واجب کرده است و حکم هرکـه چنـني باشـد آن اسـت کـه  بر تعاىل رعایت کننده است هر چیزی را که خدای

چون وی را به فوت پسـر اعـالم نکردنـد، . هیچ حادثه حادث نشود نسبت به وی، مگر که وی را به آن اعالم کنند
  ».این نکرده است تعاىل خدای: دانست که آن حادث نشده است الجرم انکار کرد و گفت



 

۳۹۰  

  تُحْفَه، رحمها اللّه تعاىل - ۶۰۵
شبی خوابم نیامـد و قلـق و اضـطرابی عجـب داشـتم، چنانکـه از تهجـد «: که رحمه اللّه تعاىل رّی سَقَطّی گویدسَ

بـردم کـه شـاید آنجـا از آن اضـطراب چون نماز بامداد کردم، بريون رفـتم و بـه هرجـا کـه گمـان مـی. محروم ماندم
بگذرم و اهل ابتال را ببینم، باشـد کـه برتسـم به بیمارستان : آخر گفتم. تسکینی شود گذر کردم، هیچ سودی نداشت

ناگاه کنیزکی دیـدم بسـیار تـازه و . چون به بیمارستان درآمدم، دل من بگشاد و سینۀ من منشرح شد. و منزجر شوم
منظری زیبا و جماىل نیکو داشت و بـه هـر . های فاخر پوشیده، بویی خوش از وی به مشام من رسیدپاکیزه، جامه

چون مرا دید، چشمها پر آب کرد و شعری چند بخوانـد صـاحب بیمارسـتان را . دست در بند بود دو پای و هر دو
چـون سـخن . را بند کـرده مگـر باصـالح آیـدوی  خواجۀ وی. کنیزکی است دیوانه شده: این کیست؟ گفت: گفتم

  :بعد از آن این ابیات خواندن گرفت. صاحب بیمارستان شنید، گریه در گلوی وی گره شد
ـــــــْنمَعْ ـــــــتُ وَلکِ ـــــــا جُنِنْ ـــــــاسِ م ـــــــرَ النّ  شَ

 أَغَلَلْــــــــــتُم یَــــــــــدَیَّ وَلَــــــــــمْ اتِ ذَنبــــــــــاً
ـــــــــــبٍ ـــــــــــبِّ حَبی ـــــــــــةُ بِحُ ـــــــــــا مَفْتُونَ  أَنَ
ــــــــتم فَســــــــادی ــــــــذی زَعَمْ ــــــــالحی اّل  فَصَ
ـــــواىل ـــــوْلَی المَ ـــــبَّ مَ ـــــنْ أَح ـــــی مَ ـــــا عَل  م

 

ــــــــــکْرانة و قَلْبــــــــــي صــــــــــاحیِ  اَنــــــــــا سَ
ــــــه و افتضــــــاحي ــــــر جُهــــــدی فــــــی حبِّ  غَیْ

ــــــه ــــــتُ أَبْغــــــی عــــــن بابِ ــــــنْ لَسْ ــــــراحِ مِ  ب
 و فَســـــــادِی الّـــــــذی زَعَمْـــــــتُم صَـــــــالحی
ــــــــــاحِ ــــــــــنْ جُن ــــــــــه مِ ــــــــــاهُ لِنَفْسِ  وَارتَض

 

این گریه است بر صفت ! ای سریّ: چون آب چشم من بدید، گفت. سخن وی مرا بسوخت و به اندوه و گریه آورد
بـا خـود آمـد، چـون . او، چون باشد اگر او را بشناسی چنانچه حق معرفت است؟ بعـد از آن سـاعتی بیخـود شـد

جاهل نشدم از آن زمان کـه وی را : شناسی؟ گفتمرا از کجا می: گفتم! لبیک ای سری: گفت! ای جاریه: گفتم
آن کس را که شناسا گردانیـد مـا را : داری؟ گفترا دوست میه کنی، کشنوم که یاد محبت میمی: گفتم. شناختم

تـرا اینجـا کـه : لها قریب اسـت و سـایالن را مجیـب، گفـتمبه د. به نعمتهای خود و منت نهاد بر ما به عطای خود
  .حاسدان با هم یاری کردند! ای سری: محبوس کرده است؟ گفت

بعـد از آن بـا خـود آمـد و بیتـی چنـد . ای بزد که من گمان بردم که مگر حیات از وی مفارقت کردبعد از آن شَهقَه
! بـرو هـر جـا کـه خـواهی: گفـتم. رهـا کـرد! رهـا کـن او را: صاحب بیمارستان را گفتم. مناسب حال خود خواند

به کجا روم و مرا جای رفنت نیست؟ آن که حبیب دل من است مرا مملوک بعض ممالیک خـود ! ای سریّ: گفت
ناگـاه . تـر اسـتواللّـه کـه وی از مـن عاقـل: گفتم. گردانیده است، اگر مالک من راضی شود بروم، والّا صرب کنم

در انـدرون اسـت، و شـیخ سـریّ : تحفه کـو؟ گفـت: ن درآمد و صاحب بیمارستان را گفتخواجۀ وی به بیمارستا
  . پیش اوست، خرم شد درآمد و بر من سالم گفت و مرا تعظیم بسیار کرد

: چیزهـای بسـیار: ای؟ گفـتسبب چیست که وی را محبوس کرده. تر است از من به تعظیماین کنیزک اوىل: گفتم
گذارد کـه خـواب کنـیم، بسـیار فکـر و کند و ما را نمیآشامد و خواب نمیرد و نمیخوعقل وی رفته است، نمی

ام به همۀ مال خود، به بیست هـزار درم و وی را خریده. بسیار گریه است و حال آن که تمام بضاعت من وی است
صـنعت او : مگفـت. امید دربسته بودم که مثل بهای وی بر وی سود کنم از جهـت کمـاىل کـه در صـنعت خـود دارد

ابتـدای : گفـتم. یک سـال: چندگاه است که این زحمت به وی رسیده؟ گفت: گفتم. مطربه است: چیست؟ گفت
  :کرد کهعود در کنار داشت و تغنی به این ابیات می: آن چه بود؟ گفت

ــــــــداً ــــــــدَّهْرَ عه ــــــــتُ ال ــــــــکَ النَقَضْ  وَحقِّ
ــــــــداً ــــــــبَ وَجْ ــــــــوانِحي و الْقَلْ ــــــــأتَ جَ  مَلَ

 وال کـــــــــــــدّرتُ بعـــــــــــــدَ الصـــــــــــــفو وُدّاً
ــــــــــلو و أَهــــــــــدا ــــــــــذُّ أَوْأسْ ــــــــــفَ أل  فَکَیْ



 

۳۹۱  

ــــــــــیْسَ ىل ــــــــــامَنْ لَ ــــــــــواهفَی  مــــــــــوىلِّ سِ
 

ـــــــــــدا ـــــــــــاسِ عب ـــــــــــي يف الّن  أراکَ تَرَکْتَن
 

ما وی را به محبت کسی متهم داشتیم و روشن شـد کـه آن را . بعد از آن برخاست و عود بشکست و به گریه درآمد
  :دل خسته و زبان شکسته گفتچنني است؟ با  حال: از وی پرسیدم که. اثری نبود

ــــــــــاني ــــــــــنْ جَن ــــــــــقُّ مِ ــــــــــاطَبَنی الح  خ
ـــــــــــــه بعـــــــــــــدَ بُعـــــــــــــدٍ ـــــــــــــي مِنْ  قَرَّبَن
ـــــــــــتُ طوعـــــــــــاً ـــــــــــا دُعی ـــــــــــتُ لِم  اَجَبْ
ـــــــــــدماً ـــــــــــتُ ممـــــــــــا جَنیـــــــــــتُ قِ  وَخِفْ

 

ــــــــــاني ــــــــــی لِس ــــــــــي عَل  فکــــــــــانَ وَعْظ
 وخصَّــــــــــــــنی اللّــــــــــــــهُ واصــــــــــــــطفاني
 مُلَبِّیـــــــــــــاً لّلـــــــــــــذي دَعـــــــــــــا نـــــــــــــي
ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــبُّ باالَٔم ـــــــــــــــعَ الحُ  فَوَق

 

تـرا ! وافَقْـراه: آواز برداشت و گفـت. دهماو بر من است و زیادت نیز می یبها: یزک را گفتمبعد از آن صاحب کن
! تو تعجیل مکن، تو هم اینجا باش تا مـن بهـای وی را بیـاورم: وی را گفتم.کجا است بهای او؟ تو مرد درویشی

م نبـود و شـب و روز متحـري و و به خدای سوگند که از بهای وی نزدیک من یک در. بعد از آن گریان گریان برفتم
دانـی پنهـان و تو می! ای پروردگار من: گفتمتوانستم که چشم بر هم زنم، و میکردم و نمیتنها مانده، تضرع می

  . ناگاه یکی در بزد! آشکار من و من اعتماد بر فضل تو کردم، مرا رسوا مگردان
! ای اسـتاد: گفـت. چهار غـالم و شـمعی بـا او در بگشادم، مردی دیدم با. یکی از احباب: کیست؟ گفت: گفتم

احمدبن مثّنی، امشب به خواب دیدم که : تو کیستی؟ گفت: چون درآمد، گفتم! درآی: دهی؟ گفتماذن درآمدن می
هاتفی مرا آواز داد که پنج بدره بردار و پیش سریّ برو و نفس وی را به این خوش کن تا تحفه را بخرد، کـه مـا را 

سـریّ » .مـرا داد از نعمـت خـود تعـاىل چون این بشنیدم، سجدۀ شکر کردم بدانچـه خـدای. استبا تحفه عنایت 
چون نماز صبح گزاردم، بـريون آمـدم و دسـت وی گـرفتم وبـه بیمارسـتان . بردمبنشستم و انتظار صبح می«: گوید
ه تحفـه را نـزد بدرسـتی کـ! مرحبـا درآی: چون مرا دید گفت. نگریستصاحب بیمارستان چپ و راست می. بردم

  :قرب و اعتباری هست که دوش هاتفی به من آواز داد و گفت تعاىل خدای
ــــ ــــا ب ــــا مِّن ــــوالـإنّه ــــنْ ن ــــو مِ ــــیس یَخْلُ  بالٍ ل

 

ــــ ــــالقَربْ ــــلِّ ح ــــتْ يف ک ــــتْ وَعَلَ ــــم ترقَّ  ُت ث
 

مـرا در میـان خلـق مشـهور : گفـتدر مناجـات مـی تعـاىل چون تحفه ما را بدیـد، چشـم پـر آب کـرد و بـا خـدای
ام، گریه مکن که آنچـه تـو گفتـی آورده: گفتم. وقت که نشسته بودیم، صاحب تحفه بیامد گریان گردانیدی، در این
اگر همۀ دنیا به : گفت. به مثل بها سود: گفتم. الواللّه: گفت. به ده هزار: گفتم. الواللّه: گفت. به پنج هزار سود

دوش مـرا تـو ! ای اسـتاد: قصه چیست؟ گفـت: گفتم. بحانهوی آزاد است خالصاً للّه، س. کنممن دهی قبول نمی
  .گریختم تعاىل گريم که از همۀ مال خود بريون آمدم و در خدایبیخ کردند، ترا گواه می

ــعَةِ کفــیالً و بــالرِّزقِ جمــیالً چــرا مــی: گفــتم. گریســتن مثّنــی کــردم وی نیــز مــیبــروی بــه ا! اللهــمّ کــنْ ىل بالسِّ
گـريم کـه صـدقه کـردم ترا گواه مـی. به آنچه مرا به آن خواند از من راضی نیست عاىلت گوییا خدای: گریی؟گفت

آیا چه بزرگ است برکت تحفه بر همه؟ بعد از آن تحفـه برخاسـت و : گفتم. همۀ مال خود را خالصاً للّه، سبحانه
تـرا  تعـاىل خـدای: فتمگ. گریستای پوشید و بريون رفت، و میهایی که در برداشت بريون کرد و پالس پارهجامه

  :رهایی داد، گریه چیست؟ گفت
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــهُ إلی ـــــــــــــــــــتُ من  هرَبْ
ــــــــــــــــــؤيل ــــــــــــــــــوَ سُ ــــــــــــــــــه وَهْ  وَحَقِّ
 حتَّـــــــــــــــــی أنـــــــــــــــــالُ واحْتَّظـــــــــــــــــي

 

ـــــــــــــــــتُ مِنـــــــــــــــــه عَلَیـــــــــــــــــه  و بکَیْ
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــنيَ یَدیْ ــــــــــــــــــتُ ب  الزِل
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــوْتُ لَدَی ــــــــــــــــــا رجَ  بم

 

نّـی در راه بمـرد و مـن و عزیمت کعبـه کـردیم، ابـن مث. بعد از آن بريون آمدیم و چندان که تحفه را طلبیدیم نیافتیم
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  :گفتکردیم آواز مجروحی شنیدیم که از جگر ریش میدر آن وقت که طواف می. خواجۀ تحفه به مکه درآمدیم
ــــــــــدُّنیا ســــــــــقیمٌ ــــــــــهِ يف ال ــــــــــبُّ اللّ  مُحِ
ـــــــــــأسٍ ـــــــــــه بک ـــــــــــنْ مَحبَّتِ ـــــــــــقاهُ مِ  سَ
ــــــــــــما الیــــــــــــه ــــــــــــه و سَ  فَهــــــــــــام بِحُبِّ
 کَــــــــذاکَ مَــــــــنْ ادّعــــــــی شــــــــوقاً إلیــــــــه

 

ــــــــــــــ ــــــــــــــقْمهُ فَ ــــــــــــــاوَلَ سُ  دَوَاهُ داهتَط
ــــــــــــــقاه ــــــــــــــیْمِنُ إذْ سَ ــــــــــــــأَرْواهُ المُهَ  ف
 فلــــــــــیس یریــــــــــدُ مَحْبوبــــــــــاً سِــــــــــواه
ــــــــــــراه ــــــــــــی یَ ــــــــــــه حّت ــــــــــــیمُ بِحُبِّ  یه

 

ال الـه : تو کیستی، که خدای بر تو رحمـت کنـاد؟ گفـت! لبیّک: گفتم! ای سریّ: چون مرا دید گفت. پیش او رفتم
چـه ! ای تحفـه: گفـتم. وی همچـون خیـاىل شـده بـود ام، ومن تحفه! بعد از شناخنت ناشناخنت واقع شد! الّا اللّه

مرا به قرب خود انس بخشید و از غري  تعاىل خدای: فایده دیدی بعد از آن که تنهایی اختیار کردی از خلق؟ گفت
وی را از کرامتهـا چنـدان بخشـید کـه هـیچ  تعاىل رحمه اللّه، خدای: گفت. ابن مثّنی مرد: گفتم. خود وحشت داد
دعـایی پنهـان . خواجۀ تو که ترا آزاد کرد با من آمده است: گفتم. ، و همسایۀ من است در بهشتچشم ندیده است

بـرفتم و وی را . چـون خواجـۀ وی بیامـد و وی را مـرده دیـد، بـه روی درافتـاد. کرد و در برابر کعبه بیفتاد و بمـرد
  ».ما اللّه تعاىلتجهیز و تکفني ایشان کردیم و به خاک سرپدیم، رحمه. بجنبانیدم، مرده بود

  أُّم محمّد، رحمها اللّه تعاىل -۶۰۶
  .از نسای صالحات بوده است. وی عمّۀ شیخ محیی الدّین عبدالقادر گیالنی است، رضی اللّه تعاىل عنهما

همـۀ مـردم بـه در خانـۀ امّ . بـاران نیامـد. مردم به استسـقا بـريون رفتنـد. گویند یک بار در گیالن خشک سال شد
مـن جـاروب کـردم، ! خداونـدا«: امّ محمّد پیش خانۀ خود را برُفت و گفت. و دعای باران خواستند محمّد آمدند
  .اندچندان برنیامد که باران درایستاد، چنانکه گویی دهانۀ مشگها را گشاده» !تو آب بپاش

  بیبیَک مَرْویّه، رحمها اللّه تعاىل - ۶۰۷
پريزنی بود آنجا کـه او را بیبیَـک گفتنـدی، . به مرو بودیم«: ید کهگو قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ ابوسعید ابوالخري

مـا را : کننـد کـهمردمان دعا مـی: گفت! برگوی: ما گفتیم. امبه تظلم آمده! ای ابوسعید: به نزدیک ما آمد و گفت
نم که مـن کـیم مرا یک طَرْفَة العني به من بازگذار تا ببی: گویم کهیک نفس به ما باز مگذار، سی سال است که می

  ».با من خود هستم، هنوز اتفاق نیفتاده است

  دخرت َکعْب، رحمها اللّه تعاىل -۶۰۸
دخرت کعـب عاشـق بـود بـر آن غـالم، امـا پـريان همـه «: گفته است که قدّس اللّه تعاىل سرّه شیخ ابوسعید ابوالخري

او را جـای دیگـر کـار افتـاده . ان گفـتگوید نه آن سخن باشد که بر مخلوق تـواتفاق کردند که این سخن که او می
  ».بود

تـرا ایـن بـس «: دخـرت بانـگ بـر غـالم زد گفـت. روزی آن غالم آن دخرت را ناگاه دریافت، سر آستني وی گرفـت
  »کنی؟نیست که من با خداوندم و آنجا مبتالیم، بر تو بريون دادم که طمع می

  ».ه کسی را در مخلوق افتاده باشدسخنی که او گفته است نه چنان است ک«: شیخ ابوسعید گفت
  :وی گفته است

ـــــــد  عشـــــــق را بـــــــاز انـــــــدر آوردم بـــــــه بن
ــــــــــد ــــــــــه ناپدی ــــــــــایی کران  عشــــــــــق دری

ـــــــــد ســـــــــودمند ـــــــــیار نام  کوشـــــــــش بس
ـــــوان کـــــردن شـــــتاب ای مســـــتمند؟  کـــــی ت
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ـــــری ـــــان ب ـــــا پای ـــــه ب ـــــق را خـــــواهی ک  عش
ــــــد خــــــوب ــــــد و انگاری ــــــد دی  زشــــــت بای
 توســــــــــنی کــــــــــردم ندانســــــــــتم همــــــــــی

 

ـــــــند ـــــــد ناپس ـــــــندید بای ـــــــه بپس ـــــــس ک  ب
 زهـــــــر بایـــــــد خـــــــورد و انگاریـــــــد قنـــــــد

ــــــگ ــــــیدن تن ــــــز کش ــــــدک ــــــردد کمن ــــــر گ  ت
 

  فاطمة بنت المُثَنّی، رحمها اللّه تعاىل -۶۰۹
ام، و من سالها بنفس خود خدمت وی کرده«: گوید کهدر فتوحات می رضی اللّه عنه شیخ محیی الدّین بن العربی

وی وی نگـرم از تـازگی و نـازکی رتم کـه بـه داشـسن وی آن وقت بر نود و پنج سال زیـادت بـود و مـن شـرم مـی
حـاىل  سبحانه و تعـاىل و وی را با حضرت حق. هر که وی را بدیدی پنداشتی که چهارده ساله است. رخسارۀ وی

مثـل : گفترسیدند، اختیار کرده بود و میعجب بود و مرا بر همۀ کسانی که از ابنای جنس من به خدمت وی می
گذارد و وقتی که بـريون آید و در بريون هیچ نمیآید به همگی خود میکه پیش من می ام، وقتیفالن، کسی ندیده

  ».گذاردپیش من هیچ باقی نمی و رود،رود به همگی خود بريون میمی
 سـبحانه گویـد کـه حـق راآیـد از کسـی کـه مـیمرا عجـب مـی: گفتاز وی شنیدم که می«: گوید کهو هم شیخ می
مشـهود وی اسـت و چشـم وی نـاظر بـه  سـبحانه کنـد، و حـال آن کـه حـقشادمانی نمیدارم و به وی دوست می

گریند؟ آیا کنند و میاین مردمان چون دعوی محبت او می. شوداوست در هر چیزی، یک طَرفة العني غایب نمی
ه مـیچ! ای فرزند: گریند؟ پس گفتدارند؟ قرب محّب از همۀ مقربان زیادت است، پس برای چه میشرم نمی

. آیـدواللّـه مـرا تعجـب مـی: بعـد از آن گفـت. گـوییسخن آن است که تو مـی: گویم؟ گفتمگویی در آنچه من می
حبیب من فاتحة الکتاب را خدمت من فرموده اسـت، واللّـه کـه هرگـز مـرا فاتحـه از وی مشـغول نسـاخته اسـت و 

  ».حجاب من نشده
ای درآمد و شهری را نام برد که شـوهر مـن ته بودیم، ضعیفهدر میان آن که ما پیش وی نشس«: گویدو هم شیخ می

روی بـه . آری: خـواهی کـه بـاز آیـد؟ گفـتمـی: گفـتم. به آنجا رفته است و داعیه داشته است که زن دیگر بکنـد
قضـای حاجـت وی و : خـواهی؟ گفـتمتو چه می: گوید؟ گفتشنوی که چه میمی! ای مادر: فاطمه کردم و گفتم
فرسـتم ووی را وصـیت سمعاً و طاعةً، حاىل فاتحة الکتاب را می: گفت. ت که شوهر وی بیایدحاجت وی آن اس

و فاتحه را خواندن گرفت و منهم با وی خواندم و دانسـتم کـه از قرائـت فاتحـه . کنم که شوهر این زن را بیاردمی
روی به فالن شـهر و می! ابای فاتحة الکت: صورتی جسدانی انشا کرد و وی را فرستاد و در وقت فرستادن گفت

از فرستادن فاتحه تـا آمـدن شـوهر «: گوید کهشیخ می» .آریگذاری تا نمیبینی و وی را نمیشوهر این زن را می
  ».وی بیش از آن فرصت نشد که قطع آن مسافت توان کرد

  جاریۀ سَوْداء، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۰
گوید که من این زندیقه می: گفتندزدند و میان وی را به سنگ میکنیزکی سیاه دیدم که کودک«: ذوالنّون گوید که

جانهـای : تو مرا چه شناختی؟ گفـت: گفتم! ای ذوالنّون: مرا آواز داد و گفت. من در پی او برفتم. بینماللّه را می
: ینـد؟ گفـتمگوچه می: گویند؟ گفتاین چیست که این کودکان می: گفتم. اه اویند با یکدیگر آشناپدوستان او س

  ».امگویند تا او را بشناختم هیچ محجوب نبودهراست می: گفت. بینممن اللّه را می: گویی کهگویند که تو میمی

  إِمْرَأَة مجهوله، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۱
در میان آن که در طـواف بـودم دیـدم کـه نـوری بدرخشـید کـه بریـق آن بـه عنـان « :قدّس سرّه و هم ذوالنّون گوید
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. کردمدر عجب ماندم، طواف خود را تمام کردم و پشت به دیوار کعبه بازنهادم و در آن نور فکر می. سمان رسیدآ
ای به أسـتار کعبـه درآویختـه اسـت و مـیدر پی آواز برفتم، دیدم که جاریه. ناگاه آواز اندوهگینی به گوش من آمد

  :گوید
ــــــــــــي ــــــــــــا حَبیب ــــــــــــدْري ی ــــــــــــتَ تَ  أن

 

ـــــــــــتَ تـــــــــــدري ـــــــــــنْ حَبیبـــــــــــي أن  مَ
 

  و نُحولُ الجِسْمِ و الدّمعُ یَبُوحانِ بسرّي
ــــــــــــبَّ حَّتــــــــــــی  قــــــــــــد کتمــــــــــــتُ الحُ

 

ــــــــــــــدْري ــــــــــــــانِ صَ ــــــــــــــاقَ بالْکِتْم  ض
 

: گفـتم! الهی و سـیّدی و مـوالی بحبـک ىل االغفرتنـی: پس گفت. به یک جانب شدم و از درد وی گریان شدم
دانی کـه او تـرا دوسـت مـیچه می بحبک ىل؟: گوییبحبّی لک، که می: ترا این بس نیست که گویی! ای جاریه

نشـنیده. دارنـددارد، پس ایشان وی را دوست میمر خدای را بندگان هستند که ایشان را دوست می: دارد؟ گفت
، محبـت وی مـر ایشـان را سـابق )مائده/۵۴(فَسَوْفَ یَأْتي اللّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ: را که گفت تعاىل ای قول اللّه

  :بینم، مگر بیماری؟ گفتترا بس ضعیف و نحیف می: بر محبت ایشان مر وی را؟ گفتم است
ــــــــلٌ ــــــــدّنیا علی ــــــــی ال ــــــــهِ ف ــــــــبُّ اللّ  مُحُ
ــــــــاً ــــــــاري مُحِّب ــــــــان لِلْب ــــــــن ک ــــــــذا م  ک

 

ــــــــــــــدَواهُ داه ــــــــــــــقْمُه فَ ــــــــــــــاوَلَ سُ  تَط
 یَهــــــــــــیمُ بِــــــــــــذِکْرِه حّتــــــــــــی یَــــــــــــراه

 

  ».کردم وی را نیز ندیدم، ندانستم کجا رفتبنگریستم هیچ کس ندیدم، روی به وی ! باز پس نگر: پس مرا گفت

  جاریۀ مجهوله، رحمها اللّه تعاىل - ۶۱۲
در دیـری : گفتنـد. مرا کنیزکی صفت کردند متعبّده، از حال وی خـرب پرسـیدم«: که قدّس سرّه و هم ذوالنّون گوید

بـر وی سـالم . دبه آن دیر آمدم کنیزکی دیدم ضعیف جسم که بـی خـوابی شـب در وی اثـر کـرده بـو. خراب است
در هـر  تعـاىل غري خدای! سر بردار: باشی؟ گفتدر مسکن نصارا می! ای جاریه: وی را گفتم. کردم، جواب داد

او دل مرا از لطایف حکمت خود ! از من دور شو: یابی؟ گفتهیچ وحشت تنهایی نمی: بینی؟ گفتمدو سرای می
. یابمشته که در دل خود هیچ موضع از برای غري او نمیو محبت خود چنان پر کرده است و شوق دیدار بر من گما

تقـوی زاد ! ای جـوانمرد: گفت! بینم، مرا بريون آر از این تنگی، و راه راست بر من بگشایترا حکیمه می: گفتم
ورع بارگري خود و سلوک کن در طریق خایفان تا برسی به دری که نه حجاب بینـی  و خودساز، و زهد طریق خود

  ».خازنان خود را بفرماید که در هیچ کاری نافرمانی تو نکنند. ه بوّابآنجا و ن

  إمْرأة مصریّه، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۳
زنی در نواحی مصر سی سال بر یک جای اقامت «: در تاریخ امام یافعی از یکی از مشایخ روایت کرده است که

  ».نخورد و هیچ نیاشامیدکرد که در سرما و گرما از آنجا نرفت، و در این سی سال هیچ 

  إمْرأة مصریّة أخری، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۴
در نـواحی مصـر زنـی : یکـی از ایـن طایفـه گفـت کـه«: و هم امام یافعی در کتاب روض الرّیاحني آورده است که

فتـاب و نه شب نشسـت و نـه روز و از آ. دیدم واله و حريان، سی سال بر دو پای ایستاده بود در زمستان و تابستان
  ».آمدندباران وی را پناهی نبود و مارها و ثعبانها گرد وی در می



 

۳۹۵  

  إمرأة خوارزمیّه، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۵
در خوارزم زنـی دیـدم کـه زیـادت از بیسـت «: و هم امام یافعی در تاریخ خود از یکی از علما نقل کرده که گفت

  ».سال هیچ نخورده بود و هیچ نیاشامیده

  بشیّه، رحمها اللّه تعاىلجاریۀ ح -۶۱۶
اول بـار کـه از بغـداد عزیمـت حـج «: فرموده است کـه قدّس اللّه تعاىل روحه شیخ محیی الدّین عبدالقادر گیالنی

شیخ عَدّی بن مُسـافر مـرا پـیش آمـد و وی نیـز جـوان بـود، . رفتمکردم بر قدم تجرید، و هنوز جوان بودم، تنها می
مـن نیـز بـر : گفـت. من بر قدم تجریـدم: میل صحبت داری؟ گفتم: گفت. ه مکهب: روی؟ گفتمکجا می: پرسید که

در بعضی از روزها دیدیم که جاریۀ حبشیّه پیدا شد بُرقع بسته و پیش من بیستاد و . قدم تجریدم، با هم روان شدیم
  .از عجم: از کجایی ای جوان؟ گفتم: پس گفت. نگریستتیزتیز در روی من می

: در این ساعت در بالد حبشـه بـودم، مـرا مشـاهده افتـاد کـه: چرا؟ گفت: گفتم. رنج افکندی امروز مرا در: گفت
. دانـمبر دل تو تجلی کرد و ترا عطا فرمـود آنچـه مثـل آن عطـا نفرمـود غـري تـرا از آنـان کـه مـن مـی تعاىل خدای

کـنم، و روان فطـار مـیمن امروز در صحبت شـمایم و امشـب بـا شـما ا: پس گفت. خواستم که ترا ببینم و بشناسم
چون شـب شـد، طبقـی از هـوا فـرود آمـد بـر آن شـش . رفت و ما در یک طرفوی در یک طرف وادی می. شد

هر شب بر من دو رغیف فرو می. أَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذی أکْرَمَنی و أَکْرَمَ ضَیْفی: رَغیف با سرکه و سبزی، آن جاریه گفت
بعد از آن سه ابریق آب فرود آمد، بیاشـامیدیم در لـذت و حـالوت . آمدآمد، امشب برای هر یک دو رغیف فرود 

چون به مکـه رسـیدیم، شـیخ . پس در آن شب از ما جدا شد و برفت. مانستباشد نمیبه آبی که بر روی زمني می
  .گفتند که وی بمردعَدّی را در طواف تجلی واقع شد که بیخود بیفتاد، چنانکه بعضی می

! زنده گردانـاد تـرا آن کـس کـه مريانیـده اسـت: گوید کهجاریه باالی سر وی ایستاده است و می ناگاه دیدم که آن
سبحان الّذی الیقوم الحادثات لتجلّی نور جاللـه اال بتثبیتـه و الیسـتقرّ الکائنـات لظهـور صـفاته الّـا بتأییـده، بـلْ 

  .الْباب الفُحولإخْتَطَفَتْ سُبُحاتُ قُدْسِه أبصار العقول و أَخذتْ نفحاتُ بهائه 
! ای عبـدالقادر: بعد از آن در طواف مرا تجلّیی واقع شد و از باطن خود خطابی شنیدم و در آخر آن با من گفتنـد

تجرید ظاهر را بگذار و تفرید توحید را الزم دار و از برای نفع مردمان بنشني که ما را بندگان خاص هستند که می
دانـم امـروز چـه نمـی! ای جوان: ناگاه آن جاریه گفت! قرب خود برسانیمخواهیم ایشان را بر دست تو به شرف 
اند، و چشم همۀ اولیا از اند و تا عنان آسمان مالیکه گرد تو درآمدهای زدهنشان است ترا که بر سر تو از نور خیمه

د از آن، آن جاریـه برفـت بع. انداند امیدوار شدهمقامهای خود در تو خريه مانده است و همه به مثل آنچه ترا داده
  ».و دیگر وی را ندیدیم

  امرأة اصفهانیّه، رحمها اللّه تعاىل -۶۱۷
روزی شیخ رابر باالی منرب استغراقی واقع شـد و «: گفته است که رضی اللّه عنه یکی از اصحاب شیخ عبدالقادر

هـا در پـای منـرب ها و طاقیههمۀ حاضران به موافقت شیخ دستار. دانستیک گرد از عمامۀ وی باز شد و وی نمی
دستارها و طاقیه: چون شیخ به حال خود بازآمد و سخن آخر کرد، عمامۀ خود را راست کرد و مرا گفت. انداختند

آن را بـه : شیخ گفـت. یک عِصابه باقی ماند که صاحب آن پیدا نبود. چنان کردم! ها را با اصحاب آنها باز گردان
  .من حريان ماندم. فی الحال ناپیدا شد. د انداختبه وی دادم، بر دوش خو! من ده

ها بنهادند ما را خواهری است بـه اصـفهان وی چون اهل مجلس عمامه: چون شیخ از منرب فرود آمد، با من گفت
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چون من آن را بر دوش خود انـداختم، وی از اصـفهان دسـت خـود را دراز کـرد و آن را . هم عِصابۀ خود را بنهاد
  ».برداشت

  مْرأة فارسیّه، رحمها اللّه تعاىلإ -۶۱۸
وقتهـا . وقتی زنی از شهر گلپایگان به شرياز آمده بود«: گفته است رحمه اللّه تعاىل شیخ نجیب الدّین علی بُزْغُش

بود و مـرا دسـت تنگـی روی نمـوده بـود و وی وقتی چند روز در خانۀ ما می. آمد و زنی باخرب بودبه خانۀ ما می
از حبوبـات، مثـل گنـدم و جـو، چیـزی  تعـاىل ا و ظرفی چند در خانه بود که اگـر وقتـی حـقّدانست آن حال رمی

بفرستادی در آن ظروف کردیمی و آن ظرفها تهی بـود و سـرهای آنهـا را پوشـیده بـودیم تـا پـاک بمانـد تـا وقـت 
، چرا از چون دست تنگی روی نموده است: آن زن پنداشت که مگر چیزی در آن ظرفها هست، مرا گفت. حاجت

چون تهی است چـرا سـرهای آنهـا پوشـیده : گفت. آنها تهی است: آنچه در این ظروف است قوت نسازی؟ گفتم
از آن تهـی اسـت : آن زن برخاست و سرهای آنها را برگرفت و گشاده گذاشت و گفت. تا پاک بماند: است؟ گفتم

  . که باز کرده باشد و گرسنه باشد که دهن بر هم نهاده است، چون سر آن گشاده باشد همچون دهنی باشد
پس قوت این ظروف غله . آن را قوت فرستد و قوت هر چیزی مناسب آن چیز برساند در وقت حاجت تعاىل حق

 پس چون آن زن این تصرف بکرد در حـال حـق. است، چون تهی شکمی وی ظاهر گردد پر غلّه و حبوب گردانند
  ».بود تعاىل رده شد و آن زن از اولیای خدایچندان گندم فرستاد که آن ظروف پر ک تعاىل

  ٭٭٭
به اتمام رسید و به اختتام انجامید کتاب نفحات االنس مـن حَضَـرات القـدس کـه مقصـود از آن شـرح اخـالق و 

خُطْـوَتَیْنِ «اند، و به دو گـام افعال و بیان مقامات و احوال گم رُوانی بود که به قدم صدق راه بادیۀ طلب را سرپده
انـد و مظهـر اسـمای نامتنـاهی گشـته، حکمـت در پی به کعبۀ مطلوب برده، مورد اخالق الهی شـده» وَصَلْتُ وَقَدْ

  .ایجاد عالم وجود ایشان است و مقصود از اظهار بنني و بنات آدم مقام کشف و شهود ایشان
ـــان ـــود دیدارش ـــد حـــق ب ـــه دی ـــومی ک ـــذا ق  حبّ

ــه ــود خفت ــتی خ ــا از هس ــف فن ــه در که ــدجمل  ان
 اینــد خورشــید جمــال خــود بــه گــلگرچــه اند

 یــابی انــدر فقــر یــک دینارشــان گرچــه ندیــد 
 از خـــدا خواهنـــد ســـرت ذات خـــود در ذات او
ــــت ــــان از ســــحاب مَکرُم ــــاران عرف ــــه ب  ریخت
 هـــر یکـــی را بـــا خـــود از ســـودای دل بازارهـــا
 یک دم از طوف درو دیوارشان منشني کـه هسـت

 ووصف و فعل خویش نیستذاتجزنفیکارشان
 

ـــب اسرارشـــانمحـــو با  شـــد در شـــهود ســـرّ غی
 لیــــک پندارنــــد خــــواب آلودگــــان بیدارشــــان
ـــــو انوارشـــــان ـــــه پرت  مشـــــرق و مغـــــرب گرفت
ـــان ـــک دینارش ـــم مال ـــراهیم اده ـــو اب  کـــس چ
ــان ــر استغفارش ــه ســاعت س ــود ســاعت ب ــن ب  ای
ــان ــفحۀ پندارش ــري از ص ــرف غ ــش ح ــته نق  شس
ــــان ــــی بازارش ــــت گرم ــــش شــــوق و محب  ز آت

ــتی از  ــایش از در و صــد پش ــانصــد گش  دیوارش
 چه بود که جـامی را کنـی در کارشـان؟! ای خدا

  

  رباعیّة فی تاریخ اتمامه
ــــــرام ــــــاس ک ــــــبس زانف ــــــخۀ مقت ــــــن نس  ای
 از هجـــــــرت خـــــــري بشـــــــر و فخـــــــر انـــــــام

 

 کــــز وی نفحــــات أُنســــت آیــــد بــــه مشــــام
 در هشتصــــد و هشــــتاد و ســــیم گشــــت تمــــام

 

  والحمدللّه علی األتمام، و الصّلوة
  ةعلی خري االنام و آله الربر

  الکرام، والسّالم
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ه بهـذا  کتبه أَقَلُّ تُرابِ أَقْدامِ الْفُقَراءِ محمّد بن عبدالکریم الحسینی، فی سنة ثالث و ثمانني و ثمانمائة، مناجیـاً ربـّ
  :الرّباعی

ــــــردان ــــــازم گ ــــــی نی ــــــون ب ــــــا رب ز دو ک  ی
 در راه طلـــــــــــب محـــــــــــرم رازم گـــــــــــردان

 

ـــــــــردان ـــــــــر ســـــــــرفرازم گ ـــــــــر فق  وز افس
ــــ ــــه ســــوی تســــت ب  ازم گــــردانزان ره کــــه ن

 

  


