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  )ع(ذکر ابن محمد  امام صادق

آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن عامل صديق، آن عالم تحقيق، آن ميوه دل اولياء، 

  . جعفرالصادق رضی اهللا عنه: آن جگرگوشه انبياء، آن ناقد علی، آن وارث نبی، آن عارف عاشق

ت کنيم کتابی جداگانه بايد ساخت اين کتاب شرح گفته بوديم که اگر ذکر انبياء و صحابه و اهل بي

اولياست که پس از ايشان بوده اند اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنيم که او نيز بعد از ايشان بوده 

و چون از اهل بيت بود و سخن طريقت او بيشتر گفته است و روايت از وی بيشتر آمده است . است

  . ايشان همه يکی اندکلمه ای چند از آن او بياوريم که 

. نه بينی که قومی که مذهب او دارند، مذهب دوازده امام دارند. چون ذکر او کرده شود از آن همه بود

  . يعنی يکی دوازده است و دوازده يکی

اگر تنها صفت او گويم، به زبان و عبارت من راست نيايد که در جمله علوم و اشارات و عبارات بی 

هم الهيآن .  قدوه جمله مشايخ بود، و اعتماد همه بر وی بود، و مقتدای مطلق بودتکلف به کمال بود، و

هم عباد را . را شيخ بود، و هم محمديان را امام، و هم اهل ذوق را پيشرو، و هم اهل عشق را پيشوا

هم صاحب تصنيف حقايق، هم در لطايف تفسير و اسرار تنزيل بی نظير بود، . مقدم، هم زهاد را مکرم

 از باقر رضی اهللا عنه بسيار سخن نقل کرده است و عجب دارم از آن قوم که ايشان خيال بندند که و

اهل سنت و جماعت را با اهل بيت چيزی در راه است که اهل سنت و جماعت اهل بيت را بايد گفت به 

مد ايمان دارد دانم آه آسی در خيال باطل مانده است، آن می دانم که هر که به مح ومن آن نمی. حقيقت

تا به حدی که شافعی در دوستی اهل بيت تا به حدی بوده . و به فرزندانش ندارد به محمد ايمان ندارد

است که به رفضش نسبت کرده اند و محبوس کردند و او در آن معنی شعری سروده است و يک بيت 

  : اين است

  لو کان رفضا حب آل محمد           فليشهد الثقالن انی رافض

اگر دوستی آل محمد رفض است گو جمله جن و انس گواهی دهيد به رفض من؛ : که فرموده است يعنی

. دانی آيد، می و اگر آل و اصحاب رسول دانستن از اصول ايمان نيست، بسی فضولی که به کار نمی

دانی وزرا  اگر اين نيز بدانی زيان ندارد، بلکه انصاف آن است که چون پادشاه دنيا و آخرت محمد ا می

بايد  بايد شناخت، و صحابه را به جای خود، و فرزندان او را به جای خود می او را به جای خود می

چنانگه از ابو حنيفه رضی . شناهخت تا سنی پاک باشی و با هيچ کس از پيوستگان پادشاهت کار نبود

  از پيوستگان پيغامبر صلی اهللا عليه که کدام فاضلتر؟: اهللا عنه پرسيدند
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از پيران صديق و فاروق و از جوانان عثمان و علی و اززنان عايشه از دختران فاطمه رضی : گفت

  . اهللا عنهم اجمعين

او در گوشه : وزير گفت. برو صادق را بيار تا بکشم: نقل است که منصور خليفه شبی وزير را گفت

اه کرده و اميرالمومنين را ای نشسته است و عزلت گرفته و به عبادت مشغول شده و دست از ملک کوت

  از کشتن وی چه فايده بود؟. از وی رنجی نه

  . وزير برفت بطلب صادق. هرچند گف سودی نداشت

  . چون صادق درآيد و من کاله از سر بردارم شما او را بکشيد: منصور غالمان را گفت

بنشانيد و خود منصور در حال برجست و پيش صادق باز دويد و در صدرش . وزير صادق را درآورد

  چه حاجت داری؟: پس منصور گفت. غالمان را عجب آمد. نيز به دوزانو پيش اوو بنشست

  . آنکه مرا پيش خود نخوانی و به طاعت خدای بگذاری: صادق گفت

درحال لرزه بر منصور افتاد و دواج بر سر در کشيد و . پس دستوری داد و به اعزازی تمام روانه کرد

  . بيهوش شد

  که آن چه حال بود؟: چون باز هوش آمد وزير پرسيد. سه نماز از وی فوت شدگويند 

چون صادق از در درآمد اژدهايی ديدم که با او بود که لبی به زبر صفه نهاد ولبی به زير صفه؛ : گفت

 و من از بيم اژدها ندانستم که. و مرا گفت به زبان حال اگر تو او را بيازاری تو را با اين صفه فروبرم

  . از وی عذر خواستم و چنين بيهوش شدم. گويم چه می

مرا پندی ده که دلم سياه !ای پسر رسول خدای: نقل است که يکبار داود طايی پيش صادق آمد و گفت

  . شده است

  . تو را به پند من چه حاجت است. تو زاهد زمانه ای! يا باسليمان: گفت

  . ضل است و پند دادن همه بر تو واجب استشما را بر همه خاليق ف! ای فرزند پيغمبر: گفت

ترسم که به قيامت جد من دست در من زند که حق متابعت من  من از آن می! يا ابا سليمان: گفت

اين کار به معاملت شايسته حضرت حق . نگزاردی؟ اين کار به نسبت صحيح و به نسبت قوی نيست

  . بود

ينت او از آب نبوت است و ترکيب طبيعت او از آنکه معجون ط! بار خدايا: داوود بگريست و گفت

داوود که باشد . اصل برهان و حجت، جدش رسول است و مادرش بتول است، او بدين حيرانی است

  . که به معامله خود معجب شود

بياييد تا بيعت کنيم و عهد بنديم که هر که : ايشان را گفت. نقل است که با موالی خود روزی نشسته بود
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  . ا در قيامت رستگاری يابد همه را شفاعت کنداز ميان م

  يا ابن رسول اهللا تو را به شفاعت ما چه حاجت که جدتو شفيع جمله خاليق است؟: ايشان گفتند

  . من بدين افعال خودم شرم دارم که به قيامت در روی جد خود نگرم: صادق گفت

: ثوری به درخانه وی آمد و گفتسفيان . نقل است که جعفر صادق مدتی خلوت گرفت و بيرون نيامد

  مردمان از فوايد انفاس تو محروم اند چرا عزلت گرفته ای؟

  . فسد الزمان و تغيراالخوان: آه اکنون چنين روی دارد:صادق جوابداد

  : و اين دو بيت را بخواند

داهب     س ال اب ام اء ذه ب الوف  ذه

ا    ودة والوف نهم الم شون بي  يف

  

آرب   ل و م ين مخاي اس ب  والن

و اربو قل شوة بعق  بهم مح

  

يا ابن رسول اهللا هذا من زی اهل : گفتند. نقل است که صادق را ديدند که خزی گرانمايه پوشيده بود

  . بيتک

هذا للحق و : گفت. کرد پالسی پوشيده بود که دست را خليده می. دست آن کس بگرفت و در آستين کشيد

  . هذا للخلق

زهد و کرم باطن و قرةالعين خاندانی؛ ولکن پس . اریهمه هنرها د: نقل است که صادق را گفتند

  . متکبری

من متکبر نيم، ليکن کبر کبريايی است، که من چون از سر کبر خود برخاستم کبريای او بيامد و : گفت

  . به کبر خود کبريايی نشايد کرد اما به کبريای او کبر شايد کرد. به جای کبر من بنشست

  عاقل کيست؟: نفه پرسيد کهنقل است که صادق از ابو حني

  . آنکه تمييز کند ميان خير و شر: گفت

  . بهايم نيز تمييز توانند کرد، ميان آنکه او را بزنند و آنکه او را علف دهند: صادق گفت

  . نزديک تو عاقل کيست: ابوحنيفه گفت

ز دو شر خير آنکه تمييز کند ميان دو خير و شر تا از دو خير خير الخيرين اختيار کند و ا: گفت

  . الشرين برگزيند

  . و او را نشناخت. تو بردی: آنکس در صادق آويخت که. نقل است که هميانی زر از يکی برده بودند

  . چند بود: صادق گفت

  . هزار دينار: گفت
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زر صادق باز برد و . پس از آن، آن مرد زر خود بازيافت. او را به خانه برد و هزار دينار به وی داد

  . ط کرده بودمغل: گفت

  . ماهرچه داديم باز نگيريم: صادق گفت

  آه او کيست؟: بعد از آن مرد از يکی پرسيد

  . جعفر صادق: گفتند

سوخته . گفت رفت  اهللا اهللا می نقل است که صادق روزی تنها در راهی می. آن مرد خجل شد و برفت

  . گفت ای بر عقب او مير فت و بر موافقت او اهللا اهللا می

  !اهللا جامه ندارم. جبه ندارم! اهللا: گفتصادق 

  . جعفر درپوشيد. در حال دستی جامه ای زيبا حاضر شد

  . در اهللا گفتن با تو شريک بودم، آن کهنه خود به من ده! ای خواجه: آن سوخته پيش رفت و گفت

  . صادق را خوش آمد و آن کهنه به او داد

  . به من بنمایخدای را : نقل است که يکی پيش صادق آمد و گفت

اما اين ملّّّت محّمد است که يکی فرياد ! آری: گفت. آخر نشنيده ای که موسی را گفتند لن ترانی: گفت

  . زند که لم اعبد ربًا لم ارة کند رای قلبی ربی، ديگری نعره می می

باز . فروبردآب او را . او را ببستند و در دجله انداختند. او را ببنديد و در دجله اندازيد: صادق گفت

  . الغياث، الغياث!يا ابن رسول اهللا: گفت. برانداخت

  . فرو برش! ای آب: صادق گفت

  . الغياث، الغياث! يابن رسول اهللا! گفت. فرو برد، باز آورد

  . فرو بر: گفت

! ياابن رسول اهللا: گفت چون برمی آورد می. برد گفت که فرو بر، فرو می همچنين چند کرت آب را می

چون از همه نوميد شد و وجودش همه غرق شد و اميد از خاليق منقطع کرد اين نوبت .  الغياثالغياث،

  . الهی الغياث، الغياث: که آب او را برآورد گفت

  . او را برآريد: صادق گفت

  . حق را بديدی: پس گفت. برآوردند و ساعتی بگذشت تا باز قرار آمد

چون به کلی پناه بدو بردم و مضطر شدم روزنه . دمبو زدم در حجاب می تا دست در غيری می: گفت

جستم بديدم و تا اضطرار نبود آن نبود که امن  آنچه  می. ای در درون دلم گشاده شد؛ آنجا فرونگريستم

  . يجيب المضطر اذا دعاه
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اکنون آن روزنه را نگاه دارد که جهان خدای بدانجا . گفتی کاذب بودی تا صادق می: صادق گفت

  . فروست

  . هر که گويد خدای بر چيزست يا در چيزست و يا از چيزست او کافر بود: و گفت

  . هرآن معصيت بنده را به حق نزديک گرداند که اول آن ترس بود و آخر آن عذر: و گفت

هر آن طاعت که اول آن امن بود و آخر آن عجب آن طاعت بنده را ا زخدای دور گرداند : و گفت

  عاصی با عذر مطيع زيرا که در اين معنی بنده را به حق نزديک گرداند مطيع با عجب عاصی است و

درويش صابر که توانگر را دل به کيسه : گفت. درويش صابر فاضلتر يا توانگر شاکر: از وی پرسيدند

  . بود و درويش را با خدای

  . و گفت عبادت جز به توبه راست نيايد که حق تعالی توبه مقدم گردانيد برعبادت

  .  قال اهللا تعالی التائبون العابدونکما

و خدای را ياد کردن به حقيقت آن بود . ذکر توبه در وقت ذکر خدای غافل ماندن است از ذکر: و گفت

  . که فراموش کند در جنب خدای جمله اشيا را به جهت آنکه خدای او را عوض بود از جمله اشياء

 خاص گردانم به رحمت خويش هرکه را خواهم .يختص برحمته من يشاء: در معنی اين آيت: و گفت

  . واسطه و علل واسباب از ميان برداشته است تا بدانند که عطاء محض است

مومن آن است که ايستاده است با نفس خويش و عارف آن است که ايستاده است با خداوند : و گفت

  . خويش

که مجاهده کند با نفس برای خداوند هرکه مجاهده کند به نفس برای نفس به کرامات برسد و هر: و گفت

  . برسد به خداوند

  . الهام از اوصاف مقبوالن است و استدالل ساختن که بی الهام بود از عالمت راندگان است: و گفت

  . مکر خدای در بنده نهانتر است از رفتن مورچه در سنگ سياه به شب تاريک: و گفت

وگفت سر معاينه آنگاه مرا مسلم شد آه رقم . حمودعشق جنون الهی است نه مذموم است نه م: و گفت

  ديوانگی بر من آشيدند

و گفت از صحبت پنج آس حذر آنيد،يكی از . از نيکبختی مرد است که خصم او خردمند است: و گفت

  دروغگوی آه هميشه

 با وی در غرور باشی؛ دوم احمق که آن وقت که سود تو خواهد زيان تو بود و نداند؛ سوم بخيل که

بهترين وقتی از تو ببرد؛ چهارم بددل که در وقت حاجت تو را ضايع گذارد؛ پنجم فاسق که تو را به 

  . يک لقمه بفروشد و به کمتر از يک لقمه
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  آن چيست کمتر از يک لقمه؟: گفتند

  . طمع در آن: گفت

افيت آن ع. بهشت عافيت است و دوزخ بالست. حق تعالی را در دنيا بهشت است و دوزخ است: و گفت

  . است که کارخود را خدای گذاری و دوزخ آن است که کار خدای با نفس خويش گذاری

اگر صحبت اعدا مضر بودی اوليا را به آسيه ضرری رسيدی از . من لم يکن له سر فهو مضر: و گفت

فرعون، و اگر صحبت اوليا نافع بودی اعدا را منفعتی رسيدی از زن نوح و زن لوط را، ولکن بيش 

  . و سخن او بسيار است، تاسيس چند کلمه گفتيم و ختم کرديم. ز قبضی و بسطی نبودا

  

  ذکراويس القرنی رضی اهللا عنه

اويس قرنی رضی : آن قبله تابعين، آن قوه اربعين، آن آفتاب پنهان، آن هم نفس رحمان، آن سهيل يمنی

ستايش کسی  که . ابعين باحسان و عطفاويس القرنی خير الت: اهللا عنه، قال النبی صلی اهللا عليه و سلم

به زبان من کجا راست آيد؟ گاه گاه . و نفس او نفس رب العالمين بود. ستاينده او رحمه للعالمين بود

يعنی . خواجه انبيا عليهم السالم روی سوی يمن کردی و گفتی انی الجد نفس الرحمن من قبل اليمن

فردای قيامت حق تعالی هفتاد هزار : گفت که) ع( انبيايابم و باز خواجه نسيم رحمت از جانب يمن می

فرشته بيافريند در صورت اويس تا اويس را در ميان ايشان به عرصات برآورند و به بهشت رود تا 

که چون در سرای دنيا حق را . هيچ آفريده، اال ماشاء اهللا واقف نگردد که در آن ميان اويس کدام است

داشت تا در آخرت نيز از چشم اغيار  کرد و خويش را از خلق دور می در زير قبه تواری عبادت می

فردا خواجه انبيا : و در اخبار غريب آمده است که. محفوظ ماند که اوليائی تحت قبايی اليعرفونم غيری

که را : عليه السالم در بهشت از حجره خود بيرون آيد چنانکه کسی مر کسی را طلب کند خطاب آيد که

  . اويس را:  گويدکنی؟ طلب می

  . رنج مبر که چنانکه در دار دنيا وی را نديدی اينجا نيز هم نبينی: آواز آيد که

  . فی مقعد صدق: الهی کجاست؟ فرمان رسد که: گويد

  . مرا نبيند: گويد

  بيند، تو را چرا ببيند؟ کسی که ما را می: فرمان رسد 

دی است که به عدد موی گوسفندان ربيعه و مضر در امت من مر: باز خواجه انبيا گفت عليه السالم که

  . او را در قيامت شفاعت خواهد بود

  . و چنين گويند که در عرب هيچ قبيله را چندان گوسفند نبود که اين دو قبيله را
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  اين که باشد؟: صحابه گفتند

  . بنده ای از بندگان خدای. عبد من عبيد اهللا: گفت

  ت؟نامش چيس. ما همه بندگانيم: گفتند

  . اويس: گفت

  او کجا بود؟: گفتند

  . به قرن: گفت

  او تو را ديده است؟: گفتند

  . به ديده ظاهر نديده است: گفت

  چنين عاشق تو، و او به خدمت تو نشتافته است؟! عجب: گفتند

که پيرمادری دارد عاجزه ای است . از دو سبب، يکی از غلبه حال؛ دوم از تعظيم شريعت من: گفت

به روز اويس اشتروانی کند و مزد آن بر نفقات .  به چشم به خلل و دست و پای سست شدهايمان آورده

  . خود و مادر خود خرج کند

  ما او را ببينيم؟: گفتند

اما فاروق و مرتضی را گفت رضی اهللا عنهم که شما او . صديق را گفت تو او را در عهد خود نبينی

وی چپ وی و برکف دست وی چندانکه يک درم سفيد و وی مردی شعرانی است و بر پهل. را ببينيد

چون او را دريابيد از من سالمش رسانيد و بگوييد تا امت مرا دعا . است و آن نه سفيدی برص است

  . گويد

  . احب االولياء الی اهللا االتقياءاالخفياء:گفت)ص(باز خواجه انبيا 

  . يابيم ما اين در خويشتن می! يا رسول اهللا: بعضی گفتند

  . قدم بر قدم او نهيد. او را اويس گويند. شتر وانی است به يمن: سيد انبياءعليه السالم گفت

مرقع تو به که ! يا رسول اهللا: نقل است که چون خواجه انبيا را عليه السالم وفاة نزديک رسيد گفتند

  دهيم؟

  . به اويس قرنی: گفت

يا :  کوفه آمدند فاروق در ميان خطبه گفتچون فاروق و مرتضی از بعد وفاة مصطفی عليه السالم به

  . ای اهل نجد، برخيزيد. اهل نجد قوموا

  از قرن کسی در ميان شما هست؟: گفت. برخاستند

  . بلی: گفتند
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  . فاروق رضی اهللا عنه خبر اويس از ايشان پرسيد. قومی را بدو فرستادند

  . دانيم نمی: گفتند

  دانيد؟ مگر شما او را نمی. اف نگويدصاحب شرع مرا خبر داده است و او گز: گفت

  . هو احقر شانا من ان يطلبه اميرالمومنين: يکی گفت

ديوانه ای احمق است و از خلق وحشی . او از آن حقيرتر است که اميرالمومنين او را طلب کند: گفت

  . باشد

  کجاست؟. کنيم گفت او را طلب می

شوريده ای . دارد تا شبانگاه نانش دهيم ر نگاه میدر آن وادی اشت. در وادی عرنه يحمی االبل: گفتند

. در آبادانيها نيايد، و با کسی صحبت ندارد، و آنچه مردمان خورند او نخورد، غم و شادی ندارد. است

  . چون مردمان بخندند او بگريد، و چون بگريند او بخندد

  . طلبيم او را می: گفت

، او را بديدند در نماز و حق تعالی ملکی را بدو پس فاروق و مرتضی رضی اهللا عنهما، آنجا شدند

چون سالم باز . چون بانگ حرکت آدمی بيافت، نماز کوتاه کرد. داشت گماشته تا اشتران او را نگاه می

  چيست نام تو؟»مااسمک«: فاروق گفت. او جواب داد. داد فاروق برخاست و سالم کرد

  . بنده خدای: گفت. عبداهللا: قال

  تو را نام خاص چيست؟. ان خداييمهمه بندگ: گفت

  . اويس: گفت

  . بنمای دست راست: گفت

که رسول : بوسه داد دست او را و گفت. آن سپيدی که رسول عليه السالم نشان کرده بود بديد. بنمود

  . گفته است که امتان مرا دعا کن. عليه السالم تو را سالم رسانيده است

من : فاروق گفت. ان که بر روی زمين از تو عزيزتر کسی نيستتو اوليتری به دعا گفتن مسلمان: گفت

  . تو وصيت رسول عليه السالم به جای آور. کنم خود اين کاری می

  . بنگر نبايد که آن ديگری بود: گفت يا عمر

  . پيغمبر تو را نشان کرده است: گفت

  . مرقع پيغمبر به من دهيد تا دعا کنم: پس اويس گفت

  . بپوش و دعا کن: پس گفتند. دندايشان مرقع بدو بدا

  . صبر کنيد تا حاجت بخواهم: گفت
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الهی اين : از بر ايشان دور دور برفت و آن مرقع فرو کرد و روی بر خاک نهاد و می گفت. در نپوشيد

و رسول فاروق . پيغمبرت حواله اينجا کرده است. مرقع در نپوشم تا همه امت محمد را به من نبخشی

  . هلی همه کار خويش کردند، کنون کار تو مانده استا. و مرتضی است

  . همه را خواهم! نه: گفت می. چندينی به تو بخشيدم، مرقع درپوش: خطاب آمد که

  . نه همه خواهم: گفت می. مرقع بپوش. باز خطاب آمد که چندين هزار ديگر به تو بخشم

  . بپوشچندين هزار هزار ديگر به تو بخشم مرقع : آمد که باز خطاب می

برفتند تا او . شنود تا صحابه را صبر نبود گفت و می همچنان در مناجات می. می گفت همه را خواهم

آه، چرا آمديد؟ اگر اين آمدن شما نبودی : را در چه کار است بدو رسيدند تا اويس ايشان را بديد گفت

  . صبر بايست کرد. مرقع در نپوشيدمی تا همه امت محمد را بنخواستمی

گليمی اشتری خود  فراگرفته و سر و پای برهنه توانگری هژده هزار عالم در تحت . وق او را ديدفار

کيست که اين خالفت از ما بخرد : گفت. فاروق از خويشتن و از خالفت خود دلش بگرفت. آن گليم ديد

  به گرده ای؟

خريد و فروخت در . يردفروشی؟ بينداز تا هرکه را ببابد برگ چه می. کسی که عقل ندارد: اويس گفت

  ميان چه کار دارد؟

کار چندين هزار مسلمان ضايع نتوان . چيزی که از صديق قبول کرده ای: تا صحابه فرياد برآوردند که

  . گذاشت؛ که يک روز عدل تو بر هزار ساله عبادت شرف درد

امت محمد عليه به عدد موی شتر وگاو و گوسفند ربيعه و مضر از : پس اويس مرقع در پوشيد و گفت

  . السالم بخشيدند از برکات اين مرقع

اما خاصيت اويس . اينجا تواند بود که کسی گمان برد که اويس از فاروق در پيش بود و نه چنين است

چنانکه خواجه انبيا عليه السالم در پيرزنان . خواست فاروق آن همه داشت، تجريد نيز می. تجريد بود

  . ياد داريدمحمد را به دعا : زد که می

  يا اويس چرا نيامدی تا مهتر را بديدی؟: فاروق گفت. پس مرتضی خاموش بنشست

  آنگاه شما ديديت؟: گفت

  !بلی: گفتند

  مگر جبه او را ديديد؟ اگر شما او را ديديد بگوييد تا ابروی او پيوسته بود يا گشاده؟: گفت

شما دوست : گفت. ود نشان بازنتوانستند دادچندان او را ديده بودند، اما از هيبت که او را ب! ای عجب

  محمد هستيد؟
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  . هستيم: گفتند

اگر در دوستی درست بوديت چرا آن روز که دندان مبارک او شکستند به حکم موافقت دندان : گفت

  . خود نشکستيد، که شرط دوستی موافقت است

ت ناديده موافقت کردم که من او را به صور! گفت. يک دندان در دهان نداشت.  پس دندان خود بنمود

  . موافقت از دين است

بدانستند که منصب موافقت و ادب منصبی ديگر است که رسول را . پس هر دو را رقت جوش آورد

  . بايست آموخت نديده بود و از وی می

  . يا اويس مرا دعايی بکن: پس فاروق گفت

. اللهم اغفرللمومنين و المومنات. گويم در ايمان ميل نبود، دعا کرده ام و در هر نماز تشهد می: گفت

پس فاروق . اگر شما ايمان به سالمت به گور بريد خود شما را دعا دريابد و اگر نه من دعا ضايع نکنم

اگر به جز از خدای هيچ : گفت. شناسم: خدای را شناسی؟ گفت! يا عمر: گفت. مرا وصيتی کن: گفت

اگر : گفت. داند: گفت. داند خدای تو را می! يا عمر: گفت. زيادت کن: گفت. کس ديگر نشناسی تو را به

  . به جز خدای کس ديگر تو را نداند تو را به

: گفت. اويس دست در گريبان کرد و دو درم برآورد. باش تا چيزی بياورم برای تو: پس فاروق گفت

اين بخورم، آنگاه کنی که من چندان بزيم که  اگر تو ضمان می. من اين را از اشتربانی کسب کرده ام

  . ديگر بستانم زمانی بود

آنگاه آنجا ما را ديدار بود که بازگشتی نبود، . رنجه گشتيد، بازگرديد که قيامت نزديک است: پس گفت

  . که من اکنون به ساختن زاد راه قيامت مشغولم

داشت،  ن نمیسر آ. چون اهل قرن از کوفه بازگشتند اويس را حرمتی و جاهی پديد آمد در ميان ايشان

: هرم گفت. از آنجا بگريخت و به کوفه شد و بعد از آن کسی او را نديد اال هرم بن حيان رضی اهللا عنه

به کوفه . چون آن حديث بشنودم که درجه شفاعت اويس تا چه حد است آرزوی وی بر من غالب شد

شست وی را  امه میکرد و ج برکنار فرات وضو می. رفتم و او را طلب کردم تا وی را بازيافتم

خواستم تا دستش . سالم کردم و جواب داد و در من نگريست. بشناختم که صفت او شنيده بودم

  رحمک اهللا يا اويس و غفرلک، چگونه ای؟: گفتم. فراگيرم، دست نداد

از دوستی من و از رحمت که مرا بر وی آمد از ضعيفی حال وی اويس نيز . گريستن بر من افتاد

  چگونه ای ای برادر من و تو را که راه نمود به من؟. و حياک اهللا يا هرم بن حيان: گفت. بگريست

  نام من و پدر من چون دانستی؟ و مرا به چه شناختی هرگز ناديده؟: گفتم
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آنکه هيچ چيز از علم و خبر وی بيرون نيست مرا خبر داد و روح من روح . نبانی العليم الخبير: گفت

  . ومنان با يکديگر آشنا باشد، اگر چه يکديگر را نديده باشندتو را بشناخت که روح م

اخبار وی از ديگران . من وی را درنيافته ام: گفت. مرا چيزی روايت کن از رسول عليه السالم: گفتم

شنيده ام، و نخواهم که راه حديث بر خويش گشاده کنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم که مرا 

  . پردازم بدين نمیخود شغل هست که 

  . آيتی بر من خوان تا از تو بشنوم: گفتم

  : پس دست من بگرفت و گفت

گويد خدای جل جالله و ما خلقت  چنين می: پس گفت. و زار بگريست. اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

الحق ولکن الجن و االنس اال ليعبدون وما خلقنا السماء و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما اال ب

پنداشتم که عقل ازو . آنگاه يک بانگ بکرد. برخواند. تا اينجا که انه هوالعزيز الرحيم. اکثرهم اليعلمون

  . زايل شد

  چه آورد ترا اينجا؟!ای پسر حيان: پس گفت

من هرگز ندانستم که کسی خدای را بشناخت و به هيچ : گفت. گفتم تا با توانس گيرم و به تو بياسايم

مرگ را : اويس گفت. مرا وصيتی کن: هرم گفت.  انس تواند گرفت و به کسی ديگر بياسودچيز ديگر

زير بالين دار، چون که بخفتی و پيش چشم دار، که برخيزی و در خردی گناه منگر در بزرگی آن نگر 

که در وی عاصی شوی که اگر گناه خرد داری، خداوند را خرد داشته باشی و اگر بزرگ داری 

  . ا بزرگ داشته باشیخداوند ر

  . کجا فرمايی که مقام کنم: هرم گفت

  . به شام: گفت

  . آنجا معيشت چگونه بود: گفتم

  . اف از اين دلها که شک برو غالب شده است پند نپذيرد: اويس گفت

  . مرا وصيتی ديگر کن: گفتم

سی عمران بمرد، داود پدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهيم خليل بمرد، مو! يا پسر حيان: گفت

خليل خدای بمرد، محمد رسول اهللا بمرد، ابوبکر خليفه وی بمرد،عمر برادرم بمرد و دوستم بمرد وا 

  . عمراه واعمراه

  . رحمک اهللا عمر، نمرده است: گفتم

  . حق تعالی مرا خبر داد از مرگ وی: گفت
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  . من و تو از جمله مردگانيم: پس گفت

وصيت اين است که کتاب خدای و راه اهل صالح فراپيش : بگفت و گفتو صلوات داد و دعايی سبک 

گيری، يک ساعت از ياد مرگ غافل نباشی، و چون با نزديک قوم و خويش رسی ايشان را پند ده و 

نصيحت از خلق خدای باز مگير، يک قدم پای از موافقت جماعت کشيده مدار که آنگاه بی دين شوی و 

  . ندانی و در دوزخ افتی

نيز تو مرا بينی و نه من تو را و مرا به دعا ياد دار . رفتی يا هرم بن حيان: و دعايی چند بگفت و گفت

  . که من نيز تو را ياد دارم و تو از اين جانب برو تا من از آن جانب بروم

من . گريست و مرا به گريستن آورد خواستم تا يک ساعتی با وی بروم، نگذاشت و بگذشت و می: گفت

نگريستم تا به کوی فروشدو نيزش از آن پس خبری نيافتم و گفت بيشتر سخن که با من  قفای او میاز 

  . گفت، از اميرين بود

چون . در نماز بامداد بود. فاروق و مرتضی رضی اهللا عنهما و ربيع خثيم گويد برفتم تا اويس را بينم

 همچنان از جای برنخاست تا نماز پيشين درنگی کردم،. فارغ شد گفتم صبر کنم تا از تسبيح بازپردازد

شب . و هيچ نخورد و نخفت. حاصل سه شبانه روز از نماز برنخاست. بگزارد و نماز ديگر بکرد

به ! خداوندا: گفت. در حال با حق به مناجات آمد. خواب در چشمش آمد. داشتم چهارم او را گوش می

  . ر خوارگيرم از چشم بسيار خواب و از شکم بسيا تو پناه می

  . مرا اين بسنده است: گفتم

يک شبی . آرند که در همه عمر خويش هرگز شب نخفت اويس را می. او را تشويش ندادم و بازگرديدم

  . و ديگر شب گفتی هذه ليلة السجود. هذه ليلة القيام وديگر شب گفتی هذه ليلة الرکوع:گفتی

  . ب به سجودیيک شب به قيامی بسر بردی، و يک شب به رکوعی، و يک ش

ما خود هنوز يکبار سبحان : گفت. داری شبی بدين درازی بر يک حال گفتند يا اويس چون طاقت می

کنم  اين از آن می. خود سه بار تسبيح گفتن سنت است. ربی االعلی نگفته باشيم در سجودی که روز آيد

  . خواهم که مثل عبادت آسمانيان کنم که می

  از چيست؟خشوع در نم: از وی پرسيدند

  . آنکه اگر نيزه بر پهلوش زنند در نماز خبرش نبود: گفت

  . چونی: گفتند

  چگونه باشد کسی که بامداد برخيزد و نداند که شبانگاه خواهد زيست يا نه؟: گفت

  کار چگونه است؟: گفتند
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  . آه از بی زادی و درازی راه: گفت

. ها و زمينها از تو به نپذيرند تا باورش نداریاگر تو خدايرا تعالی پرستش کنی به عبادة آسمان: و گفت

ايمن نباشی بدانچه تو را فراپذيرفته است و فارغ نبينی خويش را تا : گفت. چگونه باورش داريم: گفتند

  . در پرستش او به چيزی ديگرت مشغول نبايد بود

 خوردن و  طعام خوش: هر که سه چيز را دوست دارد دوزخ بدو از رگ گردنش نزديکتر بود: گفت

  . لباس نيکو پوشيدن و با توانگران نشستن

سی سال است که گوری فرو کرده . رضی اهللا عنه که دراين نزديکی تو مردی است: اويس را گفتند

  . گريد و نه به شب قرار گيرد و نه به روز است و کفنی درآويخته و بر سر آن نشسته است و می

  . ينممرا آنجا بريد تا او را بب: اويسی گفت

بدو . او را ديد زرد گشته و نحيف شده و چشم از گريه در مغاک افتاده. اويس را نزديک او بردند

يا فالن شغلك القبر عن اهللا ای مرد سی سال است تا گور و کفن تو را از خدای مشغول کرده است :گفت

ر او آن آفت در خويش آن مرد به نو. و بديد هر دو باز مانده ای و اين هر دو بت راه تو آمد ه است

اگر گور و کفن حجاب خواهد . بديد، حال بر او کشف شد، نعره ای بزد و در آن گور افتاد و جان بداد

  . بود حجاب ديگران بنگر که چيست و چندست

بر راه يک . روز چهارم بامداد بيرون آمد. نقل است که اويس يکبار سه شبانه روز هيچ نخورده بود

. روی بگردانيد تا گياه از زمين برچيند و بخورد. از آن کسی افتاده باشد: گفت. وددينار زر افگنده ب

. مگر از کسی ربوده باشد: گفت. گرده گرم در دهان گرفته پيش وی بنهاد. آمد نگاه کرد، گوسفندی می

 بنده بستان روزی خدای از. من بنده آن کسم که تو بنده اويی: گفت. گوسفند به سخن آمد. روی بگردانيد

  . خدای

  . گفت دست دراز کردم تا گرده برگيرم، گرده در دست خويش ديدم گوسفند ناپديد شد

در ابتدا شيخ ابوالقاسم گرگانی را رضی اهللا عنه ذکر آن . محامد او بسيار است و فضايل وی بی شمار

: ست که گفتوسخن او. ايشان دانند قدر ايشان!گفته است اويس، اويس، اويس مدتی که می. بوده ست

  . هرکه خدای را شناخت هيچ چيز بر او پوشيده نيست. من عرف اهللا اليخفی عليه شیء

  . دگر معنی آن است که هر که بشناخت تا شناسنده کيست

ديگر معنی آن است که هر که اصل بدانست فروع دانستن آسان بودش که به چشم اصل در فروع 

  . نگرد

ی بتوان شناخت که عرفت ربی بربی پس هرکه خدايرا به خدای ديگر معنی آنست که خدايرا به خدا
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  . داند داند همه چيز می

سالمت در تنهايی است و تنها آن بود که فرد بود در وحدت و » السالمة فی الوحدة«و سخن اوست که 

اگر تنها به صورت گيری درست نبود که . وحدت  آن بود که خيال غير درنگنجد تا سالمت بود

  . حديث است. ابعد من االثنينالشيطان 

يعنی برتو باد که دايم دل حاضر داری تا غير در . بر تو باد به دل تو. عليک بقلبک: و سخن اوست که

  . او راه نيابد

طلبت الرفعة فوجدته فی التواضع و طلبت الرياسة فوجدته فی نصيحة الخلق و : و سخن اوست که

خر فوجدته فی الفقر و طلبت النسبة فوجدته فی التقوی و طلبت المروة فوجدته فی الصدق وطلبت الف

طلبت الشرف فوجدته فی القناعة و طلبت الراحة فوجدته فی الزهد و طلبت االستغناء فوجدته فی التوآل 

  . معانی اين سخنها معلوم است و مشهود

ت کرديم تا او را آخر از وی درخواس. نقل است که همسايگان او گفتند ما او را از ديوانگان شمرديمی

و يک سال و دو سال بسرآمدی که او را وجهی نبودی که بدان . خانه ای ساختيم بر در سرای خويش

طعام او آن بودی که گاه گاه استه خرما برچيدی و شبانگاه بفروختی و در وجه قوت . روزه گشادی

 بدان گشادی و اگر صرف کردی و بدان افطار کردی و اگر خرما خشک يافتی نگاه داشتی تا روزه

و جامه وی خرقه کهنه بود که از . خرما خشک بيشتر يافتی استه خرما بفروختی و به صدقه بدادی

کار نفس خدايی از ميان چنين ! عجبا. ساختی مزبلها برچيدی و پاک بشستی و برهم دوختی و با آن می

به هر محلتی که فروشدی جائی برآيد وقت نماز اول بيرون شدی و پس از نماز خفتن بازآمدی و 

خردتر برداريد تا پای من شکسته و خون . ساقهای من باريکست: گفتی. کودکان وی را سنگ زدندی

  . آلوده نشود تا از نماز بازنمانم که مرا غم نماز است، نه غم پای

 عنه در آخر عمر چنين گفتند که سفيدی برو پديد آمد و آن وقت برموافقت اميرالمومنين علی رضی اهللا

عاش وحيدا ومات شهيدا رضی اهللا عنه بدانکه قومی باشند که . کرد تا کشته شد در صفين حرب می

ايشان را اويسان گويند ايشان را به پير حاجت نبود که ايشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد بی 

يافت،   ازو میاگرچه به ظاهرا خواجه انبيا را نديد اما پرورش. واسطه غيری چنانکه اويس را داد

و اين عظيم عالی مقامی است تا که را آنجا رسانند . بود پرورد و حقيقت هم نفس می نبوت  او رامی

  . ذلک فضل اهللا يوتيه من يشاءاهللا ذوالفضل العظيم. واين دولت روی به که نمايد

  

  ذکر حسن بصری رحمة اهللا عليه 
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لم، آن خالصه ورع و حلم، آن سبق برده به آن پروده نبوت، آن خو کرده فتوت، آن کعبه عمل و ع

صاحب صدری، صدر سنت، حسن بصری رضی اهللا عنه، مناقب او بسيار است و محامد او بی شمار 

صاحب علم و معامله بود، و دايم خوف و حزن حق او را فراگرفته بود و مادر او از موالی ام . است

ام سلمه رضی اهللا عنها پستان در . يه آمدیچون مادرش به کاری مشغول شدی حسن در گر. سلمه بود

چندان هزار برکات که حق ازو پديد آورد، . قطره ای چند شير پديد آمدی. دهانش نهادی تا او بمکيدی

  . همه از اثر شير ام سلمه بود

. نقل است که حسن طفل بود، يک روز از کوزه پيغامبر عليه السالم آب خورد، در خانه ام سلمه

  اين آب که خورد؟: پيغامبر گفت

  . چندان که از اين آب خورد علم من به او سرايت کند: گفت. حسن: گفتند

پيغامبر . نقل است که روزی پيغامبر عليه السالم به خانه ام سلمه درآمد، حسن را در کنار وی نهادند

  . هرچه يافت از برکات دعای او يافت. عليه السالم بدو دعا کرد

او را . سموه حسنا فانه حسن الوجه: گفت. ر وجود آمد او را پيش عمر آوردندنقل است که چون حسن د

  . کنيد که نيکوروی است»حسن «نام 

ام سلمه رضی اهللا عنها پرورش و تعهد او قبول کرد، به حکم شفقتی که بر وی برد شيرش پديد آمد تا 

تا چنان شد که صد و . ای خلق گرداناو را مقتد! خداوندا. اللهم اجعله اماما يقتدی به: گفتی پيوسته می

سی تن را از صحابه دريافته بود و هفتاد بدری را يافته، و ارادات او به علی بوده است رضی اهللا 

عنهما، و در علوم رجوع باز او کرده است و طريقت ازو گرفت، و ابتدای توبه او آن بود که او گوهر 

رت روم کردی، و با اميران و وزيران قيصد ستد و داد او را الحسن اللولوئی گفتندی، تجا. فروش بود

ما به : وقتی به روم شد و نزديک وزير رفت و ساعتی سخن گفت وزير گفت. کردی رضی اهللا عنه

  . جايی خواهيم شد اگر موافقت کنی

  . کنم حکم تراست، موافقت می: گفت

ون به صحرا رسيدند حسن خيمه ای چ. بفرمود تا اسبی برای حسن بياوردند تا با وزير بنشست وبرفتند

حسن به يکسو بايستاد . ديد از ديبای رومی زده با طناب ابريشم و ميخهای زرين در زمين محکم کرده

همه آلت حرب پوشيده، گرد آن خيمه درگشتند و چيزی بگفتند و . و آنگاه سپاهی چند گران بيرون آمدند

گرد آن خيمه درگشتند و چيزی بگفتند .  در رسيدند-   قرب چهارصد-آنگاه فيلسوفان و دبيران . برفتند

بعد از آن سيصد از پيران نورانی با محاسنهای سفيد روی به خيمه نهادند و گرد آن خيمه . و برفتند

 هر يکی طبقی از - زيادت از دويست -پس از آن کنيزکان ماهروی . درگشتند و چيزی بگفتند و برفتند
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آنگاه قيصر و وزير جنگ در . د خيمه بگشتند و چيزی بگفتند و برفتندزر و سيم و جواهر برگرفته گر

  . خيمه شدند و بيرون آمدند و برفتند

. با خود گفتم اين چه حالست، چون فرود آمديم من از او پرسيدم. من متحير و عجب بماندم: حسن گفت

لوم کامل و در ميدان گفت قيصر روم را پسری بود که ممکن نبود به جمال او آدميی، و در انواع ع

و پدر عاشق او، به صدهزار دل، ناگاه بيمار شد و جمله اطبای حاذق در معالجه او . مردانگی بی نظير

. هر سال يکبار به زيارت او بيرون شوند. درآن خيمه به گور کردند. عاقبت وفات کرد. عاجز آمدند

ما از اين حال که تو را پيش !  زادهای ملک: اول سپاهی بی قياس گرداگرد خيمه در گردند و گويند

اما اين حال که تو را . آمدست اگر به جنگ راست شدی ما همه جانها فدا کرديمی تا تورا باز ستدمانی

  . توانيم کرد، و مبارزت نتوان کرد پيش آمدست از دست کسی است که با او به هيچ روی کارزار نمی

اين حال کسی کرده است که به : يران پيش روند و گويندآنگاه فيلسوفان و دب. اين گويند و بازگردند

دانش و فيلسوفی و علم و خرده شناسی بااو هيچ نتوان کرد که همه حکمای عالم در پيش او عاجزاند و 

همه عالمان در جنب علم او جاهل، و اگر نه تدبيرها کرديمی و سخنها گفتيمی که در آفرينش همه 

  . عاجز از آن شدندی

اين حال که ! ای پادشاه زاده: آنگاه پيران به حرمت به شکوه پيش روند و گويند.  و بازگردنداين گويند

تو را پيش آمده است اگر به شفات پيران راست آمدی ما همه شفاعت و زاری کرديمی وتو را آنجا 

  . اما اين حال تو را از کسی پيش آمده است که شفاعت هيچ بنده سود ندارد. نگذاشتيمی

آنگاه آن کنيزکان ماهروی با طبقهای زر و جواهر پيش روند و گرد خيمه بگردند . گويند و برونداين ب

اين حال که تو را پيش آمده است اگر به مال و جمال راست آمدی ما همه !  ای قيصر زاده: و گويند

سی پيش آمده خود را فدا کرديمی و مالهای عظيم بداديمی و تو را نگذاشتيمی اما اين حال تو را از ک

  . است که آنجا مال و جمال را اثری نيست

  : پس قيصر با وزير بزرگ در خيمه رود و گويد. اين گويند و بازگردند

بدان ای چشم و چراغ پدر، و ای ميوه دل پدر، و ای جگرگوشه پدر به دست پدر چيست؟ پد برای تو 

ورد و صاحب جماالن و مال و نعمتهای لشکر گران آورد و فيلسوفان و پيران و شفيعان و رای زنان آ

اگر بدين همه کاری برآمدی پدر هر چه بتوانستی کرد بجای آوردی اما اين . الوان آورد و خود بيامد

حال از کسی پيش آمده است که پدر با اين همه کار و بار و لشکر و حشم و نعمت و مال و خزينه در 

  . رسالم بر تو باد تا سال ديگ. پيش او عاجز است

در حال تدبير . اين سخن بر دل حسن چنان کار کرد که دلش از کار برفت. اين بگويد و باز گردد
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بازگشتن کرد و سوی بصره آمد و سوگند خورد که نيز در دنيا نخندد تا عاقبت کارش معلوم نشود و 

رياضت چنان خويشتن را در انواع مجاهده و عبادت افگند که در عهد او کس را ممکن باالی آن 

شد و  تا رياضت به جايی رسيد که گفتند هفتاد سال طهارت او در طهارت جای باطل می. کشيدن نبود

در عزلت چنان شد که اميد از جمله خلق بريده کرد تا الجرم  از جمله با سرآمد چنانکه يک روز يکی 

  : در جمعی برپای خاست و گفت

  حسن مهتر وبهتر ما چراست؟

از جهت آنکه امروز جمله خاليق را به علم او حاجت است و او به يک : گفت. بزرگی حاضر بود

مهتری و بهتری . همه در دين بدو حاجتمندند و او در دنيا از همه فارغ است. جوبه خلق محتاج نيست

  . اينجا بود

درهفته يکبار مجلس وعظ گفتی و هرباری که به منبر برآمدی چو رابعه را نديدی مجلس به ترک 

چندين محتشمان و خواجگان و بزرگان آمدند اگر پيرزنی ! ای خواجه: گفتند. و فرود آمدیگرفتی 

  مقنعه داری نيايد چه باشد؟

  . آری شربتی که ما از برای حوصله پيران ساخته باشيم در سينه موران نتوانيم ريخت: او گفتی

 هذا من جمرات قلبک يا .و هر گاه که مجلس گرم شدی روی به رابعه کردی که ای در گليم پوشيده

جمعی بدين انبوهی که در پای : او را سوال کردند که. اين همه گرمی از يک اخگر دل توست. سيده

  . نشينند دانيم که شاد شوی منبر تو می

  . ما به کثرت جمع شاد نشويم ولکين اگر يک درويش حاضر بود دل ما شاد شود: گفت

مسلمانی در کتابهاست و مسلمانان در زير خاک : يست؟ گفتمسلمانی چيست و مسلمان ک: باز پرسيدند

  . اند

  اصل دين چيست؟: از او پرسيدند

  . فقال الورع

  آن چيست که ورع را تباه کند؟: گفتند

  . فقال الطمع

  و پرسيدند جنات عدن چيست؟

  . در او نيايد اال پيغامبری يا صديقی يا شهيدی يا سلطانی عادل. کوشکی است از زر: گفت

  طبيبی که بيمار بود ديگران را معالجه چون کند؟:  پرسيدندو

  . تو نخست خود را عالج کن، آنگاه ديگران را: گفت
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  . سخن من بشنويد که علم من شما را سود دارد، و عمل من شما را زيان ندارد: گفت

  ؟چه کنيم. کند دلهای ما خفته است که سخن تو در دلهای ما اثر نمی! يا شيخ: و پرسيدند

جنبانی  دلهای شما مرده است که هرچند می. کاشکی خفته بودی که خفته را بجنبانی بيدار گردد: گفت

  . گردد بيدار نمی

  اين روا بود؟. ترسانند که دل ما از خوف پاره شود قومی اند که در سخن ما را چندان می: پرسيدند

يمن باشيد بهتر که صحبت با قومی امروز با قومی صحبت داريد که شما را بترسانند و فردا ا: گفت

  . داريد که شما را ايمن کنند وفردا به خوف اندر رسيد

  . جويند گيرند تا برآن اعتراض کنند و عيب آن می آيند و سخنهای تو ياد می قومی به مجلس تو می: گفتند

ع سالمت کند و هرگز طم من خويشتن را ديده ام که طمع فردوس اعلی و مجاورة حق تعالی می: گفت

  . يابد از مردمان نکند که آفريدگار ايشان از زبان ايشان سالمت نمی

  . گويد که خلق را دعوت مکنيد تا پيش خود را پاک نکنيد کسی می: گفتند

شيطان در آرزوی هيچ نيست مگر در آنکه اين کلمه در دل ما آراسته کند تا در امربه معروف و : گفت

  . نهی منکر بسته آيد

  . ومن حسد کندم: گفتند

برادران يوسف را عليه السالم فراموش کرديد، ولکن چو رنجی از سينه بيرون نيفكند زيان : گفت

  . ندارد

ای : يکبار بدو گفت. حسن مريدی داشت که هرگاه آيتی از قرآن بشنودی خويشتن را بر زمين زدی

و اگر نتوانی . عمر خود زدیکنی توانی که نکنی، پس آتش نيستی درمعامله جمله  مرد اگر اينچه می

  . که نکنی ما را به ده منزل از پس پشت بگذاشتی

هر که بانگی از او برآيد آن نيست اال از شيطان و اينجا حاکم غالب . الصعقه من الشيطان: پس گفت

يعنی اگر آه تواند آن باطل کند و . کرده است که نه همه جايی چنين بود و شرح اين خود او گفته است

  . صعقه از او پديد آيد از شيطان استآن 

: بزرگی حاضر بود گفت. حجاج درآمد با لشکريان بسيار و تيغهای کشيده. داشت يک روز مجلس می

  . امروز حسن را بيازماييم که هنگام آزمايش است

آن . گفت بنگرديد، تا مجلس تمام کرد حسن يک ذره بدو ننگريد و از آن سخن که می. حجاج بنشست

  . حسن حسن است آخر: دين گفتبزرگ 

خواهيد  اگر می. انظروا الی الرجل: حجاج خويشتن آنجا افگند که حسن بود و بازوش بگرفت و گفت
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  . که مردی را ببينيد در حسن نگريد

  طلبی؟ چه می: حجاج را به خواب ديدند، در عرصات قيامت افتاده  گفتند

  . طلبم که موحدان طلبند آن می: گفت

که غفارم و اکرم  گفته بود خداوندا بدين مشتی تنگ حوصله نمای  ن بود که در حالت نزع میو اين از آ

که همه يک دل و يک زبان اند که مرا فروخواهی برد، مرا به ستيزه ايشان برآور و . االکرمين ام

  . بديشان نمای که فعال لما يريد منم

  .  به طراری، آخرت نيز بخواهد بردبدان ماند که اين خبيث: گفت. اين سخن حسن را برگفتند

 و سه روز بيش - مهار اشتر بر ميان بسته - نقل است که مرتضی رضی اهللا عنه به بصره درآمد 

حسن . به مجلس حسن درآمد. جمله منبرها بفرمود تا بشکستند و مذکران را منع کردند. درنگ نکرد

  . تو عالمی يا متعلم: پرسيد. گفت مجلس می

مرتضی رضوان اهللا عليه او را منع . گويم باز می. سخنی از پيغامبر به من رسيده است. مهيچ کدا: گفت

  . اين جوان شايسته سخن است: نکرد و گفت

. از پی او دوان شد تا در او رسيد. از منبر فرود آمد. حسن به فراست بدانست که او کيست. پس برفت

  . آموزا زبهر اهللا وضو ساختن در من : گفت. دامنش بگرفت

  . طشت آوردند تا وضو در حسن آموخت و برفت. جايی است که آن را باب الطشت گويند

دويست هزار خلق برفتند و منبری بنهادند و حسن را بر منبر . يکبار در بصره خشکسالی افتاد

  . خواهيد تا باران بارد می: حسن گفت. فرستادند تا دعايی گويد

  . برای اين آمده ايم! بلی: گفتند

  . حسن را از بصره بيرون کنيد: گفت

و چندان خوف بر او غالب بوده است که چنان نقل کرده اند که چون نشسته بودی، گفتی در پيش جالد 

  . نشسته است و هرگز کس لب او خندان نديدی و دردی عظيم داشته است

حمد بن آعب گريی؟ گفت به مجلس م چرا می: گفت. گريست نقل است که روزی يکی را ديد که می

: گفت. قرظی بودم او نقل آرد آه مرد باشد از مومنان که به شومی گناهان چندين سال در دوزخ بماند

  . ای کاش که حسن از آنها بودی که پس از چندين سال از دوزخ بيرون آوردندی

که از آخر کسی . آخر من يخرج من النار رجل يقال له هناد: خواند نقل است که يک روز اين حديث می

  . دوزخ بيرون آيد مردی بود نام او هناد

  . کاش من آن مرد بودمی: حسن گفت
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گفتم اين ناله تو از چيست با چنين روزگاری که . ناليد شبی حسن در خانه من می: يکی از ياران گفت

گريم که نبايد آه بی علم و قصد حسن کاری رفته  نالم و می از آن می: تو داری بدين آراستگی؟ گفت

باشد يا قدمی به خطا برداشته يا سخنی به زبان آمده باشد آه آن بر درگاه حق تعالی پسنديده نبود، پس 

پس از اين هيچ چيز از تو نخواهيم . حسن را گفته باشد برو آه اآنون ترا بر درگاه ما قدری نماند

  . پذيرفت

در سجده . کرد  نماز میحسن بر بام صومعه. نقل است که روزی بر در صومعه او کسی نشسته بود

اين : گفت. آن مرد در بزد. چندان بگريست که آب از ناودان فروچکيدن گرفت وبر جامه اين مرد افتاد

  آب پاک هست يا نه تا بشويم؟

  . بشوی که با آن نماز روا نبود که آب چشم عاصيان است: حسن گفت

دند و خاک فرو کرده بودند، حسن بر چون مرده را در گور نها. نقل است که يکبار به جنازه ای رفت

اول و ! ای مردمان: پس گفت. سر آن خاک بنشست و چندانی بدان خاک فرو گريست که خاک گل شد

. آخر دنيا گور است و اول آخرت نگری گور است که القبر اول منزل من منازل االخرة. آخر لحد است

ترسيد از عالمی که اولش اين است  ون نمیو چ! يعنی گور. نازيد به عالمی که آخرش اين است چه می

تا جماعتی که حاضر بودند . کار اول و آخر بسازيد! اول و آخر شما اين است اهل غفلت! يعنی گور

  . چندان بگريستند که همه يک رنگ شدند

در اين گورستان :  بديشان گفت- با جماعتی درويشان -گذشت  نقل است که روزی به گورستان می

آمده است، لکن چندان حسرت با خاک ايشان تعبيه  که سر همت ايشان به بهشت فرو نمیمردان اند 

  . است که اگر ذره ای از آن حسرت بر اهل آسمان و زمين عرضه کنند همه از بيم فرو ريزند

نقل است که در حال کودکی معصيتی بر حسن رفته بود هرگاه پيراهنی نو بدوختی آن گناه بر گريبان 

  . پس چندان بگريستی که هوش از وی برفتی. شتیپيراهن نو

مرا نصيحتی : وقتی عمر عبدالعزيز رضی اهللا عنه به نزديک حسن نامه ای نوشت و در آن نامه گفت

  . آن کوتاه چنانکه ياد دارم و اين امام خويش سازم

خدای با تو چون خدای با تو است بيم از که داری و اگر !يا اميرالمومنين: حسن بر ظهر نامه نوشت

  . نيست اميد به که داری

آن روز آمده گير که بازپسين کسی که مرگ بر وی نوشته اند : وقتی ديگر حسن بدو نامه نوشت که

  . بميرد و السالم

  . روزی آمده گير که دنيا و آخرت هرگز خود نبود: او جوابداد
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خواهم  می.  به حج خواهی رفتشنوم می: وقتی ثابت بنانی رحمةاهللا عليه، به حسن نامه ای نوشت که

  . که در صحبت تو باشم

بگذار تا در ستر خدای زندگانی کنيم که با يکديگر بودن عيب يگديگر را ظاهر کند و : جوابگفت

  . يکديگر را دشمن گيريم

سه کار مکن، يکی قدم بر بساط سالطين منه، اگر همه : نقل است که سعيد جبير را در نصيحت گفت

بر خلق؛ و دوم با هيچ سر پوشيده در خلوت منشين، و اگر چه رابعه بود و تو او را محض شفقت بود 

کتاب خدای آموزی؛ و سوم هرگز گوش خود عاريت مده امير را اگر چه در جه مردان مرد داری که 

  . از آفت خالی نبود  آخر االمر زخم خويش بزند

  د؟که عقوبت عالم چه باش: از حسن پرسيدم: مالک دينار گفت

  . مردن دل: گفت

  مرگ دل چيست؟: گفتم

  . حب دنيا: گفت

در مسجد بسته بود و حسن در درون مسجد . به نماز. سحرگاهی به در مسجد حسن رفتم: بزرگی گفت

در شدم، . دست بر در نهادم، گشاده شد. صبر کردم تا روشنتر شد. گفتند کرد و قومی آمين می دعا می

خدايرا مرا از اين : چون نماز بگزارديم، قصه با وی بگفتم و گفتم. دم متحير ش- تنها - حسن را ديدم 

  . کار آگاه کن

. کنم گويم و دعا می با کسی مگوی، هر شب آدينه پريان نزد من می آيند و من با ايشان علم می: گفت

  . گويند ايشان آمين می

  . بينم  میاجابت: نقل است که چون حسن دعا کردی حبيب عجمی دامن برداشتی و گفتی

به سر چاهی . در باديه تشنه شديم. رفتم با حسن و جماعتی به حج می: نقل است که بزرگی گفت

پس در نماز شد . چون من در شروع نماز شوم، شما آب خوريد: حسن گفت. رسيديم، دلو و رسن نديديم

آب به . آب برداشتيکی از اصحاب رکوه ای . باز خورديم. آب برسر چاه آمده بود. تا به سر آب شديم

  . چاه فروشد

  . خدايرا استوار نداشتيد تا آب به چاه فرورفت: چون حسن از نماز فارغ شد گفت

به مدينه . دانه ای زرين داشت. حسن در راه خرمايی بيافت، به ما داد، بخورديم. پس از آنجا برفتيم

  . برديم و از آن طعام خريديم و به صدقه داديم

. ناگاه کودکی صاحب جمال بيامد که قرآن آموزد.  قرآن تعليم کردی-امام القرا -و نقل است که ابو عمر
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قرآن تمام از الف الحمد تا سين من الجنة والناس فراموش . ابو عمرو به نظر خيانت در وی نگريست

آتشی در وی افتاد و بی قرار شد و به نزديک حسن بصری رفت و حال با زگفت و زار . کرد

  . چنين کار پيش آمد، و همه قرآن فراموش کردم!  ای خواجه:گفت. بگريست

چون فارغ شوی به . اکنون وقت حج است، برو و حج بگزار: حسن از آن کار اندوهگين شدو گفت

پس با او . وقت بر وی تباه مکن، بگذار تا خالی شود. مسجد خيف رو که پيری بينی در محراب نشسته

  . بگوی تا دعا کند

پيری با هيبت ديد خلقی بگرد او نشسته چون زمانی . ن کرد و در گوشه مسجد بنشستبو عمرو همچنا

خلق پيش او باز شدند، و سالم کردند، و سخن گفتند با . برآمد مردی درآمد با جامه سفيد پاکيزه

من : ابو عمرو گفت. آن پير خالی ماند. چون وقت نماز شد آن مرد برفت و خلقی با وی برفتند. يکديگر

پير غمناک شد و به دنبال . و حال بازگفتم! اهللا اهللا، مرا فرياد رس: گفتم. ش او رفتم و سالم کردمپي

من : بوعمرو گفت. هنوز سر در پيش نياورده بود که قرآن بر من گشاده شد. چشم در آسمان نگاه کرد

گفت آسی . بصری حسن : گفتم. تو را به من که نشان داد: پس گفت. از شادی در پيش در پايش افتادم

حسن مارا رسوا کرد، ما نيز او : پس گفت. را آه امامی چون حسن باشد به آسی ديگر چه حاجت باشد

آن پير که ديدی با جامه سفيد که پس از : پس گفت. او پرده ما بدريد، ما نيزپرده او بدريم. را رسوا کنيم

هر روز نماز پيشين به . د آن حسن بودنماز پيشين آمد و پيش از همه برفت و همه او را تعظيم کردن

هر که چون حسن : آنگاه گفت. بصره کند، و اينجا آيد، و با ما سخن گويد، ونماز ديگر به بصره رود

  امامی دارد دعا از ما چرا خواهد کرد؟

. حال خود با حسن بگفت. نقل است که در عهد حسن مردی را اسبی به زيان آمد و آن مرد فروماند

شبانه آن مرد مرغزاری در . ب را از بهر جهاد به چهارصد درم از وی بخريد و سيم بدادحسن آن اس

  پرسيد اين اسبان از آن کيست؟: بهشت بخواب ديد و اسبی در آن مرغزار و چهارصد کره، همه خنگ

  . به نام تو بود، اکنون به نام حسن کردند: گفتند

  .  اقالت پديد کن که پشيمانمبيع! ای امام: چون بيدار شد پيش حسن آمد و گفت

  . برو که آن خواب که تو ديده ای من پيش از تو ديدم: حسن گفت

  از آن کيست؟: پرسيد. شب ديگر حسن کوشکها ديد و منظرها به خواب. آن مرد، غمگين بازگشت

  . آن کسی را که بيع اقالت کند: گفت

  . حسن بامداد آن مرد را طلب کرد و بيع اقالت کرد

حسن را . بيمار شد و کارش به نزاع رسيد.  که همسايه ای داشت، آتش پرست، شمعون نامنقل است
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  . همسايه را درياب: گفتند

بترس از خدای که همه عمر در ميان : حسن به بالين او شد، او را بديد، از آتش و دود سياه شده گفت

  . داسالم آر، تا باشد که خدای بر تو رحمت کن. آتش و دود بسر برده ای

نکوهيد وشب و روز دنيا  يکی آنکه شما دنيا می: دارد مرا سه چيز از اسالم باز می: شمعون گفت

گوييد ديدار  کنيد؛ سوم آنکه می گوييد مرگ حق است و هيچ ساختگی مرگ نمی طلبيد، دوم آنکه می می

  . کنيد که خالف رضای اوست حق ديدنی است، و امروز همه آن می

گويی؟ ايشان به يگانگی  کنند تو چه می پس اگر مومنان چنين می. آشنايان استاين نشان : حسن گفت

مقرند وتو عمر خود در آتش پرستی صرف کردی تو که هفتاد سال آتش پرستيده ای و من که نپرستيده 

اما خداوند من اگر خواهد . تو را و مرا بسوزند و حق تو نگاه ندارد. ام، هر دو را به دوزخ درآورند

. را زهره نبود که مويی بر تن من بسوزد، زيرا که آتش مخلوق خدای است و مخلوق، مامور باشدآتش 

اکنون تو هفتاد سال او را پرستيده ای بيا تا هر دو دست بر آتش نهيم تا ضعف آتش و قدرت خدای 

  . تعالی مشاهده کنی

شمعون . نشد و نسوختداشت که يک ذره از وجود وی متغير  اين بگفت و دست در آتش نهاد و می

مدت هفتاد سال است تا آتش را : حسن را گفت. چون چنين ديد متحير شد، و صبح آشنايی دميدن گرفت

  تدبير من چيست؟. اکنون نفسی چند مانده است. پرستيده ام

  . آنکه مسلمان شوی: گفت

ط ندهی ايمان اگر خطی بدهی که حق تعالی مرا عقوبت نکند ايمان آورم، وليکن تا خ: شمعون گفت

  . نياورم

پس . بفرمای تا عدول بصره گواهی نويسند بعد از آن بنوشتند: شمعون گفت. حسن خطی بنوشت

که چون وفات کنم بفرمای تا بشويند، و : شمعون بسيار بگريست و اسالم آورد و حسن را وصيت کرد

  .  اهد کردمرا به دست خود در خاک نه و اين خط در دست من نه که حجت من اين خط خو

او را بشستند و نماز کردند ودفن کردند و آن خط . اين وصيت کرد و کلمه شهادت بگفت و وفات کرد

  . در دست او نهادند

من خود غرقه ام، غرقه ای ديگر . حسن آن شب از انديشه درخواب برفت که اين چه بود که من کردم

  ر ملک خدای چرا سجل کردم؟را چون دستگيرم؟ مرا خود بر ملک خود هيچ دستی نيست، ب

 تاجی بر سر، و حله ای در بر، - چون شمعی تابان -شمعون را ديد . در اين انديشه در خواب رفت

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

حق تعالی مرا در جوار خود فرود آورد به فضل خود وديدار . بينی پرسی؟ چنين که می چه می: گفت

اکنون تو باری از . خود نمود به کرم خود و آنچه از لطف در حق من فرمود، در صفت و عبارت نيايد

چون حسن بيدار شد آن . بستان اين خط خود که مرا پيش بدين حاجت نماند. ضمان خود برون آمدی

 در بر. معلوم است که کار تو به علت نيست جز به محض فضل! خداوندا: گفت.آاغذ را در دست ديد

تو که زيان کند؟ گبر هفتاد ساله را به يک کلمه به قرب خود راه دهی، مومن هفتاد ساله را کی محروم 

  کنی؟

روزی به کنار . نقل است که چنان شکستگی داشت که در هر که نگريستی او را از خود بهتر داسنتی

به خاطر حسن . آشاميد به میسياهی ديد با قرابه ای، و زنی پيش او نشسته و از آن قرا. گذشت دجله می

با زشرع حمله آورد که آخر از من بهتر نبود که بازنی نامحرم . بگذشت که اين مرد از من بهترا ست

آشامد؟ او در اين خاطر بود که ناگاه کشتی ای گرانبار برسيد و هفت مرد در آن  نشسته و از قرابه می

پس روی به حسن کرد . و شش تن را خالص دادآن سياه در رفت . بودند، و ناگاه درگشت و غرقه شد

تو اين يک تن را خالص ده، ای امام . من شش تن را نجات دادم. برخيز اگر از من بهتری: و گفت

خواستم تا تو را بيازمايم تا تو به چشم ظاهر . در آن قرابه آب است و آن زن مادر من است! مسلمانان

  .  که به چشم ظاهر ديد یاکنون معلوم شد. بينی يا به چشم باطن می

چنانکه ! ای سياه: حسن در پای او افتاد و عذر خواست و دانست که آن گماشته حق است پس گفت

  . ايشان را از دريا خالص کردی مرا از دريای پندار خالص ده

  ! چشمت روشن باد: سياه گفت

الهی مرا بدين : سگی ديد و گفتبعد از آن چنان شد که البته خود را به از کسی ديگر ندانستی، تا وقتی 

  . سگ برگير

  تو بهتری يا سگ؟: پرسيدند

اگر از عذاب خدا خالص يابم من بهتر باشم واال به عزت و جالل خدای که او از صد چون من : گفت

  .به

نقل است آه به سمع حسن برسانيدند آه فالن آس ترا غيبت آرده است طبقی رطب بنزديك آنمرد تحفه 

به من رسيد آه حسنات خويش را به جريده اعمال من نقل آرده ای : بيل عذر گفت فرستاد وبر س

  . خواستم آه مكافاتی نمايم معذور دار آه مكافات چنين مبرتی بر سبيل آمال اقامت نتوان آرد

: گفتند. کودکی و مستی و مخنثی و زنی: از سخن چهار کس عجب داشتم: نقل است که حسن گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢٩

  چگونه؟

تو . خواجه حال ما هنوز پيدا نشده است: گفت. گذشتم درکشيدم جامه از مخنثی که برو میروزی : گفت

جامه از من برمدار که کارها در ثانی الحال خدای داند که چون شود؛ و مستی را ديدم که در ميان 

. فتیگفتم قدم ثابت دار تا ني. فقلت له ثبت قدمک يا مسکين حتی التزل. رفت، افتان و خيزان وحل می

. تو قدم ثابت کرده ای با اين همه دعوی؟ اگر من بيفتم مستی باشم به گل آلوده؛ برخيزم و بشويم: گفت

برد  اين سخن در دلم عظيم اثر کرد و کودکی وقتی چراغی می. اما از افتادن خود بترس. اين سهل باشد

ی تا به کجا می رفت اين بگو: از کجا آورده ای اين روشنايی؟ بادی در چراغ دميد و گفت: و گفتم

روشنايی تا من بگويم از کجا آورده ام؟ و عورتی روی برهنه و هر دو دست گشاده و خشم آلوده با 

من از دوستی مخلوق : گفت. اول روی پوش: گفتم. کرد جمالی عظيم از شوهر خود با من شکايت می

تو بااين . ن به بازار خواستم شدکردی همچني چنانم که عقل از من زايل شده است و اگر مرا خبر نمی

  . همه دعوی دردوستی او چه بودی اگر تو ناپوشيدگی روی من نديدی؟ مرا از اين عجب آمد

بيايد تا نور . نقل است که چون از منبر فرو آمدی تنی چند را از اين طايفه باز گرفتی و گفتی النور

  . تا تو بازگردی: حسن او را گفت. ه شدروزی يکی نه از اهل اين حديث با ايشان همرا. نشر رکنيم

  . شما ماننده ايد به اصحاب رسول عليه السالم: نقل است که روزی ياران خود را گفت

به روی و به ريش، نه به چيزی ديگر که اگر شما را بر آ ن قوم چشم : حسن گفت. ايشان شادی نمودند

ر سراير شما اطالع افتادی يکی را از شما افتادی همه در چشم شما ديوانه نمودندی واگر ايشان را ب

بر اسبان رهوار رفتند چون مرغ پرنده و باد وزنده، و ما بر . مسلمان نگفتندی، که ايشان مقدمان بودند

  . خران پشت ريش مانده ايم

يکی بر بال و . صبر بر دو گونه است: گفت. نقل است که اعرابی پيش حسن آمد و از صبر سوال کرد

و چنانکه حق صبر بود اعرابی را . ی بر چيزها که حق تعالی ما را از آن نهی کرده استمصيبت و يک

  . ما رايت ازهدمنک: اعرابی گفت. بيان کرد

  . من زاهدتر از تو نديدم و صابرتر از تو نشنيدم

  . زهد من به جمله از جهت ميل است و صبر من از جهت جزع! ای اعرابی: حسن گفت

  . ن سخن بگوی که اعتقاد من مشوش کردیمعنی اي: اعرابی گفت

صبر من در باليا در طاعت ناطق است بر ترس من از آتش دوزخ و اين عين جزع بود و زهد : گفت

  . من در دنيا رغبت است در آخرت و اين عين نصيبه طلبی است

ن صبر آنکس قوی است که نصيبه خود از ميان برگيرد تا صبرش حق را بود نه ايمنی ت: پس گفت
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  . و اين عالمت اخالص بود. خود را از دوزخ و زهدش حق را بود نه وصول خود را به بهشت

. مرد را علمی بايد نافع و عملی کامل و اخالصی با وی و قناعتی بايد مشبع و صبری با وی: و گفت

  . چون اين هر سه آمد از آن پس ندانم تا با وی چه کنند

از آنکه بانگ شبان او را از چرا کردن باز دارد و آدمی را سخن گوسفند از آدمی آگاهتر است : و گفت

  . دارد خدای از مراد خويش باز نمی

  .وگفت هم نشينی با بدان آردن مردم را بد گمان آند در نيكان

  . اگر کسی مرا به خمر خوردن خواند دوستر از آن دارم که به طلب آردن  دنيا خواند: و گفت

  . در خود يک ذره خصومت نيابیمعرفت آن است که : و گفت

  . به نيت نيکو است. بهشت جاودانی بدين عمل روزی چند اندک نيست: و گفت

از بهر آنکه حق تعالی بر . اول که اهل بهشت به بهشت نگرند هفتصد هزار سال بيخود شوند: و گفت

  .  وحدت شونداگر در جاللش نگرند مست هيبت شوند و اگر در جمالش نگرند غرق. ايشان تجلی کند

  . فکر آينه ای است که حسنات و سيئات تو بدو به تو نمايند: و گفت

و هر که را خاموشی نه از سرفکرت . هرکه را سخن نه از سر حکمت است عين آفت است: و گفت

  . است آن برشهوت و غفلت است، و هر نظر که نه از سر عبرت است آن همه لهو و زلت است

ه هر آدمی که قناعت کرد بی نياز شد، و چون از خلق عزلت گرفت سالمت در تورات است ک: و گفت

يافت، و چون شهوت را زير پای آورد آزاد گشت، و چون از حسد دست بداشت مودت ظاهر شد، و 

  . چون روزی چند صبرکرد بر خورداری جاويد يافت

ن در نطق آيد پس از آن بر کنند تا وقتيکه دلهای ايشا پيوسته اهل دل به خاموشی معاودت می: و گفت

  . زبان سرايت کند

ورع سه مقام است يکی آنکه بنده سخن نگويد مگر به حق، خواه در خشم باش خواه راضی، : و گفت

دوم آنکه اعضای خود را نگاه دارد از هر خشم خدای، سوم آنکه قصد او در چيزی بود که خدای 

  . تعالی بدان راضی باشد

  .  ورع بهتر از هزار سال نماز و روزهمثقال ذره ای از: و گفت

  . فاضلترين همه اعمال فکرت است و ورع: و گفت

  . اگر بدانمی که در من نفاقی نيست از هرچه در روی زمين است دوست تر داشتمی: و گفت

  . اختالف ظاهر و باطن و دل و زبان از جمله نفاق است: و گفت

لرزند که نبايد  واهد بود از آيندگان اال که برخود میهيچ مومن نبوده است از گذشتگان و نخ: و گفت
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  . منافق باشيم

  . هر که گويد مومنم حقا که مومن نيست به يقين، والتزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی: و گفت

مومن آن است که آهسته بود و چون حاطب الليل نبود، يعنی چون کسی نبود که هرچه تواند : و گفت

  . زبان آيد بگويدکرد بکند، هر چه به 

  . صاحب هوا را، فاسق را، و امام ظالم را: سه کس را غيبت نيست: و گفت

  . در کفارت غيبت استغفار بسنده است، اگرچه بحلی نخواهی: و گفت

  . راضی شده به سرايی که حالل آن را حساب است و حرام آن را عذاب. مسکين، فرزند آدم: و گفت

يکی آنکه سير نشد از آنکه جمع کرده :  مفارقت نکند اال به سه حسرتجان فرزند آدم ازدنيا: و گفت

بود، دوم آنکه در نيافته بود آنکه اميد داشته بود؛ سوم آنکه زادی نيکو نساخت برای چنان راهی که 

  . پيش او آمد

  . کند فالن کس جان می: يکی گفت

جان کند ن بازخواهد رست تا به کجا کند اکنون از  چنين مگوی که او هفتاد سال بود تا جان می: گفت

  . خواهد رسيد

  . نجات يافتند سبکباران، هالک شدند گرانباران: و گفت

بيامرزاد خدای عزوجل قومی را که دنيا ايشان را وديعت بود، وديعت را بازدادند و سبکبار : و گفت

  . برفتند

 بدان خرابی دنيا آخرت را بنياد به نزديک من زيرک و دانا آن است که خراب کند دنيا را، و: و گفت

  . کند، و خراب نکند آخرت را، بدان خرابی آخرت و دنيا را بنياد نهد

  . هر که خدايرا شناخت او را دوست دارد، و هرکه دنيا را شناخت او را دشمن دارد: و گفت

  . هيچ ستوری به لگام سخت اوليتر از نفس تو نيست در دنيا: و گفت

ه دنيا را بينی که پس از تو چون خواهد بود بنگر که بعد از مرگ ديگران اگر خواهی آ: و گفت

  . چونست

  . به خدای که نپرستيدند بتان رااال به دوستی دنيا: و گفت

به شب تامل . کسانی که بيش از شما بوده اند قدر آن نامه دانسته اند که از حق به ايشان رسيد: و گفت

اعراب و حروف . و شما درس کرديد و بدان عمل نکرديت. یکردندی، و به روز کار بدان کردند 

  . سازيت درست کرديد و بدان بارنامه دنيا می

  . به خدای که زر و سيم را هيچ کس عزيز ندارد که نه خدای او را خوار گرداند: و گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٣٢

  . هر احمقی که قومی را بيند که از پس او روان شوند، به هيچ حال دل بر جای نماند: و گفت

  . هرچه کسی را خواهی فرمود بايد که اول فرمانبردار باشی: و گفت

  . هر که سخن مردمان پيش تو آرد سخن تو پيش ديگرن برد، او را نه اليق صحبت باشد: و گفت

  . برادران پيش ما عزيزاند که ايشان يار دين اند واهل و فرزند، يار دنيا و خصم دين: و گفت

مادر و پدر نفقه کند آن را حساب بود مگر طعامی که پيش دوستان و هرچه بنده بر خود و : و گفت

  . مهمانان نهد

  . هر نمازی که دل در وی حاضر نبود به عقوبت نزديکتر بود: و گفت

  خشوع چيست؟: و گفتند

  . بيمی که در دل ايستاده بود و دل آن را مالزم گرفته: گفت

امده است، و با کسی اختالط نکرده، و در گوشه ای مردی بيست سال است تا به نماز جماعت ني: گفتند

  . نشسته است

  . چرا به نماز جماعت نيايی و اختالط نکنی: حسن پيش او رفت و گفت

  . مرا معذور دارد که مشغولم: گفت

هيچ نفس از من برنمی آيد که نه نعمتی از حق به من رسد و نه معصيتی : به چه مشغولی؟ گفت: گفت

  . کر آن نعمت و به عذر آن معصيت مشغولمو به ش.از من بدو

  . همچنين باش که تو بهترا زمنی: حسن گفت

  تو را هرگز وقت خوش بوده است؟: پرسيدند

اگر . گفت که قرب پنجاه سال است که در خانه توام زن همسايه با شوهر می. روزی بر بام بودم: گفت

طلبيدم و نام و ننگ تو نگاه داشتم و از تو به در سرما و گرما و زيادتی ن. صبر کردم. بود و اگر نبود

اين همه برای آن کردم . اما بدين يک چيز تن در ندهم که بر سر من ديگری گزينی. کس گله نکردم

اينک به تشنيع . کنی امروز به ديگری التفات می. تاتو مرا ببينی همه، نه آن که تو ديگری را ببينی

  . دامن امام مسلمانان گيرم

. طلب کردم تا آن را در قرآن نظير يابم. مرا وقت خوش گشت و آب از چشمم روانه گشت: حسن گفت

همه گناهت عفو گردانم اما . ان اهللا اليغفر ان يشرک به و يغفرما دو ن ذلک لمن يشاء: اين آيت يافتم

  . اگر به گوشه خاطر به ديگری ميلی کنی و با خدای شريک کنی هرگزت نيامرزم

چگونه بود حال قومی که در دريا باشند و کشتی : آه چگونه ای؟ گفت: ی از او پرسيدنقل است که يک

  . بشکند و هرکسی به تخته ای بمانند
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  . صعب باشد: گفت

  . حال من همچنان باشد: گفت

عجب از کسانی : گفت. کردند خنديدند و بازی می نقل است که روز عيد بر جماعتی بگذشت که می

  . قيقت حال خود ايشان را خبر نهدارم که بخندند واز ح

  . او منافق است: گفت. خورد نقل است که يکی را ديد که در گورستان نان می

  . چرا: گفتند

اين نشان . کسی را که در پيش اين مردگان شهوت بجنبد گويی که به آخرت و مرگ ايمان ندارد: گفت

  . منافق بود

دی، شکر نکردم، بدانكه شكر نكردم نعمت از من الهی مرا نعمت دا: نقل است که در مناجات گفتی

از تو چه ! الهی. بال بر من گماشتی، صبر نکردم، بال دايم نگردانيدی بدانكه صبر نكردم. بازنگرفتی

  آيد جز کرم؟

کدام گناه؟ کدام : گفت و چون وقت وفاتش نزديک آمد بخنديد و هرگز کس او را خندان نديده بود؛ و می

در حال حيات هرگز نخنديدی، در نزع آن چه حال :  پيری او را به خواب ديد و گفت.گناه؟ و جان بداد

  بود؟

مرا از آن شادی . سخت بگيرش که هنوزش يک گناه مانده است!آوازی شنيدم که يا ملک الموت: گفت

  . کدام گناه؟ و جان بدادم: گفتم. خنده آمد

کردند که  مان گشاده بودی و منادی میبزرگی آن شب که او وفات کرد به خواب ديد که درهای آس

  . حسن بصری به خدای رسيد و خدای از او خوشنود است، روح اهللا روحه

  

  ذکر مالک دينار رحمة اهللا عليه

آن متمکن هدايت، آن متوکل واليت، آن پيشوای راستين، آن مقتدای راه دين، آن سالک طيار، مالک 

وی را کرامات مشهور .  و از بزرگان اين طايفه بوددينار رحمة اهللا عليه، صاحب حسن بصری بود

اگر چه بنده زاده . بود و رياضات مذکور، و دينار نام پدرش بود، و مولود او در حال عبوديت پدر بود

و بعضی گويند مالک دينار در کشتی نشسته بود، چون به ميان دريا . بود از هر دو کون آزاده بود

  . تی بيارغله کش: رسيد، اهل کشتی گفتند

  . ندارم: گفت

  . غله کشتی بيار: چون بهوش آمد گفتند. چندانش بزدند که هوش از او بيرون رفت
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  . ندارم: گفت

  . غله بيار: چون بهوش بازآمد ديگر گفتند. چندانش بزدند که هوش از او بيرون رفت

  . ندارم: گفت

هر يکی دو دينار زر -مه سربرآوردند هرچه در آب ماهی بود ه. پايش گيريم و در دريا اندازيم: گفتند

چون کشتی بانان .  مالک دست فرا کرد  از يک ماهی دو دينار بستد و بديشان داد- در دهان گرفته 

. از اين سبب نام او را مالک دينار آمد. او بر روی آب برفت تا ناپيدا شد. چنين ديدند در پای او افتادند

 با جمال بود و دنيا دوست و مال بسيار داشت و او به دمشق و سبب توبه او آن بود که او مردی سخت

مالک را طمع آن بود . ساکن بود و مسجد جامع دمشق که معاويه بنا کرده بود و آن را وقف بسيار بود

پس برفت و در گوشه مسجد سجاده بيفگند و يک سال پيوسته عبادت . که توليت آن مسجد بدو دهند

تا يکسال ! اينت منافق: گفت و با خود می.  او را بديدی در نمازش يافتیکرد به اميد آنکه هر که می

يک شب به طربش مشغول بود، چون يارانش . برين برآمد و شب از آنجا بيرون آمدی و به تماشا شدی

يا مالک تو را چه بود که . يا مالک مالک ان التئوب: زد از آنجا آوازی آمد که بخفتند آن عودی که می

: گفت. پس به مسجد رفت، متحير با خود انديشه کرد. کنی؟ چون آن شنيد دست از آن بداشت توبه نمی

پرستم به نفاق، به از آن نبود که خدايرا باخالص عبادت کنم و شرمی بدارم  يک سال است تا خدايرا می

  . کنم، و اگر توليت به من دهند نستانم از اين چه می

روز ديگر . راست گردانيد، آن شب با دلی صادق عبادت می کرداين نيت بکرد و سر به خدای تعالی 

  . متولی بايستی تعهد کردی. بينيم در اين مسجد خللها می: گفتند. مردمان باز پيش در مسجد آمدند

صبر . و نزديک او آمدند و در نماز بود. پس بر مالک اتفاق کردند که هيچ کس شايسته تر از او نيست

  . کردند تا فارغ شد

  . به شفاعت آمده ايم تا تو اين توليت قبول کنی: فتندگ

اکنون که دل به تو . الهی تا يکسال تو را عبادت کردم به ريا، هيچکس در من ننگريست: مالک گفت

. دادم و يقين درست کردم که نخواهم بيست کس به نزديک من فرستادی تا اين کار در گردن من کنند

مسجد بيرون آمد و روی در کار آورد و مجاهده و رياضت پيش گرفت آنگه از . به عزت تو که نخواهم

دختری . تا چنان معتبر شد و نيکو روزگار که در بصره مردی بود توانگربمرد و مال بسيار بگذاشت

خواهم که زن مالک باشم  می! ای خواجه: دختر به نزديک ثابت بنانی آمد و گفت. داشت صاحب جمال

  . ی دهدتا مرا در کار طاعت يار

مطلقه . من دنيا را سه طالقه داده ام اين زن از جمله دنيا است: مالک جواب داد. ثابت با مالک بگفت
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ماری آمده بود و يک . نقل است که مالک وقتی در سايه درختی خفته بود. ثالثه را نکاح نتوان کرد

  . کرد شاخ نرگس در دهان گرفته و او را باد می

آنروز که حرب . سال در آرزوی غزا بودم، چون اتفاق افتاد که بروم رفتمچندين : نقل است که گفت

: گفتم آنگه با خود می. در خيمه رفتم و بخفتم، د رغم. خواست بود مرا تب بگرفت چنانکه عاجز گشتم

. پس در خواب شدم. اگر تو را نزديک حق تعالی منزلتی بودی، امروز تو را اين تب نگرفتی! ای تن

. داد که تو اگر امروز حرب کردی اسير شدی و چون اسير شدی گوشت خوک بدادندیهاتفی آواز 

  . اين تب تو را تحفه ای عظيم بود. چون گوشت خوک بخوردی کافرت کردندی

  . از خواب درآمد م و خدايرا شکر کردم: مالک گفت

. گفتند من بر حقم هر يک می. کار بر ايشان دراز شد. نقل است که مالک را با دهرئيی مناظره افتاد

اتفاق کردند که دست مالک و دست دهری هر دو برهم بندند و بر آتش نهند، هرکدام که بسوزد او بر 

  . هر دو برحق اند: گفتند. باطل بود و در آتش آوردند، دست هيچ کدام نسوخت و آتش بگريخت

 سال قدم در ايمان نهاده ام تا مالک دلتنگ به خانه بازآمد و روی بر زمين نهاد و مناجات کرد که هفتاد

آه اگر . آوازی شنود که تو ندانستی که دست تو دست دهری را حمايت کرد. با دهريی برابر گردم

  . دهری دست  تنها در آتش نهادی ديدی آه چه بر وی آمدی

 آخر. وقتی بيمار شدم و بيماری بر من سخت شد، چنانکه دل از خود برگرفتم: نقل است که مالک گفت

امير شهر . چون پاره ای بهتر شدم به چيزی حاجت آمدم، به هزار حيله به بازار آمدم که کسی نداشتم

يکی درآمد . رفتم و من طاقت نداشتم و آهسته می. دور تر برو: چاکران بانگ بر من زدند که. در رسيد

  . ده و برچهارسو افگندهروز ديگر مرد را ديدم دست بري. قطع اهللا يدک: گفتم. و تازيانه بر کتف من زد

رنجيد، از  در همسايگی مالک و مالک پيوسته ازو می-نقل است که جوانی بود عظيم مفسد و نابکار 

مالک برخاست و . القصه ديگران به شکايت بيرون آمدند. کرد تا ديگری گويد اما صبر می. سبب فساد

هيچ کس . من کس سلطانم: لک را گفتما. جوان سخت جبار و مسلط بود. بر او آمد تا امر معروف کند

  . را زهره آن نبود که مرا دفع کند يا از اينم بازدارد

  . ما با سلطان بگوييم: مالک گفت

  . هرچه من کنم بدان راضی بود. سلطان هرگز رضای من فروننهد: جوان گفت

  . تواند با رحمان بگويم اگر سلطان نمی: مالک گفت

  . و اشارت به آسمان کرد

  . او از آن کريمتر است که مرا بگيرد: گفتجوان 
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مردمان ديگر باره به شکايت . فساد از حد درگذشت. روزی چند برآمد. باز بيرون آمد. مالک درماند

  !دست از دوست ما بدار: رفت آوازی شنيد که مالک برخاست تا او را ادب کند در راه که می. آمدند

  چه بودست که بار ديگر آمدی؟: که او را بديد گفتجوان . مالک تعجب کرد، به بر جوان درآمد

خبرت . آمده تا تورا خبر کنم که چنين آوازی شنيدم. اين بار از برای آن نيامدم که تو را زجر کنم: گفت

اکنون چون چنين است سرای خويش در راه او نهادم و از هرچه : جوان که آن بشنود گفت. دهم می

  . دارم بيزار شدم

  . مه برانداخت و روی به عالم عشق درنهاداين بگفت و ه

گفت   و چون خاللی شده، و جان به لب رسيده می- افتاده - بعد از مدتی او را ديدم در مکه : مالک گفت

وهر چه رضای دوست است آن طلب آنم وميدانم آه . رفتم بر دوست. که او گفته است دوست ماست

  . اين بگفت و جان بداد.در وی عاصی نشومرضای دوست در اطاعت اوست توبه آردم آه دگر 

جهودی بردر سرای او سرايی داشت و محراب آن . نقل است که وقتی مالک خانه به مزد گرفته بود

چاهی فروبرد . خواست که به قصد او را برنجاند. جهود بدانست. خانه مالک به در سرای جهود داشت

نشست و پوشيده نماند که بر چه  ر آن چاه میو مدتی ب. و منفذی ساخت، آن چاه را نزديک محراب

ای : بيرون آمد گفت. گفت  هيچ نمی- البته -جمله بود؛ که روزی آن جهود دلتنگ شد از آنکه مالک 

  رسد؟ از ميان ديوار محراب نجاست به خانه تو نمی!جوان

  .  و بشويمرسد، ولکن طغاری و جاروبی ساخته ام، چون چيزی بدين جانب آيد آن را بردارم: گفت

  تو را خشم نبود؟: گفت

  . بود، ولکن فروخورم که فرمان چنين است والکاظمين الغيظ: گفت

  . مرد جهود در حال مسلمان شد 

هرشبی به دکان طباخ شدی و دو . نقل است که سالها بگذشتی که مالک هيچ ترشی و شيرينی نخوردی

بدان تسلی يافتی، و نان . که نانش گرم بودیگاه گاه چنان افتادی . گرده خريدی و بدان روزه گشادی

ده روز صبر کرد، چون کار از . خورش او آن بودی، وقتی بيمار شد آرزوی گوشت در دل او افتاد

رواس شاگردی . دست بشد به دکان رواسی رفت و دو سه پاچه گوسفند بخريد و در آستين نهاد و برفت

  . کند یبنگر تا چه م: در عقب او فرستاد و گفت. داشت

آن پاچه از آستين بيرون کرد . از اينجا برفت جايی که خالی بود: گريان گفت. شاگر بازآمد. زمانی بود

: پس آن نان و پاچه به درويشی داد و گفت. بيش از اينت نرسد!ای نفس: پس گفت. و دو سه بار ببوييد

کنم تا فردای قيامت به آتش  نهم مپندار که از شمنی می ای تن ضعيف من اين همه رنج که بر تو می
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روزی چند صبر کن، باشد که اين محنت به سرآيد و در نعمتی افتی که آن را زوال . دوزخ بنسوزی

  . نباشد

. آن سخن را که هرکه چهل روز گوشت نخورد عقل او نقصان گيرد. ندانم که آن چه معنی است: گفت

  . دت استو من بيست سال است که نخورده ام و عقل من هر روز زيا

اهل : آنگه که رطب برسيدی گفتی. نقل است که چهل سال در بصره بود که رطب نخورده بود

خوريد هيچ  اينک شکم من از وی هيچ کاسته نشده است و شکم شما که هر روز رطب می!بصره

  . افزون نشده است

ر نتوانست هر چند کوشيد صب. چون چهل سال برآمد بی قراری در وی پديد آمد، از آرزوی رطب

کرد، در  شد و او نفس را منع می عاقبت چون چند روز برآمد و آن آرزو هر روز زيادت می. کرد

  . البته رطب نخواهم خورد، مرا خواه بکش خواه بمير: گفت. دست نفس عاجز شد

  !بايد خورد، نفس را از بند بيرون آور رطب می: تا شب هاتفی آواز داد که

اگر رطب خواهی يک : مالک گفت. س وی فرصتی يافت فرياد درگرفتچون اين جواب دادند و نف

  . هفته به روزه باشی، چنانکه هيچ افطار نکنی و شب در نماز تا به روز آوری تا رطب دهمت

پس به بازار رفت و رطب . يک هفته در قيام شب و صيام روز به آخر آورد. نفس بدان راضی شد

جهودی رطب خريده است و در !ای پدر: کی از بام آوازی داد کهکود. خريد و رفته به مسجد تا بخورد

  . رود تا بخورد مسجدی می

  جهود در مسجد چه کار دارد؟: مرد گفت

اين : مالک گفت. در پای او فتاد. مالک را ديد. در حال پدر کودک بيامد تا آن جهود کدام جهود است

  : چه سخن بود که اين کودک گفت

. داند و در محلت ما جهودانند و ما به روزه باشيم نمی.  دار که او طفل استمعذور! خواجه: مرد گفت

پندارند که هر که به روز چيزی . خورند بيند که به روز چيزی می پيوسته کودک ما جهودان را می

  . از وی عفو کن. اين از سر جهل گفت. خورد جهود است

: گفت. کودک را زفان غيب بوده استمالک آن بشنود، آتشی در جانش افتاد، و دانست که آن 

رطب ناخورده نامم به جهودی بدادی، به زفان بی گناهی اگر رطب خورم نامم به کفر بيرون !خداوندا

  . به عزت تو اگر هرگز رطب خورم. دهی

مالک عصا و نعلين برداشت و بر سر بااليی شد و نظاره . نقل است که يک بار آتشی در بصره افتاد

گروهی . جستند سوختند، و گروهی می ان در رنج و تعب در قماشه افتاده، گروهی میمردم. کرد می
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  . چنين خواهد بود روز قيامت. نجا المخفون و هلک المثقلون: گفت کشيأند و مالک می رخخت می

نگاه کردم، اجلش نزديک آمده بود، شهادت بر : گفت. نقل است که روزی مالک به عيادت بيماری شد

پيش من !ای شيخ: آنگاه گفت!ده، يازده: گفت هرچند جهد کردم که بگوی، می. نگفت. دموی عرضه کر

مال به : گفتند. از پيشه وی پرسيدم. کند هرگاه که شهادت آرم، آتش آهنگ من می. کوهی آتشين است

  . سلف دادی و پيمانه کم داشتی

ن گرفت، بيفتاد و هوش از وی چون لبيک اللهم لبيک گفت. با مالک به مکه بودم: جعفر سليمان گفت

  گفتم سبب افتادن چه بود؟. با خود آمد. برفت

  . ترسيدم که نبايد جواب آيد که اللبيک اهللا اللبيک: چون لبيک گفتم: گفت

اگر اين آيت از کتاب : پس گفتی. گفتی زار زار بگريستی. نقل است که چون اياک نقبد و اياک نستعين

پرستم و  پرستم و خود نفس می گويم تو را می يعنی می.  نخواندمیخدای نبودی و بدين امر نبودی

  . نمايم روم واز هرکسی شکر و شکايت می خواهم و و به درسلطان می گويم از تو ياری می می

  . آخر يک لحظه بخفت! ای پدر: يک شب گفت. نقل است که جمله شب بيدار بودی و دختری داشت

ترسم که نبايد دولتی روی به من نهد و مرا  ترسم، يا از آن می یاز شبيخون قهر م!ای جان پدر: گفت

  . خفته بايأ

  . چونی: گفتند

اگر کسی در مسجد منادی کند که کی بدترين . برم خورم و فرمان شيطان می نان خدای می: گفت

  . شماست بيرون آيد، هيچ کس خويشتن در پيش من ميفکنيد مگر به قهر

و صدق اين سخن را گفته است که . بزرگی مالک از اين بود: گفت. نوداين مبارک رضی اهللا عنه بش

  !ای مرائی: وقتی زنی مالک را گفت

  . بيست سال است که هيچ کس مرا به نام خود نخواند، اال تو نيک دانستی که من کيستم: جواب داد

از جهه . ا ذم گويدتا خلق را بشناختم هيچ باک ندارم از آنکه کسی مرا حمد گويد يا آنکه مر: و گفت

يعنی هرکه غلو کند در هرچه خواهی . آنکه نديده ام و نشناخته ستاينده اال مفروط و نکوهنده اال مفرط

  . گير، آن از حساب نبود که خيراالمور اوسطها

هر برادری و ياری و همنشينی که تو را از وی فايده ای دينی نباشد، صحبت او را از پس : و گفت

  . پشت انداز

  . دوستی اهل اين زمانه را چون خوردنی بازار يافتم، به بوی خوش، به طعم ناخوش: گفتو 

  . پرهيز از اين سخاره، يعنی دنيا، که دلهای علما مسخر خويش گردانيده است: و گفت
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از جديث مخلوقان، علم . هر که حديث کردن به مناجات با خدای عز و جل دوست تر ندارد: و گفت

  . دلش نابينا، و عمرش ضايع استوی اندک است، و 

  . دوست ترين اعمال به نزديک من اخالص است در اعمال: و گفت

خدای عزوجل وحی کرد به موسی عليه السالم که جفتی نعلين ساز از آهن، و عصايی از آهن، : و گفت

های ما بين و نظاره حکمتها و نعمت طلب، و می رو، و آثار و عبرتها می و بر روی زمين همواره می

کن، تا وقتی که آن نعلين دريده گردد، و آن عصا شکسته، و معنی اين سخن آن است که صبور  می

در تورات است و من خوانده ام که حق : و گفت. بايد بود که ان هذالدين متين فاوغل فيه بالرفق می

 نگشتيد، سماع کردم شوق آوردم، شما مشتاق. گويد شوقناکم فلم تشتاقوا زمرناکم فلم ترقصوا تعالی می

  . شما را، رقص نکرديد

خوانده ام در بعضی از کتب منزل که حق تعالی امت محمد را دو چيز داده است که نه جبرئيل : و گفت

چون مرا ياد کنند شما را ياد کنم و . يکی آن است که فاذکرونی اذکرکم: را داده است و نه ميکاييل را

  . خوانيد اجابت کنمچون مرا ب: ديگر ادعونی استجب لکم

گويد ای صديقان تنعم کنيد در دنيا به ذکر من که ذکر من  در تورات خوانده ام که حق تعالی می: و گفت

  . در دنيا نعمتی عظيم است و در آخرت جزايی جزيل

فرمايد که با عالمی که دنيا دوست دارد کمترين  در بعضی کتب منزل است که حق تعالی می: و گفت

  .  او بکنم آن بود که حالوت ذکر خويش از دل او ببرمچيزی که با

  . هر که بر شهوات دنيا غلبه کند ديو از طلب کردن او فارغ بود: و گفت

راضی باش در همه اوقات به کارسازی که کارسازی : و گفت. و کسی در آخر عمر وصيتی خواست

  . کند تا برهی تو می

  خدای با تو چه کرد؟. دچون وفات يافت از بزرگان يکی به خوابش دي

  . اما به سبب حسن ظنی که بدو داشتم همه محو کرد. خدايرا ديدم جل جالله با گناه بسيار خود: گفت

و بزرگی ديگر قيامت به خواب ديد که ندايی درآمدی که مالک دينار و محمد واسع را در بهشت 

ای عجب : گفتيم. لک از پيش درشدبنگرستم تا از اين کدام پيشتر در بهشت رود؛ ما: گفت. فروآوريد

اما محمد واسع را در دنيا دو پيراهن بود و مالک را يک . آری: گفتند. محمد واسع فاضلتر و عالمتر

  . اين تفاوت از آنجاست که اينجا هرگز پيراهنی با دو پيراهن برابر نخواهد بود. پيراهن

  . ة اهللا عليهيعنی صبر کن تا از حساب يک پيراهن افزون بيرون آيی، رحم
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   ذکر محمدبن واسع رحمة اهللا عليه

آن مقدم زهاد، آن معظم عباد، آن عالم عامل، آن عارف کامل، آن توانگر قانع، محمد واسع، رحمة اهللا 

عليه رحمة واسعة؛ در وقت خود در شيوة خود بی نظير بود و بسيار کس از تابعين را خدمت کرده بود 

در رياضت چنان بود که نان . و در طريقت و شريعت حظی وافر داشتو مشايخ مقدم را يافته بود 

هرکه بدين قناعت کند از همه خلق بی نياز گردد؛ و در : گفت خورد و می زد و می خشک در آب می

آخر من اين مقام به چه . داری، همچنانکه دوستان خود را الهی مرا برهنه و گرسنه می: مناجات گفتی

  . حال دوستان تو بوديافتم که حال من چون 

چون . و گاه بودی که از غايت گرسنگی با اصحاب به خانة حسن بصری شدی و آنچه يافتی بخوردی

فرخ آنکس که بامداد گرسنه خيزد و شبانگاه : حسن بيامدی بدان شاد شدی و سخن اوست که گفتی

  . گرسنه خفتد و بدين حالت از خدای راضی باشد

  . کنم تو را بدانکه پادشاه باشی در دنيا و آخرت وصيت می: گفت. کسی از او وصيت خواست

  . اين چگونه بود: مرد گفت

يعنی چون در دنيا زاهد باشی به هيچ کس طمع نبود و همه خلق را . چنانکه در دنيا زاهد باشی: گفت

  .دهر که چنين باشد پادشاه دنيا باشد و پادشاه آخرت باش! الجرم توغنی و پادشاهی. محتاج بينی

  . نگاه داشتن زبان بر خلق سخت تر است از نگاه داشتن درم و دينار: يک روز مالک دينار را گفت

  صوف چرا پوشيده ای؟: گفت. و يک روز در بر قتيبه بن مسلم شد، با جامه صوف

  . خاموش بود

  چرا جوابندهی؟: گفت

 درويشی نه که از حق تعالی گله خواهم که بگويم از زهد، نه که بر خويشتن ثنا گفته باشم، يا از: گفت

  . کرده باشم

هيچ دانی که تو کيستی؟ مادرت را به : وی را آواز داد و گفت. خراميد يک روز پسر را ديد که می

اين خراميدن . دويست دينار خريده ام، و پدرت چنانست که در ميان مسلمانان از او کمتر کس نيست

  تواز کجاست؟

  ی؟چگونه ا: و کسی از وی پرسيد

  افزايد؟ کاهد و گناهش می چگونه باشد کسی که عمرش می: گفت

هيچ چيز نديدم، اال که . ما رايت شيئا اال و رايت اهللا فيه: و در معرفت چنان بود که سخن اوست که

  شناسی؟ آه خدايرا می: خدايرا در آن چيز ديدم و از و پرسيدند
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  . ت سخنش اندک شد و تحيرش دايم گشتهرکه او را بشناخ: پس گفت. ساعتی خاموش سرفروافگند

سزاوار است کسی را که خدای به معرفت خودش عزيز گردانيده است که هرگز از مشاهده او : و گفت

  . به غير او باز ننگرد و هيجچ کس را بر او اختيار نکند

  . دارد بيمناک نبود صادق هرگز نبود تا بدانکه اميد می: و گفت

بدانکه خيراالمور اوسطها، رحمة . برابر بود تا صادق و مومن حقيقی بوديعنی بايد که خوف و رجاش 

  . اهللا عليه

  

  ذکر حبيب عجمی رحمة اهللا عليه 

آن ولی قبه غيرت، آن صفی پرده وحدت، آن صاحب يقين بی گمان، آن خلوت نشين بی نشان، آن فقير 

رامات و رياضات کامل عدمی، حبيب عجمی رحمة اهللا عليه، صاحب صدق و صاحب همت بود، و ک

داشت، و در ابتدا مال دار بود و ربا دادی و به بصره نشستی و هر روز به تقاضای معامالن خود 

داری روزی به طلب وام. اگر سيمی نيافتی پايمزد طلب کردی و نفقه خود هر روز از آن ساختی. شدی

شوهرم حاضر : زن وامدار گفت. کردرفته بود، آن وامدار در خانه نبود، چون او را نديد پايمزد طلب 

اگر خواهی تو . گوسفند کشته بوديم، جز گردن او نمانده است. نيست و من چيزی ندارم که تو را دهم

  . را دهم

  . ديگی بر نه. اين سودست: زن را گفت. شايد آن گردن گوسفند از وی بستد و به خانه برد: گفت

  . نان نيست و هيزم نيست: زن گفت

  . نيک وارفتم تا از جهت پايمزد هيزم ونان بستانم: او را گفت

. برفت و همه بستد و بياورد، و زن ديگ برنهاد، و چون ديگ پخته شد زن خواست که در کاسه کند

آنچه ما داريم اگر شما را دهيم توانگر : حبيب بانگ بروی زد که. سايلی فرا درآمد و چيزی خواست

  . نشويد وما درويش شويم

زن . همه خون سياه گشته بود. سر ديگ بگرفت. زن خواست که در کاسه کند. د شدسائل نومي

نگاه کن که از شومی ربای تو : زردروی شده، دست حبيب گرفت و سوی ديگ آورد و گفت. بازگشت

  . بدين جهان خود چه باشد، بدان جهان تا چه خواهد بود. و از بانگ که بر درويش زدی به ما چه رسيد

هر چه بود توبه ! ای زن: گفت. آتش به دلش فروآمد که هرگز ديگر آن آتش بننشست. يدحبيب آن بد

  . کردم

چون حبيب را بديدند . کردند کودکان بازی می. روز آدينه بود. روز ديگر بيرون آمد، به طلب معامالن
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  . بخت شويمدور شويد تا گرد او بر ما ننشيند که چون او بد. حبيب رباخوار آمد: بانگ درگرفتند که

روی به مجلس نهاد و بر زبان حسن بصری چيزی برفت که به . اين سخن بر حبيب سخت آمد

پس توبه کرد و حسن بصری دريافت و دست . هوش از او زايل شد. يکبارگی دل حبيب را غارت کرد

حبيب . خواست که از حبيب بگريزد. چون از آن مجلس بازگشت وام داری او را بديد. در فتراک او زد

  . بايد گريخت بايست گريخت، اکنون مرا از تو می تا کنون تو را از من می! مگريز: گفت

دور باشيد تا حبيب تائب بگذرد : چون حبيب بديدند گفتند. کردند کودکان بازی می. و از آنجا بازگشت

  . تاگرد ما بر او ننشيند که در خدای عاصی شويم

 که با تو آشتی کردم اين طبل دلها بر من زدی و نام من به بدين يک روز!الهی و سيد ی: حبيب گفت

. بايست ستد بياييد و بستانيد هر که را از حبيب چيزی می: پس منادی کرد که. نيکويی بيرون داد ی

چادر زن بداد؛ . کسی ديگر بيامد و دعوی کرد. خلق گرد آمدند و آن مال خويش جمله بداد تا مفلس شد

برهنه بماند و برلب فرات در صومعه ای شد و آنجابه . راهن خود بدو دادپي. و ديگری دعوی کرد

. توانست آموخت آموخت و قرآن نمی همه شب وروز از حسن علم می. عبادت خدای مشغول شده

زن از وی نفقات و دربايست . چون بروزگاری برآمد بی برگ و نوا شد. عجمی از اين سببش گفتند

 آمد و قصد صومعه کرد تا عبادت پيش گيرد و چون شب درآمد بر زن حبيب بدر بيرون. کرد طلب می

  کجا کار کردی که چيزی نياوردی؟: زن او را پرسيد که. بازآمد

کردم پس کريم است و از کرم او شرم دارم که از وی  آنکس که من از جهت او کار می: حبيب گفت

پس هر روز بدان . دهم روز مزد میگويد هر ده  او خود چون وقت آيد بدهد که می. چيزی بخواهم

روز دهم چون نماز پيشين رسيد انديشه کرد که امشب به . کرد تا ده روز رفت و عبادت می صومعه می

در حال خداوند تعالی حمالی را به درخانة وی . خانه چه برم و با زن چه گويم و بدان تفکر فروشد

وخ، و يک حمال ديگر با روغن و انگبين و توابل فرستاد با يك خروار آرد و يك حمال ديگر با يك مسل

و حويج حماالن آن برداشته بودند، و جوانمردی ماهروی با ايشان اندر صره ای سيصد درم سيم به در 

  چه کار تست؟: گفت. زن درآمد. خانه حبيب آمد و در بزد

 که تو در کار حبيب را بگوی. اين جمله را خداوندگار فرستاده است: آن جوانمرد نيکوروی گفت

  . افزای تا ما در مزد بيفزاييم

چون به در خانه . چون شب در آمد حبيب خجل زده و غمگين روی به خانه نهاد. اين بگفت و برفت

چنانکه . زن حبيب پيش او بازرفت و رويش پاک کرد و لطف کرد. آمد رسيد، بوی نان و ديگ می

کنی آنکس پس نيکومهتری است با کرامت و  آنکه میاين کار از بهر ! ای مرد: گفت. هرگز نکرده بود
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حبيب چون بيايد او را بگوی : اينک چنين و چنين فرستاده به دست جوانمردی نيکوروی و گفت. شفقت

  . که تو در کار افزای تا ما در مزد بيفزاييم

م دانی که اگر بيشتر کن. ده روز کار کردم، با من اين نيکويی کرد! ای عجب: حبيب متحير شد و گفت

  . چه کند

چنانکه دعای او . کرد تا از بزرگان مستجاب الدعوة گشت به کليت روی از دنيا بگردانيد و عبادت می

بلکه روزی پيرزنی بيامد و در دست و پای او فتاد و بسی بگريست که پسری . مجرب همگنان شد

خدای دعايی بگوی تا بود که از بهر . ديرگاهست و مرا طاقت فراق نماند. دارم که از من غايب است

  . حق تعالی به برکت دعای تو او را به من بازرساند

  هيچ سيم داری؟: گفت

  . دو درم دارم: گفت

  . بيار به درويشان ده : گفت

  . برو که به تو رسيد: و دعايی بگفت؛ و گفت

  . و او را ببراينک پسر من : گفت. فرياد برآورد. زن هنوز به در سرای نرسيده بود که پسر را ديد

  حال چگونه بود؟: گفت. حبيب آورد

رفتم، بادم  گوشت بستدم و به خانه باز می. استاد مرا به طلب گوشت فرستاده بود. به کرمان بودم: گفت

به برکت دعای حبيب و به برکت دو . آوازی شنيدم که ای باد او را به خانه خود باز رسان. در ربود

گونه آورد گويم چنانکه يك ماهه راه به يك روز شادروان سليمان عليه درم صدقه اگر کسی گويد باد چ

  . آورد آورد، و عرش بلقيس در هوا می السالم می

وقتی در بصره قحطی پديد . نقل است که حبيب را روز ترويه به بصره ديدند و روز عرفه به عرفات

چون به . دوخت و در زير بالين کردآمد حبيب طعام بسيار به نسيه بخريد و به صدقه داد و کيسه ای بر

و در بصره خانه ای داشت بر سر . وامها بدادی. پر از درم بودی. تقاضا آمدندی، کيسه بيرون کردی

وقتی به طهارت حاجتش آمد . چارسوی راه، و پوستينی داشت که تابستان و زمستان آن پوشيدی

اين : گفت. تين ديد در راه انداختهپوس. خواجه حسن بصری فراز رسيد. برخاست و پوستين بگذاشت

  . عجمی اين قدر  نداد که اين پوستين اينجا رها نبايد کرد که ضايع شود

  چرا ايستاده ای؟! ای امام مسلمانان: پس گفت: سالم گفت. داشت تا حبيب بازرسيد بايستاد و نگاه می

و بگو تا به اعتماد که . دندانی که اين پوستين اينجا رها نبايد کرد که ضايع شو! ای حبيب: گفت

  بگذاشته ای؟
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  . به اعتماد آنکه تو را برگماشت تانگاه داری: گفت

حبيب دو قرص جوين و پاره ای نمک پيش حسن . نقل است که روزی حسن برحبيب آمد به زيارت

. حسن همچنان بماند. حبيب آن دو قرص و نمک بدو داد. سائلی به درآمد. حسن خوردن گرفت. نهاد

اگر پاره ای علم داشتی به بودی که نان از پيش مهمان برگرفتی . تو مردی شايسته ای! ای حبيب: گفت

  . پاره ای به سائل بايست داد و پاره ای به مهمان. و همه به سائل دادی

آمد و خوانی بر سرنهاده بود و بره ای بريان و حلوا و نان  ساعتی بود غالمی می. حبيب هيچ نگفت 

چون . د درم سيم در پيش حبيب نهاد و حبيب سيم به درويشان داد و خوان پيش حسن نهادپاکيزه و پانص

اگر تو پاره ای يقين داشتی به . تو نيک مردی! ای استاد: حسن پاره ای بريان بخورد، حبيب گفت

  . بودی با علم يقين بايد

. ود و در نماز ايستادهو در وقتی نماز شام حسن به در صومعة او  بگذشت و قامت نماز شام گفته ب

  . نماز در پی او درست نيست: گفت. خواند حبيب الحمد را الهمد می. حسن درآمد

. حق را تبارک و تعالی بخواب ديد. چون شب درآمد بخفت. بدو اقتدا نکرد و خود بانگ نماز بگزارد

  . رضای تو در چه چيز است. ای بارخدای: گفت

  . ی قدرش ندانستیرضای من دريافته بود! يا حسن: گفت

  آن چه بود؟! بارخدايا: گفت

اگر تو نماز کردی از پس حبيب رضای ما دريافته بودی و اين نماز بهتراز جمله نماز عمرتو : گفت

بسی تفاوت است از زبان راست کردن تا . اما تو را سقم عبارت از صحت نيت بازداشت. خواست بود

  . دل

: حبيب را گفت. حبيب پنهان شد. ند، در صومعه ایکرد يک روز کسان حجاج حسن را طلب می

  امروز حسن را ديدی؟

  . ديدم: گفت

  کجا شد؟: گفتند

  . در اين صومعه: گفت

هفت بار دست بر من : چنان که حسن گفت. هرچند طلب کردند حسن را نيافتند. در صومعه رفتند

  . نهادند و مرا نديدند

  . ق استاد نگاه نداشتی و مرا نشان دادیح! ای حبيب: حسن از صومعه بيرون آمد و گفت

به سبب راست گفتن من خالص يافتی که اگر دروغ گفتمی، هردو گرفتار ! ای استاد: حبيب گفت
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  . شديمی

  . چه خواندی که مرا نديدند: حسن گفت

سن ح! گفت ده بار آيت الکرسی برخواندم و ده بار آمن الرسول و ده بار قل هو اهللا احد و باز گفتم الهی

  . نگاهش دار. را به تو سپردم

انديشيد که حبيب در  بر لب دجله آمد وبا خود چيزی می. نقل است که حسن به جايی خواست رفت

  به چه ايستاده ای؟! يا امام :گفت.رسيد

  . آيد کشتی دير می. به جايی خواهم رفت: گفت

مان از دل بيرون کن و دنيا را بر حسد مرد. من علم از تو آموختم. تو را چه بود! يا استاد: حبيب گفت

  . دل سرد کن و بال را غنيمت دان و کارهای از خدای بين، آنگاه پای بر آب نه و برو

تو را چه ! ای امام مسلمانان: چون با خود آمد گفتند. حسن بيهوش شد. حبيب پای بر آب نهاد وبرفت

  بود؟

اگر فردا . آب نهادو برفت و من بمانده امحبيب شاگرد من اين ساعت مرا مالمت کرد و پای بر : گفت

  آواز آيد که بر صراط آتشين بگذريد، اگر من همچنين فرومانم، چه توانم کرد؟

  اين به چه يافتی؟!ای حبيب: پس حسن گفت

  . کنم و تو کاغذ سياه بدان که من دل سفيد می: گفت

ت و مرا نيست و بود که از علم من ديگران را منفعت اس. علمی نفع غيری و لم ينفعنی: حسن گفت

اينجا کسی را گمان افتد که درجه حبيب باالی مقام حسن بود، نه چنان است که هيچ مقام در راه خدای 

چنانکه در . باالی علم نيست و از بهر اين بود که فرمان به زيادت خواستن هيچ صفت نيامد اال علم

از جهت . اسرار و علم در درجه هشتادمسخن مشايخ است که کرامات درجه چهاردهم طريقت است و 

آنکه کرامات از عبادت بسيار خيزد و اسرار از تفکر بسيار، و مثل اين حال سليمان است که اين کار 

بساطی . ديو و پری، وحوش و طيور مسخر باد و آب و آتش، مطيع. که او داشت در عالم کس نداشت

باز اين همه کتاب که . ان و لغت موران مفهومچهل فرسنگ در هوا روان با آن همه عظمت زبان مرغ

  . الجرم او باز آن همه کار متابع او بود. از عالم اسرار است موسی را بود عليه السالم

: احمد گفت. حبيب از گوشه ای درآمد. نقل است که احمد حنبل و شافعی رضی اهللا عنهما، نشسته بودند

  . من او را سوالی خواهم کرد

  . چاره نيست: ان را سؤال نشايد آرد آه ايشان قومی عجب باشند احمد گفتايش: شافعی گفت

چه گويی در حق کسی که از اين پنج نماز يکی از وی فوت شود، : چون حبيب فراز رسيد احمد گفت
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  داند کدامست، چه بايد کرد؟ نمی

او را ادب بايد . داين دل کسی بود که از خداوند غافل باش. هذا قلب عقل عن اهللا فليودب: حبيب گفت

  . کرد و هر پنج نماز را قضا بايد کرد

نقل است حبيب را خانه . ايشانرا سوال نتوان کرد: نگفتم: شافعی گفت. احمد در جواب او متحير بماند

حبيب دست بر . در حال خانه روشن گشت. سوزنی در دست داشت، بيفتاد و گم شد. ای تاريک بود

  . ه چراغ باز ندانم جستجز ب! نی، نی: گفت. چشم نهاد

روزی کنيزک خود . روی او تمام نديده بود. نقل است که سی سال بود که حبيب عجمی کنيزکی داشت

  . من کنيزک توام! نه: گفت. کنيزک ما را آواز ده! ای مستوره: را گفت

گونه تو را چ. ما را در اين سی سال زهره نبوده است که به غير وی به هيچ چيز نگاه کنيم: گفت

  توانستمی ديد؟

هرگزش چشم روشن مباد که جز تو بيند؛ و هرکه تو را : نقل است که در گوشه ای خالی نشستی گفتی

  . به تو انس نيست به هيچ کس انسش مباد

رضا در : يکی پرسيد که. پايندان ثقة است: گفتی. و در گوشه ای نشستی و دست از تجارت بداشتی

  چيست؟

  . فاق درو نبوددر دلی که غبار ن: گفت

تو عجمی و : بدو گفتند. نقل است که هرگاه آه در پيش او قرآن خواندندی سخت بگريستی و به زاری

  اين گريه از چيست؟. گويد دانی که چه می نمی. قرآن عربی

  . زبانم عجمی است اما دلم عربی است: گفت

  است اين همه مرتبه چيست؟آخر او عجمی : گفتم. حبيب را ديدم در مرتبه ای عظيم: درويشی گفت

  . آوازی شنيدم که اگر چه عجمی است اما حبيب است

نقل است که خونی يی را بردار کردند، هم در آن شب او را به خواب ديدند، در مرغزار بهشت طواف 

  تو مرد قتال اين از کجا يافتی؟! يا فالن: گفتند. کرد با حله سبز پوشيده می

. به گوشه ای چشم به من بازنگرست. ار کردند، حبيب عجمی برگذشتدر آن ساعت که مرا برد: گفت

  . اين همه از برکات آن نظر است، رحمة اهللا عليه

  

  ذکر ابوحازم مکی رحمة اهللا عليه 

آن مخلص متقی، آن مقتدای مهتدی، آن شمع سابقان، آن صبح صادقان، آن فقير غنی، ابوحازم مکی 
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ده بی نظير بود، و پيشوای بسی مشايخ بود، و عمری دراز يافته رحمة اهللا عليه، در مجاهده و مشاه

بود، و ابوعمر و عثمان مکی در شان او مبالغتی تمام دارد، و سخن او مقبول همه دلهاست، و کليد 

طلبد اما از جهت تبرک را کلمه  هر که زياده خواهد می. همه مشکلها؛ و کالم او در کتب بسيار است

و بر حد اختصار رويم که اگر زيادت شرح او دهيم سخن دراز گردد، و اين تمام کنيم  ای چند نقل می

است که بدانی که از بزرگان تابعين بوده است، و بسيار کس را از صحابه ديده است، چون انس بن 

آن چيست که بدان نجات : هشام بن عبدالملک از ابوحازم پرسيد که. مالک و بوهريره رضی اهللا عنهما

   اين کار؟يابيم در

  . هر درمی که بستانی از جايی ستانی که حالل بود و به جايی صرف کنی که به حق بود: گفت

  اين که تواند کرد؟: گفت

آنکه از دوزخ گريزان بود و بهشت را جويان بود و طالب رضای رحمان بود و سخن اوست که : گفت

ده است که روز قيامت بنده ای را که دنيا بر شما باد که از دنيا احتراز کنيد که به من درست چنين رسي

را عظيم داشته بود به پای کنند بر سر جمع، پس منادی کنند که بنگريد که اين بنده ای است که آنچه 

حق تعالی آن را حقير داشته است و آنچه خدای دشمن داشته او دوست و عزيز داشته است و آنچه 

  . خدای انداخته است او برگرفته

نيا هيچ چيز نيست که بدان شاد شوی که نه در زير وی چيزی است که بدان اندوهگين در د: وگفت

  . شوی اما شادی صافی خود نيافريده است

  . اندکی از دنيا تو را مشغول گرداند از بسياری آخرت: و گفت

م هم آنکه مراست اگر بسيار از آن بگريز. همه چيز اندر دو چيز يافتم يکی مرا و يکی نه مرا: و گفت

  . سوی من آيد و آنکه نه مراست اگر بسی جهد کنم به جهد خويش هرگز در دنيا نيابم

  . اگر من از دعا محروم مانم بر من بسی دشوارتر از آن بود که از اجابت: و گفت

تو در روزگاری افتاده ای که به قول از فعل راضی شده اند و به علم از عمل خرسند گشته : و گفت

  .  ميان بدترين مردمان و بدترين روزگار مانده ایپس تو در. اند

  آه مال تو چيست؟: کسی از وی پرسيد

مال من رضای خدای تعالی است و بی نيازی است از خلق و المحاله هر که به حق راضی بود : گفت

  . از خلق مستغنی بود

از اين گوشت : گفت. و فراغت او از خلق تا حدی بود که به قصابی بگذشت که گوشت فربه داشت

  . بستان
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  . سيم ندارم: گفت

  . تو را زمان دهم: گفت

  . من خويشتن را زمان دهم نکوتر از آن که تو مرا زمان دهی، و من خود آراسته گردانم: گفت

  . الجرم استخوانهای پهلوت پديد آمده است: قصاب گفت

  کرمان گور را اين بس بود؟: گفت

زمانی صبر کردم تا . وی را يافتم خفته. ک بوحازم درآمدمبزرگی گفته است از مشايخ که به نزدي

در اين ساعت پيغامبر را بخواب ديدم صلی اهللا عليه و سلم که مرا به تو پيغام داد و : گفت. بيدار شد

  . بازگرد و رضای او طلب کن. حق مادر نگاه داشتن تو را بسی بهتر از حج کردن: گفت

  . رحمة اهللا عليه. ممن از آنجا بازگشتم و به مکه نرفت

  

   ذکر عتبة بن الغالم رحمة اهللا عليه 

آن سوخته جمال، آن گم شده وصال، آن بحر وفا، آن کان صفا، آن خواجه ايام، آن عتبة الغالم رحمة 

. ستوده به همه زبانها و شاگرد حسن بصری بود. اهللا عليه، مقبول اهل دل بود و روشی عجيب داشت

آيا : به تعجب گفت. حسن بر ساحل عجب بماند. گذشت عتبه بر سر آب روان شد وقتی به کنار دريا می

  اين درجه به چه يافتی؟

کنيم که او  فرمايد، و ما سی سال است تا آن می کنی که او می تو سی سال است تا آن می: عتبه آواز داد

  . خواهد می

ظلمتی . ا به کسی بيرون نگرستو اين اشارت به تسليم و رضاست و سبب توبه او آن بود که در ابتد

  از ما کجا ديدی؟: کسی فرستاد که. در دل وی پديد آمد، آن سرپوشيده را خبر کردند

  . چشم: گفت

  . بين آنچه ديدی می: سرپوشيده چشم برکند و بر طبقی نهاد و پيش وی فرستاد و گفت

ت جو به دست خود کردی، عتبه بيدار شد و توبه کرد وبه خدمت حسن رفت تا چنان شد که قوت را کش

و آن جو آرد کردی، و به آب نم دادی، و به آفتاب نهادی تا خشک شدی، و به هفته ای يکبار از آن 

از کرام الکاتبين شرم دارم که به : گفتی. بخوردی و به عبادت مشغول بودی، و بيش از آن نخوردی

  . هفته يکبار با خبث خانه بايد شد

  حال چيست؟: گفتند. ريخت  جايی ايستاده و عرق از وی مینقل است که عتبه را ديدند

ايشان از اين ديوار همسايه پاره ای کلوخ بازم کردم تا دست . در ابتدا جماعتی به مهمان آمدند: گفت
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هر وقت که آنجا رسم از آن خجالت و ندامت چندين عرق از من بچکد، اگر چه بحلی خواسته . بشويند

  . ام

  هيچ کس را دانی که وی از خلق مشغول شد به حال خويش؟: ا گفتندعبدالواحد بن زيد ر

  . يکی را دانم که اين ساعت درآيد: گفت

  در راه کرا ديدی؟: گفت. عتبه الغالم درآمد

  . هيچ کس را: گفت

  . و راه گذر وی بر بازار بود

  . ق کنبا خويشتن رف: مادر وی گفت. نقل است که هرگز عتبه هيچ طعام و شراب خوش نخوردی

  . باشد کنم که اندک روزی چند رنج کشد و جاويد در راحت و رفق می رفق وی طلب می: گفت

اگرم عذاب کنی من تو را دوست دارم، و اگرم عفو کنی : گفت نقل است که شبی تا روز نخفت و می

  . من تو را دوست دارم

   .بر تو عاشقم! يا عتبه: گفت. شبی حوری را بخواب ديدم: و عتبه گفت

  . نگر چيزی نکنی که به سبب آن ميان من و تو جدايی افتد

  . طالقی که هرگز رجوع نکنم، تا آنگاه که تو را بينم. دنيا را طالق دادم: عتبه گفت

مردمان حال تو از من !ای عتبه: گفت. نقل است که روزی يکی براو آمد واو در سردابه ای بود

  . چيزی به من نمای تا ببينم. پرسند می

  چه ات آرزو است؟! بخواه: فتگ

  . بايد رطبم می: مرد گفت

  ! بگير: گفت. و زمستان بود

  . زنبيلی بدو داد پر رطب

عتبه درآمد و پيراهنی نوپوشيد و . نقل است که محمد سماک و ذوالنون به نزديک رابعه بودند

  اين چه رفتن است؟: محمد سماک گفت. خراميد می

  .  غالم جبار استچگونه بنخرامم، و نام من: گفت

پس از وفات او را به خواب ديدند، نيمه ای روی . جان داده بود. بنگرستند. اين کلمه بگفت و بيفتاد

  چه بوده است؟: گفتند. سياه شده

. در وی نظر کردم بار خدای بفرمود تا مرا به بهشت بردند. شدم مردی را ديدم وقتی بر استاد می: گفت

. نيمه ای از رويم بگزيد، گفت نفحة بنظرة. از دوزخ خويشتن به من انداختماری . و دوزخ بر راه بود
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  . رحمة اهللا عليه. اگر بيش کردتی بيش گزيدمی

  

  ذکر رابعه عدويه رحمة اهللا عليها 

آن مخدره خدر خاص، آن مستورة ستر اخالص، آن سوختة عشق و اشتياق، آن شيفته قرب و احتراق، 

اگر کسی گويد . رجال ثانيه مريم صفيه، رابعه العدويه رحمةاهللا عليهاآن گمشده وصال، آن مقبول ال

ان اهللا الينظر الی : فرمايد ذکراو در صف رجال چرا کرده ای گويم که خواجه انبيا عليهم السالم می

اگر . کما قال عليه السالم يحشر الناس علی نياتهم. کار به صورت نيست به نيت است. صورکم الحديث

ثلث دين از عايشه صديقه رضی اهللا عنها فراگرفتن هم روا بود از کنيزکی از کنيزکان او رواست دو 

: چنانکه عباسه طوسی گفت. چون زن در راه خدای مرد بود او را زن نتوان گفت. فايده دينی گرفتن

نخست کسی که پای در صف رجال نهد، مريم ! چون فردا در عرصات قيامت آواز دهند که يا رجال

  . عليها السالمبود 

. کسی که اگر در مجلس حسن حاضر نبودی ترک مجلس کرد ی، وصف او در ميان رجال توان کرد

در توحيد، وجود من و تو کی . بل معنی حقيقت آن است که اينجا که اين قوم هستند همه نيست توحيد اند

 نبوت عين عزت و رفعت گويد رضی اهللا عنه چنانکه بوعلی فارمذی می. ماند تا به مرد و زن چه رسد

خاصه رابعه که در معاملت و معرفت . پس واليت همچنين بود. مهتری و کهتری در وی نبود. است

نقل است که آن . مثل نداشت و معتبر جمله بزرگان عهد خويش بود و بر اهل روزگار حجتی قاطع بود

ل حال بود و يک قطره شب که رابعه به زمين آمد درهمه خانه پدرش هيچ نبود که پدرش سخت مق

. روغن نداشت که نافش چرب کند؛ و چراغی نبود، ورگويی نبود که دورپيچد، و او را سه دختر بود

به فالن همسايه شو، قطره ای : پس عيالش آواز داد. رابعه از آن گفتندش. رابعه چهارم ايشان آمد

  . روغن خواه تا چراغ درگيرم

برون آمد و دست به در همسايه بازنهاد و باز . ق هيچ نخواهدو او عهد داشت که هرگز از هيچ مخلو

  . کند در باز نمی: آمد و گفت

پيغمبر را عليه السالم به . مرد در آن اندوه سر به زانو نهاد، بخواب شد. آن سرپوشيده بسی بگريست

مت من در غمگين مباش که اين دختر که به زمين آمد سيده است که هفتاد هزار از ا: گفت. خواب ديد

  . شفاعت او خواهند بود

 بر کاغذی نويس که بدان نشان که هر شب بر -  امير بصره -فردا به بر عيسی زادان شو : پس گفت

من صدبار صلوات فرستی و شب آدينه چهار صد بار صلوات فرستی، اين شب آدينه که گذشت مرا 
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  . کفارت آن را چهار صد دينار حالل بدين مرد ده. فراموش کردی

امير . برخاست و آن خط بنوشت و به دست حاجبی به امير فرستاد. پدر رابعه چون بيدار شد گريان شد

دو هزار دينار به درويشان دهيد شکرانة آن را که مهتر را عليه السالم ا زما ياد : که آن خط بديد گفت

اما روا . ا تو را ببينمخواهم  آه در بر من آيی ت آمد و چهار صد دينار بدان شيخ دهيد و بگوييد می

اماخدای برتو که هر حاجت که . من آيم و ريش در آستانت بمالم. دارم که چون تو کسی پيش من آيد نمی

  . بود عرضه داری

پس چون رابعه پاره مهتر شد و مادر و پدرش بمرد در بصره . مرد زر بستد و هرچه بايست بخريد

پس به شش درم . ظالمی او را بديد و بگرفت. يرون رفترابعه ب. قحطی افتاد و خواهران متفرق شدند

رابعه . گذشت نامحرمی در پيش آمد يک روز می. فرمود به مشقت بفروخت و خريدار او را کار می

غريبم و بی ! بار خدايا: روی بر خاک نهاد و گفت. بگريخت و در راه بيفتاد و دستش از جای بشد

بندگی افتاده، و دست گسسته، و مرا از اين غمی نيست اال رضای مادر و پدر، يتيم و اسير مانده و به 

  . بايدم که تو راضی هستی يا نه می. تو

  . اوازی شنود که غم مخور که فردا جاهيت خواهد بود که مقربان آسمان به تو بنازند

ای کرد و درخدمت خد داشت و خدمت می پس رابعه به خانه خواجه بازآمد و پيوسته به روز روزه می

. در روزن خانه فرونگريست. يک شب خواجه او از خواب بيدار شد. بود تا روز برپای ايستاده می

الهی تودانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست : گفت رابعه را ديد سر به سجده نهاده بود و می

اسايمی اگر کار به دست منستی يک ساعت از خدمت ني. و روشنايی چشم من در خدمت درگاه توست

  . ولکن هم تو مرا زير دست مخلوقی کرده ای

کرد و قنديلی ديد از باالی سر او آويخته معلق بی سلسله و همه خانه از فروغ آن نور  اين مناجات می

. برخاست و به جای خود بازآمد و به تفکر بنشست تا روز شد. خواچه چون آن بديد بترسيد. گرفته

  . بنواخت و آزاد کردچون روز شد رابعه را بخواند و 

  . مرا دستوری ده تا بروم: رابعه گفت

آه هيچكس نه آنست آه او آجاست و به عبادت . از آنجا بيرون آمد و در ويرانه ای رفت. دستوری داد

مشغول شد و هر شبانه روز هزار رآعت نماز بگزاردی و گاه گاه به مجلس حسن رفتی و بدو آردی 

اد آنگاه بر دست حسين توبه آرد و در ويرانة ساآن گشت پس، از آن و گروهی گويند در مطربی افت

روی به باديه . بعد از آن عزم حجش افتاد. ويرانه برفت و صومعه ای گرفت و مدتی آنجا عبادت کرد

  . اين بار تو يا برداريم: مردمان گفتند. خری داشت، رخت بر وی نهاد، در ميان باديه خر بمرد. نهاد
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  . د که من بر توکل شما نيامده امشما بروي: گفت

با عورتی غريب عاجز . الهی پادشاهان چنين کنند: سر برکرد، گفت. رابعه تنها ماند. مردمان برفتند

  . پس در ميان راه خر مرا مرگ دادی و مرا به بيابان تنها گذاشتی. مرا به خانه خود خواندی

  . رابعه بار بر وی نهاد و برفت. خاستهنوز اين مناجات تمام نکرده بود که خر بجنبيد و بر

پس روزی چند به . فروختند به مدتی پس از آن خرک را ديدم که در بازار می: راوی اين حکايت گفت

روم من کلوخی و آن خانه سنگی مرا تو هم اينجا  کجا می. الهی دلم بگرفت: گفت. باديه فرورفت

  . يابی می

نديدی که . شوی در خون هژده هزار عالم می! ای رابعه: تا حق تعالی بی واسطه به دلش گفت که

به چهل پاره بطر قيد، اين جا به اسمی قناعت . چند ذره ای تجلی به کوه افگنديم. موسی ديدار خواست

  . کن

رابعه . در ميان راه کعبه را ديد که به استقبال او آمده بود. رفت نقل است که وقتی ديگر به مکه می

. بايد بايد بيت چه کنم؟ استقبال مرا از من تقرب الی شبرا تقربت اليه ذرعا می  میمرا رب البيت: گفت

  مرا استطاعت کعبه نيست، به جمال کعبه چه شادی نمايم؟. کعبه را چه بينم

از آنکه در هر . نقل است که ابراهيم ادهم رضی اهللا عنه چهار ده سال تمام سلوک کرد تا به کعبه شد

چه حادثه است، مگر چشم ! آه: گفت. گزارد تا آخر بدانجا رسيد، خانه نديد میمصال جايی دو رکعت 

  مرا خللی رسيده است؟

چشم تو را هيچ خلل نيست، اما کعبه به استقبال ضعيفه ای شده است که روی بدينجا : هاتفی آواز داد

  . دارد

  آيا اين کيست؟: گفت. ابراهيم را غيرت بشوريد

اين چه ! ای رابعه: چون ابراهيم آن بديد گفت. آمد و کعبه با جای خويش شد یرابعه را ديد که م. بدويد

  شور و آار و بار است که در جهان افگنده ای؟ 

تو شور در جهان افکنده ای که چهار ده سال درنگ کرده ای تا به . شور من در جهان نيفگنده ام: گفت

  . خانه رسيده ای

  . قطع کرده امچهارده سال در نماز باديه ! آری: گفت

  . تو در نماز قطع کرده ای و من در نياز: گفت

تو، هم بر حج وعده ای نيکو داده ای و هم ! ای بار خدای: گفت. رفت و حج بگزارد و زار بگريست

اگر نپذيرفته ای اين بزرگ مصيبتی است، ثواب . اکنون اگر حج پذيرفته ای ثواب حجم گو. بر مصيبت
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  . مصيبتم گو

اگر پارسال کعبه : پس گفت.  به بصره بازآمد و به عبادت مشغول شد تا ديگر سالپس بازگشت و

  . استقبال من کرد من امسال استقبال کعبه کنم

کند که روی به باديه نهاد و هفت سال به پهلو می گرديد تا  چون وقت آمد شيخ ابوعلی فارموی نقل می

چه طلب است که دامن تو گرفته است؟ ! مدعیای : چون آنجا رسيد هاتفی آواز داد. به عرفات رسيد

  . اگر ما را خواهی تا يک تجلی کنم که در وقت بگدازی

  . خواهم رابعه را بدين درجه سرمايه نيست، اما نقطه فقر می! يا رب العزة: گفت

چون سر يک موی بيش . يا رابعه فقر خشک سال قهر ماست که در راه مردان نهاده ايم: ندا آمد که

 باشد که به حضرت وصال ما خواهند رسيد، کار برگردد، وصال فراق شود و تو هنوز در هفتاد نمانده

حجابی از روزگار خويش تا از تحت اين حجب بيرون نيايی، و قدم در راه ماننهی و هفتاد مقام 

  . ولکن برنگر. بنگدازی حديث فقر با تو نتوان گفت

اين همه، آب ديده عاشقان ماست : هاتفی آواز داد. يستادهدر هوا ا. دريايی خون بديد. رابعه برنگريست

که به طلب وصال ما آمدند که همه در منزلگاه اول فروشدند که نام و نشان ايشان در دو عالم از هيچ 

  . مقام برنيامد

  . يک صفت از دولت ايشان به من نمای! يا رب العزة: رابعه گفت

روند تا  مقام اول ايشان آن است که هفت سال به پهلو می: دادهاتفی آواز . در وقت عذر زنانش پديد آمد

چون نزديک آن کلوخ رسند، هم به علت ايشان را ه به کليت بر . در راه ما کلوخی را زيارت کنند

  . ايشان فروبندند

يا مرا در . گذاری نگذاری و نه در خانه خويشم می مرا در خانه خود می! خداوندا: گفت. رابعه تافته شد

اکنون . خواستم تو را می. آوردم سر به خانه فرو نمی. خانه خويش بگذار يا در مکه به خانه خود آر

  . شايستگی خانه تو ندارم

  .و به بصره آمده و در صومعه معتكف شد و به عبادت مشغول گشت. اين بگفت و بازگشت

از غايت . اب شدماندگی در او اثر کرد در خو. کرد نقل است که يک شب در صومعه نماز می

دزدی درآمد چادری داشت، . و خون روان شد و او را خبر نبود. استغراق حصير در چشم او شکست

برفت و باز چادر . راه بازديد. چادر بنهاد و برفت. خواست که بيرون شود راه در باز نيافت. برگرفت

ت بار از گوشه صومه آواز آمد همچنطن چند کرت تا هف. باز چادر بنهاد. برگرفت، بيامد باز راه نيافت

ابليس زهره . خود را رنجه مدار که او چندين سال است تا خود را به ماسپرده است! ای مرد: که
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! ای طرار. دزدی را کی زهره آن بود که گرد چادراو گردد برورنجه مباش! ندارد، که گرد او گردد

  . اگر يک دوست خفته است يک دوست بيدار است و نگاه دارد

بو که طعامی : با يکديگر گفتند. هر دو گرسنه بودند. قل است که دو بزرگ دين به زيارت او درآمدندن

  . به ما دهد که طعام او از جايگاه حالل بود

سائلی فرادرآمد رابعه هر دو گرده بدو . ايشان شاد شدند. چون بنشستند ايزاری بود، دو گرده برو نها د

: زمانی بود کنيزکی درآمد و دسته ای نان گرم آورد و گفت. هيچ نگفتندايشان هردو متغير شدند و. داد

  . اين، کدبانو فرستاده است

  . مگر که اين به نزديک من نفرستاده است: گفت. هژده گرده بود. رابعه شمار کرد

مگر دو گرده از آنجا برگرفته بود از بهر . کنيزک بستد وببرد. کنيزک هرچند گفت سود نداشت

بيست گرده بود . رابعه بشمرد. آن هر دو بر آنجا نهاد و باز در آورد: ز کدبانو پرسيدا. خودش

  . برگرفت و گفت اين مرا فرستاده است

اين چه سر بود که ما را نان تو : پس بدو گفتند. کردند خوردند و تعجب می می. و در پيش ايشان بنهاد

اه آن نان گفتی که هژده گرده است از آن من آرزو کرد، از پيش ما برگرفتی و به درويش دادی، آنگ

  نيست، چون بيست گرده شد بستدی؟

گفتم دو گرده در پيش دو بزرگ چون نهم؟ چون سائل . چون شما در آمديد دانستم که گرسنه ايد: گفت

. به درآمد ورا دادم و حق تعالی را گفتم الهی تو گفته ای که يکی را ده باز دهم، و در اين به يقين بودم

چون گرده هژده آوردند بدانستم که . اکنون دو گرده برای رضای تو بدادم تا بيست بازدهی برای ايشان

  . از تصرفی خالی نيست يا از آن من نيست

به پياز حاجت . کرد که روزها بود تا طعام نساخته بودند نقل است که وقتی خادمه رابعه پيه پيازی می

  . ماز همسايه بخواه: خادمه گفت. بود

  . گو پياز مباش. چهل سال است تا من با حق تعالی عهد دارم که از غير او هيچ نخواهم: رابعه گفت

  . از مکر ايمن نيم: گفت. در حال مرغی از هوا درآمد، پيازی پوست کنده در تابه انداخت

  . ترک پياز کرد و نان تهی بخورد

هوان و نخجيران و بزان و گوران گرد او خيلی از آ. نقل است که يک روز رابعه به کوه رفته بود

چون رابعه را . ناگاه حسن بصری پديد آمد. نمودند کردند و بدو تقرب می درآمده بودند و درو نظاره می

رابعه خالی بماند حسن که آن . آن حيوانات که حسن را بديدند همه به يکبار برفتند. بديد روی بدو نها د

  : يدحال بديد متغير گشت و دليل پرس
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  تو امروز چه خورده ای؟: رابعه گفت

  . اندآی پيه پياز: گفت

  . تو پيه ايشان خوری چگونه از تو نگريزند: گفت

. گريست نقل است که وقتی رابعه را بر خانه حسن گذرافتاد، حسن سر به دريچه برون کرده بود و می

م او شد آه آب چشم حسن آب چشم حسن بر جامه رابعه برنگريست پنداشت آه باران است چون معلو

. اين گريستن از رعونات نفس است! ای استاد: گفت. بور حالی روی به سوی حسن آرد و گفت رسيد

چنانکه در آن دريا دل را بجويی بازنيابی اال . آب چشم خويش نگه دار تا در اندرون تو دريايی شود

  . عند ملک مقتدر

ز که به رابعه رسيد سجاده بر آب افگند و گفت ای حسن را اين سخن سخت آمد اما تن نزد تا يک رو

  . بيا تا اينجا دو رکعت نماز کنيم! رابعه

چنان بايد که ابناءجنس تو از . تو خود را در بازار دنيا آخرتيان را عرضه بدار! ای حسن: رابعه گفت

  . آن عاجز باشند

  . انجا آی تا مردمان ما را نبينندبد! ای حسن: پس رابعه سجاده در هوا انداخت و بر آنجا پريد و گفت

آنچه تو ! ای حسن: رابعه خواست آه تا دل او بدست آورد گفت. حسن را آن مقام نبود هيچ نگفت

  . بايد که از اين دوحالت به کار مشغول شد. کردی جمله ماهيان بکنند و آنچه من کردم مگسی بکند

د م و سخن طريقت و حقيقت گفتم که نه در يک شبانه روز با رابعه بو: نقل است که حسن بصری گفت

آخراالمر برخاستم نگاه کردم، خويشتن . خاطرمن گذشت که مردی ام و نه بر خاطر او که زنی است

  . را مفلسی ديدم، و رابعه را مخلصی

ايشان را دل روشنايی . رابعه چراغ نداشت. نقل است که شبی حسن و ياری دو سه بر رابعه گذشتند

در سر انگشت خويش، و آن شب تا روز انگشت او چون چراغ . ه به دهن پف کردرابع. خواست

اگر کسی گويد اين چون بود، گويم چنانکه دست . افروخت، و تا صبح بنشستند در آن روشنايی می

هرکه متابعت نبی کند او رااز نبوت ذره ای نصيب : اگر گويد پيغمبری بود، گويم. موسی عليه السالم

َمن ردر انقامن الحرام فقدنال درجه من النبوه هرکه يک دانگ از : فرمايد نانکه پيغمبر میتواند بود، چ

  . خواب راست يک جزو است از چهل جزو نبوت : گفت. حرام با خصم دهد درجه ای از نبوت بيابد

چون موم : پس گفت. پاره ای موم و سوزنی و مويی: نقل است که وقتی رابعه حسن را سه چيز فرستاد

چون اين هردو . و چون سوزن باش برهنه، پيوسته کاری کن. سوز باش، عالم را منور دار و تو می

  . کرده باشی به مويی هزار سالت کار بود
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  . رغبت کنی تا نکاحی کنيم و عقد بنديم: نقل است که حسن رابعه را گفت

و هست شده . گشته اماينجا وجود برخاسته است که نيست خود . عقد نکاح بر وجودی فروآيد: گفت

  . و در سايه حکم اوام، خطبه از او بايد خواست نه از من. بدو، و همه از آن او ام

  اين بچه يافتی؟! ای رابعه: گفت

  . به آنکه همه يافتها گم کردم درو: گفت

  او را چون دانی؟: حسن گفت

  . چون تو دانی، ما بيچون دانيم! يا حسن: گفت

از آن علمها که نه به تعليم بوده باشد و نه :  صومعة او رفت و گفتنقل است که يک روز حسن به

  . نشنوده بلكه بيواسطه خلق به دل فرود آمد ه بود مرا حرفی بگوی

. بفروختم و دو درست سيم بستدم. کالفه ای ريسمان رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم: گفت

م که اگر هردو در يک دست گيرم جفت گردد و ترسيد. يکی در اين دست گرفتم و يکی در آن دست

  . فتوحم امروز اين بود. مرااز راه برد

آه اگر يک نفس در بهشت از ديدار حق محروم مانم چنان بنالم و بگريم که جلمه : گويد گفتند حسن می

 اين نيکوست اما اگر چنان است که اگر در دنيا يک نفس: رابعه گفت. اهل بهشت را بر من رحمت آيد

  ماند همين ماتم و گريه و ناله پديد  از حق تعالی غافل می

  . می آيد، نشان آنست که در آخرت چنان خواهد بود که گفت و اگرنه آن چنان است

  چرا شوهر نکنی؟: گفتند

اول آنکه در وقت مرگ ايمان به . پرسم مرا جواب دهيد تا فرمان شما کنم سه چيز از شما می: گفت

  يا نه؟سالمت بخواهم برد 

  . دانيم ما نمی: گفتند

  دوم آنکه در آن وقت که نامه ها به دست بندگان دهند نامه ای به دست راست خواهند داد يا نه؟

برند و جماعتی از دست چپ مرا از کدام سوی  سوم آنکه در آن ساعت که جماعتی ازدست راست می

  خواهند برد؟

  . دانيم نمی: گفتند

  . ه اين ماتم در پيش دارد چگونه او را  پروای عروسی بوداکنون اين چنين کسی ک: گفت

  آيی؟ از کجا می: وی را گفتند

  . از آن جهان: گفت
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  کجا خواهی رفت؟: گفتند

  . بدان جهان: گفت

  کنی؟ بدين جهان چه می: گفتند

  . دارم افسوس می: گفت

  چگونه؟: گفتند

  . کنم خورم و کار آن جهان می نان اين جهان می: گفت

  .  شيرين زبانی داری، رباط بانی را شايی:گفند

. و هرچه بيرون من است در اندرون نگذارم. هرچه اندرون من است برنيارم. من خود رباط بانم: گفت

  . من دل نگاه دارم، نه گل. اگر کسی درآيدو برود با من کار ندارد

  . داری حضرت عزت را دوست می: گفتند

  . دارم: گفت

   داری؟شيطان را دشمن: گفتند

  . نه: گفت

  . چرا: گفتند

ا زمحبت رحمان پروای عداوت شيطان ندارم، که رسول عليه السالم به خواب ديدم که مرا : گفت

ولکن محبت حق . يا رسول اهللا کی بود که تو را دوست ندارد: يا رابعه مرا دوست داری؟ گفتم: گفت

  . ندمرا چنان فروگرفته است که دوستی و دشمنی غير را جای نما

  محبت چيست؟: گفتند

محبت از ازل درآمده است و برابد گذشته و در هژده هزار عالم کسی را نيافته که يک شربت از : گفت

  . او درکشد تا آخر واحق شد و ازو اين عبارت در وجود آمد که يحبهم و يحبونه

  بينی؟ پرستی می تو او را که می: گفتند

  . اگر نديدمی نپرستيدمی: گفت

ترسم که با  از قطعيت می: گريی؟ گفت اين چندين چرا می: گفتند. ت که رابعه دايم گريان بودینقل اس

  . شايی نبايد که به وقت مرگ ندا آيد که ما را نمی. او خو کرده ام

  بنده راضی کی بود؟: گفتند

  . چنانکه از نعمت. آنگاه که از محنت شاد شود: گفت

  . توبه کند درگذردکسی که گناه بسيار دارد اگر : گفتند
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مگر خدايش توبه دهد و درگذرد، و سخن اوست که با بنی آدم از ديده به حق . چگونه توبه کند: گفت

از زبانها بدو راه نيست، و سمع شاهراه زحمت گويندگان است، ودست و پای ساکنان . منزل نيست

ل بيدار شد او را به يار حاجت که چون د. کار با دل افتاده بکوشيد تا دل را بيدار داريد. حيرت اند

الفناء فی اهللا آنجا . يعنی دل بيدار آن است که گم شده است در حق و هر که گم شد يا رچه کند. نيست

  . بود

  . استغفار به زبا ن، کار دروغ زنان است: و گفت

  . اگر ما به خود توبه کنيم به توبه ديگر محتاج باشيم: و گفت

  .  کريم بودیاگر صبر مردی بودی،: و گفت

  . ثمره معرفت روی به خدای آوردن است: و گفت

چون خدای دلی دهدش، در حال دل به خدای بازدهد تا . عارف آن بود که دلی خواهد از خدای: و گفت

  . در قبضه او محفوظ بماند و در ستر او از خلق محجوب بود

  . زند زود باز شود صالح مری بسی گفتی که هر که دری می

هرگز کی بسته . با که گويی که اين در بسته است وباز خواهند گشاد: و گفت. کبار حاضر بودرابعه ي

  . بود تا باز گشايند

  . مردی جاهل و زنی ضعيف دانا! عجبا: صالح گفت

  !وا اندوها: گفت يک روز رابعه را ديد که می

  .  که نفس زدیچنين گوی که وای از بی اندوهيا، که اگر اندوهگين بودی زهرت نبودی: گفت

  . نقل است که وقتی يکی را ديد که عصابه ای بر سر بسته بود

  چرا عصابه بسته ای؟: گفت

  . کند سرم درد می: گفت

  تو را چند سال است؟: رابعه گفت

  . سی سال است: گفت

  بيشتر عمر در درد و غم بوده ای؟: گفت

  . نه: گفت

به يک شب که درد سرت داد عصابه . بستیسی سال تنت درست داشتی، هرگز عصابه شکر برن: گفت

  . شکايت درمی بندی

. آن مرد برفت و باز گرديد. نقل است که چهار درم سيم به يکی داد که مرا گليمی بخر که برهنه ام
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  چه رنگ بخرم؟ ! يا سيده: گفت

  . چون رنگ در ميان آمد به من ده: رابعه گفت

  .  گليم ناپوشيده تفرقه پديد آمديعنی که هنوز. آن سيم بستد و در دجله انداخت

  . بيرون آی تا صنع بينی! يا سيده: خادمه گفت. وقتی در فصل بهار در خانه شد وسر فرو برد

  . شغلتنی مشاهدة الصانع عن مطالعة المصنوع. تو باری درآی تا صانع بينی: رابعه گفت

کارد نداری : گفتند. کرد ان پاره میاو را ديدند که اندکی گوشت به دند. نقل است که جمعی بر او رفتند

  کنی؟ تا گوشت پاره می

  . من از بيم قطعيت هرگز کارد چه در خانه نداشتم و ندارم: گفت

همه شب . نقل است که يکبار هفت شبانه روز به روزه بود و هيچ نخورده بود و به شب هيچ نخفته بود

.  اندر آمد و کاسه ای خوردنی بياوردکسی به درخانه. گرسنگی از حد بگذشت. به نماز مشغول بود

بروم و کوزه ای : گفت. چون باز آمد گربه آن کاسه بريخته بود. رابعه بستد و برفت تا چراغ بياورد

  . بياورم و روزه بگشايم

کوزه از دستش بيفتاد و . قصد کرد تادر تاريکی آب باز خورد. چون کوزه بياورد چراغ مرده بود

  .  آهی برآورد که بيم بود که نيمه خانه بسوزدرابعه بناليد و. بشکست

  کنی؟ الهی اين چيست که با من بيچاره می: گفت

. خواهی تا نعمت جمله دنيا وقف تو کنم، اما اندوه خويش از دلت وابرم اگر می! هان: آوازی شنود که

ما و .  را مرادیتو را مرادی است و ما! ای رابعه. که اندوه و نعمت دنيا هر دو در يک دل جمع نيايد

  . مراد تو هردو در يک دل جمع نياييم

چون اين خطاب بشنودم چنان دل از دنيا منقطع گردانيدم و امل کوتاه کردم که سی سال است : گفت

چنان نماز کردم که هر نمازی آه گزاردم چنان دانستم که اين واپسين نمازهای من خواهد بود و چنان 

: گفتم. روز بود از بيم آنکه نبايد که کسی مرا از او به خود مشغول کنداز خلق سربريده گشتم که چون 

  . به خودم مشغول گردان تا مرا از تو مشغول نکنند! خداوندا

بينيم و تو پيوسته با درد و  هيچ علتی ظاهر نمی! ای عزيزه عالم: گفتند. ناليدی نقل است که پيوسته می

  باشی؟ ناله می

و مرهم جراحت . ز درون سينه، که همه طبيبان عالم از درمان آن عاجزاندعلتی داريم، ا! آری: گفت

تعللی کنيم تا فردا بود که به مقصود برسيم که چون دردزده نه ايم خود را به . وصال دوست است

  . بايد نماييم که کم از اين نمی دردزدگان می
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آه تو خدايرا از بهر چرا : يدرابعه از يکی پرس. نقل است که جماعتی از بزرگان بر رابعه رفتند

  پرستی؟

  . بايد کرد، ناکام از بيم هراس هفت طبقه دوزخ عظمتی دارد و همه را بدو گذر می: گفت

  . درجات بهشت منزلی شگرف دارد، پس آسايش موعود است: ديگری گفت

   .به بنده ای بود که خداوند خويش را از بيم و خوف عبادت کند يا به طمع مزد: رابعه گفت

  پرستی خدايرا؟ طمع بهشت نيست؟ تو چرا می: پس ايشان گفتند

اگر بهشت و . گفت ما را نه خود تمام است که دستوری داده اند تا او را پرستيم. الجار ثم الدار: گفت

  . استحقاق آن نداشت که بی واسطه تعبد او کنند. دوزخ نبودی او را اطاعت نبايستی داشت

بسيار کسانند که اگر اشارت کنی در : گفت. جامه او سخت با خلل ديد. فتنقل است که بزرگی بر او ر

  . حق تو نظر کنند

پس چگونه توانم خواستن . من شرم دارم که دنيا خواهم از کسی که دنيا جمله ملک اوست: رابعه گفت

  . دنيا ازکسی که در دست او عاريت است

آيدش که  نه بدين باال برکشيده اند که دريغ میاينت بلند همتی پيرزنی بنگر که او را چگو: مرد گفت

  . وقت خويش مشغول کند به سوالی از او

پس گفتند همه . نقل است که جماعتی به امتحان بر او در شدند و خواستند که بر او سخنی بگيرند

دان فضيلتها بر سر مردان نثار کرده اند و تاج نبوت بر سر مردان نهاده اند و کمر کرامت بر ميان مر

  . هرگز پيغمبری به هيچ زن نيامده است. بسته اند

اين همه هست ولکن منی و خود پرستی و انا ربکم االعلی، از گريبان هيچ زن بر نيامده : رابعه گفت

  . اينها در مردان واديد آمده است. است و هيچ زن هرگز مخنث نبوده است

  سبب اين چه بود؟: پرسيدند. نقل است کی وقتی بيمار شد و بيماری سخت بود

دوست با ما عتاب . نظرت الی الجنه فادبنی ربی، در سحرگاه دل ما به سوی بهشت نظر کرد: گفت

  . کرد، اين بيماری از عتاب اوست

بردر صومعه رابعه . خواجه ای ديدم از خواجگان بصره: گفت. پس حسن بصری به عيادت او آمد

  گريی؟ چرا می!جهای خوا: گفتم. گريست کيسه زر پيش نهاده می

  . چيزی از برای اين زاهده زمان که اگربرکات او از ميانه خلق برود خلق هالک شود: گفت

  . تو شفاعت کن تا قبول کند. چيزی آورده ام برای تعهد او و ترسم که بنستاند: و گفت

ن هو يرزق من يسبه فال يرزق م: گفت. رابعه به گوشه چشم بدو نگريست. حسن در رفت و بگفت
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زند  کسی که جانش جوش محبت او می. گيرد گويد روزی از او باز نمی کسی که او را ناسزا می. يحبه

دانم که  رزق از او چگونه باز گيرد که تامن او را شناخته ام پشت در خلق آورده ام و مال کسی نمی

. ده بودمچون بستانم که به روشنی چراغ سلطانی به پيراهنی بدوختم که دري. حالل است يانی

آن خواجه را . آنجا که دوخته بودم تا دلم گشاده شد. تا يادم آمد پيراهن بدريدم. روزگاری دلم بسته شد

  . عذر خواه تا دلم دربند ندارد

از هيبت او سخن ابتدا . من و سفيان ثوری به بيمار پرسی رابعه درشديم: گويد عبدالواحد عامر می

  . زی بگوچي: سفيان را گفتم. نتوانستيم کرد

  . اگر دعايی بگويی اين رنج بر تو سهل کند: گفت

  . يا سفيان تو ندانی که اين رنج به من که خواسته است نه خداوند خواسته است: روی بدو کرد و گفت

  !بلی: گفت

فرمايی که از او درخواست کنم به خالف خواست او؟دوست را خالف  دانی پس مرا می چون می: گفت

  . کردن روا نبود

  چه چيزت آرزوست؟!يا رابعه: پس سفيان گفت

کندت؟به عزت  گويی که چه آرزو می تو مردی از اهل علم باشی، چرا چنين سخن می!يا سفيان: گفت

دانی که در بصره خرما را خطری  کند، تو می اهللا که دوازده سال است که مرا خرمای تر آرزو می

 آرزو چه کار؟اگر من خواهم و خداوند نخواهد، اين من هنوز نخوردم که بنده ام و بنده را با. نيست

اگر او خود دهد آن کاری دگر . آن بايد خواست که او خواهد تا بنده ای به حقيقت او باشی. کفر بود

  . بود

  . خاموش شدم و هيچ نگفتم: سفيان گفت

  . توان گفت، در کار من سخنی بگوی در کار تو چون سخن نمی: پس سفيان گفت

يعنی . و گفت روايت حديث دوست داری. اگر نه آن است که دنيا را دوست داری. يک مردیتو ن: گفت

  . اين جاهی است

  . از من خوشنود باش!خداوندا: گفتم. مرا رقت آورد: سفيان گفت

  . شرم نداری که رضای کسی جويی که تو از او راضی نيی: رابعه گفت

او را ديدم با کوزه ای شکسته که از آنجا آب خوردی دربر رابعه شدم و : نقل است که مالک دينار گفت

مرا : گفتم. دلم درد گرفت: و گفت. و وضو ساختی، و بوريايی کهنه خشتی که وقتی سر بر آنجا نهادی

  . خواهی تا از برای تو چيزی از ايشان بستانم اگر می. دوستان سيم دار هستند
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  ز آن ايشان يکی نيست؟روزی دهنده من و ا. غلطی عظيم کردی!ای مالک: گفت

  . هست: گفتم

کند به  روزی دهنده درويشان را فراموش کرده است به سبب درويشی و توانگران را ياد می: گفت

  سبب توانگری؟

  . نه: گفتم

  . داند چه با يادش دهم؟او چنين خواهد، ما نيز چنان خواهيم که او خواهد چون حال می: پس گفت

. و مالک دينار و شقيق بلخی دربر رابعه رفتند و او رنجور بودنقل است که يک روز حسن بصری 

صادق نيست در دعوی خويش هر . ليس بصادق فی دعواه من لم يصبر علی ضرب مواله: حسن گفت

  . که صبر نکند بر زخم موالی خويش

  . آيد از اين سخن بوی منی می: رابعه گفت

صادق نيست در دعوی خويش هر .  موالهليس بصادق فی دعواه من لم يشکر علی ضرب: شقيق گفت

  . که صبر نكند بر زخم موالی خويش

از اين سخن بوی می آيد شقيق گفت ليس به صادق فی دعواه من لم يشكر علی ضرب : رابعه گفت

موالُه صادق نيست در دعوی خويش شكر نكند بر زخم موالی خويش رابعه گفت از اين به بايد مالك 

 فی دعواه من آم يتلذذ بضرب مواله صادق نيست در دعوی خويش هر آه دينار گفت ليس به صادق

  .لذت نيابد از زخم دوست خويش

  به از اين می بايد گفت تو بگوی : رابعه گفت

صادق نيست در دعوی خويش . ليس بصادق فی دعواه من لم ينس الضرب فی مشاهده مواله: گفت

اين عجب نبود که زنان مصر در مشاهده . شهرکه فراموش نکند الم زخم در مشاهده مطلوب خوي

  . مخلوق الم زخم نيافتند اگر کسی درمشاهده خالق بدين صفت بود بديع نبود

رابعه . نکوهيد سخت نقل است که از بزرگان بصره يکی در آمد و بر بالين او نشست و دنيا را می

کرديی که شکننده کاال داری چندينش ياد ن اگر دوستش نمی. داری تو سخت دنيا دوست می: گفت

کنی که من احب شيا  اگر از دنيا فارغ بودی به نيک و بد او نکردتی، اما از آن ياد می. خريدار بود

  . اکثر ذکره، هر که چيزی دوست دارد ذکر آن بسی کند

گوشت در ديگ افگنده بود، . او چيزی بخواست پخت. يک روز نماز ديگر بررابعه رفتم: حسن گفت

  . اين سخن خوشتر از ديگ پختن: چون با من در سخن آمد گفت. آب در کرده

. پاره نانی خشک بياورد و کوزه آب تا روزه بگشاييم. کرد تا نماز شام بگزارديم همچنان حديث می
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جوشيد، به قدرت  نگاه کرديم، ديگ پخته شده بود و می. دست او بسوخت. رابعه رفت تا ديگ برگيرد

. ن گوشت بخورديم و خوردنی بود که بدان خوش طعامی هرگز نخورده بوديمبياورد و با آ. حق تعالی

  . بيمار برخاسته را ديگ چنين می بايد: رابعه گفت

کرد و من در گوشه ديگر نماز  در نزديک رابعه شدم، درمحراب شد و تا روز نماز می: سفيان گفت

ا توفيق داد تا همه شب وی را نماز به چه شکر کنيم آن را که ما ر: پس گفتم. کردم، تا وقت سحر می

  . کرديم

  . بدانکه فردا روزه داريم: گفت

اگر مرا فردای قيامت به دوزخ فرستی سری آشکارا کنم که دوزخ از من به هزارساله !بار خدايا: گفت

  . راه بگريزد

ت کرده الهی ما را از دنيا هر چه قسمت کرده ای به دشمنان خود ده و هر چه از آخرت قسم: و گفتی

  . ايی به دوستان خود ده که مرا تو بسی

پرستم، بر  پرستم در دوزخم بسوز، و اگر به اميد بهشت می اگر تو را از بيم دوزخ می!خداوندا: و گفتی

  . پرستيم، جمال باقی دريغ مدار و اگر برای تو تو را می. من حرام گردان

خ کنی من فرياد بر آورم که وی را دوست اگر مرا فردا در دوز!بار خدايا: گفت و د ر مناجات می

  با دوست اين کنند؟. داشتم

به ما گمان بد مبر که ما تو را در جوار دوستان خود . يا رابعه ال تظنی بنا ظن السوء: هاتفی آوازداد

  . گويی فرود آريم تا با ما سخن ما می

 ياد تو است، و در آخرت از کار من و آرزوی من در دنيا از جمله دنيا!الهی: گفت و در مناجات می

  . تو هر چه خواهی می کن. از من اين است که گفتم. جمله آخرت لقای تواست

  . دلم حاضر کن، يا نماز بی دل بپذير!يا رب: گفت و در مناجات يک شب می

يا ايتها النفس : آوازی شنيدند که. چون وقت مرگش در آمد مردمان بيرون شدند و در فراز کردند

. در باز کردند، جان بداده بود. زمانی بود هيچ آواز نيامد.  ارجعی الی ربک راضيه آاليهالمطمئنه

بزرگان چنين گفتند که رابعه به دنيا در آمد و به آخرت رفت و هرگز با حق گستاخی نکرد و هيچ 

  . نخواست و نگفت که مرا چنين دار و چنين کن تا بدان چه رسد که از خلق چيزی خواستی

  حال گوی تا از منکر و نکير چون رستی؟: گفتند. مرگ اورا به خواب ديدندبعد از 

  آن جوانمردان در آمدند، گفتند که من ربک؟: گفت

باز گرديد و خدايرا گوييد که با چندين هزار هزار خلق پيرزنی ضعيفه را فراموش نکردی؟من : گفتم
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   فرستی که خدای تو کيست؟تا کسی را. که در همه جهان تو را دارم، هرگزت فراموش نکنم

محمد بن اسلم الطوسی و نعمی طرطوسی که در باديه سی هزار مرد را آب دادند هر دو به سر خاک 

  زدی که سر به هر دو سرای فرو نيارم، حال به کجا رسيد؟ گفتند آن الف که می. رابعه آمدند

  . رحمه اهللا عليها. رسيدم بدانچه ديدم: آواز آمد که

  

  ياض رحمة اهللا عليه ذکر فضيل ع

آن مقدم تايبان، آن معظم نايبان، آن آفتاب کرم و احسان، آن دريای ورع و عرفان، آن از دوکون کرده 

فضل عياض رحمه اهللا عليه، از کبار مشايخ بود و عيار طريقت بود، و ستوده : اعراض، پير وقت

 و در ورع و معرفت بی همتا اقران، و مرجع قوم بود، و در رياضات و کرامات شانی رفيع داشت،

  . بود

اول حال او آن بود که در ميان بيابان مرو و باورد خيمه زده بود و پالسی پوشيده و کالهی پشمين بر 

همه دزدان و راهزن بودند، و شب وروز . سر نهاده و تسبيحی درگردن افکنده و ياران بسيار داشتی

مهتر ايشان بود و او ميان ايشان تقسيم کردی، و آنچه راه زدندی، و کاال به نزديک فضيل آوردندی که 

خواستی نصيب خود برداشتی و آنرا نسخه آردی و هرگز از جماعت دست نداشتی، و هر چاکری آه 

  به جماعت نيامدی او را دور کردی 

مردی در ميان کاروان بود و . داشتند آمد و ياران او کاروان گوش می يک روز کاروانی شگرف می

با . کرد که اين را پنهان کند تدبيری می. بدره ای زر داشت. دزدان را بديد. دزدان شنوده بودآواز 

  . بروم و اين بدره را پنهان کنم تا اگر کاروان بزنند اين بضاعت سازم: خويش گفت

شاد شد . به نزديک خيمه او را ديد بر صورت و جامه زاهدان. چون از راه يکسو شد خيمه فضل بديد

  . برو و درآن کنج خيمه بنه: فضيل گفت. بدره به امانت بدو سپردو آن 

همه کاالها برده، و مردمان بسته و . کاروان زده بودند. به کاروان گاه رسيد. مرد چنان کرد و بازگشت

افگنده، همه را دست بگشاد و چيزی که باقی مانده بود جمع کردند و برفتند، و آن مرد نزد فضيل آمد 

بدره زر : مرد چون چنان بديد گفت. کردند او را ديد با دزدان نشسته و کاالها قسمت می. تاندتا بدره بس

  . خويش به دزد دادم

  مرد چون بيامد، گفت چه حاجت است؟. فضيل از دور او را بديد، بانگ کرد

  . هم آنجا که نهاده ای برگير و برو: گفت

آخر ما در همه کاروان يک درم نقد :  گفتندياران. مرد به خيمه در رفت و بدره برداشت و برفت
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  دهی؟ توده هزار درم باز می. نيافتيم

گمان . اين مرد به من گمان نيکو برد، من نيز به خدای گمان نيکو برده ام که مرا توبه دهد: فضيل گفت

  . او را سبب گردانيدم تا حق گمان من راست گرداند

يکی از اهل کاروان . خوردند د و بنشستند و طعام میبعد از آن، روزی کاروان بزدند وکاال ببردن

  مهتر شما کدامست؟: پرسيد

  . کند از آن سوی درختی است بر لب آبی، آنجا نماز می. با ما نيست: گفتند

  . وقت نماز نيست: گفت

  .  کند١تطوع: گفت

  با شما نان نخورد؟: گفت

  . به روزه است: گفت

  . رمضان نيست: گفت

  . تطوع دارد: گفت

الضدان : گفت. صبر کرد تا فارغ شد. کرد با خشوعی نماز می. به نزديک او شد. اين مرد را عجب آمد

  روز و دزدی چگونه بود، و نماز و مسلمان کشتن با هم چه کار؟. ال يجمعان

  قران دانی؟: فضيل گفت

  . دانم: گفت

  .  صالحا و آخر سيئافرمايد و اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عمال نه آخر حق تعالی می: گفت

  . مرد هيچ نگفت و از کار او متحير شد

چنانکه اگر در قافله زنی بودی کاالی وی نبردی، . نقل است ک پيوسته مروتی و همتی در طبع او بود

و کسی که سرمايه او اندک بودی مال او نستدی، و باهرکسی به مقدار سرمايه چيزی بگذاشتی، و همه 

هرچه از راه زدن به دست آوردی بر او آوردی و گاه . ابتدا بر زنی عاشق بودميل به صالح داشتی، و 

درميان . گذشت يک شب کاروانی می. گريستی شدی در هوس عشق آن زن و می و بيگاه بر ديوارها می

  : اين آيت به گوش فضيل رسيد. خواند کاروان يکی قرآن می

  . ا وقت نيامد که اين دل، خفتة شما بيدار گرددالم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اهللا آي

تاکی تو !ای فضيل: چنان آيت به مبارزت فضل بيرون آمد و گفت. تيری بود که بر جان او آمد

  . راهزنی؟گاه آن آمد که مانيز راه تو بزنيم
                                                 

 بقصد نيكی و عبادت انجام دادن.  عمل مستحب آردن-يعنی منقاد شدن=  تطوع- 1
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  . گاه گاه آمد از وقت نيز برگشت: فضيل از ديوار فرو افتاد و گفت

: می گفتند. جماعتی کاروانيان بودند. بی قرار روی به ويرانه ای نهادسراسيمه و کاليو و خجل و 

  . برويم

  . نتوان رفت که فضيل بر راهست: يکی گفت

  . بشارت شما را که او ديگر توبه کرد: فضيل گفت

از او بحلی . کرد تا درباورد جهودی بماند گريست و خصم خشنود می رفت و می پس همه روزه می

امروز روزی است که بر محمديان استخفاف : آن جهود با جمع خود گفت. کرد یبحل نم. خواست می

  . کنيم

خواهی که بحلت کنم تلی ريگ بود که برداشتن آن در وسع آدمی دشوار بودی مگر  اگر می: پس گفت

  . گفت اين از پيش برگير. به روزگار

می چون درماند سحرگاهی شد؟ه انداخت وکار کجا بدان راست می فضيل از سر عجز پاره پاره می

من سوگند دارم که تا تو مرا ما : گفت. جهود چون چنان ديد متحير شد. بادی درآمد و آن را ناپديد کرد

سوگند . اکنون دست بدين زيرنهالی کن و آنجا مشتی در برگير و مرا ده. عال ندهی من تو را بحل نکنم

  . من راست شود و تو را بحل کنم

آمد و جهود خاك در زير نهالی کرده، پس دست به زيرنهالی درکرد، و مشتی فضيل به خانه جهود 

  . اسالم عرضه کن: جهود گفت. دينار برداشت، و او را داد

دانی که چرا مسلمان گشتم؟ از آنکه تا امروز درستم : پس گفت. اسالم عرضه کرد تا جهود مسلمان شد

از بهر آنکه در تورات خوانده . حق اسالم استامروز درست شد که دين . نبود که دين حق کدام است

من خاک در زير نهالی کرده بودم، . ام که هر که توبه راست کند دست که برخاک نهد زر شود

  . دانستم که توبه تو حقيقت است و دين تو حق است. آزمايش تو را چون دست به خاک بردی زر گشت

من ببند و مرا به نزديک سلطان بر که برمن حد از بهر خدای دست و پای : القصه فضيل يکی را گفت

  . بسيار واجب است تا بر من حد براند

. من اين نتوانم بفرمود: گفت. چون سلطان او را بديد، در او سيمای اهل صالح ديد. مرد همچنان کرد

آواز او : هاهل خانه گفتند ک. چون فضيل به در خانه رسيد آواز داد. تا او را به اعزاز به خانه بازبردند

  . بگشته است، مگر زخمی خورده است

  . بلی، زخمی عظيم خورده ام: فضيل گفت

  برکجا؟: گفتند
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  . برجان: گفت

  . اگر خواهی تا پای تو گشاده کنم. من قصد خانه خدای را دارم! ای زن: پس درآمد زن را گفت

  . من هرگز از تو جدا نروم و هرجا که تو باشی با تو باشم: زن گفت

حق تعالی راه برايشان آسان گردانيد و آنجا مجاور گشت و بعضی اوليا . برفتند تا به مکه رسيدندپس 

را دريافت و با امام ابوحنيفه مدتی هم صحبت بود، و روايات عالی دارد و رياضات شگرف، و در 

گشت مکه سخن بروگشاده شد، و مکيان بر وی جمع شدند ی، و همه را سخن گفتی، تا حال او چنان 

  و ايشان . که خويشان واقربای او از باورد برخاستند، و به ديدار او آمدند، و در بزدند، و در نگشاد

  . بازنمی گشتند

  . اينت بی کار مردمانی که شما هستيد، خدای کارتان بدهاد: فضيل بربام خانه آمد و گفت

اقبت همه نااميد از صحبت او و مثل اين سخن بسی بگفت تا همه گريان شدند و از دست بيفتادند و ع

  . بود و در نگشاد بازگشتند و او همچنان بربام می

امشب مرا :  گفت- که يکی از مقربان بود _ نقل است که يک شب هارون الرشيد، فضل برمکی را 

  . برمردی بر که مرا به من نمايد که دلم از طاق و طنب تنگ درآمده است

  کيست؟: گفت. در بزدند. بردفضل او را به در خانه سفيان عيينه 

  . اميرالمومنين: گفت

  . بايست کرد تا من خود بيامدی شد، مرا خبر می چرا رنجه می: گفت

  . زند که ما در آنيم اين همان طال بقايی می. طلبم اين مرد آن نيست که من می: هارون فضل را گفت

  . آنجا بايد رفت. ضيل عياض استطلبيد ف چنانکه شما می: گفت. سفيان را از آن واقعه خبر کردند

آنجا رفتند و اين آيت برمی خواند که ام حيب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم کالذين آمنوا و 

  . عملواالصالحات االية

معنی آيت آن است که پنداشتند کسانی که بدکرداری . طلبم اين کفايت است اگر پند می: هارون گفت

  . داريم با کسانی که نيکوکاری کردند، و ايمان آوردندکردند که ما ايشان را برابر 

  کيست؟: فضيل گفت. پس دربزدند

  . اميرالمومنين است: گفت

  به نزديک من چه کار دارد و من با او چه کار دارم؟: گفت

  . چه طاعت داشتن اولواالمر واجب است: گفت

  . مرا تشويش مدهيد: گفت
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  به دستوری درآيم يا به حکم؟: گفت

  . دستوری نيست، اگر به اکراه درآييد، شما دانيد: گفت

هارون دست . چون نزديک فضيل رسيد، فضيل چراغ را پف کرد تا روی او نبايد ديد. هارون دررفت

چه نرم دستی است، اگر . ما الين هذالکف لونجا من النار: گفت. فضيل را دست بدو بازآمد. پيش برد

  !ازآتش خالص يابد

آخر سخنی : گفت. هارون نيک متغير شد و گريه بدو افتاد. و در نماز ايستاداين بگفت و برخاست 

  . بگو

درخواست که مرا بر قومی امير . پدرت عم مصطفی بود عليه السالم: فضيل سالم بازداد و گفت

  . گردان

  . يک نفس تو را بر تو امير کردم! يا عم: گفت

ان االمارة يوم القيامة . اعت خلق تو رايعنی يک نفس تو در طاعت خدای بهتر از هزار سال اط

  . زيادت کن: هارون گفت. الندامة

چون عمربن عبدالعزيز را به خالفت نصب کردند، سالم بن عبداهللا و رجاء بن حيوة و محمد بن : گفت

شناسم، اگر  من مبتال شدم بدين بليات، تدبير من چه چيز است که اين را بال می: کعب را بخواند و گفت

  . دانند ردمان نعمت میچه م

خواهی که فردا از عذاب خدای نجات بود، پيران مسلمانان را چون پدر خويش دان،  اگر می: يکی گفت

با ايشان معاملت چنان کن که با پدر و برادر . و جوانان را برادر، و کودکان را چون فرزندان نگاه کن

  . و فرزند کنند

  . زياده کن: گفت

. زراباک و اکرم اخاک و احسن علی ولدک. خانه تو است و اهل آن عياالن توديار اسالم چون : گفت

  . زيارت کن پدر راه و کرامت کن برادر را و نيکويی کن به جای فرزند

از خدای تعالی بترس و جواب خدای . ترسم از روی خوب تو که به آتش دوزخ مبتال شود می: پس گفت

روز قيامت حق تعالی تو را از آن يک يک مسلمان بازخواهد و بيدار و هوشيار باش که . را ساخته آن

پرسيد و انصاف هريک از تو طلب خواهد کرد، اگر شبی پيرزنی درخانه يی بی برگ خفته باشد دامن 

  . تو گيرد و بر تو خصمی کند

که اميرالمومنين ! بس: فضل وزير گفت. چنانکه هوش از او زايل خواست شد. هارون بسی بگريست

  . شتیرا بک
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. گويی او را بکشتی کنيد وآنگاه مرا می که تو و قوم تو او را هالک می! ای هامان! خاموش باش: گفت

  . کشتن اين است

گويد که  تو را هامان از آن می: آنگاه روی به فضل کرد، گفت. هارون بدين سخن گريستن زيادت کرد

  تو را وام هست؟: پس هارون گفت. مرا به جای فرعون نهاد

  ! اگر مرا بدين گيرد وای بر من. وام خداوند است بر من به طاعت! بلی: تگف

  . گويم ای فضيل وام خلق می: گفت

سپاس خدايرا عزوجل که مرا از وی نعمت بسيار است و هيچ گاه ندارم تا با بندگانش بگويم پس : گفت

  . هارون صرة هزار دينار پيش او نهاد آه اين حاللی است

  . از ميراث مادر من است. نار پيش او نهاد که اين حاللی استپس هارون صره دي

اين پندهای من تورا هيچ سودی نداشت، و هم اينجا ظلم آغاز نهاد ی، و ! يا اميرالمومنين: فضيل گفت

  . بيدادگری پيش گرفتی

  چه ظلم است؟: گفت

گويم آنچه   من تو را می.اندازی؟ اين ظلم بود خوانم، تو مرا در بال می من تو را به نجات می: گفت

  . دهی؟ سخن مرا فايده يی نيست بايد داد می تو به ديگری که نمی. داری به خداوند آن بازده

ای رجل ! آوه: هارون برون آمد و گفت. اين بگفت واز پيش او برخاست و زر به در بيرون انداخت

است، و حقارت دنيا در ملک بر حقيقت فضيل است، و صولت او عظيم . او خود چه مردی است. هو

  . چشم او بسيار

مگر دهان بر وی نهاد چنانکه عادت پدران . نقل است که يک روز کودکی چهارساله در کنار داشت

  . دارم: مرا دوست داری؟ گفت!ای پدر: آن کودک گفت. بود

  خدايرا دوست داری؟: گفت

  . دارم: گفت

  دل چند داری؟: گفت

  !يکی: گفت

  دو دوست توان داشت درحال؟به يک دل : آنگاه گفت

دست بر سرزدن . گويد، بل آن تعريفی است به حقيقت از غيرت حق بدانست که آن نه آن کودک می

  . و توبه کرد، ودل از طفل ببريد و دل به حق داد. گرفت

با چنان تضرع و زاری . گريستند آن همه خلق می. نقل است که يک روز به عرفات ايستاده بود
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اگر چندين مردم به يکبار به نزديک مردی شوند، و از ! ای سبحان اهللا: گفت. هش کردنگريستن و خوا

  . آنهمه مردم را نوميد کند. وی يک دانگ سيم خواهند چه گوئيد

برخداوند تعالی آمرزش همه آسانتر است از آنکه آن مرد دانگی سيم که بدهد : گفت. نه: آن مرد گفت

  . آن است که همه را آمرزيده گردانداميد . که او اکرم االکرمين است

  بينی؟ در عرفات شبانگاه از او پرسيدند که حال اين مردمان چون می

  . همه آمرزيده اند اگر من در ميان ايشان نه امی: گفت

  . بينيم چونست که ما هيچ ترسنده نمی: گفتند

ا نبيند مگر ترسنده، و ماتم اگر شما ترسنده بودی ترسگاران از شما پوشيده نبودندی که ترسنده ر: گفت

  . زدگانرا تواند ديد

  مرد در کدام وقت در دوستی حق به غايت رسد؟: گفتند

  . چون منع و عطا هر دو بر او يکسان شوند به غايت محبت رسيده است: گفت

   .چه گويی در کسی که خواهد لبيک گويد و زهره ندارد گفتن از بيم آنکه نبايد که گويند ال لبيک: گفتند

  . اميد چنان می دارم که در آن موقف هر که خود را چنين بيند هيچ لبيک گوی ورای او نبود: گفت

  اصل دين چيست؟: گفتند

  . عقل: گفت

  اصل عقل چيست؟: گفتند

  حلم : گفت

  اصل حلم چيست؟: گفتند

  . صبر احمد حنبل: گفت

   شد و گفت فضيل رارضی اهللا عنه که از فضيل شنودم که هرکه رياست طلب کرد خوار: گفت

  . که مرا وصيتی کن: گفتم

  . تو را اين بسنده است. دم باش، سرمباش: گفت

  رضی اهللا عنه، از او پرسيدم که زهد فاضلتر يا رضا؟: بشر حافی گفت

  . رضا فاضلتر از آنکه راضی هيچ منزل طلب نکند باالی منزل خويش: گفت

چون . گفتم و رفتم جمله شب آيات و اخبار و آثار میکه يک شب بر ا. رضی اهللا عنه: سفيان ثوری گفت

همانا که اين . اينت مبارک شبی که دوش بود، و اينت ستوده نشستی که اين شب بود: برخاستم گفتم

  . نشست بهتر از وحدت
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  . اينت شوم شبی که دوش بود، و اينت نکوهيد ه نشستی که نشست دوش بود: فضيل گفت

  چرا چنين گويی؟: گفتم

 جمله شب تو دربند آن بودی تا سخنی نيکو از کجا گويی که مرا خوش آيد و من بسته آن بودم تا :گفت

تنهايی را دان . هردو بيکديگر و به سخن يکديگر از خدا بازمانده بوديم. جوابی نيکواز کجا پسند آيد

  . بهتر و مناجات با خدای

آنجا که رسيده ای بازگرد يا نه من : تگف. يک روز عبداهللا مبارک را ديد که روی بدو نهاده بود

  . آيی تا تو مشتی سخن برمن پيمايی و من مشتی نيز برتو پيمايم می. بازگردم

  به چه آمده ای؟: گفت. نقل است که يک روز يکی قصد او کرد

  . برای آسايش، و مرا به ديدار تو راحت است: گفت

اال بدانکه نو مرا فريبی کنی به دروغ و من به خدای که اين بوحشت نزديک تر است، و نيامدی : گفت

خواهم تا بيمار شوم تا به نماز جماعت نبايد شد  تورا دروغی برپيمايم و هم از انجا بازگرد و گفتی می

  . تا خلقم را نبايد ديد

اگر توانيد که در جايگاهی ساکن شويد که نه کس شما را داند و نه شما کس را، عظيم :  وگفت

  .  کنيدچنين. نيکوبود

منتی عظيم فراپذيرم از کسی که برمن بگذرد و مرا سالم نکند و چون بيمار شوم به عيادت :  وگفت

  . من نيايد

چون شب درآيد شاد شوم که مرا خلوتی بود بی تفرقه با حق، و چون صبح برآيد اندوهگن :  وگفت

  . ويش دهندشوم از کراهيت ديدار خلق که نبايد که درآيند، و مرا از اين خلوت تش

  . هرکه را از تنها بودن وحشت بود و به خلق انس دارد از سالمت دور است:  وگفت

  . هرکه سخن از عمل شمرد سخنش اندک بود مگر در آنکه او را به کار آيد:  وگفت

  . هرکه از خدای ترسد زبان او گنگ بود:  وگفت

 و چون دشمنش دارد دنيا بروی فراخ چون حق تعالی بنده را دوست دارد اندوهش بسيار دهد،:  وگفت

  . گرداند

  . اگر اندوهگينی در ميان امتی بگريد جمله امت را در کار آن اندوهگين کنند:  وگفت

هرچيزی را زکوتی است و زکوة عقل اندوه طويل است، چنانکه عجب است که کسی در :  وگفت

  . عليه و سلم متواصل االحزانگريد و ازاين است که کان رسول اهللا صلی اهللا  بهشت بود و می

داند که عاقبت کار چون خواهد  خندد و نمی عجبتر از آن بود حال کسی که در دنيا بود و می:  وگفت
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  . بود

قساوت دل؛ و نابودن اشک؛ و بی شرمی، و رغبت در : پنج چيز است از عالمات بدبختی:  وگفت

  . دنيا، و درازی امل

چيزی که به کار نيايد برزبان آنکس نگذرد، و بسوزد از آن چون خوف در دل ساکن شود :  وگفت

  . خوف منازل شهوات و حب دنيا، و رغبت در دنيا از دل دور کند

هرکه از خدای بترسد جمله چيزها از او بترسد، و هرکه از خدای نترسد از جمله چيزها :  وگفت

  . بترسد

 بنده در دنيا برقدر رغبت بنده بود در خوف و هيبت از خدای برقدر علم بنده بود، و زهد:  وگفت

  . آخرت

هيچ آدمی را نديده ام دراين امت اميدوارتر به خدای و ترسنده تر از خدای اال ابن سيرين :  وگفت

اگرهمه دنيا به من دهند حالل و بی حساب ننگ دارم، چنانکه شما از مردار : وگفت. رضی اهللا عنه

  . ننگ داريد

ر يک خانه جمع کرده اند و کليد آن دنيا دوستی است، و جمله نيکييها را در جمله بديها را د:  وگفت

  . يک خانه جمع کرده اند و کليد آن دشمنی دنياست

  . در دنيا شروع کردن آسان است اما از ميان باز بيرون آمدن و خالص يافتن دشوار است: وگفت

  . انگان را در بيمارستان غل و قيد باشددنيا بيمارستان است و خلق در او چون ديوانگان و ديو: وگفت

به خدای اگر آخرت از سفالی بودی باقی و دنيا از زر فانی سزا بودی که رغبت خلق به سفال : وگفت

  . باقی بودی فکيف که دنيا نيست اال سفال فانی، و آخرت زرباقی

هر آنکه تورا به نزديک هيچ کس را هيچ ندادند از دنيا تا از آخرتش صد چندان کم نکردند از ب: وگفت

  . اکنون خواه بسيار کن خواه اندک کن. کنی خدای آن خواهد بود که کسب کرده ای و می

  . به جامه نرم و طعام خوش لذت مگيريد که فردا لذت آن جامه و آن طعام نباشد: وگفت

خزيد گستاخ هرگاه که تکلف از ميان بر. مردمان که از يکديگر بريده شدند به تکلف شده اند: وگفت

  . يکديگر را بتوانند ديد

خدای عز وجل وحی فرستاد به کوهها که من بريکی از شما با پيغمبری سخن خواهم گفت همه : وگفت

  . کوهها تکبر کردند، مگر طور سينا برو سخن گفت با موسی تواضع او را

  . از تواضع فروتنی کردن است و فرمان بردن و هرچه گويد فراپذيرفتن: وگفت

  . هرکه خويشتن را قيمتی داند او را اندر تواضع نصيبی نيست: گفتو
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عالمی که علم که علم او به ميزان عمل راست بود مجويد که نيابيد و : سه چيز مجوييد که نيابيد: وگفت

بی علم بمانيد، و عاملی که اخالص او با عمل موافق بود مجوييد که نيابيد و بی عمل بمانيد؛ و برادری 

  .  مطلبيد که نيابيد و بی برادر بمانيدبی عيب

هرکه با برادر خود دوستی ظاهر کند به زفان و در دل دشمنی او دارد خدای لعنتش کند و کور : وگفت

  . و کرش گرداند به دل

  . کنند کنند ريا می کردند، اکنون بدانچه نمی کردند ريا می وقتی بدانکه می: وگفت

ريا بود و عمل کردن برای خلق شرک بود و اخالص آن بود که دست بداشتن عمل برای خلق : وگفت

  . حق تعالی او را از اين دو خصلت نگاه دارد

  . اگر سوگند خورم که من مرائی ام دوست تر دارم از آنکه سوگند خورم که من مرائی نيم: وگفت

ای خدای اصل زهد راضی بودن است از حق تعالی به هرچه کند و سزاوارترين خلق به رض: وگفت

  . تعالی اهل معرفت اند

  . هرکه خدايرا بشناسد به حق معرفت پرستش او کند به حق طاقت: وگفت

  . فتوت در گذاشتن بود از برادران: وگفت

  . حقيقت توکل آن است که به غيراهللا اميد ندارد و از غير اهللا نترسد: وگفت

يرا در هرچه کند متهم دارد و نه شکايت متوکل آن بود که واثق بود به خدای عزوجل که نه خدا: وگفت

  . يعنی ظاهر و باطن يک رنگ بود در تسليم. کند

چون تو را گويند خدايرا دوستداری خاموش باش که اگر گويی نه کافر باشی، و اگر گويی دارم : وگفت

  . فعل تو به فعل دوستان نماند

  .  روزش يکبار حاجت بودیشرمم گرفت از خدای از بس که در مبرز رفتم و در هر سه: وگفت

  . بسا مردا که به مبرز رود و پاک بيرون آيد و بسا مردا که در کعبه رودو پليد بيرون آيد: وگفت

  . جنگ کردن با خردمندان آسانتر است که حلوا خوردن با بی خردان: وگفت

  . کند هر که در روی فاسقی بخندد خوش در ويران کردن مسلمانی سعی می: وگفت

از من و تو هرکه به خدای عاصيتر است لعنت بر ! هرکه ستوری را لعنت کند ستور گويد آمين: وگفت

  . او باد

اگر مرا خبر آيد که تو را يک دعا مستجاب است، هرچه خواهی بخواه و من آن دعا در حق : وگفت

طان سلطان صرف کنم از بهر آنکه اگر در صالح خويش دعا کنم صالح من بود تنها و در صالح سل

  . صالح همه خلق بود
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  . بسيار خفتن و بسيار خوردن: دو خصلت است که دل را فاسد کند: وگفت

خنديد و عجبی نديده ايد و  يکی آنکه می: در شما دو خصلت است که هر دو از جهل است: وگفت

  . کنيد و شب بيدار نبوده ايد نصيحت می

ياد کنی من تو را ياد کنم و اگر تو مرا گويد ای فرزند آدم اگر تو مرا  خدای عزوجل می: وگفت

. فراموش آنی من ترا فراموش کنم و آن ساعت که تو مرا ياد نخواهی کرد آن برتوست نه از توست

  . کنی نگر تا چون می اکنون می

خدای گفته است يکی از پيغامبران را، که بشارت ده گناه گاران را، که اگر توبه کنيد بپذيرم و : وگفت

  . يقان را که اگر به عدل باايشان کار کنم همه را عقوبت کنمبترسان صد

  . مرا پندی ده: گفت. يک روز کسی بر او درآمد

سخت  يک روز پسر خود را ديد که يک دينار زر می. اارباب متفرقون خير ام اهللا الواحد القهار: گفت

 اين تو را از ده حج و ده يا پسر: گفت. کرد آن شوخ که در نقش درست زر بود پاک می. تا بکسی دهد

  . عمره فاضلتر

به دوستی من تو را که از اين ! يا رب: گفت. فضيل دست برداشت. و يکبار پسر او را بول بسته آمد

  . رنجش برهان

رحمتی بکن که برتوبة من ! خداوندا: پس در مناجات گفتی. هنوز برنخاسته بود که شفا پديد آمده بود

  . بر من قادریعالمی و عذابم مکن تو که 

داری، و مرا و عيال مرا برهنه  داری، و عيال مرا گرسنه می الهی مرا گرسنه می: و پس گفتی

دهی، و تو اين با اوليای خويش کنی، به کدام منزلت فضيل اين  داری، و مرا به شب چراغ نمی می

  دولت يافت از تو؟

. روز که پسرش بمرد، تبسمی کردنقل است که سی سال هيچ کس لب او خندان نديده بود مگر آن 

  اين چه وقت اين است؟! خواجه: گفتند

من موافقت رضای او را تبسمی بكردم و در آخر . دانستم که خدای راضی بود به مرگ اين پسر: گفت

و جمله . از پيغمبرانم رشک نيست که ايشان هم لحد، هم صراط هم قيامت در پيش است: گفت کار می

واز فرشتگان رشک نيست که از خوف ايشان زيادت از : نفسی خواهند گفتبا کوتاه دستی نفسی 

لکن از آن . خوف بنی آدم است، و ايشان را درد بنی آدم نيست، و هرکه را اين درد نبود من آن نخواهم

  . کس رشک است که هرگز از مادر نزاد و نخواهد زاد

او را پيش پسر من بريد تا : گفت. دنقل است که روزی مقرئی خوشخوان پيش او آمد و آيتی بخوان
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اتفاقا . زينهار تا آيتی برنخوانی که صفت دوزخ و قيامت بود که او را طاقت آن نبود: برخواند وگفت

چون اجلش نزديک آمد دو دختر . در حال نعره ای بزد و جان بداد. مقری سورة القارعه برخواند

ران را برگير و برکوه بوقبيس بر رو، و روی عيال را وصيت کرد که چون من بميرم اين دخت. داشت

سوی آسمان آن و بگوی آه خداوندا فضيل را وصيتی آرد و گفت تا به طاقت خويش می داشتم چون 

  .مرا بزندان گور محبوس گردانيدی زينهار باران باز دارم و من زنده بودم اين زنهاريان را 

بر سر کوه شد، و دخترکان را آنجا . گفته بودچون فضيل را دفن کردند، عيالش همچنان کرد که او 

همان ساعت امير يمن با دو پسر خود آنجا . برد، و مناجات کرد، وبسی بگريست، و نوحه آغاز کرد

  شما از کجاييد؟: با گريستن و زاری گفت. ايشان را ديد. بگذشت

ی را ده هزار دينار اين دختران را به اين پسران خويش دادم، هريک: امير گفت. آن زن حال برگفت

  تو بدين بسنده کردی؟. کاوين کردم

  . کردم: گفت

عبداهللا . من کان لّلله کان اهللا له. در حال عماريها و فرشها و دبياها بساخت، و ايشان را به يمن برد

  . چون فضيل بمرد اندوه همه برخاست: مبارک گفت

  

  

  ذکر ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه 

دين، آن سيمرغ قاف يقين، آن گنج عالم عزلت، آن خزينه سرای دولت، آن شاه اقليم آن سلطان دنيا و

اعظم، آن پرورده لطف و کرم، پيروقت ابراهيم بن ادهم رحمة اهللا عليه، متقی وقت بود، و صديق 

دولت بود، و حجت و برهان روزگار بود، و در انواع معامالت ملت و اصناف حقايق حظی تمام 

: ل همه بود و بسی مشايخ را ديده بود و با امام ابوحنيفه صحبت داشته بود، و جنيد گفتداشت، و مقبو

  . کليد علمهای اين طريقت ابراهيم است. رضی اهللا عنه مفاتيح العلوم ابراهيم

اصحاب ابوحنيفه وی را به چشم تقصير نگرستند، . و يک روز پيش ابوحنيفه رضی اهللا عنه درآمد

  ! ابراهيمسيدنا: بوحنيفه گفت

  اين سيادت به چه يافت؟: اصحاب گفتند

  . بدانکه دايم به خدمت خداوند مشغول بود و ما به خدمت تن های خود مشغول: گفت

و ابتدای حال او آن بود که او پادشاه بلخ بود و عالمی زير فرمان داشت، و چهل شمشير زرين، و چهل 

نيم شب سقف خانه بجنبيد، چنانکه . ت خفته بوديک شب بر تخ. بردند گرز زرين در پيش و پس او می
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  کيست؟: آواز داد که. رود کسی بر بام می

  . کنم اشتری گم کرده ام بر اين بام طلب می. آشناست: گفت

  جويی؟ اشتر بر بام می! ای جاهل: گفت

  طلبی؟  تو خدايرا در جامة اطلس خفته بر تخته زرين می! ای غافل: گفت

ل او آمد و آتش در دلش افتاد تا روز نيارست خفت چون روز برآيد بصفه شد و از اين سخن هيبتی به د

غالمان . ارکان دولت هريکی برجايگاه خويش ايستادند. برتخت نشست متفكر و متحير و اندوهگين

چنانکه هيچ کس را از حشم و خدم . ناگاه مردی با هيبت از در درآمد. صف کشيدند، و بارعام دادند

: گفت. آمد تا پيش تخت ابراهيم  گويد تو کيستی؟ جمله را زبانها به گلو فروشد همچنان میزهره نبود که

  خواهی؟ چه می

  . آيم در اين رباط فرو می: گفت

  . تو ديوانه ای!سرای من است. اين رباط نيست: گفت

  اين سرای پيش از اين از آن که بود؟: گفت

  . از آن پدرم: گفت

  پيش از آن؟: گفت

  .  پدر پدرماز آن: گفت

  پيش از آن؟: گفت

  . از آن فالن کس: گفت

  پيش از آن؟: گفت

  . از آن پدر فالن کس: گفت

  همه کجا شدند؟: گفت

  . برفتند و بمردند: گفت

  گذرد؟ آيد و يکی می پس نه رباط اين بود که يکی می: گفت

اده شد و دردش بر درد سوز و آتش جان ابراهيم زي. اين بگفت و ناپديد شد، واو خضر بود عليه السالم

بيفزود تا اين چه حال است و آن حال يکی صد شد که ديد روز با شنيد شب جمع شد، و ندانست که از 

روم که مرا امروز چيزی  اسب زين کنيد که به شکار می: گفت. چه شنيد، و نشناخت که امروز چه ديد

  سيد؟اين حال به کجا خواهد ر! خداوندا. دانم چيست نمی. رسيده است

. کند دانست که چه می چنانکه نمی. گشت سراسيمه در صحرا می. روی به شکار نهاد. اسب زين کردند
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  . انتبه بيدار گرد: در راه آوازی شنيد که. در آن سرگشتگی از لشکر جدا افتاد

ا خويشتن ر. سوم بار همان شنود. هم به گوش درنياورد. دوم بار همين آواز آمد. ناشنيده کرد و برفت

  . انتبه قبل ان تنبه بيدار گرد، پيش از آن کت بيدار کنند: چهارم بار آواز شنود که. از آن دور افگند

آهو بدو به سخن آمد که . خويشتن را مشغول بدو کرد. ناگاه آهويی پديد آمد. اينجا يکبارگی از دست شد

بهذا امرت تو را از برای اين کار الهذا خلقت او . تو مرا صيد نتوانی کرد. مرا به صيد تو فرستاده اند

  . هيچ کار ديگری نداری. کنی آفريده اند که می

  آيا اين چه حالی است؟: ابراهيم گفت

فزعی و خوفی درو . همان سخن که از آهو شنيده بود از قربوس زين آواز آمد. روی از آهو بگردانيد

، سديگر بار از گوی گريبان همان چون حق تعالی خواست کار تمام کند. پديد آمد و کشف زيادت گشت

فروآمد، و يقين حاصل شد، و جمله . آن کشف اينجا به اتمام رسيد، و ملکوت برو گشاده گشت. آواز آمد

شبانی را . توبه ای کرد نصوح، و روی از راه يکسو نهاد. جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت

قبای . غالم وی بود. بنگريست. ان در پيش کردهديدنمدی پوشيده، و کالهی از نمد بر سرنهاده، گوسفند

زر کشيده و کاله معرق بدو داد، و گوسفندان بدو بخشيد، و نمد از او بستد و درپوشيد، و کاله نمد بر 

جامة . سر نهاد و جمله ملکوت به نظاره او بايستادند که زهی سلطنت، که روی نمد پسر ادهم نهاد

پس همچنان پياده در کوهها و بيابانهای بی سر و بن . وشيدنجس دنيا بينداخت و خلعت فقر درپ

مردی را ديد که از آن پل . آنجا پلی است. کرد تا به مرورود رسيد گشت و بر گناهان خود نوحه می می

مرد معلق در هوا . اللهم احفظه: از دور بانگ کرد. درافتاد، و اگر آبش ببردی در حال هالک شدی

پس از آنجا به .  را برکشيدند، و در ابراهيم خيره بماندند تا اين چه مردی استبماند، تا برسيدند و او

جست که به طاعت مشغول شود تا بدان غار افتاد، که مشهور است نه  گوشه ای خالی می. نيشابور افتاد

در هر خانه ای سه سال و که دانست که او در شبها و روزها در آنجا در چه کار . سال ساکن غار شد

روز پنج شنبه . بايد تا کسی به شب تنها در آنجا بتواند بود د که مردی عظيم و سرمايه ای شگرف میبو

به باالی غار بررفتی و پشته هيزم گرد کردی و صبحگاه روی به نشابور کردی، و آن را بفروختی، و 

کار بردی و بدان نماز جمعه بگزاردی، بدان سيم نان خريدی، و نيمه ای به درويش دادی و نيمه ای به 

  . روزه گشادی، و تا دگر هفته باز ساختی

نقل است که در زمستان شبی در آن خانه بود، و به غايت سرد بود، و او يخ فروشکسته بود و غسلی 

وقت سحر بيم بود که از سرما هالک . چون همه شب سرما بود، و تا سحرگاه در نماز بود. کرده

چون از خواب . پوستينی ديد، در پشت اوفتاده، و در خواب شد. گردد، مگر خاطرش آتشی طلب کرد
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  . آن پوستين اژدهايی بود با دو چشم. درآمد روز روشن شده بود، و او گرم گشته بود، بنگريست

تو اين را در صورت لطف به من !خداوندا: گفت. عظيم هراسی د راو پديد آمد. چون دو سکره خون

  . دارم طاقت نمی. بينم فرستادی، کنون در صورت قهرش می

  . در حال اژدها برفت و دو سه بار پيش او روی در زمين ماليد و ناپديد گشت

نقل است که چون مردمان از کار او آگاه شدند از غار بگريخت و روی به مکه نهاد و آن وقت که شيخ 

 پرمشک بودی چندين اگر اين غار!سبحان اهللا: بوسعيد رحمة اهللا عليه به زيارت آن غار رفته بود گفت

  . بوی ندادی که جوانمردی به صدق روزی چند اينجا بوده است، اين همه روح و راحت گذاشته

نام مهين خداوند . يکی از اکابر دين در باديه بدو رسيد. پس ابراهيم از بيم شهرت روی در باديه نهاد

ای : گفت. ا ديد عليه السالمدر حال حضر ر. او بدان نام مهين خدايرا بخواند. بدو آموخت و برفت

پس ميان خضر و او بسی سخن برفت، و . آن برادر من بود داود که نام مهين در تو آموخت! ابراهيم

رفت  پير او خضر بود عليه السالم که او را در اين آار درکشيده بود به اذن اهللا تعالی و در باديه که می

ديدم جان بداده، و خون از بينی و گوش ايشان روان هفتاد مرقع پوش را . به ذات العرق رسيدم: گفت

  اين چه حالت است؟!ای جوانمرد: پرسيدم که. يکی را رمقی هنوز مانده بود. شده، گرد آن قوم برآمدم

دور دور مرو که مهجور گردی، و نزديک نزديک ميا ! ای پسر ادهم عليک بالماء و المحراب: گفت

بترس از دوستی که حاجيان را چون . ط سالطين گستاخی کندکس مبادا که بر بسا. که رنجور گردی

کند بدانکه ما قومی بوديم صوفی، قدم به توکل در باديه  کشد و با حاجيان غزا می کافران روم می

و جز از خداوند انديشه نکنيم، و حرکت و سکون از بهر او . نهاديم، و عزم کرديم که سخن نگوييم

ييم، چون باديه گذاره کرديم و به احرام گاه رسيديم، خضر عليه السالم به کنيم، و به غيری التفات ننما

الحمدهللا که سفر برومند آمد و طالب به : گفتيم. شاد شديم. سالم کرديم و او سالم را جواب داد. ما رسيد

ای کذابان و : حالی به جانهای ما ندا کردند که. مطلوب پيوست، که چنين شخصی به استقبال ما آمد

قولتان و عهدتان اين بود؟ مرا فراموش کرديد و به غير من مشغول گشتيد؟ برويد که تا من به ! دعيانم

اين جوانمردان . غرامت، جان شما به غارت نبرم و به تيغ غيرت خون شما نريزم، با شما صلح نکنم

اری پای در نه، تو نيز سر اين د! هال، ای ابراهيم. بينی همه سوختگان اين بازخواست اند را که می

  . واال دور شو

گفتند ايشان پخته اند، : گفت. گفتم تو را چرا رها کردند: گفت. ابراهيم حيران و سرگردان آن سخن شد

ساعتی جان کن تا تو نيز پخته شوی، چون پخته شوی، چون پخته شدی تو نيز از پی . تو هنوز خامی

  . درآيی
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  . اين بگفت و او نيز جان بداد

ود  ونريز ب ا  خ شور م شه در ک   همي

ا     ر م ه دور از ب ا و گرن ر م  داری س

  

ا     ر م شه در مجم ود همي ود ب ان ع  ج

ا     ر م داری س و ن شيم و ت ت ک ا دوس  م

  

. نقل است که چهار ده سال در قطع باديه کرد که همه راه در نماز و تضرع بودتا به نزديک مکه رسيد

او خويش در پيش قافله انداخت تا کسی او را . همه به استقبال او بيرون آمدند. پيران حرم خبر يافتند

. او را نديده بودند، ندانستند. آمد ابراهيم را بديدند، در پيش قافله می. خادمان از پيش برفتند. نشناسد

  ابراهيم ادهم نزديک رسيده است که مشايخ حرم به استقبال او بيرون آمده اند؟: چون بدو رسيدند گفتند

  هيد از آن زنديق؟خوا چه می: ابراهيم گفت

  گويی؟ شوند، تو او را زنديق می مشايخ مکه به استقبال او می: گفتند. ايشان در حال سيلی در او بستند

  . گويم زنديق اوست من می: گفت

خواستی که مشايخ به استقبال تو آيند  می! هان: چون از او درگذشتند، ابراهيم روی به خود کرد و گفت

  . الحمداهللا که به کام خودت بديدم. باری سيلی چند بخوردی

نقل . و درودگری کردی. پس در مکه ساکن شد، رفيقانش پديد آمدند و او از کسب دست خود خوردی

. چون بزرگ شد، پدر خويش را از مادر طلب کرد. است که چون از بلخ برفت او را پسری ماند بشير

چهار . ه هرکه را آرزوی حج است بياييدبه بلخ منادی فرمود ک. مادر حال بگفت که پدر تو گم شد

همه را نفقه داد و اشتر خويش داد و به حج برد، به اميد آنکه خدای ديدار پدرش . هزار کس بيامدند

  . روزی کند

ابراهيم ادهم را : پرسيد ايشان را که. چون به مکه درآمدند، به در مسجد حرام مرقع داران بودند

  شناسيد؟

  . ا ميزبانی کرده است وبه طلب طعام رفتهما ر. يار ماست: گفتند

پدر را ديد پای برهنه و با پشته ای . به بطحاء مکه بيرون آمدند. بر اثر وی برفت. نشان وی بخواست

کرد  پس پی او گرفت وبه بازار آمد و بانگ می. گريه براو افتاد، و خود را نگاه داشت. هيزم همی آمد

  . حاللی که خردحاللی به . من يشتری الطيب بالطيب

پس . نان به سوی اصحاب خود برد و پيش ايشان نهاد. نانوايی خواندش و هيزم بستد و نانش بداد

برفت تا با مادر تدبير کند تا طريق چيست؟ او را با دست . ترسيد که اگر گويم من کيم از او بگريزد

  . صبر کن تا حج بگزاريم: گفت. آوردن مادرش به صبر فرمود
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وصيت کرد ياران را که امروز در اين حج زنان باشند و . فت ابراهيم با ياران نشسته بودچون پسر ر

  . چشم نگه داريد. کودکان

  . چون حاجيان در مکه آمدند و خانه را طواف کردند. همه قبول کردند

ن ياران آ. ابراهيم تيز بدو نگريست. پسری صاحب جمال در پيش آمد. ابراهيم با ياران در طواف بود

ما را فرمودی که به هيچ ! رحمک اهللا: چون از طواف فارغ شدند، گفتند. از او عجب داشتند. بديدند

  . زن و کودک نگاه مکنيد و تو خود به غالمی نيکوروی نگاه کردی

  شما ديديت؟: گفت

  . ديديم: گفتند

  . ر استچنين دانم که اين غالم آن پس. چون از بلخ بيامدم پسری شيرخواره رها کردم: گفت

به ميان، . روز ديگر ياری از پيش ابراهيم بيرون شد، و قافله بلخ را طلب کرد، و به ميان قافله درآمد

خواند  خيمه ای ديد از ديبا زده، و کرسی در ميان خيمه نهاده، و آن پسر بر کرسی نشسته، و قرآن می

  تو از کجايی؟: آن يار ابراهيم بار خواست و گفت. گريست و می

  .  من از بلخم:گفت

  پسر کيستی؟: گفت

من پدر را ناديده ام مگر : گفت. پسر دست بر روی نهاد، و گريه بر او فتاد و مصحف از دست بنهاد

پدر من . بگريزد که او از ما گريخته است. ترسم که اگر گويم دانم که او هست يا نه و می نمی. ديروز

  . ملک بلخ. ابراهيم ادهم است

مادرش با او به هم برخاست و آمد تا نزديک ابراهيم؛ و . رفت تا سوی ابراهيم آوردآن مرد او را برگ

آن يار خود را ديد، با آن کودک و . از دور نگاه کرد. ابراهيم با ياران پيش رکن يمانی نشسته بودند

اينک پدرت رستخيزی پديد آمد که : گفت. چون آن زن او را بديد، بخروشيد و صبرش نماند. مادر ش

. چون پسر به خود بازآمد بر پدر سالم کرد. جمله خلق و ياران يکبار در گريه آمدند.. صفت نتوان کرد

  برکدام دينی؟: ابراهيم جواب داد و در کنارش گرفت و گفت

  . بر دين اسالم: گفت

  . الحمدهللا: گفت

  دانی؟ قرآن می: ديگر پرسيد آه

  . دانم: گفت

  . الحمداهللا: گفت
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  ای؟علم آموخته : گفت

  . آموخته ام: گفت

  . الحمدهللا: گفت

ابراهيم . کرد و مادرش فرياد دربسته بود پسر البته دست از او رها نمی. پس ابراهيم خواست تا برود

  يا ابراهيم چه افتاد؟: ياران گفتند. پس اندر کنار او جان بداد. الهی اغثنی: گفت. روی سوی آسمان کرد

تدعی محبتنا و تحب ! ندا آمد که ای ابراهيم. هر او در دلم بجنبيدچون او را در کنار گرفتم، م: گفت

دعوی دوستی ما کنی، و با ما به هم ديگری دوست داری، و به ديگری مشغول شوی، و . معنا غيرنا

دوستی به انبازی کنی، و ياران را وصيت کنی که به هيچ زن بيگانه و کودک نگاه مکنيد؟ و تو بدان 

اگر محبت . مرا فرياد رس! دی؟ چون اين ندا بشنيدم دعا کردم که يا رب العزةزن و کودک دل آويزي

  . دعا در حق او اجابت افتاد. او مرا از محبت تو مشغول خواهد کرد، يا جان او بردار يا جان من

  . عجب نيست. گويم که ابراهيم، پسر قربان کرد. اگر کسی را از اين حال عجب آيد

هيچ . جستم تا کعبه را خالی يابم از طواف، و حاجتی خواهم شبها فرصت می: نقل است که ابراهيم گفت

برفتم و فرصت را غنيمت شمردم، تا چنان شد که کعبه . آمد يافتم، تا شبی بارانی عظيم می فرصت نمی

عصمت : طوافی کردم، و دست در حلقه زدم، و عصمت خواستم از گناه ندايی شنيدم که. ماند و من

اگر همه را عصمت دهم درياهای غفاری و . خواهند همه خلق از من همين می!  تو گناهخواهی از می

از همه : ندايی شنودم که. اللهم اغفرلی ذنوبی: پس گفتم. غفوری و رحمانی و رحيمی من کجا شود

  . آن به سخن تو ديگران گويند! جهان با ما سخن گوی و سخن خود مگويی

دانی که هشت بهشت در جنب اکرامی که با من کرده ای اندک  یالهی تو م: در مناجات گفته است

است، و در جنب محبت خويش و در جنب انس دادن مرا به ذکر خويش، و در جنب فراغتی که مرا 

  . داده ای، در وقت تفکر کردن من در عظمت تو

آه، من ! الهی: گفتی می. مرا از ذل معصيت به عز طاعت آور!يا رب: و ديگر مناجات او اين بود

داند، پس چگونه باشد حال  داند نمی آنکه تو را می! آه. عرفک فلم يعرفک فکيف حال من لم يعرفک

  . کسی که تو را نداند

برو بنده . پانزده سال سختی و مشقت کشيدم تا ندايی شنيدم که کن عبدا فاسترحت: نقل است که گفت

  . يعنی فاستقم کما امرت. باش، و در راحت افتادی

  آه تو را چه رسيد که آن مملکت را بماندی؟:  است که از او پرسيدندنقل

منزل خود گور . در آن آيينه نگاه کردم. روزی بر تخت نشسته بودم، آيينه ای در پيش من داشتند: گفت
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ديدم، و در آن مونسی نه؛ سفری دراز ديدم در پيش و مرا زادی نه؛ قاضی يی عادل ديدم، و مرا 

  . دلم سرد شدحجت نه؛ ملک بر 

  شنيدم که دوش چون بودی و امروز چگونه؟ آنجا بسی می: چرا از خراسان بگريختی؟ گفت: گفتند

  خواهی؟ چرا زنی نمی: گفتند

  هيچ زن شويی کند تا شوهر گرسنه و برهنه داردش؟: گفت

  . نه: گفتند

انمی خود را طالق اگر تو. کنم که هر زنی که من کنم گرسنه و برهنه ماند من از آن زن نمی: گفت

  زن داری؟ : ديگری بر فتراک با خويشتن غره چون کنم؟ پس از درويشی که حاضر بود پرسيد! دهمی

  . نی: گفت

  . نيک نيک است: گفت

  چگونه؟: درويش گفت

  آن درويش که زن کرد در کشتی نشست و چون فرزند آمد غرق شد؟: گفت

  . پنداريم که درويشی را رايگان خريده ای: گفت. ناليد نقل است که يک روز درويشی را ديد که می

  درويشی را خرند؟: گفت

  . باری من به ملک بلخ خريدم، هنوز به ارزد: گفت

  !بگير: نقل است که کسی ابراهيم را هزار دينار آورد که

  . من از درويشان نستانم: گفت

  . من توانگرم: گفت

  از آنکه داری زيادت بايدت؟: گفت

  . بايد: گفت

  . گدايی بود. بود خود اين درويشی نمی.  برگير که سر همه درويشان تويی:گفت

سخت ترين حالی که مرا پيش آيد آن بود که جايی برسم که مرا بشناسند؛ که : سخن اوست که گفت

ندانم که کدام . آنگاه مرا از آنجا بايد گريخت. درآمدندی خلق، و مرا بشناختندی، و مرا مشغول کردندی

  به وقت ناشناختن دل کشيدن، يا به وقت شناختن از عز گريختن؟: صعبتر است

  

ما درويشی جستيم توانگری پيش آمد، مردمان ديگر توانگری جستند ايشان را درويشی پيش : و گفت

  . آمد
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خواهی که نام من از ميان درويشان پاک کنی به  می: گفت. مردی ده هزار درم پيش او برد، نپذيرفت

  اين قدر سيم؟

کجا اند ملوک دنيا تا ببينند که اين چه کار و : ل است که چون واردی از غيب برو فروآمدی، گفتینق

  . بارست تا از ملک خودشان ننگ آيد

  . صادق نيست هر که شهوت طلب کند: و گفت

  . اخالص، صدق نيت است با خدای تعالی: و گفت

يکی در : است که در بر او بسته اندهر که دل خود را حاضر نيابد در سه موضع، نشان آن : و گفت

  . وقت خواندن قرآن؛ دوم در وقت ذکر گفتن؛ سوم در وقت نماز کردن

عالمت عارف آن بود که بيشتر خاطر او در تفکر بود و درعبرت، و بيشتر سخن او ثنا بود و : و گفت

  . مدحت حق، و بيشتر عمل او طاعت، و بيشتر نظر او در لطايف صنع بود، و قدرت

  . برگردان و برخوان. سنگی ديدم در راهی افگنده و بر وی نبشته که، اقلب و اقرأ:  گفتو

طلبی  دانی چگونه می آه چون تو عمل نکنی بدانچه می: بدان سنگ نوشته بود. برگردانيدم و برخواندم

  دانی؟ آنچه نمی

  . مطالعه نکن. نددر اين طريق هيچ چيز بر من سخت تر از مفارقت کتاب نبود؛ که فرمود: و گفت

  . گرانترين اعمال در ترازو آن خواهد بود فردا که امروز بر تو گرانتر است: و گفت

يکی آنکه اگر . سه حجاب بايد که از پيش دل سالک برخيزد تا در دولت برو گشاده گردد: و گفت

ردد، و هنوز مملکت هر دو عالم به عطای ابدی بدو دهند، شاد نگردد از برای آنکه به موجود شاد گ

مردی حريص است و الحريص محروم؛ دوم حجاب آن است که اگر مملکت هر دو عالم او را بود و 

از او بستانند به افالس اندوهگين نگردد، از برای آنکه اين نشان سخط بود و الساخط معذب؛ سوم آنکه 

 بود، و حقير همت به هيچ مدح و نواخت فريفته نگردد که هر که بنواخت فريفته گردد، حقير همت

  . عالی همت بايد که بود. محجوب بود

  خواهی که از اوليا باشی؟: نقل است که يکی را گفت

  . بلی: گفت

به يک ذره دنيا و آخرت رغبت مکن، و روی به خدای آر به کليت، و خويشتن از ماسوی اهللا : گفت

  . بفارغ گردان، و طعام حالل خور بر تو نه صيام روز است و نه قيام ش

هيچکس در نيافت پايگاه مردان، به نماز و روزه و غزو و حج مگر بدانکه بدانست که در : و گفت

  . آورد حلق خويش چه  درمی
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  . کند جوانی است صاحب وجد، و حالتی دارد، و رياضتی شگرف می: گفتند

  . مرا آنجا بريد تا او را ببينم: ابراهيم گفت

  . مهمان من باش: جوان گفت. ببردند

سه روز آنجا باشيد و مراقبت حال آن جوان کرد، زيادت از آن بود که گفته بودند، جمله شب بی خواب 

ما چنين فسرده و وی : گفت. ابراهيم را غيرتی آمد. خفت آسود و نمی يک لحظه نمی. و بی قرار بود

  جمله شب بی خواب و بی قرار؟

ن حالت راه يافته است يا همه خالص است چنانکه بيا تا بحث حال او کنيم تا هيچ از شيطان در اي: گفت

  . بايد می

  . آنچه اساس کار است تفحص بايد کرد: پس با خود گفت

شيطانی ! اهللا اکبر: گفت. بحث لقمة او کرد نه بروجه حالل بود. پس اساس کار و اصل کار لقمه است

  . است

  .  روز مهمان من باشمن سه روز مهمان تو بودم، باز تو بيا و چهل: پس جوان را گفت

  . چنان کنم: جوان گفت

جوان را حالتش گم شد و . داد پس جوان را بياورد و لقمه خويش می. ابراهيم از مزدوری لقمه خوردی

ابراهيم . آن گرمی و بی قراری و بی خوابی و گريه وی پاک برفت. شوقش نماند و عشقش ناپديد گشت

  آخر تو با من چه کردی؟: را گفت

چون لقمه حالل به باطن تو . آمد رفت و می شيطان با آن همه در تو می. ی لقمه تو به وجه نبودآر: گفت

به لقمه حالل که اصل کار است پديد آمد تا . نمود، چون همه نمود شيطانی بود فروشد آنچه تو را می

  . بدانی که اساس اين حديث لقمه حالل بود

  . طلبد خوار گردد در چشم او، آنچه بذل بايد کرد چه میهر که شناسد آن: نقل است که سفيان را گفت

  . تو محتاجی به اندک يقين، اگر چه علم بسيار داری: و سفيان را گفت

  گريزی؟ چرا از خلق می: شقيق گفت. نقل است که يک روز ابراهيم و شقيق هر دو به هم بودند

. گريزم  اين سر کوه بدان سر کوه میدين خويش در کنار گرفته ام و از اين شهر بدان شهر و از: گفت

هر که مرا بيند پندارد که حمالی ام يا وسواس دارم، تا مگر دين از دست ابليس نگاه دارم، و به سالمت 

  . ايمان از دروازه مرگ بيرون برم

نقل است که در رمضان به روز گياه درودی و آنچه بدادندی به درويشان دادی و همه شب نماز کردی 

  . چرا خواب با ديده تو آشنا نشود: گفتند. خفتیو هيچ ن
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  آسايم، چون بدين صفت باشم خواب مرا چگونه جايز بود؟ زيرا که يک ساعت از گريستن نمی: گفت

  . ترسم که نبايد که به رويم باز زنند می: گفتی. چون نماز بگزاردی دست به روی خود باز نهادی

 اگرم هيچ ندهی به شکرانه چهارصد رکعت نماز زيادت الهی: گفت. نقل است که يک روز هيچ نيافت

  . کنم

ضعفی در وی . همچنين چهارصد رکعت نماز کرد، تا شب هفتمين رسيد. سه شب ديگر هيچ نيافت

  . اگرم بدهی شايد! الهی: گفت. پديد آمد

  گفتش به قوتی حاجت هست؟. در حال جوانی بيامد

  . هست: گفت

  .  او نگريست نعره بزدچون در روی. او را به خانه برد

  چه بود؟: گفتند

  . من غالم توام و هرچه دارم از آن توست

  . مرا دستوری ده تا بروم. آزادت کردم و هرچه در دست تو است به تو بخشيدم: گفت

عهد کردم الهی به جز از تو هيچ نخواهم که از کسی نان خواستم، دنيا را پيش من : و بعد از اين گفت

  . آوردی

چون بخفتند وی بر . کردند يک شب در مسجدی خراب عبادت می. ت که سه تن همراه او شدندنقل اس

  چرا چنين کردی؟: او را گفتند. در ايستاد تا صبح

  . خويشتن را به جای درکردم تا شما را رنج کمتر بود. هوا عظيم سرد بود و باد سرد: گفت

. بارک که ابراهيم در سفری بود و زادش نماندنقل است که عطاء سلمی آورده است به اسناد عبداهللا م

  . چهل روز صبر کرد و گل خورد و با کس نگفت تا رنجی از وی به برادران وی نرسد

من بيمار شدم آنچه داشت بفروخت و بر . با ابراهيم ادهم سفر کردم: نقل است که سهل بن ابراهيم گويد

: چون بهتر شدم گفتم. وخت و بر من نفقه کردخری داشت، بفر. آرزويی از وی خواستم. من نفقه کرد

  خر کجاست؟

  . بفروختم: گفت

  . بر کجانشينم: گفتم

  . يا برادر بر گردن من نشين: گفت

  . سه منزل مرا بر گردن نهاد و ببرد

از ميوه : گفت. پانزده روز ريگ خورد. يکبار ابراهيم را نفقه نماند: نقل است که عطاء سلمی گفت
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  .  تا نخورده ام و اگر نه در حال نزع بودمی خبر نکردمیمکه چهل سال است

  . و از بهر آن نخورد که لشکريان بعضی از آن زمينهای مکه خريده بودند

  . نقل است که چندين حج پياده بکرد از چاه زمزم آب برنکشيد

  . زيرا که دلو و رسن آن از مال سلطان خريده بودند: گفت

 رفتی و تا شب کار کردی و هر چه بستدی در وجه ياران خرج نقل است که هر روزی به مزدوری

يک شب . اما تا نماز شام بگزاردی و چيزی بخريدی و بر ياران آمدی شب در شکسته بودی. کردی

آيد و  بياييد تا ما نان بخوريم و بخسبيم تا او بعد از اين پگاهتر آيد، او دير می. آيد او دير می: ياران گفتند

پنداشت که هيچ نخورده بودند و . چون ابراهيم بيامد ايشان را ديد، خفته. چنان کردند. نداردما را دربند 

خمير کرد تا ايشان را چيزی سازد . در حال آتش درگيرانيد و پاره ای آرد آورده بود. گرسنه خفته اند

ا ديدند، محاسن بر او ر. ياران از خواب درآمدند. تا چون بيدار شوند بخورند تا روز روزه توانند داشت

: رفت، و دود گرد بر گرد او گرفته، گفتند کرد، و آب از چشم او می خاک نهاده، و در آتش پف پف می

  کنی؟ چه می

سازم تا  از جهت شما چيزی می. مگر چيزی نيافته ايد و گرسنه بخفته ايد: گفتم. شما را خفته ديدم: گفت

  . چون بيدار شويد تناول کنيد

  . بنگريد که او با ما در چه انديشه است و ما با او در چه انديشه بوديم: ايشان گفتند

اول من خدمت کنم و بانگ نماز : گفتی. نقل است که هر که با او صحبت خواستی کرد، شرط بکردی

  . بگويم و هر فتوحی که باشد دنيايی هر دو برابر باشيم

  . من طاقت اين ندارم: وقتی مردی گفت

  . در عجبم از صدق تومن : ابراهيم گفت

عيبی که در ! يا خواجه: گفت. مفارقت خواست کرد. نقل است که مردی مدتی در صحبت ابراهيم بود

  . من ديده ای مرا خبر کن

الجرم هرچه از تو ديده ام . در تو هيچ عيبی نديده ام زيرا که در تو به چشم دوستی نگرسته ام: گفت

  . مرا خوش آمده است

رفت و هيچ چيز نداشت از طعام، و گرسنه بود، و دلتنگ که  نماز شام می.  داری بودنقل است که عيال

. ابراهيم را ديد ساکن نشسته. رفت در دردی عظيم می. روم به اطفال و عيال چه گويم که دست تهی می

و آيد که تو چنين ساکن و فارغ نشسته ای و من چنين سرگردان  مرا از تو غيرت می! يا ابراهيم: گفت

  . عاجز
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. هرچه ما کرده ايم از حجها و عبادتهای مقبول و خيرات مبرور اين جمله را به تو داديم: ابراهيم گفت

  . تو يک ساعت اندوه خود را به ما دادی

  نقل است که معتصم پرسيد از ابراهيم که چه پيشه داری؟

در جهان ذکر .  کرده ام و بگزيدمدنيا را به طالبان دنيا مانده ام و عقبی را به طالبان عقبی رها: گفت

  . خدای و در آن جهان لقای خدای

  پيشه تو چيست؟: ديگری از او پرسيد

  . تو ندانسته ای که کارکنان خدای را به پيشه حاجت نيست: گفت

  !ای بخيل: نقل است که يکی ابراهيم را گفت

  من در والدت بلخ مانده ام و ترک ملکی گرفتم، من بخيل باشم؟: گفت

  چيزی داری؟: گفت. مريدی از آن او آنجا بگذشت. کرد  روزی مزينی موی او راست میتا

  !برگير: مزين گفت. سايلی برسيد، از مزين چيزی بخواست. وی به مزين داد. هميانی زر آنجا بنهاد

  . در هميان زر است: ابراهيم گفت

  . الغنا غنی القلب ال غنی المال! دانم ای بخيل می: گفت

  . استزر : گفت

  . داند که چيست دهم که می به آنکس می! ای بطال: گفت

  . هرگز آن شرم را با هيچ مقابله نتوانم کرد، و نفس را به مراد خويش آنجا ديدم: ابراهيم گفت

  تا در اين راه آمدی، هيچ شادی به تو رسيده است؟: وی را گفتند

جامه خلق داشتم و مويی دراز، و بر . تشناخ به کشتی در بودم و مرا کشتی بان نمی! چند بار: گفت

کردند، و در  خنديدند، و افسوس می حالی بودم که از آن اهل کشتی جمله غافل بودند، و بر من می

. هر ساعتی بيامدی، موی سر من بگرفتی و برکندی، و سيلی بر گردن من زدی. کشتی مسخره ای بود

 که ناگاه موجی عظيم -شدمی   خود شاد میمن خود را به مراد خود يافتمی، و بدان خواری نفس

بايد انداخت تا کشتی سبک  يکی از اينها را در دريا می«: مالح گفت. برخاست، و بيم هالک پديد آمد

آن وقت که گوشم گرفته بودند . موج بنشست و کشتی آرام گرفت. شود، مرا گرفتند تا در دريا بيندازند

رها نمی . يکبار ديگر به مسجدی رفتم تا بخسبم. دم و شاد شدمتا در آب اندازند نفسی را به مراد دي

کشيدند و مسجد را  آردند و من از ضعف ماندگی چنان بودم آه برنمی توانستم خاست پايم گرفتند و می

نفس خود را به مراد . سرم بر هر پايه ای که بيامدی بشکستی، و خون روان شدی. سه پايگاه بود

: گفتم.  اين سه پايگاه برانداختندی بر هرپايگاهی سر اقليمی بر من کشف شدخويش ديدم و چون مرا بر
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يکبار ديگر آن بود که در حالی گرفتار . کاشکی پايه مسجد زيادت بودی تا سبب دولت زيادت بودی

يکبار ديگر پوستينی داشتم، جنبنده ای بسيار در . آمدم، مسخره ای بر من بول کرد؛ آنجا نيز شاد شدم

خوردند، ناگاه از آن جامه ها که در خزينه نهاده بودم يادم آمد، نفس فرياد  اده بود، و مرا میآن افت

  . برآورد که آخر اين چه رنج است؟ آنجا نيز نفس به مراد ديدم

اگر بر وی روم : گفتم. دوستی داشتم. چند روز چيزی نيافتم. نقل است که يکبار در باديه بر توکل بودم

. در مسجد شدم و بر زبان براندم که توکلت علی الحی الذی اليموت ال اله اال هوتوکلم باطل شود 

  . هاتفی آواز داد که سبحان آن خدايی که پاک گردانيده است روی زمين را، از متوکالن

  چرا؟: گفتم

متوکل که بود؟ آنکه برای لقمه ای که دوستی مجازی به وی دهد راهی دراز در پيش گيرد و : گفت

  . گويد توکلت علی الحی الذی اليموت، دروغی را توکل نام کرده ایآنگاه 

  وقتی زاهدی متوکل را ديدم پرسيدم که تو از کجا خوری؟: و گفت

  از روزی دهنده پرس مرا با اين چه کار؟. اين علم به نزديک من نيست: گفت

  چه نامی؟: گفتم. وقتی غالمی خريدم: و گفت

  تا چه خوانی؟: گفت

  ری؟چه خو: گفتم

  تا چه دهی؟: گفت

  چه پوشی؟: گفتم

  تا چه پوشانی؟: گفت

  کنی؟ چه می: گفتم

  . تا چه فرمايی: گفت

  چه خواهی؟: گفتم

  . بنده را با خواست چه کار: گفت

. تو در همه عمر خدای را همچنين بنده بوده ای؟ بندگی باری بياموز! ای مسکين: پس با خود گفتم

  . يل شدچندانی بگريستم که هوش از من زا

  چرا هرگز مربع ننشينی؟:  او را پرسيدند-  مربع نشسته - و هرگز او را کسی نديد 

بندگان در پيش خداوندان چنين !ای پسر ادهم: يک روز چنين نشسته، آوازی شنيدم از هوا که: گفت

  . نشينند؟ راست بنشستم و توبه کردم
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آنگاه . لرزيد و بيفتاد و در خاک گشتن گرفتنقل است که وقتی از او پرسيدند که بنده کيستی؟ بر خود ب

  . ان کل من فی السموات و االرض اال اتی الرحمن عبدا: برخاست و اين آيت برخواند

  چرا اول جواب ندادی؟: او را گفتند

گويد حق بندگی ما چون بگزاری؟ . ترسيدم که اگر گويم بنده اويم، او حق بندگی از من طلب کند: گفت

  . انم هرگز اين خود کسی گفتو اگر گويم، نتو

  گذاری؟ روزگار چون می: نقل است که از او پرسيدند

چون نعمتی پديد آيد بر مرکب شکر نشينم و پيش او باز روم؛ و . چهار مرکب دارم بازداشته: گفت

چون معصيتی پديد آيد بر مرکب توبه نشينم و پيش وی باز روم؛ و چون محنتی پديد آيد بر مرکب 

  .  و پيش وی باز روم، و چون طاعتی پديد آيد بر مرکب اخالص نشينم و پيش وی باز رومصبر نشينم

تا عيال خود را چون بيوگان نکنی، و فرزندان خود را چون يتيمان نکنی، و در شب در : و گفت

و در اين حرف که گفت آن محتشم . خاکدان سگان نخسبی، طمع مدار که در صف مردان را ه دهندت

  . که پادشاهی بگذاشت تا بدين جای رسيددرست آمد 

برو که : گفتند. ابراهيم قصد صحبت ايشان کرد. نقل است که روزی جماعتی از مشايخ نشسته بودند

  . آيد هنوز از تو گنبد پادشاهی می

  . با آن کردار او را اين گويند، تا ديگران را چه گويند

   است؟چرا دلها از حق محجوب: نقل است که از او پرسيدند

زيرا که دوست داری، آنچه حق دشمن داشته است به درستی اين گلخن فانی، که سرای لعب و : گفت

لهو است، مشغول شده ای و ترک سرای جنات نعيم مقيم گفته ای، ملکی و حياتی و لذتی و لذتی که آن 

  . را نه نقصانی بود و نه انقطاع

  . مرا وصيتی بکن: نقل است که يکی گفت

  . وند را ياد دار و خلق را بگذارخدا: گفت

  . بسته بگشای و گشاده ببند: گفت. ديگری را وصيت کرد

  . شود مرا اين معلوم نمی: گفت

  . کيسه بسته بگشای و زبان گشاده ببند: گفت

درجه صالحان نيابی تا از شش عقبه : ابراهيم مردی را در طواف گفت: و احمد خضرويه گفت

بر خود ببندی و در محنت بر خود بگشايی؛ و در عز بربندی و در ذل يکی آنکه در نعمت . نگذری

بگشايی، و در خواب بربندی و در بيداری بگشايی، و در توانگری ببندی و در درويشی بگشايی، و 
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  . در امل ببندی و در اجل و در آراسته بودن و در ساختگی کردن مرگ بگشايی

. من بر خود بسی ظلم کرده ام! ای شيخ:  او آمد، گفتمردی نزديک. نقل است که ابراهيم نشسته بود

  . مرا سخنی بگوی تا آن را امام خود سازم

اول آن . اگر قبول کنی از من، شش خصلت نگاه داری، بعد از آن هرچه کنی زيان ندارد: ابراهيم گفت

  . است که چون معصيتی خواهی که بکنی روزی وی مخور

  .  من از کجا خورمهرچه در عالم است رزق اوست،: گفت

نيکو بود که رزق او خوری و در وی عاصی شوی؛ دوم چون خواهی که معصيتی کنی، : ابراهيم گفت

  . جايی کن که ملک او نبود

  من کجا روم؟. اين سخن مشکلتر بود، که از مشرق تا به مغرب بالد اهللا است: گفت

م چون خواهی که معصيتی کنی، نيکو نبود که ساکن ملک او باشی و در وی عاصی شوی؛ سو: گفت

  . جايی کن که او تو را نبيند

  . اين چگونه تواند بود؟ او عالم االسرار است و داننده ضماير است: گفت

در . نيک باشد که رزق او خوری، و ساکن بالد او باشی، و در نظر او معصيتی کنی: ابراهيم گفت

  . جايی که تو را بيند

  .  نزديک تو آيد بگوی مهلتم ده تا توبه کنمچون ملک الموت به: چهارم گفت

  . او اين سخن از من قبول نکند: گفت

پس قادر نيی که ملک الموت را از خود دفع کنی، تواند بود که پيش از آنکه بيايد توبه : ابراهيم گفت

 دفع پنجم چون منکر و نکير بر تو آيند هر دو را از خويشتن. کنی، و آن اين ساعت را دان و توبه کن

  . کن

  . نتوانم: گفت

پس کار جواب ايشان آماده کن، ششم آن است که فردای قيامت گناه کاران را فرمايند که به : گفت

  . روم دوزخ بريد، تو بگو که من نمی

  .تمام است آنچه تو بگفتی: گفت

  . و در حال توبه کرد و بر توبه بود شش سال تا از دنيا رحلت کرد

از : آيد؟ گفت خوانيم و اجابت نمی آه سبب چيست که خداوند را می:  پرسيدندنقل است که از ابراهيم

داريد، و متابعت  دانيد و طاعتش نمی داريد، و رسول را می دانيد و طاعتش نمی بهر آنکه خدای را می

کنيد و  خوريد و شکر نمی کنيد، و نعمت خدای می خوانيد و بدان عمل نمی کنيد و قرآن می سنت وی نمی
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شناسيد که دوزخ ساخته است با  کنيد، و می دانيد که بهشت آراسته است برای مطيعان و طلب نمی می

سازيد، و  دانيد که مرگ هست و ساز مرگ نمی گريزيد و می اغالل آتشين برای عاصيان، و از آن نمی

ان دشمن است دانيد که شيط گيريد، و می کنيد و از آن عبرت نمی مادر و پدر و فرزندان را در خاک می

داريد، و به عيب ديگران  سازيد، و از عيب خود دست نمی کنيد، بل که با او می با او عداوت نمی

  کسی که چنين بود دعای او چگونه مستجاب باشد؟ . شويد مشغول می

  مرد را چون گرسنه شود و چيزی ندارد چه کند؟: نقل است که پرسيدند

  .  روزصبر کنيد، يک روز و دو روز و سه: گفت

  تا ده روز صبر کرد چه کند؟: گفتند

  . ماهی برآيد: گفت

  . آخر هيچ نخواهد: گفتند

  . صبر کند: گفت

  تا کی؟: گفتند

  . تا بميرد، که ديت برکشنده بود: گفت

  . نقل است که گفتند گوشت گران است

  . ما ارزان کنيم: گفت

  چگونه؟: گفتند

  . نخريم و نخوريم: گفت

  . آمد دير می. مگر منتظر کسی بودند. به دعوتی خوانده بودندنقل است که يک روزش 

  . او مردی تيزرو بود: يکی از جمع گفت

شما نخست . نزديک ما گوشت پس از نان خورند: بايد ديد؟ پس گفت ای شکم تا مرا از تو چه می: گفت

  . گوشت خوريد

  . در حال برخاست که غيبت کردن گوشت مردمان خودن است

  . حلتی بر او پديد آمد. قصد حمامی کرد و جامه خلق داشت، راه ندادشنقل است که 

  با دست تهی به خانه ديو راه نمی دهند، بی طاعت در خانه رحمان چون راه دهند؟: گفت

پادشاهی و : ابليس بيامد و گفت. رفتم، سه روز چيزی نيافتم وقتی در باديه متوکل می: نقل استکه گفت

روی؟ با تجمل به حجم هم توان شد که چندين رنج به تو   تا گرسنه به حج میآن چندان نعمت بگذاشتی

  . نرسد
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دشمن را بر دوست گماری تا مرا ! الهی: گفتم. چون اين سخن از وی بشنودم به سربااليی برفتم: گفت

  . بسوزاند؟ مرا فرياد رس که من اين باديه را به مدد تو قطع توانم کرد

  . آنچه در جيب داری بيرون انداز تا آنچه در غيب است ما بيرون آوريم! يا ابراهيم: آواز آمد که

چهار دانگ نقره بود که فراموش مانده بود چون بينداختم ابليس از من برميد و . دست در جيب کردم

  . قوتی از غيب پديد آمد

ر از خوشه هر باری که دامن پ. وقتی چند روز گرسنه بودم، به خوشه چينی رفتم: نقل است که گفت

آوازی . چهل و يکم چنين کردم و هيچ نگفتند. تا چهل بار چنين کردند. کردم، مرا بزدندی و بستاندندی

  . بردند شنيدم که اين چهل بار در مقابله آن چهل سپر زرين است که در پيش تو می

!  شيرين بيارانار: خداوند باغ آمد و گفت. وقتی باغی به من دادند تا نگاه دارم: نقل است که گفت

! ای سبحان اهللا: گفت. طبقی ديگر بياوردم، باز هم ترش بود! نار شيرين بيار: گفت. بياوردم، ترش بود

  چندين گاه در باغی باشی، نار شيرين ندانی؟

  . من باغ تو را نگاه دارم طعم انار ندانم که نچشيده ام: گفت

  . همیبدين زاهدی که تويی گمان برم که ابراهيم اد: مرد گفت

  . چون اين بشنيدم از آنجا برفتم

يک شب جبرييل به خواب ديدم که از آسمان به زمين آمد، صحيفه ای در دست، : نقل است که گفت

  خواهی؟  پرسيدم، آه تو چه می

  . نويسم نام دوستان حق می: گفت

  . نام من بنويس: گفتم

  . از ايشان نيی: گفت

  . دوست دوستان حقم: گفتم

فرمان رسيدکه اول نام ابراهيم ثبت کن که اميد در اين راه از نوميدی : پس گفت.  کردساعتی انديشه

  . پديد آيد

شبی در مسجد بيت المقدس خويش را در ميان بوريايی پنهان کردم که خادمان : نقل است که گفت

مد، پيری درآ. چون پاره ای از شب بگذشت در مسجد گشاده شد. گذاشتند تا کسی در مسجد باشد می

آن پير در محراب شد، و دو رکعت . پالسی پوشيده بود و چهل تن در قفای او هر يک پالسی پوشيده

امشب يکی در اين مسجد است که نه از : يکی از ايشان گفت. نماز گزارد، و پشت به محراب بازنهاد

  . ماست
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چون اين بشنودم . بديا چهل روز است تا حالوت عبادت نمی. پسر ادهم است: آن پير تبسم کرد و گفت

  . دهی به خدای بر تو که بگوی به چه سبب است چون نشان می: بيرون آمدم و گفتم

برداشتی و در . پنداشتی که از آن توست. خرمايی افتاده بود. فالن روز در بصره خرما خريد ی: گفت

  . خرمای خود بنهادی

: خرما فروش را بحل کرد و گفت. مچون اين بشنودم، به بر خرما فروش رفتم و از او بحلی خواست

چون کار بدين باريکی است، من ترک خرما فروختن گفتم از آن کار توبه کرد و دکان برانداخت و از 

  . جمله ابدال گشت

  تو چه کسی؟: گفت. لشکری پيش آمد. نقل است که ابراهيم روزی به صحرا رفته بود

  . بنده ای: گفت

  آبادانی از کدام طرف است؟: گفت

  کنی؟ بر من استخفاف می: آن مرد گفت. شارت به گورستان کردا

و تازيانه ای چند بر سر او زد، و سر او بشکست، و خون روان شد، و رسنی در گردن او کرد و 

  . آورد می

ولی خدای آن مرد در . اين ابراهيم ادهم است! ای نادان: چون چنان ديدند گفتند. مردم شهر پيش آمدند

  مرا گفتی من بنده ام؟: خواست، و گفت و از او عذر خواست، و بحلی میپای او افتاد، 

  کيست که او بنده نيست؟: گفت

  . من سر تو بشکستم، تو مرا دعايی کردی: گفت

نصيب من از اين معاملت که تو کردی . کردمی آن معاملت تو با من کردی تو را دعای نيک می: گفت

  . دنخواستم که نصيب تو دوزخ بو. بهشت بود

  چرا اشارت به گورستان کردی و من آبادانی خواستم؟: گفت

  . از آنکه هر روز گورستان معمورتر است و شهر خرابتر: گفت

  . اين چه حالت است: گفتم. يکی از اوليای حق گفت بهشتيان را به خواب ديدم، هر يکی دامنی پر کرده

ن در بهشت آرند فرمايد که تا گوهرها برسر او را چو. ابراهيم ادهم را نادانی سر بشکسته است: گفتند

  . او نثار کنند، اين دامنها و آستينها پر از آن است

: گفت آب آورد، و دهان آن مست بشست، و می. نقل است که وقتی به مستی برگذشت دهانش آلوده بود

  . دهنی که ذکر حق بر آن دهان رفته باشد آلوده بگذاری بی حرمتی بود

  . زاهد خراسان دهانت را بشست: ار شد او را گفتندچون اين مرد بيد
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  . من نيز توبه کردم: آن مرد گفت

  . تو از برای ما دهنی شستی ما دل تو را بشستيم: پس از آن ابراهيم به خواب ديد که گفتند

در وقت قيلوله در زير درخت اناری . در بيت المقدس با ابراهيم بودم: نقل است که صنوبری گويد

ما را گرامی گردان ! يا ابا اسحاق: آوازی شنودم از آن درخت که. .  و رکعتی چند نماز کرديم.فروآمد

  . و از اين انارها چيزی بخور

شفاعت کن تا ! يا با محمد: پس درخت گفت. گفت ابراهيم سر در پيش افگنده سه بار درخت همان می

  . از انار ما بخورد

  شنوی؟ يا با اسحاق می: گفتم

  .  چنين کنم!آری: گفت

چون . ترش بود، و آن درخت کوتاه بود. يکی بخورد و يکی به من داد: برخاست و دو انار باز کرد

بازگشتم، وقتی باز به آن درخت انار رسيدم، درخت ديدم بزرگ شده، و انار شيرين گشته، و در سالی 

کت ابراهيم و عابدان در سايه به بر. دوبار انار کردی، و مردمان آن درخت را رمان العابدين نام کردند

  . او نشستندی

آه نشان آن : اين بزرگ از او پرسيد. گفت نقل است که با بزرگی بر سر کوهی نشسته بود، و سخن می

  مرد که به کمال رسيده بود چيست؟

ای کوه من تو را : ابراهيم گفت. در حال کوه در رفتن آمد. در رفتن آيد» برو«اگر کوه را گويد : گفت

  . زنم گويم که برو وليکن بر تو مثل می ینم

آه، کشتی غرق : گفتم. باد برخاست و جهان تاريک شد. نقل است که رجا گويد با ابراهيم در کشتی بودم

  ! شد

  . آوازی از هوادرآمد که از غرقه شدن کشتی مترسيد که ابراهيم ادهم با شماست

  . در ساعت باد بنشست و جهان تاريك  روشن شد

 چنانکه کشتی غرق خواست - عظيم - بادی برخاست . ت که ابراهيم وقتی در کشتی نشسته بودنقل اس

  . ابراهيم نگاه کرد. شدن

الهی ما را غرق کنی و کتاب تو در : گفت.  ديد آويخته، کراسه برداشت و در هوا بداشت٢کراسه ای

  . ميان ما باشد

  . الافعل: آواز آمد که. در ساعت باد بياراميد
                                                 

  جزوه-يعنی دفتر=  آراسه- 2
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  . هر کسی را ديناری ببايد داد: گفتند. ست که وی در کشتی خواست نشستن، و سيم نداشتنقل ا

. در وقت آن دريا همه زر شد. خواهند و ندارم الهی از من چيزی می: دو رکعت نماز گزارد و گفت

  . مشتی برگرفت و بديشان داد

سوزنش در دريا . دوخت  می-پاره -نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ژنده خود 

  ملکی چنان، از دست بدادی چه يافتی؟: کسی از او پرسيد. افتاد

  . سوزنم باز دهيد: اشارت کرد به دريا که

  . سوزن خويش خواهم: ابراهيم گفت. هزار ماهی از دريا برآمد، هر يکی سوزنی زرين به دهان گرفته

کمترين چيزی که يافتم به ماندن ملک :  گفتابراهيم. ماهيکی ضعيف برآمد، سوزن او به دهان گرفته

  . ديگرها را تو ندانی! بلخ اين است

بازفروگذاشت، . نگوسار کرد. دلو فروگذاشت، پر زر برآمد. نقل است که يک روز به سر چاهی رسيد

دانم که  کنی، می الهی خزانه بر من عرضه می: گفت. نگوسار کرد، وقتش خوش شد. پرمرواريد برآمد

  . آبم ده تا طهارت کنم. ی و دانی که بدين فريفته نشومتو قادر

  . از ما هيچکس زاد و راحله ندارد: رفت، ديگران با وی بودند، گفتند نقل است که وقتی به حج می

  . خدايرا استوار داريد در رزق: ابراهيم گفت

  !در درخت نگريد، اگر زر طمع داريد زر گردد: آنگاه گفت

  . به قدرت خدای تعالی- شده بودند همه درختان مغيالن زر 

. در پيش حصار هيزم بسيار بود. به حصاری رسيدند. رفتند نقل است که يک روز جماعتی با او می

. آتش برافروختند و به روشنايی آتش نشستند. امشب اينجا باشيم که هيزم بسيار است تا آتش کنيم: گفتند

کاشکی مرا گوشت حالل بودی تا : يکی گفت.  ايستادخوردند، و ابراهيم در نماز هر کسی نان تهی می

  . بر اين آتش بريان کردمی

  . خداوند قادر است که شما را گوشت حالل دهد: ابراهيم نماز سالم داد و گفت

شيری ديدند که آمد گوره خری در پيش گرفته، . در حال غريدن شير آمد. اين بگفت و در نماز ايستاد

  . کرد خوردند، و شير آنجا نشسته بود، در ايشان نظاره می و میکردند  بگرفتند و کباب می

خاک او بعضی گويند در . نقل است که چون آخر عمر او بود ناپيدا شد، چنانکه به تعيين پيدا نيست

بغداد است، و بعضی گويند در شام است، و بعضی گويند آنجاست که خاک لوط پيغامبر صلی اهللا عليه 

و هم آنجا .  فرو برده است با بسيار خلق، وی در آنجا گريخته است، از خلقوسلم که به زير زمين

  . وفات کرده است
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آگاه باشيد که . اال ان امان االرض قد مات: نقل است که چون ابراهيم را وفات رسيد هاتفی آواز داد

براهيم ادهم امان روی زمين وفات کرد، همه خلق متحير شدند تا اين چه تواند؟ بود تا خبر آمد که ا

  . قدس اهللا روح العزيز وفات کرده است

  

  ذکر بشر حافی رحمة اهللا عليه 

 ايوان مشاهده، آن عامل کارگاه هدايت، آن کامل بارگاه عنايت، آن ٣آن مبارز ميدان مجاهده، آن مجاهز

وم صوفی صافی، بشر حافی رحمة اهللا عليه، مجاهدة عظيم داشته است و شانی رفيع، و مشار اليه ق

فضيل عياض دريافته بود، و مريد خال خود بود، علی بن حشرم، و در علم اصول و فروع عالم . بود

يک روز . به بغداد نشستی و ابتدای توبه او آن بود که شوريدة روزگار بود. مولد او از مرو بود. بود

آن کاغذ را معطر عطری خريد و . کاغذی يافت بر آنجا نوشته بسم اهللا الرحمن الرحيم. رفت مست می

بشر را بگوی طيبت : بزرگی آن شب به خواب ديد که گفتند. کرد و به تعظيم آن کاغذ را در خانه نهاد

اسمنا فطيبناک و بجلت اسمنا فبجلناک و طهرت اسمنا فطهرناک فبعزتی الطيبن اسمک فی الدنيا و 

  . بينم مگر به غلط بينم می. مردی فاسق است: آن بزرگ گفت. االخرة

همچنين تا بار سوم بامداد برخاست، وی . طهارت کرد و نماز بگزارد و بخواب رفت، همين خواب ديد

  . گفتند به مجلس خمر است. را طلب کرد

  بود؟ بشر آنجا می: گفت. رفته خانه ای که در آنجا بود

  . ولکن مست است و بی خبر. بود: گفتند

  . بگوئيد که به تو پيغامی دارم: گفت

  د آه پيغام آه داریبگوئي: گفت

  . پيغام خدای: گفت

  . عتاب دارد يا عقابی کند! آه: گفت. گريان شد

  . باش تا ياران را بگويم: گفت

رفتم و شما را بدرود کردم که بيش هرگز مرا در اين کار نمی . مرا خواندند! ای ياران: با ياران گفت

  . بينيد

  . احتی به دل وی برسيدیپس چنان شد که هيچ کس نام وی نشنودی، اّال که ر

و طريق زهد پيش گرفت، و از شدت غلبه مشاهده حق تعالی هرگز کفش در پای نکردی، حافی از آن 
                                                 

 يعنی مال داروغنی=  مجاهز- 3
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  چرا کفش در پای نکنی؟: با او گفتند. گفتند

و نيز حق تعالی . باز شرم دارم که کفش در پای کنم. آن روز که آشتی کردند، پای برهنه بودم: گفت

  . بر بساط پادشاهان ادب نبود با کفش رفتن. بساط شما گرداندمزمين را : گويد می

جمعی از اصحاب خلوت چنان شدند که بكلوخ استنجا نكردند و آب از دهن بر زمين نينداختند که جمله 

 جز خدای - بی يبصر -بل که نور اهللا چشم رونده گردد . بشر را نيز همين افتاد. در او نور اهللا ديدند

چنانکه خواجه انبيا عليهم السالم در .  هر که را خدای چشم او شد، جز خدای نتواند ديدخود را نبيند،

و آن ماليکه . ترسم که پای بر سر مالئکه نهم: فرمود. رفت پس جنازة ثعلبه به سر انگشت پای می

  . چيست؟نور اهللا المومن ينظر به نور اهللا

تا به حدی که شاگردانش . و ارادت تمام داشتنقل است که احمد حنبل بسيار بر او رفتی و در حق ا

هر ساعت از پس . اين ساعت تو عالمی در احاديث و فقه و اجتهاد و در انواع علوم نظير نداری: گفتند

  چه اليق بود؟. روی شوريده ای می

ز من از اين همه علوم که بر شمرديد، من اين همه به از او دانم، اما او خداوند را به ا! آری: احمد گفت

  . داند

  . مرا از خدای من سخنی بگوی. حدثنی عن ربی: پس بر او رفتی و گفتی

يک پای در آستانه نهاد و يك پای بيرون خانه نهاد، و . نقل است که بشر خواست که شبی به خانه درآيد

ر تا روز همچنان ايستاده بود و متحير و شوريده؛ و گويند نيز که در دل خواهرش افتاد که امشب بش

چون شوريده ای . ناگاه بشر بيامد. در خانه برفت و آبی بزد و منتظر آمدن بود. مهمان تو خواهد بود

  . شوم بر بام می! ای خواهرم: گفت

چون روز شد فرود آمد و به نماز جماعت . قدم بنهاد وپايه ای چند برآمد و تا روز همچنان ايستاده بود

  دن را سبب چه بود؟ايستا: بامداد بازآمد، خواهرش گفت. شد

يکی جهود، و يکی ترسا، و . در خاطرم آمد که در بغداد چندين کس اند که نام ايشان بشر است: گفت

ايشان چه کردند که از بيرون . و به چنين دولتی رسيده، و اسالم يافته. يکی مغ، و مرا نام بشر است

  . ين مانده بودمدر حيرت ا. نهادندشان، و من چه کردم که به چنين دولتی رسيدم

الهامی به دل من . رفت مردی با من می. رفتم در تيه بنی اسرائيل می: نقل است که بالل خواص گفت

  به حق حق که بگوی که تو را نام چيست؟: گفتم. آمد که او خضر است

  . برادر تو، خضر است: گفت

  در شافعی چه گويی؟: گفتم
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  . از اوتاد است: گفت

   گويی؟در احمد حنبل چه: گفتم

  . از صديقان است: گفت

  در بشر چه گويی؟: گفتم

  . از پس او چون او نبود: گفت

ذوالنون را ديدم، او را عبادت بود؛ و سهل را ديدم او را اشارت بود؛ و : نقل است که عبداهللا جال گويد

  مرا گفتند تو به کدام مايلتری؟. بشر را ديدم او را ورع بود

  . ستاد ماستگفتم به بشربن الحارث که ا

از آن : گفت. روايت نکرد. نقل است که هفت قمطره از کتب حديث داشت، در زير خاک دفن کرد

  . اگر شهوت دل خاموشی بينم روايت کنم. بينم کنم که در خود شهوت می روايت نمی

  خوری؟ تو چه می. بل که بيشتر حرام است. نقل است که بشر را گفتند بغداد مختلط شده است

  . آشاميد آشامم که شما می خوريد، و از اين می خورم که شما می ز اين میا: گفت

  پس به چه رسيدی بدين منزلت؟: گفتند

گريد با کسی  خورد و می به لقمه ای کم از لقمه ای و به دستی کوتاهتر از دستی و کسی که می: گفت

  . خندد برابر نبود خورد و می که می

  . حالل اسراف نپذيرد: پس گفت

  چه چيز نان خورش کنم؟: ی از او پرسيديک

  . عافيت نان خورش کن: گفت

کرد و بهاء آن او را به دست نيامده بود، و گويند  نقل است که مدت چهل سال او را بريان آرزو می

  . خواست و نخورده بود سالها بود تا دلش باقال می

   .نقل است که هرگز آب از جويی که سلطانيان کنده بودندی نخوردی

يا با : گفتم. لرزيد او را ديدم برهنه، می. به نزد بشر بودم، سرمايی بود سخت: يکی از بزرگان گفت

  در چنين وقت جامه زيادت کنند، تو بيرون کرده ای؟!نصر

  . خواستم که به تن موافقت کنم. درويشان را ياد کردم و مال نداشتم که به ايشان مواسات کنم: گفت

  نزلت از بچه رسيدی؟از او پرسيدند بدين م

  . بدانکه حال خويش از غير خدای پنهان داشتم، جمله عمر: گفت

  رود؟ چرا سلطان را وعظ نکنی که ظلم بر ما می: گفتند
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تا بدان چه رسد آه او . خدای را از آن بزرگتر دانم که من او را پيش کسی ياد کنم که او را داند: گفت

  .را نداند

. بشر مرا گفت که معروف را بگوی که چون نماز کنم به نزديک تو آيم: تاحمد بن ابراهيم المطلب گف

نماز خفتن . نماز ديگر بگزارديم، نيامد. بوديم، نماز پيشين بکرديم، نيامد منتظر می. من پيغام بدادم

و چشم همی . بگزارديم، با خويشتن گفتم سبحان اهللا، چون بشر مردی، خالف کند؟ واين عجب است

چون به دجله رسيد . سجاده خويش برگرفت و روان شد. در مسجد همی بوديم تا بشر بيامدداشتم و بر 

من خويشتن از . بر آب برفت و بيامد، و حديث کردند تا وقت سحر بازگشت، و همچنان برآب  برفت

آشکارا : مرا دعايی بکن، دعا کرد و گفت: بام بينداختم و آمدم و دست و پای او را بوسه دادم، گفتم

  . با هيچ کس نگفتم. مکن تا زنده بود

هيچ ! يا ابا نصر: يکی از ايشان گفت. گفت نقل است که جماعتی بر او بودند و او در رضا سخن می

اگر محققی در زهد، و روی از دنيا بگردانيدی از خلق . کنی بر ای جاه را چيز از خلق قبول نمی

ده و  ستانی در خفيه به درويشان می می. ز ايشانستان تا جاهت نماند در چشم خلق و آنچه ا چيزی می

  . ستان نشين و قوت خويش از غيب می بر توکل می

يک : فقرا سه قسم اند: آنگه گفت. جواب بشنويد: گفت. آمد بر اصحاب بشر اين سخن عظيم سخت می

ن خداوند را قسم آنند که هرگز سوال نکنند و اگر بدهندشان نيز نگيرند، اين قوم روحانيان اند که چو

يک . سوال کنند هرچه خواهند خدا بدهد، و اگر سوگند به خدای دهند در حال حاجت ايشان روا شود

قسم ديگر آنانند که سوال نکنند و اگر بدهند قبول کنند و اين قوم از اوسط اند، و ايشان بر توکل ساکن 

و يک قسم آنند که به صبر نشينند و . نندباشند برخدای تعالی، و اين قوم آنها اند که بر مائده ای خلد نشي

  . کنند چندانکه توانند وقت نگاه دارند، و دقع دواعی می

  ! خداوند از تو راضی باد. راضی گشتم بدين سخن: آن صوفی چون جواب بشنود گفت

آيا امروز چه گناه کردم : چون مرا بديد گفت. بر چشمة آبی بود. به علی جرجانی رسيدم: و بشر گفت

  بينم؟ آدمی را میکه 

و هوا را . گفت فقرا را در برگير، و زيستن با صبر کن. مرا وصيتی کن: از پس او بدويدم، گفتم: گفت

چنانکه خانه تو چنان . دشمن گير، و مخالفت شهوات کن، و خانه خود ا امروز خالی تر از لحد گردان

  . انی رسيدبود که آن روز که در لحدت بخوابانند مرفه و خوش به خدای  تو

  رغبت کنی با ما؟. نقل است که گروهی بر بشر آمدند که از شام آمده ايم و، به حج رويم

  . يکی آنکه هيچ برنگيريم، و هيچ نخواهيم، و اگر چيزی مان دهند نپذيريم: به سه شرط: گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ١٠٠

  . ناخواستن و برنا گرفتن توانيم اما اگر فتوحی پديد آيد نتوانيم که نگيريم: گفتند

شما توکل برزاد حاجيان کرده ايد و اين بيان آن سخن است که در جواب آن صوفی گفته است که : تگف

  . اگر در دل کرده بودی که هرگز از خلق چيزی قبول نخواهم کرد، اين توکل بر خدای بودی

نقلست آه بشر گفت روزی بخانة درآمدم مردی را ديدم گفتم تو آيستی آه بی دستوری درآمدی گفت «

رادر تو خضرم گفتم رعا آن مرا گفت خدای گزاردن طاعت خود بر تو آسان گرداناد و گفت طاعت ب

  »تو بر تو پوشيده گرداناد

  . خواهم که به حج شوم حالل می. نقل است که يکی با بشر مشورت کرد که دوهزار درم دارم

ر، يا بده به يتيم و به روی برو وام کسی بگزا اگر برای رضای خدای می. روی توبه تماشا می: گفت

  . مردی مقل حال، که آن راحت که به دل مسلمانی رسد از صد حج اسالم پسنديده تر

  . بينم رغبت حج بيشتر می: گفت

  . از آنکه مالها نه از وجه نيکو به دست آورده ای، تا بناوجوه خرج نکنی قرار نگيری: گفت

ل گورستان را ديدم، بر سر کوه آمد و شغبی در همه اه: گفت. نقل است که بشر بر گورستان گذر کرد

  . کردند، چنانکه کسی قسمت کند چيزی ايشان افتاده و با يکدگر منازعه می

. رفتم و پرسيدم. مرا شناسا گردان تا اين چه حال است؟ مرا گفتند آنجا برو و بپرس! بار خدايا: گفتم

رد و به سه بار قل هو اهللا احد برخواند، و يک هفته است که مردی از مردان دين بر ما گذر ک: گفتند

  . هنوز فارغ نگشته ايم. کنيم يک هفته است تا ما ثواب آن را قسمت می. ثواب به ما داد

هيچ ! ای بشر: مرا گفت. مصطفی را صلی اهللا عليه و سلم به خواب ديدم: نقل است که بشر گفت

  ان تو؟ و بلند گردانيد درجه تو؟ دانی که چرا خدای تعالی برگزيد تو را از ميان اقر می

  !نی رسول اهللا: گفتم

به سبب آنکه متابعت سنت من کردی و صالحان را حرمت نگاه داشتی، و برادران نصيحت : گفت

کردی و اصحاب مرا و اهل بيت مرا دوست داشتی، خدای تعالی تو را از اين جهت به مقام ابرار 

  . رسانيد

چه نيکوست : گفت! مرا پندی ده: گفتم. ضی را به خواب ديدميک شب مرت: نقل است که بشر گفت

شفقت توانگران بر درويشان برای طلب ثواب رحمان، و از آن نيکوتر تکبر درويشان بر توانگران، 

  . از اعتماد بر کرم آفريدگار جهان

سياحت کنيد که چون آب روان بود خوش گردد، و چون ساکن شود : نقل است که اصحاب را گفت

  . غير و زرد شودمت
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از : و گفت هر که خواهد که در دنيا عزيز باشد، و در آخرت شريف، گو از سه چيز دور باش

  . مخلوقان حاجت مخواه؛ و کس را بدمگوی و به مهمانی کس مرو

  . حالوت آخرت نيابد آنکه دوست دارد که مردمان وی را بدانند: و گفت

  . عزت زندگانی کردن کفايت استاگر در قناعت هيچ سود نيست جز به : و گفت

  . اگر دوست داری که خلق تو را بدانند اين دوستی سر محبت دنيا بود: و گفت

  . هرگز حالوت عبادت نيابی تا نگردانی ميان خود و ميان شهوات ديوار آهنين: و گفت

ش به وقت دست تنگی سخاوت، و ورع در خلوت و سخن گفتن پي: سخت ترين کارها سه است: و گفت

  . کسی که از او بترسی

  . و محاسبه نفس در هر طرفة العينی پيش گيری. ورع آن بود که از شبهات پاک بيرون آيی: و گفت

  . زهد ملکی است که قرار نگيرد، مگر در دلی خالی: و گفت

  . اندوه ملکی است که چون جايی قرار گرفت رضا ندهد که هيچ چيز با او قرار گيرد: و گفت

  . و الصبر فی الفقر. ترين چيزی که بنده ای را داده اند معرفت استفاضل: و گفت

  . اگر خدای را خاصگان اند عارفان اند: و گفت

  . صوفی آن است که دل صافی دارد با خدای: و گفت

  . عارفان قومی اند که نشناسند، مگر خدای؛ و ايشان را گرامی ندارند مگر برای خدای: و گفت

  .  طعم آزادی بچشد گو سر را پاک گردانهرکه خواهد که: و گفت

  . هرکه عمل کند خدای را به صدق، وحشتی عظيم با خلقش پيش آيد: و گفت

  سالمی بر ابنای دنيا کنيد، به دست داشتن سالم بر ايشان : و گفت

  . نگريستن بر بخيل دل را سخت گرداند: و گفت

  . ادب دست به داشتن ميان برادران، ادب است: و گفت

با هيچ کس ننشستم و هيچکس با من ننشست که چون از هم جدا شديم مرا يقين نشدکه اگر به : فتو گ

  . هم ننشستيمی هر دو را به بودی

  . من کاره مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در شک بود: و گفت

  . کامل نباشی تا دشمن تو ايمن نبود: و گفت

  . عصيتش مکنداری، باری م اگر خدای را طاعت نمی: و گفت

  . توکلت علی اهللا: يکی در پيش او گفت

  . اگر بر او توکل کرده بودی، بدانچه او کند راضی بودی. گويی بر خدای دروغ می: بشر گفت
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اگر تو را چيزی عجب آيد از سخن گفتن خاموش باش و چون از خاموشی عجب آيد سخن : و گفت

  . گوی

مشغول گردی، شکر آن نگزارده باشی که او در ازل اگر همه عمر در دنيا به سجده شکر : و گفت

  . جهد کن تا از دوستان باشی. حديث دوستان کرد

مگر زندگانی را دوست : گفنتند. چون وقت مرگش درآمد در اضطرابی عظيم بود و در حالتی عجب

  داری؟ می

  . وليکن به حضرت پادشاه پادشاهان شدن صعب است!نی: گفت

پيراهن بدو داد . ودی و يکی درآمد و از دست تنگی روزگار شکايت کردنقل است که در مرض موت ب

  . و پيراهنی به عاريت بستد و بدان پيرهن به دار آخرت خراميد

 حرمت او را که - نقل است که تا بشر زنده بود هرگز در بغداد هيچ ستور روث نينداخته بود، درراه 

: فرياد برآورد. ا ديد که در راه روث افگندستور ر.  يک شب مردی ستوری داشت-پای برهنه رفتی

  . آه بشر حافی نماند

  به چه دانستی؟: گفند. نگرستند، چنان بود

اين برخالف عادت ديدم، دانستم . بدانکه تا او زنده بود در جمله راه بغداد روث ستوری ديده نبود: گفت

  . که بشرنمانده است

  ی با تو چه کرد؟خدا: گفتند. بعد از مرگ او را به خواب ديدند

ندانستی . در دنيا ا زمن چرا چندين ترسيد ی؟ اما علمت ان الکرم صفتی: گفت. با من عتاب کرد: گفت

  که کرم صفت من است؟

  حق با تو چه کرد؟: ديگری به خواب ديد پرسيد آه

ز برای بخور ای آنکه ا. مرا آمرزيد و فرمود کل يا من لم ياکل و اشرب يا من لم يشرب الجلی: و گفت

  . ما نخوردی و بياشام ای آنکه از برای ما نياشاميدی

  خدای با تو چه کرد؟: و گفت. ديگری به خوابش ديد

تا بودی اگر مرا در ! مرا بيامرزيد و يک نيمه از بهشت مرا مباح گردانيد، و مرا گفت يا بشر: گفت

  . دمآتش سجده کردی، شکر آن نگزاردی که تو را در دل بندگان خود جای دا

  خدای با تو چه کرد؟: گفت. ديگری به خوابش ديد

داشتند هيچ نبود در روی زمين از  آن ساعتی که تو را جان بر می! فرمان آمد که مرحبا ای بشر: گفت

  . تو دوست تر
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ريسم و مشعله ای  بر بام، دوک می: نقل است که يک روز ضعيفه ای بر امام احمد حنبل آمد و گفت

روا . ريسم به روشنايی آن مشعله، گاه هست که چند پاره دوک می. گذرد خليفه که میظاهر گردد از آن 

  بود يا نه؟

  تو باری که يی که اين دامنت گرفته است، که اين عجب است؟: احمد گفت

  . من خواهر بشر حافی ام: گفت

تو را روا : فتاين چنين تقوی جز از خاندان بشر حافی بيرون نيايد، و و گ: احمد زار بگريست و گفت

 تا چنان - برادر خويش -نبود، زينهار، گوش دار تا آب صافی تيره نشود، و اقتدا بدان مقتدای پاک کن 

برادرت چنان بود . شوی که اگر خواهی تا در مشعلة ايشان دوک ريسی دست تو، تو را طاعت ندارد

  . عت نداشتی دست او طا- که دست به طعامی دراز کردی، که شبهت بودی - که هرگاه 

من يارای آن ندارم که بی دستور او . او را رغبت تقوی است. مرا سلطانی است که دل گويند: گفتی

  . سفر کنم

  

   ذکر ذالنون مصری رحمة اهللا عليه 

آن پيشوای اهل مالمت، آن شمع جمع قيامت، آن برهان مرتبت و تجريد، آن سلطان معرفت و توحيد، 

 ذوالنون مصری رحمة اهللا عليه، از ملوآان طريقت بود، و سالک -ت  قطب وق-آن حجةالفقر فخری 

در اسرار و توحيد نظر عظيم دقيق داشت، و روشی کامل و رياضات و کرامات . راه بال و مالمت بود

تازنده بود همه . بيشتر اهل مصر او را زنديق خواندندی، باز بعضی در کار او متحير بودندی. وافر

و سبب توبه او آن . ا بمرد کس واقف نشد بر حال او، از بس که خود را پوِشيده نمودمنکر او بودند و ت

او را ديدم، . قصد زيارت او کردم: گفت. بود که او را نشان دادند که به فالن جای زاهدی است

مساعدت کن با من به طاعت، و اگر نه همچنين ! ای تن: گفت خويشتن را از درختی آويخته و می

  .  از گرسنگی بميریبدارمت تا

کند بر کسی که شرمش اندک است و  کيست که رحم می: گفت. عابد آواز گريه بشنيد. گريه بر من افتاد

  جرمش بسيار؟

  اين چه حالت است؟: گفتم. به نزديک او رفتم و سالم کردم: گفت

  . خواهد اين تن با من قرار نمی گيرد در طاعت حق تعالی، و با خلق آميختن می: گفت

  . پنداشتم که خون مسلمانی ريخته است، يا کبيره ای آورده است: ذوالنون گفت

  ندانسته ای که چون با خلق آميختی همه چيز از پس آن آيد؟: گفت
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  . هول زاهدی: گفت

  خواهی که بينی؟ از من زاهدتر می: گفت

  . خواهم: گفتم

  . بدين کوه بر شو تا ببينی: گفت

در صومعه ای نشسته، و يک پای بيرون صومعه بريده، و انداخته و چون برآمدم جوانی را ديدم که 

روزی در اين صومعه : گفت. نزديک او رفتم و سالم کردم و از حال او پرسيدم. خوردند کرمان می

يک پای از .  تا از پی او بروم-تنم تقاضای آن کرد -دلم مايل شد بدو . زنی بدينجا بگذشت. نشسته بودم

شرم نداری از پس سی سال که خدای را عبادت کرده باشی، : م، آوازی شنودم کهصومعه بيرون نهاد

و طاعت داشتة، اکنون طاعت شيطان کنی و قصد، فاحشه ای کنی؟ اين پای را که از صومعه بيرون 

تو بر اين گناه گاران به چه . نهاده بودم؛ ببريدم و اينجا نشسته ام تا چه پديد آيد و با من چه خواهند کرد

  . خواهی  آه مردی از مردان خدای را ببينی بر سر اين کوه شو کار آمدی؟ اگر می

ديرگاهست تا : گفتند. پس خبر او پرسيدم. از بلندی که آن کوه بود بر آنجا نتوانستم رفت: ذوالنون گفت

  . کند مردی در آن صومعه عبادت می

او نذر کرد که من هيچ نخورم . روزی به سبب کسب است: کرد که يک روز مردی با او مناظره می

حق تعالی زنبوران را فرستاد که گرد . چند روز برآمد، هيچ نخورد. که در او سبب کسب مخلوقات بود

  . دادند پريدند  و او را انگبين می او می

دانستم که هر که توکل بر خدای کند، . از اين کارها و سخنها دردی عظيم به دلم فروآمد: ذوالنون گفت

آمدم مرغی نابينا را ديدم، بردرختی  پس در راه که می.  کار او را بسازد و رنج او ضايع نگذاردخدای

خورد؟ به منقار زمين را  اين بيچاره علف و آب از کجا می: من گفتم.  از درخت فرو آمد- نشسته 

رد و بر آن مرغ سير بخو. يکی زرين، پرکنجد؛ و يکی سيمين، پر گالب: دو سکره پديد آمد. بکاويد

  . درخت پريد، و سکرها ناپديد شد

پس از آن . ذوالنون اينجا به يکبارگی از دست برفت و اعتماد بر توکل پديد آمد، و توبة او محقق شد

چون شبانگاه درآمد در ويرانه ای درآمد، و در آن ويرانه خمره ای زر و جواهر بديد . چند منزل برفت

اين : ذوالنون گفت. ياران وی زر و جواهر قسمت کردند. نوشتهو بر سر آن خمره تخته ای نام اهللا 

  . تخته که بر او نام دوست من است مرا دهيد

داد تا کارش به برکات آن بجايی رسيد که  آن تخته برگرفت، و آن روز تا شب بر آن تخته بوسه می

ه آن عزيز است، تو هر کس به زر و جواهر بسنده کردند ک! يا ذوالنون: شبی به خواب ديد که گفتند
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  . الجرم در علم و حکمت برتو گشاده گردانيديم. برتر از آن بسنده کردی و آن نام ماست

رفتم . کوشکی را ديدم بر کناره آب. رفتم، به کنارة  رودی رسيدم روزی می: گفت. پس به شهر بازآمد

 برکنگره کوشک -ديدم کنيزکی . چون فارغ شدم ناگاه چشم من بر بام کوشک افتاد. و طهارت کردم 

ای : گفت» کرائی؟! ای کنيزک«: گفتم. خواستم تا وی را بيازمايم.  به غايت صاحب جمال-ايستاده 

چون . چون نزديک تر آمدی، پنداشتم عالمی. چون از دور پديد آمدی، پنداشتم ديوانه ای!ذوالنون

چگونه : گفتم. المی و نه عارفیپس نگاه کردم نه ديوانه ای و نه ع. نزديکتر آمدی، پنداشتم عارفی

اگر ديوانه بودی طهارت نکردتی، و اگر عالم بودی به نامحرم ننگرستی، و اگر : گويی؟ گفت می

! تنبيه مرا. معلومم شد که او آدمی نبود. اين بگفت و ناپديد شد. عارف بودی چشمت بدون حق نيفتادی

من نيز در . نشستند جماعتی را ديدم که شتی می. خويشتن به سوی دريا انداختم. آتشی در جان من افتاد

يک به يک را از . چون روزی چند برآمد، مگر بازرگانی را گوهری در کشتی گم شد. کشتی نشستم

پس مرا رنجانيدن گرفتند و استخفاف . با تست: اتفاق کردند که. جستند گرفتند، و می اهل کشتی می

هزاران . تو می دانی! آفريدگارا:  از حد بگذشت گفتمچون کار. بودم بسيار کردند، و من خاموش می

. ذوالنون يکی را بگرفت و بدان بازرگان داد. ماهی از دريا سر برآوردند، هر يکی گوهری در دهان

اهل کشتی چون آن بديدند در دست و پای او افتاد ند، و از او عذر خواستند، و چنان در چشم مردمان 

 او ذوالنون آمد، و عبادت و رياضت او را نهايتی نبود، تا به حدی که اعتبار شد، و از اين سبب نام

و ظللنا عليکم الغمام و : خواند خواهری داشت در خدمت او چنان عارفه شده بود که روزی اين آيت می

  . انزلنا عليکم المن و السلوی

به عزت تو که از ! نهالهی اسرائيليانرا من و سلوی فرستی و محمديان را : روی به آسمان کرد و گفت

  . پای ننشينم تا من و سلوی نبارانی

از خانه بيرون دويد، روی به بيابان نهاد، و گم شد، . در حال از روزن خانه من و سلوی باريدن گرفت

  . و هرگزش بازنيافتند

شما : گشتم قومی مبتاليان ديدم، گرد آمده بودند، پرسيدم وقتی در کوهها می: نقل است که ذالنون گفت

  را چه رسيده است؟

هر سال يکبار بيرون آيد و دم خود بر اين قوم دمد، همه شفا . عابدی است اينجا، در صومعه : گفتند

  . باز در صومعه شود، تا سال ديگر بيرون نيايد. يابند

از هيبت او لرزه بر . مردی ديدم زردروی، نحيف شده چشم در مغاک افتاده. صبر کردم تا بيرون آمد

آنگاه سوی آسمان نگريست، و دمی چند در آن مبتاليان . پس به چشم شفقت در خلق نگاه کرد. فتادمن ا
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از بهر خدای علت : گفتم. چون خواست که در صومعه شود، من دامنش بگرفتم. همه شفا يافتند. افگند

  . علت باطن را عالج کن. ظاهر را عالج کردی

. کند  باز دار که دوست از اوج عظمت و جالل نگاه میذوالنون دست از من: به من نگاه کرد و گفت

چون تو را بيند که دست به جز از وی در کسی ديگر زده ای تو را به آنکس بازگذارد و آنکس را به 

  . اين بگفت و در صومعه رفت. تو و هريکی به يکی ديگر هالک شويد

  سبب چيست گريه را؟:  گفتند.گريست نقل است که يک روز يارانش درآمدند، او را ديدند که می

خلق را بيافريدم، بر !يا ابا الفيض: گفت. دوش در سجده چشم من در خواب شد، خداوند را ديدم: گفت

يک جزو . دنيا را بر ايشان عرضه کردم، و نه جزو از آن ده جزو روی به دنيا نهادند. ده جزو شدند

ن عرضه کردم، نه جزو روی به بهشت بهشت را بر ايشا. ماند آن يک جزو نيز بر ده جزو شدند

يک جزو بماند، آن يک جزو نيز ده جزو شدند، دوزخ پيش ايشان آوردم، همه برميدند، و . نهادند

پس يک جزو ماند که نه به دنيا فريفته شدند و نه به بهشت ميل کردند، و نه . پراگنده شدند از بيم دوزخ

  . از دوزخ بترسيدند

  طلبيد؟ چه می. نگاه نکرديد، و به بهشت ميل نکرديد، و از دوزخ نترسيدندبدنيا ! بندگان من: گفتم

  . خواهيم دانی که ما چه می يعنی تو می. انت تعلم مانريد: همه سر برآوردند و گفتند

خواهم  می. مرا صد هزار دينار است: نقل است که يک روز کودکی به نزديک ذوالنون درآمد و گفت

  . آن زر به درويشان تو به کار برمکه در خدمت توصرف کنم و 

  بالغ هستی؟: ذوالنون گفت

  . نی: گفت

  . صبر کن تا بالغ شوی. نفقه تو روا نبود: گفت

پس چون کودک بالغ گشت بيامد و بر دست شيخ توبه کرد و آن زرها به درويشان داد تا آن صدهزار 

  . خرج کردندیروزی کاری پيش آمد و درويشان را چيزی نماند که . دينار نماند

  !کجاست صدهزار ديگر تا نفقه کردمی بر اين جوانمردان! ای دريغ: کودک گفت

. دانست که وی حقيقت کار نرسيده است که دنيا به نزد او خطير است. اين سخن را ذوالنون بشنود

 به دکان فالن عطار رو، و بگوی از من تا سه درم فالن دارو: ذوالنون آن کودک را بخواند و گفت

  . بدهد

آنگاه پاره ای روغن بر وی افگن تا خمير گردد، و . در هاون کن، و خرد بسای: گفت. برفت و بياورد

  . از وی سه مهره بکن و هر يک را به سوزن سوراخ کن وبه نزديک من آر
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ذوالنون آن را در دست ماليد و در او دميد تا سه پاره ياقوت گشت، که . کودک چنان کرد و بياورد

  . اينها را به بازار بر و قيمت کن، وليکن مفروش: گفت. آن چنان نديده بودهرگز 

  . بيامد، و با شيخ بگفت. هر يکی را به هزار دينار بخواستند. کودک به بازار برد و بنمود

  . به هاون نه وبسای و به آب انداز: ذوالنون گفت

 نانی گرسنه نيند، ليکن اين اختيار اين درويشان از بی! ای کودک: گفت. چنان کرد و به آب انداخت

  . ايشان است

سی سال : نقل است که گفت. کودک توبه کرد و بيدار گشت، و بيش اين جهان را بر دل وی قدر نماند

و آن آن بود که روزی پادشاه . بايست يک کس به درگاه خدای آمد، چنانکه می. خلق را دعوت کردئم

هيچ احمقتر از آن ضعيفی : گفتم که من اين سخن می. من گذشتزاده ای با کوکبه ای از در مسجد بر 

  . نبود که با قوی درهم شود

  اين چه سخن است؟: و گفت

  . آيد آدمی ضعيف چيزی است، با خدای قوی در هم می: گفتم

  طريق به خدای چيست؟: روز ديگر بازآمد و گفت. برخاست و برفت. آن جوان را لون متغير شد

خواهی  خواهی؟ اگر طريق خردتر می تو کدام می. رد و طريقی است بزرگترطريقی است خ: گفتم

خواهی هر چه دون حق است ترک وی  ترک دنيا و شهوت و ترک گناه بگو، و اگر طريق بزرگ می

  . قال واهللا الاختار اال الطريق االکبر. بگوی و دل از همه فارغ کن

ر پشمينه ای در پوشيد و در کار آمد، تا از روز ديگ. به خدای که جز طريق بزرگتر نخواهم: گفت

  . ابدال گشت

از طاعت جمادات حکايت . جماعتی ياران او حاضر بودند. نزديک ذوالنون بودم: برجعفر اعور گفت

طاعت جمادات اوليا را آن بود که اين ساعت اين تخت : ذوالنون گفت. کردند و تختی آنجا نهاده بود می

  .  بگرد، در حرکت آيدرا بگويم که گرد اين خانه

جوانی آنجا حاضر . چون سخن بگفت در حال آن تخت گرد خانه گشتن گرفت و به جای خويش بازشد

  . برهمان تختش بشستند و دفن کردند. گريستن بر وی افتاد، تا جان بداد. آن حال بديد. بود

  . وام بگزارموامی دارم و هيچ ندارم که : نقل است که وقتی يکی به نزديک او آمد و گفت

به چهارصد . زمرد گشته بود. سنگی از زمين برداشت و به او داد آن مرد آن سنگ را به بازار برد

  . درم بفروخت و وام بازداد

يک روز ذوالنون انگشتری خود به وی داد و . نقل است که جوانی بود پيوسته بر صوفيان انکار کردی
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  . و کناين را به بازار بر و به يک دينار گر: گفت

به : او را گفت. جوان خبر بازآورد. گرفتند به درمی بيش نمی. آن جوان برفت و انگشتری به بازار برد

  . خواهند جوهريان بر و بنگر تا چه می

علم تو به حال صوفيان همچنان است که : جوان را گفت. خبر بازآورد. به هزار دينار خواستند. ببرد

  . علم آن بازاريان به اين انگشتری

  . جوان توبه کرد و از سر آن انکار برخاست

. شب عيدی بود. داد کرد و آن آرزو به نفس نمی نقل است که ده سال بود تا ذالنون را سکبايی آرزو می

  چه باشد که فردا به عيدی ما را لقمه ای سکبا دهی؟: نفس گفت

قرآن را در دو رکعت نماز اگر خواهی که چنين کنم امشب با من موافقت کن تا همه ! ای نفس: گفت

  . برخوانم

. روز ديگر سکبا بساخت و پيش او بنها د، و انگشت را پاک کرد و در نماز ايستاد. نفس موافقت کرد

  چه بود؟: گفتند

  . در اين ساعت نفس با من گفت که آخر به آرزوی ده ساله رسيدم: گفت

  . به خدای که نرسی بدان آرزو: گفتم

آه ذوالنون در اين سخن بود که مردی درآمد، با ديگی : کرد چنين گفت میو آنکس که اين حکايت 

بدانکه من مردی حمالم و کودکان . مرا فرستاده اند. من نيامده ام! ای شيخ: گفت. سکبا، پيش او بنهاد

امروز در . دوش به عيدی اين سکبا ساختم. آمد خواهند و سيم فراهم نمی از مدتی باز سکبا می. دارم

اگر خواهی که : فرمود. جمال جهان آرای رسول را صلی اهللا عليه و سلم به خواب ديدم. شدمخواب 

فردا مرا بينی اين را به نزد ذوالنون بر و او را بگوی که محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب شفاعت 

  . کند که يک نفس با نفس خود صلح کن و لقمه ای چند به کار بر می

  . مان بردارمفر: گفت. ذوالنون بگريست

اهل مصر به زندقه بر وی گواهی . رسيد نقل است که چون کار او بلند شد، کس را چشم بر کار او نمی

متوکل کس فرستاد تا . می دادند، و جمله بر اين متفق شدند و متوکل خليفه را از احوال او آگاه کردند

اين ساعت مسلمانی : ه خليفه رسيد گفتچون به درگا. وی را بياوردند به بغداد، و بند برپای او نهادند

  . بياموختم از پيرزنی، و جوانمردی از سقايی

  چون؟: گفتند

چون به درگاه خليفه رسيدم و آن درگاه با عظمت و حاجبان و خادمان ديدم خواستم تا اندک : گفت
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يش او يا تن که تو را پ: گفت. زنی با عصايی پيش آمد و در من نگريست. تغيری در من پديد آيد

تا خدای نخواهد با بنده هيچ نتوانند . برند، نترسی که او و تو هرد و بندگان يک خداوند جل جالله ايد می

  . کرد

يک دينار به وی . پاکيزه آبی به من داد، وبه کسی که با من بود اشارت کردم. پس در راهی سقايی ديدم

 از چنين اسير و غريب و بندی چيزی جوانمردی نبود. تو اسيری و دربند: قبول نکرد و گفت. داد

  . ستدن

هر روز خواهر بشر حافی از . چهل شبانه روز در حبس بماند. پس فرمان شد که او را به زندان بريد

آمد، آن چهل قرص  آن روز که از زندان بيرون می. بردی دوک خويش يک قرص نان بر او می

تو : گفت. افی چون آن بشنود اندوهگين شدخواهر بشر ح. همچنان نهاده بود، که يکی نخورده بود

  چرا نخوردی؟. دانی که آن قرصها حالل بود و بی منت می

  . کرد يعنی بر دست زندان بان گذر می. زيرا که طبقش پاک نبود: گفت

  . چون از زندان بيرون آمد بيفتاد و پيشانيش بشکست

ی و نه بر جامه او افتاد، و آنچه بر اما يک قطره نه بر روی ونه بر مو. نقل است که بسی خون برفت

پس او را پيش خليفه بردند و سخن او رااز او . زمين افتاد همه ناپديد شد، به فرمان خدای عزوجل

متوکل گريستن گرفت، و جمله ارکان دولت در فصاحت و . او آن سخن را شرحی بداد. جواب خواستند

  . او را عزيز و مکرم بازگردانيدبالغت او متحير بماندند، تا خليفه مريد او شد و 

طشتی زرين ديدم، در پيش او نهاده، و گرد بر . به نزديک ذوالنون شدم: نقل است که احمد سلمی گفت

  تويی که به نزديک ملوک شوی در حال بسط؟: مرا گفت. گرد او بويهای خوش از مشک و عبير

  . کردم به بلخ از آن يک درم نفقه میپس يک درم به من داد تا . من از آن بترسيدم و باز پس آمدم

ذوالنون را چهل چهله بداشت، و چهل موقف بايستاد، و چهل سال خواب شب . نقل است که مريدی بود

چنين کردم : گفت. روزی به نزديک ذالنون آمد. درباقی کرد، و چهل سال به پاسبانی حجرة دل نشست

کند، و به هيچم برنمی گيرد،  نظری به ما نمی. گويد با اين همه رنج دوست با ما هيچ سخن نمی! و چنين

شرح حال . کنم گويم خود را ستايش نمی شود،، و اين همه که می و هيچ از عالم غيب مکشوف نمی

شرح حال . کنم دهم، که اين بيچارگی که در وسع من بود به جای آوردم، واز حق شکايت نمی می

و حکايت بدبختی . گويم  اما غم بی دولتی خويش می.دهم، که همه جان ودل در خدمت او دارم می

ترسم که اگر عمری مانده  گويم که دلم از طاعت کردن بگرفت، لکن می کنم، و نه از آن می خويش می

صبر برين . زدم که آوازی نشنوده ام است آن باقی همچنين خواهد بود، و من عمری حلقه به اميدی می
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: ذالنون گفت. بيچارگی مرا تدبير کن.  غمگنانی و معالج دانايانیاکنون تو طبيب. آيد بر من سخت می

برو و امشب سير بخور، و نماز خفتن مکن، و همه شب بخسب، تا باشد که دوست اگر به لطف ننمايد 

  . کند به عنف در تو نظری کند اگر به رحمت در تو نظری نمی. به عتاب بنمايد

. ماز خفتن ترک کند، و نماز خفتن بگزارد و بخفتدلش نداد که ن. درويش برفت و سير بخورد

آه مخنث و نامرد باشد آن که به :  فرمايد گويد و می دوستت سالم می: گفت. مصطفی را به خواب ديد

گويد مراد  حق تعالی می. درگاه من آيد و زود سير شود، که اصل در کار استقامت است و ترک مالمت

داری بدانت برسانم، و هرچه مراد توست حاصل کنم، و  ميد میچهل ساله در کنارت نهادم و هرچه ا

اگر رسوای شهرت !  برسان و بگوی ای مدعی دروغ زن- ذوالنون -ليکن سالم ما بدان رهزن مدعی 

و ايشان را از درگاه مانفور . نکنم نه خداوند تو ام تا بيش با عاشقان و فروماندگان درگاه مکر نکنی

  . نکنی

ذالنون اين سخن بشنود که خدا مرا . آمد تا بر ذوالنون، و حال بگفت. ريه برو افتادگ. مريد بيدار شد

گرديد، و به های وهوی  سالم رسانيده است، و مدعی و دروغ زن گفته، از شادی به پهلو می

ايشان : اگر کسی گويد چگونه روا بود که شيخی کسی را گويدنماز مکن وبخسب؟ گويم. گريست می

دانست که گشايش کار او در اين است  چون می. طبيب گاه بود که به زهر عالج کند. طبيبان اندر

چنانکه حق تعالی خليل را . بدانش فرمود که خود را دانست که او محفوظ بود، نتواند که نماز نکند

چيزها رود در طريقت که با ظاهر شرع . و دانست که نکند! که پسر را قربان کن: فرمود عليه السالم

و نخواست؛ و چنانکه غالم کشتن خضر که امر نبود، . چنانکه به کشتن خليل را امر کرد. ت نيايدراس

و خواست و هرکه بدين مقام نارسيده قدم آنجا نهد زنديق و اباحی و کشتنی بود، مگر هرچه کند به 

  . فرمان شرع کند

برو . و استخوان بگداختهاعرابئی يی ديدم در طواف، تنی نزار و زرد : نقل است که ذوالنون گفت

  تو محبی؟: گفتم

  . بلی: گفت

  حبيب تو به تو نزديک است يا از تو دور؟: گفتم

  . نزديک: گفت

  موافق است يا ناموافق؟: گفتم

  . موافق: گفت

  محبوب تو به توقريب و تو بدين زاری، وبدين نزاری؟. سبحان اهللا: گفتم
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ندانسته .  و الموافقة اشد من عذاب البعد و المخالفةاما علمت ان عذاب القرب! ای بطال: اعرابی گفت

  ای که عذاب قرب و موافقت سخت تر بود هزار بار از عذاب بعد و مخالفت؟

از او سؤال آردم از غايت . در بعضی از سفرهای خويش زنی را ديدم: نقل است که ذوالنون گفت

  . محبت را غايت نيست! ای بطال: گفت. محبت

  چرا؟: گفتم

  . از بهر آنکه محبوب را نهايت نيست: گفت

.  او را به باليی مبتال ديد-  از آن قوم که در محبت مذکور بودند -نقل است که نزديک برادری رفت 

  . دوست ندارد حق را هر که از درد حق الم يابد: گفت

  . ی اوگويم که دوست ندارد او را هرکه خود را مشهور کند به دوست لکن من چنين می: ذوالنون گفت

  . استغفراهللا و اتوب اليه: آن مرد گفت

  !الم دوست خوش بود: پس گفت. کسی به عيادت او درآمد. نقل است که ذالنون بيمار بود

  . دانستی بدين آسانی نام او نبردی اگر او را می: پس گفت. ذوالنون عظيم متغير شد

ی بپوشاناد مرا و تو را به پردة نقل است که وقتی نامه ای نوشت به بعضی از دوستان که حق تعال

جهل، و در زير آن پرده پديد آراد آنچه رضای اوست، که بسا مستور که در زير ستر است که دشمن 

  . داشتة اوست

* * *  

در سفری بودم، صحرا پربرف بود، و گبری را ديدم دامن در سرافگنده و از : نقل است که گفت

  پاشی؟ چه دانه می! ای دهقان: لنون گفتذا. پاشيد رفت و ارزن می صحرای برف می

  . پاشم تا اين تخم به برآيد و خدای  بر من رحمت کند دانه می. مرغکان چينه نيابند: گفت

  .  نپذيرد- از گبری-دانه ای که بيگانه پاشد : گفتم

  . کنم اگر نپذيرد، بيند آنچه می: گفت

  . بيند: گفتم

  . مرا اين بس باشد: گفت

ديدی که ! يا اباالفيض:  گفت- عاشق آسا در طواف-چون به حج رفتم آن گبر را ديدم پس ذوالنون گفت 

  ديد و پذيرفت، و آن تخم به برآمد، و مرا آشنايی داد، و آگاهی بخشيد، وبه خانه خودم خواند؟

بهشتی به مشت ارزن به گبری چهل ساله ارزان ! خداوندا: گفت. ذوالنون از آن سخن در شور شد

   .فروشی می
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تو . آه حق تعالی هرکه را خواند، نه به علت خواند، و هرکه را راند نه به علت راند: هاتفی آواز داد

  . فارغ باش که کار انفعال لمايريد با قياس عقل تو راست نيوفتد! ای ذوالنون

  خدای با تو چه کرد؟: گفتم. او را به خواب ديدم. دوستی داشتم فقير، وفات کرد: نقل است که گفت

  . مرا بيامرزيد و فرمودکه تو را آمرزيدم که از اين سفلگان دنيا هيچ نستدی با همه نياز: گفت

هرگز نان و آب سير نخوردم تا نه معصيتی کردم خدای را، يا باری قصد معصيتی : نقل است که گفت

  . در من پديد نيامد

م قدم آيم به درگاه تو؛ و به کدام ديده به کدا! بار خدايا: نقل است هرگه که در نماز خواست ايستاد، گفتی

نگرم به قبله تو، وبه کدام زفان گويم راز تو؛ وبه کدام لغت گويم نام تو؟ از بی سرمايگی سرمايه 

  . ساختم و به درگاه آمدم که چون کار به ضرورت رسيد حيا را برگرفتم

يد با او گويم اگر فردام از او امروز که مرا اندوهی پيش آ: چون اين بگفتی تکبير پوستی و بسی گفتی

  اندوهی رسد، با که گويم؟

  . مرا به ذل حجاب عذاب مکن! خداوندا. اللهم التعدبنی بذل الحجاب: و در مناجات گفتی

سبحان آن خدايی که اهل معرفت را محجوب گردانيد از جمله خلق دنيا به حجب آخرت و از : و گفت

  . جمله خلق آخرت به حجب دنيا

  . خت ترين حجابها نفس ديدنستس: و گفت

  . حکمت در معده ای قرار نگيرد که از طعام پرآمد: و گفت

  . استغفار بی آنکه از گناه بازايستی توبه دروغ زنان بود: و گفت

فرخ آنکس که شعار دل او ورع بود، و دل او پاک از طمع بود، و محاسب نفس خويش فيما : و گفت

  . صنع

  . وردن است، و صحت روح در اندکی گناهصحت تن در اندک خ: و گفت

عجب از آن است که به باليی مبتال . عجب نيست از آنکه به باليی مبتال شود، پس صبر کند: و گفت

  . شود راضی بود

  . چون ترس از دل ايشان برفت گمراه گردند. مردمان تا ترسگار باشند، بر راه باشند: و گفت

  . چون ترس برخاست از راه بيوفتاد. دای ترسان استبر راه راست آن است که از خ: و گفت

  . عالمت خشم خدای بربنده ترس بنده بود از درويشی: و گفت

يکی ضعف نيت به عمل آخرت؛ دوم تنهای ايشان که رهين . فساد بر مرد از شش چيز درآيد: و گفت

ضای مخلوقان بر شهوات گشته بود؛ سوم باقرب اجل درازی امل بر ايشان غالب گشته بود چهارم ر
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رضای خالق گزيده باشند؛ پنجم متابعت هوا را کرده باشند؛ ششم آنکه زلتهای سلف حجت خويش کرده 

  . باشند، و هنرهای ايشان جمله دفن کرده تا فساد برايشان پيدا گشته است

صاحب همت اگرچه کژ بود او به سالمت نزديک است، و صاحب ارادت اگرچه صحيح است : و گفت

يعنی آنکه صاحب همت بود او را ارادت آن نبود که هرگز به هيچ سر فرو آرد، که . افق استاو من

  . صاحب همت را خواست نبود، و صاحب ارادت زود راضی گردد، و به جايی فروآيد

زندگانی نيست مگر با مردمانی که دل ايشان آرزومند بود به تقوی و ايشان را نشاط به ذکر : و گفت

  . خدای

  .  دوستی با کسی کن که به تغير تو متغير نگردد:و گفت

اگر خواهی که اهل صحبت باشی صحبت با ياران چنان کن که صديق کرد با نبی اهللا عليه : و گفت

  . الجرم حق تعالی صاحبش خواند. السالم، که در دين و دنيا به هيچ مخالف او نشد

د عليه السالم، در اخالق و افعال و عالمت محبت خدای آن است که متابع حبيب خدای بو: و گفت

  . اوامر و سنن

صحبت مدار با خدای جز به موافقت، و با خلق جز به مناصحت، و با نفس به جز مخالفت، و : و گفت

  . با دشمن جز به عداوت

يعنی سخن گفتن کسی . هيچ طبيب نديدم جاهلتر از آنکه مستان را در وقت مستی معالجه کند: و گفت

پس گفت مست را دوا نيست مگر هشيار شود، آنگاه به توبه . ت دنيا باشد بی فايده بودرا که او مس

  . دوای او کنند

خدای عز وجل عزيز نکند بنده ای را به عزی عزيزتر از آنکه به وی نمايد خواری نفس : و گفت

  . يندخويش، و ذليل نکند بنده ای را به ذلی ذليلتر از آنکه محجوب کند او را تا ذل نفس نب

  . باری نيکو بازدارندة از شهوات، پاس چشم و گوش داشتن است: و گفت

  . اگر تو را به خلق انس است طمع مدار که هرگزت به خدای انس پديد آيد: و گفت

هيچ چيز نديدم رساننده تر به اخالص از خلوت، که هر که خلوت گرفت جز خدای هيچ نبيند، : و گفت

  . به عمود اخالص، و دست زند بر رکنی از ارکان صدق.  گيردو هرکه خلوت دوست دارد تعلق

نيابی نشانی است که هنوز در اين راه يک قدم  يعنی اگر هيچ می. به اول قدم هرچه جويی يابی: و گفت

  . ماند قدم در راه نداری ننهاده ای که تاذره ای از وجود می

  . گناه مقربان حسنات ابرار است: و گفت

  .  مجد بگسترانند گناه اولين و آخرين برحواشی آن بساط محو گردد و ناچيز شودچون بساط: و گفت
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روح پيغامبر ما عليه السالم، از پيش همه روحها بشد تا . ارواح انبيا در ميدان معرفت افگندند: و گفت

  . به روضه وصال رسيد

  . و به قطع انجامدو گفت محب خدای را کاس محبت ندهند، مگر بعد از آنکه خوف دلش را بسوزد، 

شناس که خوف آتش در جنب فراق به منزلت يک قطره آب است که در دريای اعظم اندازند، : و گفت

  . دانم چيزی ديگر دل گيرنده تر از خوف فراق و من نمی

  . هرچيز را عقوبتی است، و عقوبت محبت آن است که از ذکر حق تعالی غافل ماند: و گفت

يعنی چيزی نگويد که او آن نباشد و . ون بگويد نطقش حقايق حال وی بودصوفی آن بود که چ: و گفت

  . چون خاموش باشد معاملتش معبر حال وی بود و بقطع عاليق حال وی ناطق بود

  عارف که باشد؟: گفتند

  . مردی باشد از ايشان، جدا از ايشان: گفت

  . بودعارف هر ساعتی خاشعتر بود زيرا که به هر ساعتی نزديکتر : و گفت

آيد تا الجرم  عارف الزم يک حال نبود که از عالم غيب هر ساعتی حالتی ديگر بر او می: و گفت

  . صاحب حاالت بود نه صاحب حالت

خويش را به معرفت؛ اما عارف . کند يعنی وصف می. بايد، نه عارفی واصف عارفی خايف می: و گفت

  .  من عباده العلماءنبود که اگر عارف بودی، خايف بودی که انما يخشی اهللا

  . ادب عاف زبر همه ادبها بود که او را معرفت مؤدب بود: و گفت

يکی معرفت توحيد، و اين عامة مومنان را است، دوم معرفت حجت . معرفت بر سه وجه است: و گفت

و بيان است، و اين حکما و بلغا و علما راست، سوم معرفت صفات وحدانيت است، و اين اهل واليت 

گرداند آنچه  آن جماعتی که شاهد حق اند به دلهای خويش تا حق تعالی بر ايشان ظاهر می.  راستاهللا

  . بر هيچ کس از عالميان ظاهر نگرداند

يعنی هم . حقيقت معرفت اطالع حق است، بر اسرار بدانچه لطايف انوار معرفت بدان نپيوندد: و گفت

  . به نور آفتاب آفتاب توان ديد

يعنی اگر مدعی باشی کذاب باشی، ديگر معنی آن است که .  که به معرفت مدعی نباشیزينهار: و گفت

آيی؟ ديگر معنی آن است که اگر  چون عارف و معروف در حقيقت يکی است، تو در ميان چه پديد می

گويی صديقان خويشتن را ستايش نکنند، چنانکه  اگر راست می!گويی يا دروغ مدعی باشی يا راست می

که اکبر ذنبی : و در اين معنی ذوالنون گفته است. لست بخيرکم: گفت ی اهللا عنه، میصديق رض

و ديگر معنی آن است که تو مگوی که عارفم . و اگر دروغ گويی عارف دروغ زن نبود. معرفتی اياه
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  . تا او گويد

 هر که به و بيشتر از جهت آنکه. آنکه عارفتر است به خدای، تحير او در خدای سخت تر است: و گفت

آفتاب نزديک تر بود در آفتاب متحيرتر بود، تا به جايی رسد که او، او نبود، چنانکه از صفت عارف 

عارف بيننده بود بی علم، و بی عين، و بی خبر، و بی مشاهده، و بی وصف، و بی : گفت. پرسيدند

ن که ايشان باشند بحق ايشان ايشان نباشند، و ايشان بديشان نباشند، بل که ايشا. کشف، و بی حجاب

بر زبانهای ايشان روان . گردش ايشان به گردانيدن حق باشد و سخن ايشان سخن حق بود. ايشان باشند

  . بر ديدهای ايشان راه يافته-گشته، و نظر ايشان نظر حق بود 

ای چون بنده : پيغمبر عليه السالم از اين صفت خبر داد و حکايت کرد از حق تعالی که گفت: پس گفت

من که خداوندم، گوش او باشم تا به من شنود، و چشم او باشم تا به من بيند، و زبان او . دوست گيرم

  . باشم تا به من گويد، و دست اوباشم تا به من گيرد

  . زاهدان پادشاهان آخرت اند، و عارفان پادشاهان زاهدانند: و گفت

از خدای شاغل است تا او ماند و شغل عالمت محبت حق آن است که ترک کند هرچه او را : و گفت

  . خدای و بس

يکی آن است که از طاعت حالوت نيابد؛ دوم از خدای . عالمت دل بيما رچهار چيز است: و گفت

  . ترسناک نبود، سوم انکه در چيزها به چشم عبرت ننگرد؛ چهارم آنکه فهم نکند از علم آنچه شنود

  . سيده است آن است که مخالف هوا بود و تارك شهواتعالمت آنکه مرد به مقام عبوديت ر: و گفت

  . عبوديت آن است که بنده او باشی به همه حال، چنانکه او خداوند توست به همه حال: و گفت

علم موجود است و عمل به علم مفقود، و عمل موجود است و اخالص در عمل مفقود، و حب : و گفت

  . موجود است و صدق در حب مفقود

  . ة عوام از گناه است، و توبه خواص از غفلتتوب: و گفت

توبه انابت آن است که بنده توبه کند از خوف . توبه انابت و توبه استجابت: توبه دو قسم است: و گفت

  . عقوبت خدای، و توبة استجابت آن است که توبه کند از شرم کرم خدای

ک حرام، و توبه چشم توبه دل نيت کردن است بر تر. بر هر عضوی توبه ای است: و گفت

فروخوابانيدن است چشم را از محارم، و توبه دست ترک گرفتن است در گرفتن مناهی، و توبه پای 

ترک رفتن است به مالهی، و توبه گوش نگاه داشتن است گوش را از شنودن اباطيل، و توبه شکم 

  . خوردن حالل است، و توبه فرج دور بودن از فواحش

  . است و رجا شفيع محسنخوف رقيب عمل : و گفت
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  . خوف چنان بايد که از رجاء به قوتتر بود که اگر رجا غالب آيد دل مشوش شود: و گفت

  . طلب حاجت به زبان فقر کنند نه به زبان حکم: و گفت

  . دوام درويشی با تخليط دوست تر دارم از آنکه دوام صفا با عجب: و گفت

 بر او شراب جان من است، و حيا از او لباس جان من ذکر خدای غذای جان من است، و ثنا: و گفت

  . است

  . شرم هيبت بود اندر دل با وحشت از آنچه بر تورفته است، از ناکردنيها: و گفت

  . دوستی تو را به سخن آرد، و شرم خاموش کند وخوف بی آرام گرداند: و گفت

 فضول، و با خدای عزوجل بر مقام تقوی آن بود که ظاهر آلوده نکند به معاصيها، و باطن به: و گفت

  . ايستاده بود

  . صادق آن بود که زبان او به صواب و به حق ناطق بود: و گفت

صدق شمشير خدای است عزوجل، هرگز آن شمشير بر هيچ گذر نکرد، اال آن را پاره : و گفت

  . گردانيد

  .صدق زبانی محزونست و سخن بحق گفتن موزون: و گفت«

ستكه ايثارآنی آنچه حق برگزيده است يعنی آنچه بهتر بود ايثار آنی و عظيم دانی مراقبت آن: و گفت 

آنچه خدای آنرا عظيم داشته است و چون از تو ذرة در وجود آيد به سبب ايثار بگوشة چشم بدان 

بازننگری و آنرا از فضل خدای بينی نه از خويش و دنيا و هر چه آنرا خرد شمرده است بدان التفات 

  »و دست ازين نيز بيفشانی و خويشتن را درين اعراض آردن در ميان نه بينینكنی 

  . وجد سری است در دل: و گفت

سماع وارد حق است که دلها بدو برانگيزد، و بر طلب وی حريص کند هر که آن را به حق : و گفت

  . شنود، به حق راه يابد، و هرکه به نفس شنود در زندقه افتد

 خدايان بسيار بيرون آمده است و به طاعت يک خدای مشغول بودن، و از توکل از طاعت: و گفت

  . سببها بريدن

  . توکل خود را در صفت بندگی داشتن است، و از صفت خداوندی بيرون آمدن: و گفت

  . توکل دست بداشتن تدبير بود، و بيرون آمدن از قوت و حيلت خويش: و گفت

پديد آيد از دنيا و از خلق، مگر از اوليا ء حق از جهت انس آن است که صاحب او را وحشت : و گفت

  . آنکه انس گرفتن با اوليا، انس گرفتن است به خدای

کنند در بهشت به زبان نور، و  اوليا را چون در عيش انس اندازند گويی با ايشان خطاب می: و گفت
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  .کنند چون در عيش هيبت اندازند گويی با ايشان خطاب می

نزل انس گرفتگان به خدای آن بود که اگر ايشان را به آتش بسوزند يک ذره همت فروتر م: و گفت

  . ايشان غايب نماند از آنکه بدو انس دارند

انس با نفس خويشت دهند تا با خلقت وحشت . عالمت انس آن است که به خلقت انس ندهند: و گفت

  . دهند، پس با نفس خويشت انس دهند

ت و نشان رسيدن مخالفت نفس و هواست، و مخالفت آن ترک مفتاح عبادت فکرت اس: و گفت

  . هرکه مداومت کند بر فکرت به دل، عالم غيب ببيند به روح. آرزوهاست

  . رضا شادبودن دل است در تلخی قضا: و گفت

رضا ترک اختيار است پيش از قضا، و تلخی نيافتن است بعد از قضا، و جوش زدن دوستی : و گفت

  . است در عين بال

  کيست داننده تر به نفس خويش؟ : گفتند

  . آنکه راضی است بدانچه قسمت کرده اند: گفت

اخالص تمام نشود مگر که صدق بود در او، و صبر بر او، و صدق تمام نگردد مگر اخالص : و گفت

  . بود در او، و مداومت بر او

  . اخالص آن بود که طاعت از دشمن نگاه دارد تا تباه نکند: و گفت

يکی آنکه مدح و ذم نزديک او يکی بود، و رويت اعمال . سه چيز عالمت اخالص است: فتو گ

  . هيچ ثواب واجب ندارد در آخرت بدان عمل. فراموش کند

  . هيچ چيز نديدم سخت تر از اخالص در خلوت: و گفت

  . يقين بودهرچه از چشمها بينند نسبت آن با علم بود، و هرچه از دلها بدانند نسبت آن، با : و گفت

سه چيز از نشان يقين است، يکی نظر به حق کردن است، در همه چيزی، دوم رجوع کردن : و گفت

  . است با حق در همه کاری، سوم ياری خواستن است از او در همه حالی

سه چيز از نشان يقين است، يکی نظر به حق کردن است در همه چيزی، دوم رجوع کردن : و گفت

  .کاری؛ سوم ياری خواستن است از او در همه حالاست با حق در همه 

  . صبر ثمره يقين است: و گفت

اندکی از يقين بيشتر است از دنيا، از آنکه اندکی يقين دل را پر از حب آخرت گرداند، و به : و گفت

  . اندکی يقين جمله ملکوت آخرت مطالعه کند

زيستن و به ترک مدح خلق کند، و اگر عالمت يقين آن است که بسی مخالفت کند خلق را در : و گفت
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  . نيز عطايی دهند و فارغ گردد از نکوهيدن ايشان را اگر نيز منعی کنند

هرکه به خلق انس گرفت بر بساط فرعون ساکن شد، و هرکه غايب ماند از گوش با نفس : و گفت

 ندارد اگر همه داشتن از اخالص دور افتاد، و هرکه را از جمله چيزها نصيب حق آمد، پس هيچ باک

  . چون حضور حق حاصل دارد. چيزی او را فوت شود، دون حق

هر مدعی که هست به دعوی خويش محجوب است از شهود حق و از سخن حق، و اگر کسی : و گفت

را حق حاضر است او محتاج دعوی نيست اما اگر غايب است دعوی اينجاست که دعوی نشان 

  . محجوبان است

  . ود تا استاد خود را فرمان برنده تر نبود از خدایهرگز مريد نب: و گفت

هرکه مراقبت کند خدای را در خطرات دل خويش، بزرگ گرداند خدای او را در حرکات : و گفت

  . ظاهر او، و هرکه بترسد با خدای گريزد و هرکه در خدای گريزد نجات يابد

ردد، و هرکه توکل کند استوار گردد، هرکه قناعت کند از اهل زمانه راحت يابد، ومهتر همه گ: و گفت

  . آيد آيد ضايع کند، آنچه به کارش می و هرکه تکلف کند در آنچه به کارش نمی

هرکه از خدای بترسد دلش بگدازد و دوستی خدای در دلش مستحکم شود، و عقل او کامل : و گفت

  . گردد

کند بشناسد  ر آنچه طلب میهرکه طلب عظيمی کند مخاطره ای کرده است عظيم، و هرکه قد: و گفت

  . خوار گردد، بر چشم او قدر آنچه بذل بايد کرد

  . خوری بر حق، نشان آن است که قدر حق نزديک تو اندک است آنکه تاسف اندک می: و گفت

  هر که داللت نکند تو را ظاهر او بر باطن او، با او همنشين مباش، : و گفت

  . د موجوداندوه مخور بر مفقود و ذکر معبو: و گفت

هرکه به حقيقت خدای را ياد کند فراموش کند در جنب ياد او جمله چيزها، و هرکه فراموش کند : گفت

در جنب ذکر خدای جمله چيزها، خدای نگاه دارد بر او جمله چيزها، و خدای عوض اوبود از همه 

  . چيزها

  خدای به چه شناختی؟: و از او پرسيدند

يعنی اهللا است و نور اهللا است که خدای خالق است .  و خلق را به رسولخدای را به خدا شناختم،: گفت

. و نور خدای خلق است، و اصل خلق نور محمد است عليه السالم. و خالق را به خالق توان شناخت

  . پس خلق را به محمد توان شناخت

  در خلق چه گويی؟: و گفتند
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  . هل وحشت غيب بودجمله خلق در وحشت اند و ذکر حق کردن در ميان ا: گفت

  بنده مفوض که بود؟: و پرسيدند

چون مايوس بود از نفس و فعل خويش، و پناه با خدای دهد در جمله احوال، و او را هيچ پيوند : گفت

  . نماند به جز حق

  صحبت با که داريم؟: گفتند

 نشود، هرچند آن با آنکه او را ملک نبود و به هيچ حال تو را منکر نگردد، و به تغير تو متغير: گفت

  . تغير بزرگ بود از بهر آنکه تو هرچند متغيرتر باشی، به دوست محتاجتر باشی

  بنده را کی آسان گردد راه خوف؟: گفتند

  . آنگاه که خويشتن بيمار شمرد، و از همه چيزها پرهيزکند، از بيم بيماری دراز: گفت

  بنده به چه سبب مستحق بهشت شود؟: گفتند

و اجتهادی که در او به هم سهو نبود؛ و مراقبتی . استقامتی که در وی گشتن  نبود. زبه پنج چي: گفت

خدايرا سرًا و جهرًا و انتظاری مرگ را به ساختن زاد راه و محاسبه خود کردن، پيش از انکه حسابت 

  . کنند

  عالمت خوف چيست؟: پرسيدند

  . آنکه خوف وی را ايمن گرداند از همه خوفهای ديگر: گفت

  از مردم که با صيانت تر است؟: تندگف

  . آنکه زبان خويشتن را نگاه دارتر است: گفت

  عالمت توکل چيست؟: گفتند

  . آنکه طمع از جمله خلق منقطع گرداند: گفت

  . از عالمت توکل: بار ديگر پرسيدند

  . خلع ارباب و قطع اسباب: گفت

  . زيادت کن: گفتند

  . آوردن نفس از ربوبيتانداختن نفس در عبوديت و بيرون : گفت

  عزلت کی درست آيد؟: پرسيدند

  . آنگاه که از نفس خود عزلت گيری: گفت

  اندوه که را بيش تر بود؟: و گفتند

  . بدخويترين مردمان را: گفت
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  دنيا چيست؟: پرسيدند آه

  . کند دنيا آن است هرچه تو را از حق مشغول می: گفت

  سفله کيست؟: گفتند

  . ی نداندآنکه راه به خدا: گفت

  يوسف حسين از او پرسيدآه با که صحبت کنم؟

  . با آنکه تو و من در ميان نبود: گفت

  . مرا وصيتی کن: و يوسف حسين گفت

با خدای يار باش د رخصمی نفس خويش، نه با نفس يار باش در خصمی خدای، و هيچ کس را : گفت

  . که معرفت از تو سلب کند و بدو دهدحقير مدار، اگر چه مشرک بود، و در عاقبت او نگر که تواند 

باطن خويش با حق گذار، و ظاهر خويش به خلق ده، و به خدای : گفت. و يکی ازو وصيت خواست

  . عزيز باش تا خدای بی نيازت کند از خلق

شک را اختيار مکن بر يقين و راضی مشو از نفس خويش تا آرام : گفت. يکی ديگر وصيتی خواست

  . ی رو به تو آورد آن را به صبر تحمل کن و الزم درگاه خدای باشنگيرد، و اگر بالي

  . همت خويش از پيش و پس مفرست: گفت. کسی ديگر وصيتی خواست

  . اين سخن را شرحی ده: گفت

  . از هرچه گذشت و از هرچه هنوز نيامده است انديشه مکن و نقد وقت را باش: گفت

  آه صوفيان چه کس اند؟: پرسيدند

  . انی که خدای را بر همه چيزی بگزينند و خدای ايشان را بر همه بگزيندمردم: گفت

  . داللت کن مرا بر حق: کسی بر او آمد و گفت

خواهی در اول قدم  طلبی بر او بيشتر از آن است که در شمار آيد، و اگر قرب می اگر داللت می: گفت

  . است و شرح اين در پيش رفته است

  . دارم  میتو را دوست: مردی بدو گفت

شناسی طلب کسی کن که او را شناسد تا  شناسی تو را خدای بس، و اگر نمی اگر تو خدای را می: گفت

  . تو را بر او داللت کند

  . از نهايت معرفت: پرسيدند

گفت هرکه به نهايت معرفت رسيد نشان او آن بود که چون بود، چنانکه بود، آنجا که بود همچنان بود 

  . بودکه پيش از آنکه 
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  پرسيدند آه اول درجه ای که عارف روی بدانجا نهد چيست؟

  . بعد از آن افتقار، بعد از آن اتصال، بعد از آن حيرت! تحير: گفت

  . پرسيدند از عمل عارف

  . آنکه ناظر حق بود در کل احوال: گفت

  . پرسيدند از کمال معرفت نفس

  . ز گمان نيکو نابردن، و هرگ)بدو(کمال معرفت نفس گمان بد بردن است : گفت

  . حقايق قلوب، فراموش کردن نصيبه نفوس است: و گفت

  . يعنی پنهان دارد. از خدای دورترين کسی است که در ظاهر اشارت او به خدای بيشتر است: و گفت

هفتاد سال قدم زدم در توحيد و تفريد و تجريد و تاييد و تشديد برفتم، از : چنانکه نقل است از او که گفت

  . ين همه جز گمانی به چنگ نياوردما

  کند؟ چه آرزوت می: نقل است که چون در بيماری مرگ افتاد گفتند

  : پس اين بيت گفت. آرزو آنست که پيش از آنکه بميرم، اگر همه يک لحظه بود، او را بدانم: گفت

  الخوف امرضنی و الشوق الحرقنی 

  والحب الصفدنی و اهللا احيانی 

  . در وقت وفات، که مرا وصيتی کن: يوسف حسين گفت. وز هوش از او زايل شدو بعد از اين يک ر

صحبت با کسی دار که در ظاهر از او سالمت يابی و تو را صحبت او بر خير باعث بود، و از : گفت

  . خدای ياد دهنده بود ديدار او تو را

  . در وقت نزع که وصيتی کن: ذوالنون را گفتند

  . که در تعجب مانده ام، در نيکوييهای اومرا مشغول مداريد : گفت

گفت دوست : گفتند. در آن شب که از دنيا برفت، هفتاد کس پيغمبر را به خواب ديدند. پس وفات کرد

  . خدای خواست آمدن به استقبال او آمده ايم

ل اهللا هذا حبيب اهللا مات فی حب اهللا هذا قتي: چون وفات کرد، بر پيشانی او ديدند نوشته به خطی سبز

و . مرغان هوا بيامدند و پر در پر گذاشتند. چون جنازه اش برداشتند آفتاب عظيم گرم بود. بسيف اهللا

. گفت بردند موذنی بانگ می  و در راه آه او را می-جنازه او در سايه داشتند، از خانه او تا لب گور 

جنازه بنهادند، . مد که زنده استفرياد از مردمان برآ. چون به کلمه شهادت رسيد انگشت ادوطا برآورد

اهل مصر که آن حالت . و انگشت گشادة بود، او مرده هرچند جهد کردند انگشت به جای خود نشد

از جفاها که با وی کرده بودند وکارها کردند بر سر . توبه کرديم: بديدند جمله تشوير خوردند و گفتند
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  . رحمة اهللا عليه. خاک او که صفت نتوان کرد

  

  بايزيد بسطامی رحمة اهللا عليه ذکر 

آن خليفة الهی، آن دعامة نامتناهی، آن سلطان العارفين، آن حجةالخاليق اجمعين، آن پخته جهان 

ناکامی، شيخ بايزيد بسطامی رحمةاهللا عليه، اکبر مشايخ و اعظم اوليا بود، و حجت خدای بود، و خليفه 

ضات و کرامات و حاالت و کلمات او را اندازه نبود بحق بود، و قطب عالم بود، و مرجع اوتاد، و ريا

و غرقه انس و . و در اسرار و حقايق نظری نافذ، و جدی بليغ داشت، و دايم در مقام قرب و هيبت بود

محبت بود پيوسته تن در مجاهده و دل در مشاهده داشت، و روايات او در احاديث عالی بود، و پيش از 

دان استنباط نبود که او را گفتند که در اين شيوه همه او بود که علم به او کسی را در معانی طريقت چن

بايزيد در ميان ما چون جبرائيل است در : صحرا زد و کمال او پوشيده نيست، تا به حدی که جنيد گفت

  . ميان مالئکه

جمله . ستنهايت ميدان جمله روندگان که به توحيد روانند، بدايت ميدان اين خراسانی ا: و هم او گفت

دليل بر اين سخن آن است که . مردان که به بدايت قدم او رسند همه در گردند و فروشوند و نمانند

  . دويست سال به بوستان برگذرد تا چون ما گلی در رسد: گويد بايزيد می

ر ميانه بينم و بايزيد د هژده هزار عالم از بايزيد پر می: گويد و شيخ ابوسعيد ابوالخير رحمةاهللا عليه می

جد وی گبر بود، و از بزرگان بسطام يکی پدر وی . يعنی آنچه بايزيد است در حق محو است. نبينم

هرگاه که لقمه به شبهت در : چنانکه مادرش نقل کند. واقعه با او همراه بوده است از شکم مادر. بود

  . دهان نهادمی، تو در شکم من در طپيدن آمدی، و قرار نگرفتی تا بارانداختمی

  و مصداق اين سخن آن است که از شيخ پرسيدند که مرد را در اين طريق چه بهتر؟

  . دولت مادر زاد: گفت

  اگر نبود؟: گفتند

  . تنی توانا: گفت

  اگر نبود؟ گفت گوشی شنوا، گفتند اگر نبود؟: گفتند

  . دلی دانا: گفت

  اگر نبود؟: گفتند

  . چشمی بينا: گفت

  اگر نبود؟: گفتند
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  . اجامرگ مف: گفت

نقل است که چون مادرش به دبيرستان فرستاد، چون به سورة لقمان رسيد، و به اين آيت رسيد ان 

گويد مرا خدمت کن و شکر گوی، و مادر و پدر را خدمت کن و شکر  اشکرلی و لوالديک خدای می

استاد مرا : گفتلوح بنهاد و . بايزيد که آن بشنيد بر دل او کار کرد. گفت استاد معنی اين آيت می. گوی

: مادر گفت. بايزيد به خانه آمد. استاد دستوری داد. دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با مادر بگويم

  يا طيفور به چه آمدی؟ مگر هديه ای آورده اند، يا عذری افتادست؟

 من در دو خانه. فرمايد، ما را به خدمت خويش و خدمت تو نه که به آيتی رسيدم که حق می: گفت

يا از خدايم در خواه تا همه آن تو باشم، و يا در . اين آيت بر جان من آمده است. کدخدايی نتوانم کرد

  . کار خدايم کن تا همه با وی باشم

  . برو و خدا را باش. ای پسر تو را در کار خدای کردم و حق خويشتن به تو بخشيدم: مادر گفت

کشيد، و بی خوابی و  گرديد، و رياضت می شامات میپس بايزيد از بسطام برفت و سی سال در شام و 

گرسنگی دايم پيش گرفت، و صد و سيزده پير را خدمت کرد، و از همه فايده گرفت، و از آن جمله 

  . بايزيد آن کتاب از طاق فروگير: گفت. در پيش او نشسته بود. يکی صادق بود

  کدام طاق؟: بايزيد گفت

  يی و طاق نديده ای؟آ آخر مدتی است که اينجا می: گفت

  . مرا با آن چه کار که در پيش تو سر از پيش بردارم؟ من به نظاره نيامده ام!نه:  گفت

  . به بسطام باز رو که کار تو تمام شد. چون چنين است برو: صادق گفت

چون . از دور جايی، به ديدن او شد. نقل است که او را نشان دادند که فالن جای پير بزرگ است

اگر او : گفت. در حال شيخ بازگشت. او رسيد آن پير را ديد که او آب دهن سوی قبله انداختنزديک 

  . را در طريقت قدری بود خالف شريعت بر او نرفتی

  . حرمت مسجد را-هرگز در راه خيو نينداختی . نقل است که از خانه او تا مسجد چهل گام بود

رسيد که در هر مصلی گاهی سجده بازمی افگند و دو نقل است که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه 

  . اين دهليز پادشاه دنيا نيست که به يکبار بدينجا برتوان دويد: گفت رفت و می می. کرد رکعت نماز می

آن را جداگانه . ادب نبود او را تبع اين زيارت داشتن: گفت. پس به کعبه رفت و آن سال به مدينه نشد

  . احرام کنم

. خلقی عظيم تبع او گشتند. ل ديگر جداگانه از سرباديه احرام گرفت، و در راه در شهری شدسا. بازآمد

  اينها کی اند؟: گفت. شيخ بازنگريست. چون بيرون شد مردمان از پی او بيامدند
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  . ايشان با تو صحبت خواهند داشت: گفتند

گفتم ايشان را به . جوب مگردانخواهم که خلق را به خود از خود مح من از تو در می! بار خدايا: گفت

  . من محجوب گردان

پس خواست که محبت خود از دل ايشان بيرون کند، و زحمت خود از راه ايشان بردارد، نماز بامداد، 

  . انی انا اهللا ال اله اال انا فاعبدونی: گفت. بگزارد، پس به ايشان نگريست

  . اين مرد ديوانه شد: گفتند

حکاية : چنانکه بر باالی منبر گويند. گفت د، و شيخ اينجا به زبان خدای سخن میاو را بگذاشتند و برفتن

  . عن ربه

نعره ای بزد، و برداشت، و . صم بکم عمی فهم اليعقلون: کله سريافت بر وی نوشته. شد پس در راه می

 لم نمايد در حق محو شده و ناچيز گشته نه گوش دارد که، خطاب سر صوفئی می: بوسه داد، و گفت

يزلی بشنود؛ نه چشم دارد که جمال اليزالی بيند، نه زبان دارد، که ثنای بزرگواری او گويد؛ بلكه عقل 

  . اين آيت در شان اوست. و دانش دارد، که ذره ای معرفت او بداند

خسبی در  همه شب می! برو و بگو که ای بايزيد: گفت. و ذوالنون مصری مريدی را به بايزيد فرستاد

  . باشی، و قافله درگذشت و به راحت مشغول میباديه، 

ذوالنون را بگوی که مرد تمام آن باشد که همه شب : شيخ جواب دادآه. مريد بيامد و آن سخن بگفت

  . خفته باشد، چون بامداد برخيزد پيش از نزول قافله به منزل فرود آمده بود

احوال ما بدين درجه نرسيده است، ! ادمبارکش ب: چون اين سخن به ذوالنون باز گفتند بگريست و گفت

  . و بدين باديه طريقت خواهد، و بدين روش سلوک باطن

بيچاره آن اشترک : کسی گفت. نقل است که در راه اشتری داشت زاد و راحله خود بر آنجا نهاده بود

  . که بار بسيار است بر او، و اين ظلمی تمام است

  . بردارنده بار اشترک نيست!ای جوانمرد: د گفتبايزيد چون اين سخن به کرات از او بشنو

فرونگريست تا بار بر پشت اشتر هست؟ بار به يک بدست از پشت اشتر برتر ديد، و او را از گرانی 

  . هيچ خبر نبود

  . چه عجب کاريست! سبحان اهللا: گفت

 به شما مکشوف اگر حقيقت حال خود از شما پنهان دارم، زبان مالمت دراز کنيد، و اگر: بايزيد گفت

  گردانم حوصله شما طاقت ندارد با شما چه بايد کرد؟

با جماعتی روی به بسطام . پس چون برفت و مدينه زيارت کرد امرش آمد به خدمت مادر بازگشتن



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ١٢٥

بايزيد را مراعات ايشان مشغول . خبر در شهر اوفتاد اهل بسطام به دور جايی به استقبال شدند. نهاد

و رمضان . چون نزديک او رسيدند، شيخ قرصی از آستين بگرفت.  بازمی ماندخواست کرد، و از حق

مساله ای از . نديدند: شيخ اصحاب را گفت. جمله آن بديدند، از وی برگشتند. به خوردن ايستاد. بود

  . شريعت کار بستم همه خلق مرا رد کردند

بانگ شنيد .  گوش داشت-در آمد  فرا در خانه ما-نيم شب به بسطام رفت . پس صبر کرد تا شب درآمد

غريب مرا نيکو دار و دل مشايخ را با وی خوش ! بار خدايا: گفت کرد و می که مادرش طهارت می

  . و احوال نيکو او را کرامت کن. گردان

  کيست؟: مادر گفت. پس در بزد.گريه بر وی افتاد. شنود بايزيد آن می

  . غريت توست: گفت

دانی به چه چشم خلل کرد؟ از . يا طيفور: ، و چشمش خلل کرده بود و گفتمادر گريان آمد و در بگشاد

  . و پشتم دو تا شد از بس که غم تو خوردم. گريستم بس که در فراق تو می

  . دانستم، پيشين همه بود، و آن رضای والده بود آن کار که باز پسين کارها می: نقل است که شيخ گفت

جستم، در آن يافتم که يک شب والده از  اهده و غربت و خدمت میآنچه در جمله رياضت و مج: و گفت

. و بر سبو رفتم نبود، در جوی رفتم آب آوردم. برفتم تا آب آورم، در کوزه آب نبود. من آب خواست

چون از خواب درآمد آگاه . داشتم کوزه بر دست می. شبی سرد بود. چون بازآمدم در خواب شده بود

  چرا از دست ننهادی؟: گفت. ا کرد که ديد کوزه بر دست من فسرده بودآب خورد، و مرا دع. شد

  . ترسيدم که تو بيدار شوی و من حاضر نباشم: گفتم

  . آن در فرانيمه کن: پس گفت

همی وقت سحر . بودم تا نيمه راست بود يا نه؟ و فرمان او را خالف نکرده باشم من تا نزديک روز می

  . آمدجستم چندين گاه از در آنچه می

اندکی از او بسر آمد، . تخم معصفر خريده بود. آمد به همدان رسيد نقل است که چون از مکه می

ايشان : گفت. خرقه بگشاد، مورچه ای از آنجا بدر آمد. چون به بسطام رسيد يادش آمد. برخرقه بست

  . را از جايگاه خويش آواره کردم

 ايشان بود بنهاد، تا کسی که در التعظيم المراهللا به آنجا که خانه. برخاست و ايشان را به همدان برد

  . غايت نبود، الشفقة علی خلق اهللا تا بدين حد نبود

دوازده سال آهنگر نفس خود بودم، در کوره رياضت می نهادم و با آتش مجاهده می تافتم : و شيخ گفت

پنج سال آينه : آينه ای کردمزدم، تا از نفس خويش  و بر سندان مذمت می نهادم و پتك مالمت بر او می
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پس يک سال نظر اعتبار کردم بر ميان خويش . زدودم آن آينه می. خود بودم به انواع عبادت و طاعت

زناری ديدم و از اعتماد کردن بر طاعت و عمل خويش .  و به خود نگرستن-از غرور و عشوه-

بنگرستم همه خاليق .  تازه بياوردمپنج سال ديگرجهد کردم تا آن زنار بريده گشت، و اسالم. پسنديدن

چهار تکبير در کار ايشان کردم و از جنازه همه بازگشتم و بی زحمت خلق به مدد خدای، . مرده ديدم

  . به خدای رسيدم

آه اين چه حال : پرسيدند. نقل است که چون شيخ به در مسجد رسيدی ساعتی بايستادی و بگريستی

خورد که به مسجد در رود و مسجد  يابم که تشوير می حاضه میخويشتن را چون زنی مست: است؟ گفتی

  . بيااليد

هرگز هيچ عزم نقض نکرده : گفتند. چون بيرون شد بازگشت. نقل است که يکبار قصد سفر حجاز کرد

  ای اين چرا بود؟

. و اال سرت از تن جدا کنم! زنگی ديدم، تيغی کشيده که اگر بازگشتی نيکو. روی به راه نهادم: گفت

خدای را به بسطام بگذاشتی و قصد کعبه . ترکت اهللا ببسطام و قصدت البيت الحرام: پس مرا گفت

  . کردی

: چه داری؟ گفتم: گفت. به حج: روی؟ گفتم کجا می: گفت. مردی در راه پيشم آمد: نقل است که گفت

. تو اين استبيا به من ده که صاحب عيالم و هفت بار گرد من در گرد که حج : گفت. دويست درم

  . چنان کردم و بازگشتم: گفت

حاصل هفت بارش از بسطام بيرون . گنجيد و چون کار او بلند شد سخن او در حوصلة اهل ظاهر نمی

  چه مرا بيرون کنيد؟ : گفت شيخ می. کردند

  . کنيم تو را بيرون می. تو مردی بد ی: گفتند

  . که بدش من باشم!نيکا شهرا: گفت شيخ می

بر آن ديوار بايستاد تا بامداد و خدای را ياد .  شبی بر بام رباط شد تا خدای را ذکر گويدنقل است که

  چه حالت بود؟ : بنگريستند، بول کرده بود همه خون بود گفتند. نکرد

يک سبب آنکه در کودکی سخنی بر زبانم رفته بود، ديگر . از دو سبب تا به روز به بطالی بماندم: گفت

شد زبانم کار  اگر دلم حاضر می.  من سايه انداخته بود که دلم متحير بمانده بودکه چندان عظمت بر

  . همه شب در اين حالت به روز آوردم. شد آمد دلم از کار می کرد، و اگر زبانم در حرکت می نمی

چون خلوتی خواست کرد برای عبادتی يا فکری، در خانه شدی و همه سوراخها : و پير عمر گويد

  . ترسم که آوازی يا بانگی مرا بشوراند و آن خود بهانه بودی: گفتی. محکم کرد ی
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سيزده سال با شيخ صحبت داشتم که از شيخ سخنی نشنيدم، و عادتش چنان : و عيسی بسطامی گويد

  . چون سربرآوردی آهی بکردی و ديگر باره بر آن حالت باز شدی. بودی سر بر زانو نهادی

اين در حالت قبض بوده است و اال در روزگار بسط از شيخ هر کسی : نقل است که شيخ سهلگی گويد

  . فوايد بسيار گرفته اند

چون با خود آمد مريدان با او . سبحانی ما اعظم شانی: و يکبار در خلوت بود، بر زبانش برفت که

  . چنين کلمه ای بر زبان تو برفت: گفتند

  . جنس کلمه ای بگويم مرا پاره پاره بکنيداگر از اين ! خداتان خصم، بايزيدتان خصم: شيخ گفت

مگر چنان افتاد که . پس هريکی را کاردی بداد که اگر نيز چنين سخنی آيدم بدين کاردها، مرا بکشيد

اصحاب خشت از . خانه از بايزيد انباشته بود. مريدان قصد کردند تا بکشندش. ديگر بار همان گفت

هيچ زخم کارد . آمد که کسی کارد بر آب زند چنان کارگر می. زدند ديوار گرفتند و هر يکی کاردی می

چون صعوه ای خرد در . بايزيد پديد آمد. شد آمد چون ساعتی چند برآمد آن صورت ُخرد می پيدا نمی

  . آن بايزيد نبود. بينيد بايزيد اين است که می: شيخ گفت. اصحاب درآمدند و حال بگفتند. محراب نشسته

چنانکه آدم عليه : اگر کسی گويد اين چگونه بود؟ گويم.  نفسه علی لسان عبدهنزه الجبار: پس گفت

سود، جبرئيل عليه السالم پری به فرق او فرو آورد تا آدم  السالم در ابتدا چنان بود که سر در فلک می

چنانکه . چون روا بود صورتی مهتر که کهتر گردد، برعکس اين هم را بود. به مقدار کوچکتر باز آمد

و چنانکه جبرائيل عليه . شود رسد دويست من می طفلی در شکم مادر دو من بود، چون به جوانی می

اما تا کسی به . السالم در صورت بشری بر مريم متجلی شد، حالت شيخ هم از اين شيوه بوده باشد

  . واقعه ای آنجا نرسد شرح سود ندارد

  . اين سيبی لطيف است: نقل است که وقتی سيبی سرخ برگرفت و در نگريست گفت

شرم نداری که نام ما بر ميوه ای نهی، و چهل روز نام خدای بر دلش ! ای بايزيد: به سرش ندا آمد که

  . فراموش شد

  . سوگندخوردم تا زنده باشم ميوه بسطام نخورم: شيخ گفت

ن چون اي. برخاطرم بگذشت که من امروز پير وقتم و بزرگ عصرم. روزی نشسته بودم: و گفت

برخاستم و به طريق خراسان شدم، و در منزلی مقام کردم، و . انديشه کردم دانستم غلطی عظيم افتاد

سه شبانه . سوگند ياد کردم که از اينجا بر نخيزم تا حق تعالی کسی به من فرستد که مرا به من بازنمايد
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در نگرستم اثر آگاهی در چون . آمد  را ديدم، بر راحله می٤روز آنجا بماندم، روز چهارم مردی اعور

  . به اشتر اشارت کردم توقف کن. وی بديدم

: گفت. آن مرد اعور به من بازنگرست. در ساعت دو پای اشتر به خشک بر زمين فرورفت و بايستاد

آوری که چشم فرا کرده بازکنم و در بسته بازگشايم و بسطام و اهل بسطام را با بايزيد  مران بدان می

  به هم غرقه کنم؟

  آيی؟ گفتم از کجا می. من از هوش برفتم: گفت

  . از آن وقت باز، که تو آن عهد بسته ای سه هزار فرسنگ بيامدم: گفت

  . دل نگاه دار! زينهار ای بايزيد: آنگاه گفت

  . و روی از من بگردانيد و برفت

دا، و جامه جامه مسجد جدا داشتی، و جامه خانه ج. نقل است که شيخ چهل سال در مسجد مجاور بود

  . طهارت جای جدا

و . چهل سال است که پشت به هيچ ديوار بازننهادم، مگر به ديوار مسجدی، يا ديوار رباطی: و گفت

  . اين از ذره ای بيش بود. خدای تعالی از ذره ذره بازخواهد پرسيد: گفت

  . يعنی قوت من از جايی ديگر بود. چهل سال آنچه آدميان خورند نخوردم: و گفت

  . چون بنگرستم زنار مشرکی بر ميان دل ديدم. چهل سال ديده بان دل بودم: گفتو 

و شرکش آن بود که جز به حق التفات کردی که در دلی که شرک نماند به جز حق هيچ ميلش نبود تا 

  . بود، شرک باقی است به چيزی دگر کشش می

  . ن مطلوبسی سال خدا برای طلبيدم، چون بنگرستم او طالب بود و م: و گفت

سی سال است تا هروقت که خواهم آه حق را ياد کنم دهان و زبان به سه آب بشويم، تعظيم : و گفت

  . خداوند را

  صعبترين کاری در اين راه چه ديد ی؟: ابوموسی از وی پرسيد آه

 بردم، و او گريست، چون مدد حق در رسيد نفس را می بردم، و او می مدتی نفس را به درگاه می: گفت

  . خنديد می

  در اين راه چه عجبتر ديده ای؟: و پرسيدند

  . آنکه کسی آنجا هرگز واديد آيد: گفت

نقل است که در آخر کار او بدانجا رسيده بود که هرچه به خاطر او بگذشتی در حال پيش او پيدا گشتی 
                                                 

 مرديك چشم آسی آه يك چشمش نابينا شده باشد و نا م يكی از روده های انسان: يعنی=  اعور- 4
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درآمدند، يک روز جماعتی پيش شيخ . و چون حق را ياد آوردی به جای بول خون از او زايل گشتی

کنم تا به شما دهم تا خود  از بامداد باز دانه پوسيده طلب می: شيخ سرفرو برده بود، برآورد و گفت

  . يابم طاقت کشش آن داريد در نمی

بوتراب او را . نقل است که بوتراب نخشبی رحمةاهللا عليه، مريدی داشت عظيم گرم و صاحب وجد

  . بايد ديد میچنين که تويی تو را بايزيد : بسی گفتی که

  کسی که هر روز صدبار خدای بايزيد را بيند، بايزيد را چه کند که بيند؟! خواجه:  يک روز مريد گفت

چون خدای را تو بينی، بر قدر خود بينی؛ و چون در پيش بايزيد بينی، بر قدر ! ای مرد: بوتراب گفت

بار متجلی خواهد شد و جمله خلق را در ديده تفاوت است، نه صديق را رضی اهللا عنه، يک. بايزيد بينی

  . يکبار

  . برو تا برويم: گفت. آن سخن بر دل مريد آمد

 سبويی آب در -به بيشه آمدند، شيخ از بيشه بيرون می آمد . شيخ در خانه نبود. هردو بيامدند به بسطام

 حال خشک شد و دست و پوستينی کهنه در بر همين که چشم مريد بوتراب بر بايزيد افتاد بلرزيد، و در

  . بمرد

  !يک نظر و مرگ؟! شيخا: بوتراب گفت

در مشاهدة بايزيد آن کار به يکبار . و هنوز وقت کشف آن نبود. در نهاد اين جوان کاری بود: شيخ گفت

زنان مصر را همين افتاد که طاقت جمال يوسف نداشتند، دستها به . طاقت نداشت، فرو شد. بر او افتاد

  . يکبار قطع کردند

چه گويی در کسی که قدحی : گفت. نقل است که يحيی معاذ رحمة اهللا عليه، نامه ای نوشت به بايزيد

  شراب خورد و مست ازل و ابد شد؟

آن دانم که اينجا مرد هست که در شبانروزی درياهای ازل و ابد در ! آه من آن ندانم: بايزيد جواب داد

  . زند کشد و نعره هل من مزيد می می

ولکن ميعاد ميان من وتو بهشت است که در زير . مرا با تو سری هست: نامه ای نوشت کهپس يحيی 

  . سايه طوبی بگوييم

  . بايد که شيخ اين به کار برد؛، که از آب زمزم سرشته ام: و قرصی با آن نامه بفرستاد، و گفت

همه نقد بهشت است، و همه آنجا که ياد او باشد ما را : بايزيد جواب داد و آن سر او بازياد کرد و گفت

و اما آن قرص به کار نبرم، از آنکه گفته بودی که از کدام آب سرشته ام، و نگفته . ساية درخت طوبی

  . بودی که از کدام تخم کشته ام
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شيخ : گفت. نماز خفتن آنجا رسيد. برخاست و به زيارت او آمد. پس يحيی معاذ را اشتياق شيخ بسی شد

. دادند، آنجا شدم جايی که در صحرا او را نشان می. اد، و صبرم نبود تا بامدادرا تشويش نتوانستم د

من در حال : شيخ را ديدم که نماز خفتن بگزارد، و تا روز بر سر انگشت پای ايستاده بود، و گفت

پس چون صبح برآمد، بر زبان شيخ . داشتم، جمله شب را در کار بود عجب بماندم و او را گوش می

  . اعوذبک ان اسالک هذا المقامبرفت که 

بيست و اند مقام بر : شيخ گفت. پرسيد از واقعه شبانه. پس يحيی به وقت خويش فرو رفت و سالم گفت

  .  که اين همه مقام حجاب است- گفتم از اين همه هيچ نخواهم . ما شمردند

و او ملک !  نخواستیچرا از خدای معرفت! ای شيخ: يحيی گفت. يحيی مبتدی بود و بايزيد منتهی بود

  . الملوک است، و گفته است هرچه خواهيد بخواهيد

من هرگز . که مرا بر خويش غيرت آيد که او را بدانم! خاموش ای يحيی: بايزيد نعره ای بزد و گفت

خود خواست او آن است . جايی که معرفت او بود در ميان، چه کار دارم. نخواهم که او را جز او داند

  . ی کسی ديگر او را نشناسدجزو! ای يحيی

  . به حق عزت خدای که از آن فتوحی که تو را دوش بوده است مرا نصيبی کن: پس يحيی گفت

اگر صفوت آدم، و قدس جبرائيل، و خلت ابراهيم و شوق موسی و طهارت عيسی، و محبت : شيخ گفت

. ه ماورای کارهاستمحمد عليه السالم به تو دهند زينهار راضی نشوی و ماورای آن طلب کنی ک

  . صاحب همت باش به هيچ فرو ميا که به هرچه فروآيی محجوب آن شوی

  .  احمد حرب، حصيری بر شيخ فرستاد که به شب برآنجا نماز کن

  . من عبادت آسمانيان و زمينيان جمع کردم، و در بالشی نهادم، و آن را زير سر گرفتم: شيخ گفت

ما را مصلی، به چه کار ؟ : شيخ بدو باز داد که. اليی فرستادنقل است که ذالنون مصری شيخ را مص

  . مارا مسندی فرست تا بر او تکيه کنيم

  . يعنی کار از نياز درگذشت و به نهايت رسيد

آن هم باز فرستاد، که شيخ اين وقت بگداخته بود، جز . ذوالنون بالش نيکو فرستاد: بوموسی گفت

 آن را که تکيه گاه او لطف و کرم حق بود، به بالش مخلوق نياز :گفت. پوستی و استخوانی نمانده بود

  . نيايد

ناگاه حالتی پديد .  مگر خوابی درآمد-سردر خرقه کشيده - شبی در صحرايی بودم : نقل است که گفت

کرد  چون بيدار شدم نفسم کاهلی می. و شب به غايت سرد بود. يعنی احتالم. شد که از آن غسل بايد کرد

: گفت» . صبر کن تا آفتاب برآيد، آنگاه اين معامله فرابيش گير« : گفت می. ب سرد غسل کندکه به بآ
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چون کاهلی نفس بديدم و دانستم که نماز به قضا خواهد انداخت، برخاستم و همچنان باز آن خرقه يخ 

چون . دمبودم تا وقتی که بيفتادم و بيهوش ش فرو شکستم و غسل کردم و همچنان در ميان آن خرقه می

  . به هوش آمدم ناگه خرقه خشک شده بود

جوانی از بزرگ زادگان . آمد نقل است که شيخ بسی در گورستان گشتی يک شب از گورستان می

جوان بربط بر سر بايزيد زد، . چون به بايزيد رسيد بايزيد الحول کرد. زد واليت بربطی در دست می

بايزيد به زاوية خويش بازآمد، .  ندانست که او کيست.جوان مست بود. بربط، سربا يزيد هردو بشکست

  بربطی به چند دهند؟ : يکی را از اصحاب بخواند و گفت. توقف کرد تا بامداد

: بهای آن معلوم کرد، و در خرقه ای بست، و پاره ای حلوا به آن يار کرد و بدان جوان فرستاد و گفت

اين زر . ويد، دوش آن بربط بر مازدی و بشکستگ خواهد و می آن جوان را بگوی که بايزيد عذر می

  . در بهای آن صرف کن و عوضی باز خر و اين حلوا از بهر آن تا غصه شکستن آن از دلت برخيزد

  . جوان چون بدانست بيامد و از شيخ عذر خواست و توبه کرد، و چند جوان با او توبه کردند

بايزيد بازگشت، و . آمد  راهی افتاد، و سگی میدر تنگنای. گذشت با جماعتی نقل است که يک روز می

راه بر سگ ايثار کرد تاسگ را باز نبايد گشت، مگر اين خاطر به طريق انکار برمريدی گذشت که 

 و جماعتی -با اين همه پايگاه . و بايزيد سلطان العارفين است. حق تعالی آدمی را مکرم گردانيده است

  اين چگونه بود؟. بازگردد راه بر سگی ايثار کند و -مريدان 

اين سگ به زبان حال با بايزيد گفت در سبق السبق از من چه تقصير در ! ای جوانمرد: شيخ گفت

وجود آمده است، و از تو چه توفير حاصل شده است که پوستی از سگی در من پوشيدند و خلعت 

  .  بر او ايثار کردمسلطان العارفين در سر تو افگندند؟ اين انديشه در سر ما درآمد تا راه

  

: سگ گفت. شيخ دامن از او درفراهم گرفت. سگی با او همراه او افتاد. رفت نقل است که يکروز می

اما اگر دامن به . اگر خشکم هيچ خللی نيست، و اگر ترم هفت آب و خاک ميان من و توصلحی اندازد

  . خود باز زنی، اگر به هفت دريا غسل کنی پاک نشوی

بيا تا هردو برهم کنيم تا به سبب جمعيت بود که از ميان ما .  تو پليد ظاهر و من پليد باطن:بايزيد گفت

  . پاآی  سربرکند

هرکه به من رسد سنگی . تو همراهی و انبازی مرا نشايی که من رد خلقم، و تو مقبول خلق: سگ گفت

و من هرگز استخوانی ! نسالم عليک يا سلطان العارفي: بر پهلوی من زند، و هرکه به تو رسد گويد

  .  فردا را-فردا را ننهاده ام، تو خمی گندم داری 
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سبحان آن خدايی را . شايم، همراهی لم يزل و ال يزال را چون کنم همراهی سگی را نمی: بايزيد گفت

  . که بهترين خلق را به کمترين خلق پرورش دهد

فتم به بازار شوم زناری بخرم و بر ميان گ. دلتنگی بر من درآمد و از طاعت نوميد شدم: پس شيخ گفت

اين : گفتم. دکانی را ديدم زناری آويخته. کردم بيرون آمدم، طلب می. بندم تا ننگ من از ميان خلق برود

  به چند دهی؟ : گفتم. به يک درم بدهند

  . به هزار دينار: گفت

ان چون تويی بندند به هزار تو ندانستی که زناری که بر مي: هاتفی آواز داد. من سر در پيش افکندم

  .گفت دلم خوش گشت دانستم آه حق را عنايت است. دينار کم ندهند

صاحب تبع و صاحب قبول؛ و از حلقه ی بايزيد هيچ . نقل است که زاهدی بود از جمله بزرگان بسطام

! های خواج: يک روز بايزيد را گفت. همه سخن او شنيدی و با اصحاب او نشست کردی. غايب نبودی

خفتم و در خود از اين علم  چنانکه هيچ نمی. امروز سی سال است تا صايم الدهرم و به شب در نمازم

  . کنم، و دوست دارم اين سخن را گويی اثری نمی يابم، و تصديق اين علم می که می

  : بايزيد گفت

  .  اگر سيصد سال به روز به روزه باشی و به شب بنماز، يکی ذره از اين حديث نيابی-

  چرا؟ : مرد گفت

  . از جهت اينکه تو محجوبی به نفس خويش: گفت

  . دوای اين چيست: مرد گفت

  . تو هرگز قبول نکنی: شيخ گفت

  . با من بگوی تا به جای آورم هرچه گويی! کنم: گفت

اين ساعت برو و موی محاسن و سر را پاک بستره کن و اين جامه که داری برکش : شيخ گفت

بر ميآن بند و توبره پر جوز برگردن آويز و به بازار بيرون شو، و کودکان را جمع وازاری از گليم 

گرد، هرجا  همچنين در شهر می. دهم زند يک جوز بدو می کن و بديشان گوی هرکه مرا يکی سيلی می

  . شناسد آنجا رو، وعالج تو اين است که تو را می

  . سبحان اهللا الاله اال اهللا: گفت. مرداين بشنود

  . تو بدين کلمه گفتن مشرک شدی. شود کافری اگر اين کلمه بگويد مومن می: گفت

  چرا؟ : مرد گفت

تو . الجرم مشرک گشتی. از جهت آنکه خويشتن را بزرگتر شمردی از آنکه اين توان کرد: شيخ گفت
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  . نه تعظيم خدای را. بزرگی نفس را اين کلمه گفتی

  . رمایچيزی ديگر ف. اين نتوانم کرد: مرد گفت

  . عالج اين است که گفتم: گفت

  . نتوانم کرد: مرد گفت

  . من گفتم که نکنی و فرمان نبری! نه: شيخ گفت

راه بسطام کن : شقيق وی را گفت. نقل است که شاگردی از آن شقيق بلخی رحمةاهللا عليه عزم حج کرد

  . تا آن پير را زيارت کنی

  پير تو کيست؟ : بايزيد او را گفت. آن شاگرد به بسطام آمد

  . شقيق: گفت

  او چه گويد؟ : شيخ گفت

شقيق از خلق فارغ شده است، و بر حکم توکل نشسته، و او چنين گويد که اگر آسمان روئين : گفت

گردد، و زمين آهنين گرد د، و هرگز از آسمان باران نبارد، و از زمين گياه نرويد، و خلق همه عالم 

  . رنگردمعيال من باشد، من از توکل خود ب

اگر بايزيد کالغی بودی به . اينت صعب مشرکی که اوست! اينت صعب کافری: بايزيد که بشنود گفت

چون . چون بازگردی بگو او را که نگر خدای را به دو گرده نان نه آزمائی. شهر آن مشرک نپريدی

ن شهر و واليت از گرسنه گردی دو گرده از جنسی از آن خويش بخواه، وبارنامه توکل به يکسو نه تا آ

  . شومی معاملت تو به زمين فرونشود

  . زود بازگشتی: شقيق گفت. به بلخ بر شقيق شد. آن مريد از هول اين سخن بازگشت و به حج نرفت

بر او رفتم چنين پرسيد، و من چنين جواب دادم و او . تو گفته بودی که گذر بر بايزيد کن! نه: گفت

عيب اين سخن بر . شقيق زيرک بود. بازگرديدم تا تو را بياگاهانمچنين گفت، من از هول اين سخن 

لکن پنداشت بزرگان را . خودبديد که چنين گويند که چهارصد خروار کتاب داشت، و مردی بزرگ بود

  تو نگفتی که اگر او چنان است تو چگونه ای؟ : پس شقيق مريد را گفت. بيشتر افتد

  . نه: گفت

گر او چنين است تو چگونة مريد برخاست و باز ببسطام آمد بايزيد گفت ا. اکنون برو و بپرس: گفت

  بازآمدی

  مرا بازفرستاد تا که از تو بپرسم اگر او چنانست است تو چگونه ای؟ : گفت

  ! اين ديگر نادانيش نگر: بايزيد گفت
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  . اگرمن بگويم توندانی: پس گفت

بيند فرمايد تا حرفی بنويسند تا رنج ضايع اگر مصلحت . من از راهی دور آمده ام، بدين اميد: گفت

  . نشود

  . بايزيد اين است. بنويسيد بسم اهللا الرحمن الرحيم: بايزيد گفت

چون موصوفی نبود، چگونه وصفش توان کرد تا بدان . يعنی بايزيد هيچ است. کاغذ فرانورديد و داد

و تخلقوا . ين همه صفت خلق استچه رسد که پرسند که او چگونه است يا توکلی دارد يا اخالصی که ا

  . يابد نه به توکل محلی شدن باخالق اهللا می

فرستاد تا راه  شقيق بيمار شده بود، و اجلش نزديک رسيده، و هر ساعت کسی بر بام می. مريد رفت

  . نگرد، تا پيش از آنکه اجلش در رسد می

   چه گفت مريد؟ :نفسی چند مانده بود که مريد در رسيد، گفت. جواب بايزيد بشنود

  . برکاغذ نوشته است: گفت

ومسلمانی پاک ببرد از عيب . اشهد ان الاله االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا: گفت: شقيق برخواند

  . پنداشت خويش، و از آن باز پس آمد و توبه کرد و جان بداد

 چنانکه هر هزار بر آب .نقل است که هزار مريد با احمد خضرويه رحمةاهللا عليه در بر بايزيد شدند

هرکه از شما طاقت مشاهده : چنانکه احمد بديشان گفت. توانستند پريد توانستند رفتن، و در هوا می می

هر هزار در رفتند و هريکی عصايی داشتند؛ در . بايزيد نداريد بيرون باشيد تا  به زيارت شيخ رويم

يک مريد باز . عصا گويند، خانه پر عصائی شدخانه ه دهليز شيخ بود بنهادند، که آن خانه را بيت ال

من عصاها گوش . بينم که بر شيخ روم من خويشتن را اهليت آن نمی: گفت. ايستاد و بر بايزيد نرفت

  . دارم

  .  درآوريدش- که اصل اوست -آن بهتر شما : چون جمع بر بايزيد درآمدند بايزيد گفت

  گفت تا کی سياحت و گرد عالم گشتن؟ بايزيد خضرويه را . برفتند و او را درآوردند

  . جای بايستد متغير شود: چون آب بر ی: خضرويه گفت

  . آن بحرًا ال تتغير چرا دريا نباشی تا هرگز متغير نگرد، و آاليش نپذيری: شيخ گفت

  . کنيم فروتر آی که سخن تو فهم نمی! ای شيخ: احمد گفت. پس شيخ بايزيد در سخن آمد

  . فروتر آمد

ابليس را ! يا شيخ: احمد گفت. آنگاه سخن بايزيد فهم آردند بايزيد خاموش شد. ن گفت تا هفت بارهمچني

  !ديدم بر سر کوی تو بردار کرده
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اکنون يکی را وسوسه کرد تا در خوفی . با ما عهد کرده بود که گرد بسطام نگردد!آری: بايزيد گفت

  . ار کنندشرط دزدان اين است که بردرگاه پادشاهان برد. افتاد

  ايشان کيستند؟. بينيم مانند زن و مرد آه ما به نزديک تو جماعتی را می: وکسی از شيخ پرسيد

  . دهم کنند و من جواب ايشان می آيند و مرا از علوم سوال می ايشان فريشتگان اند که می: گفت

خيز تا خدای را ديد که فريشتگان آسمان اول بر او می آمدندی که  نقل است که يک شب به خواب می

. او همان جواب داد. فرشتگان آسمان دوم بيامدند همان گفتند. من زبان ذکر ندارم: گفت. ذکر گوييم

پس زبان ذکر او کی خواهد : او همان يك جواب ميداد گفتند. همچنين تا فرشتگان آسمان هفتم

پس .  قيامت بگذردآنگاه که اهل دوزخ در دوزخ و اهل بهشت در بهشت قرار گيرند و: داشت؟گفت

  . گويد اهللا اهللا گردد و می بايزيد گرد عرش خداوند می

اگر شيطان است من از آن عزيزترم، و بند همت تر، که او را : گفتم. شبی خانه روشن گشت: و گفت

  . در من طمع افتد و اگر از نزديک توست بگذار تا از سر خدمت به سرای کرامت رسم

  بنگريد تا هيچ در خانه معلوم هست؟ : گفت. نيافت ت مینقل است که يک شب ذوق عباد

  . ببريد و با کسی دهيد که خانه ما خانه بقاالن نيست: گفت. نيم خوشه انگور ديدند. بنگريستند

  . تا وقت خويش بازيافت

. گريست که چراغ نداشتند اين کودک می. نقل است که در همسايگی او گبری بود و کودکی داشت

چون روشنايی : ايشان گفتند. کودکشان خاموش شد. ت خويش چراغی در خانه ايشان بردبايزيد به دس

  . بايزيد درآمد، دريغ بود که به سر تاريکی خويش شويم

  . در حال مسلمان شدند

  ! مسلمان شو: نقل است که گبری بود در عهد شيخ گفتند

کنيد، آرزو   اگر اين است که شما میو. کند، من طاقت ندارم اگر مسلمانی اين است که بايزيد می: گفت

  . کند نمی

 از -برخيزيد تا به استقبال دوستی شويم : مريدان را گفت. نقل است که روزی در مسجدی نشسته بود

  . دوستان جبار عالم

ندا آمد از حق : آمد بايزيد گفت چون به دروازه رسيدند ابراهيم هروی بر خری نشسته می. پس برفتند

اگر شفاعت اولين و آخرين به تو دهند هنوز مشتی : گفت» . استقبال کن و به ما شفيع آوربه دلم او را 

  . خاک بود

  . او عجب داشت: بايزيد گفت
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ابراهيم با خود انديشيد که شيخ اين است که چنين . پس چون وقت سفره درآمد، مگر طعامی بود خوش

  . خورشهای نيکو خورد

. دند دست ابراهيم بگرفت وبه کناری برد، و دست بر ديوار زدچون فارغ ش. شيخ اين معنی بدانست

  . دريچه ای گشاده گشت و دريايی بی نهايت ظاهر شد

  . اکنون بيا تا در اين دريا شويم: گفت

  . مرا اين مقام نيست: ابراهيم را هراس آورد و گفت

ی، آن جوی بوده است که آن جو که از صحرا برگرفته، و نان پخته، و در انبان نهاده ا: پس شيخ گفت

  . و آن جونجس بوده است. چهارپايان خورده اند و بينداخته

  . ابراهيم توبه کرد. و چنان بود که شيخ گفته بود

من تو را ديدم باخضر عليه السالم و او . در طبرستان کسی از دنيا برفته بود: و يک روز مردی گفت

چون خلق ا زجنازه بازگشتند من در هوا ديدم تو . ادهدست بر گردن تو نهاده، و تو دست بر دوش او نه

  . را که رفتی

  . گويی چنين است که تو می: شيخ گفت

  . آيد بيم قحط است و باران نمی! يا شيخ: نقل است که يک روز جماعتی آمدند، که

  . ناودانها راست کنيد که باران آمد! هين: شيخ سرفروبرد و گفت

  . نکه چند شبانه روز بازنداشتدر حال باران آغاز نهاد، چنا

بايزيد پای برکشيد آن مرد را . مريدی با او به هم فرو کرد. نقل است که يک روز شيخ پای فرو کرد

  ! پای برکش: گفت

همچنان بماند تا آخر عمر و آن از آن بود که پنداشت پای فروکردن . آن مرد پای برنتوانست کشيدن

  . رمردان همچنان بود که قياس خلق ديگ

: گفتتند. پای از زبر پايش بنهاد. دانشمندی برخاست تا برود. نقل است که يکبار شيخ پای فروکرده بود

  چرا چنين کردی؟ ! ای نادان

  . گوييد؟ طاماتی در او بسته اند چه می: از سرپنداری گفت

يکی از . دو چنين گويند که به چندين فرزند آن علت سرايت کر. بعد از آن در آن پای خوره افتاد

  چون است که يکی گناه کرد، عقوبت وی به ديگران سرايت آند، چه معنی است؟ : بزرگان پرسيد

  . چون مردی سخت انداز بود، تير او دورتر شود: گفت

  . فالن مساله بر من کشف گردان: نقل است که منکری به امتحان پيش شيخ آمد و گفت
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از وی . در آن غار يکی از دوستان ماست. اری استبه فالن کوه غ: شيخ انکار در وی بديد، گفت

  . سؤال آن تا بر تو کشف گرداند

اژدهايی ديد عظيم سهمناک، چون آن بديد بيهوش شد و جامه نجس کرد، و . برخاست و بدان غار شد

و همچنان باز خدمت شيخ آمد، و در . بی خود خود را از آنجا بيرون انداخت، و کفش در آنجابگذاشت

  . فتاد و توبت کردپايش ا

در هيبت خالق چگونه کشف . توانی داشت از هيبت مخلوقی تو کفش نگاه نمی! سبحان اهللا: شيخ گفت

  ! نگاه داری؟ که به انکار آمده ای که مرا فالن سخن کشف کن

: ديد، و آن بيچارة محروم گفت نقل است که قرائی را انکاری بود در حق شيخ که کارهای عظيم می

  . گويد که ما در آن بيگانه ايم کشم او سخنی می کشد من هم می لتها و رياضت ها که او میاين معام

قرا سه روز از . شيخ نفسی برآن قرا حوالت کرد. روزی قصد شيخ کرد. شيخ را از آن آگاهی بود

 تو: پس به نزد شيخ آمد، پس از آن شيخ گفت. چون بازآمد غسل کرد. دست درافتاد وخود را نجس کرد

  ندانستی که بار پيالن برخران ننهند؟ 

شيخ او را به مريدی . نقل است که شيخ ابوسعيد ميخورانی پيش بايزيد آمد و خواست تا امتحانی کند

  . پيش او رو که واليت کرامت به اقطاع بدو داده ايم: گفت. حوالت کرد، نام او سعيد راعی

. کردند کرد، و گرگان شبانی گوسفندان او می میچون سعيد آنجا رفت راعی را ديد که در صحرا نماز 

  خواهی؟  چه می: گفت. چون از نماز فارغ شد

  . نان گرم و انگور: گفت

در . به دو نيم کرد و يک نيمه به طرف خود فرو برد و نيمه ديگر به طرف او. راعی چوبی داشت

چرا طرف :  بود و گفتو طرف راعی سفيد بود و طرف سعيد ميخورانی سياه. حال انگور بار آورد

  ! تو سفيد است و از آن من سياه

خواستی رنگ هرچيزی نيز اليق . از آنکه من از سر يقين خواستم و تو از راه امتحان: راعی گفت

چون سعيد به حج شد، ! نگاه دار: بعد از آن گليمی به سعيد ميخورانی داد و گفت. حال او خواهد بود

  . چون به بسطام آمد آن گليم با راعی بود. ددر عرفات آن گليم از وی غايب ش

  نقل است که از بايزيد پرسيدند که پير تو که بود؟ 

به صحرا رفتم، . يک روز در غلبات شو ق و توحيدبودم چنانکه مويی را گنج نبود. پيرزنی: گفت

ن بودم که خود و من چنا» !اين انبان آرد با من برگير«: مرا گفت. پيرزنی با انبانی آرد برسيد. بيخود

انبان در پشت او نهادم، و پيرزن را گفتم اگر به شهر . به شيری اشارت کردم، بيامد. دانستم برد را نمی
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  وری چه گويی که کرا ديدم، که نخواسم داند که کيم؟ 

  . که را ديدم؟ ظالمی رعنا را ديدم: گفت

  چگونگی؟ ! هان: پس شيخ گفت

  ؟ اين شير مکلف است يا نه: پيرزن گفت

  . نه: گفتم

  تو آن را که خدای تکليف نکرده است تکليف کردی، ظالم نباشی؟: گفت

  . باشم: گفتم

اين نه . با اين همه ميخواهی که اهل شهر بدانند که او تو را مطيع است و تو صاحب کراماتی: گفت

  . رعنايی بود

  . اين سخن پير من بود. توبه کردم و از اعلی به اسفل آمدم! بلی: گفتم

پس . بعد از آن چنان شد که چون آيتی يا کراماتی روی بدو آوردی، از حق تعالی تصديق آن خواستی

ال اله اال اهللا، محمد رسول اهللا، نوح نجی : بر او نوشته که. در حال نوری زرد پديد آمدی به خطی سبز

مت پذيرفتی تا چنان شد که بدين پنج گواه کرا. اهللا ابراهيم خليل اهللا، موسی کليم اهللا، عيسی روح اهللا

  . گواه به کار نيامد

  مگر بايزيد که -طلبند  که جمله مردان از من می: فرمود. حق را به خواب ديدم: احمد خضرويه گفت

  . طلبد مرا می

شيخ طعامی فرمود که آوردند و يکی از . نقل است که شقيق بلخی و ابوتراب نخشبی پيش شيخ آمدند

  . موافقت کن: بوتراب گفت. رد و ايستاده بودک مريدان خدمت شيخ می

  . روزه دارم: گفت

  . بخور و ثواب يک ماهه بستان: گفت

  . روزه بگشای و مزد يک ساله بستان: شقيق گفت. روزه نتوان گشاد: گفت

  . نتوان گشاد: گفت

  . بگذار که او راندة حضرت است: بايزيد گفت

  .  و هردو دستش جدا کردند.پس از مدتی نيامد که او را بدزدی بگرفتند

آن . نقل است که شيخ يک روز در جامع عصا بر زمين فرو برده بود، و بيفتاد بر عصای پيری آمد

پشت دو تاکردی : و گفت. شيخ به خانه او رفت و از وی بحلی خواست. پير دو تا شد و عصا برداشت

  . در گرفتن عصا
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مردی . ی پرسيد، شيخ جواب داد و آنکس آب شدنقل است که روزی يکی درآمد، و از حيا مساله ا

  . اين چيست! ياشيخ: درآمد، آبی زرد ديد، ايستاده گفت

طاقت نداشت چنين آب شد از شرم و . من جواب دادم. يکی از در درآمد و سؤالی ازحيا آرد: گفت

  بعضی گويند آه آنكس جنی بود

  . هم آورددجله لب به . يکبار به دجله رسيدم: نقل است که شيخ گفت

گفتم بدين غره نشوم که به نيم دانگ مرا بگذرانند و من سی سال عمر خويش به نيم دانگ به زبان 

  . مرا کريم بايد نه کرامت. نيارم

پس گفتم روا نبود . خواستم تا از حق تعالی درخواهم تا مونت زنان از من کفايت کند: نقل است که گفت

  .  نخواستاين خواستن، که پيغمبر عليه السالم

بدين حرمت داشت پيغمبر حق تعالی آن را کفايت کرد تا پيش من چه زنی، چه ديواری، هر دويکی 

  . است

کنی و چيزی از  تو کسبی نمی! يا شيخ: پس امام گفت. کرد نقل است که شيخ در پس امامی نماز می

  خوری؟ از کجا می. خواهی کسی نمی

  . صبر کن تا نماز قضا کنم: شيخ گفت

  چرا؟ : گفت

  . نماز از پس کسی که روز دهنده را نداند روا نبود که گزارند: گفت

اگر پنداری که اين نماز سبب رسيدن است به : گفت. کرد و يکبار يکی در مسجدی ديد که نماز می

اگر نماز نکنی کافر باشی، و اگر ذره ای . کنی که همه پنداشت است نه مواصلت خدای تعالی، غلط می

  . تماد به وی نگری مشرک باشیبه چشم اع

کس باشد که به زيارت ما آيد و ثمره آن لعنت بود و کس باشد که بيايد و فايده آن : نقل است که گفت

  . رحمت باشد

  چگونه؟ : گفتند

و . مرا غيبت کند، در لعنت افتد. يکی بيايد و حالتی بر من غالب آيد در آن حالت با خود نباشم: گفت

  . ثمره آن رحمت باشد. ا بر من غالب يابد، معذور داردديگری بيايد حق ر

خواهم که زودتر قيامت برخاستی تا من خيمه خود بر طرف دوزخ زدمی که چون دوزخ  می: و گفت

  . مرا بيند نيست شدی، تا من سبب راحت خلق باشم

  .  مريدان نيستهرکه را از شما روز قيامت شفيع نبود در اهل دوزخ او، از: حاتم اصم مريدان را گفت
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گويم که مريد من آن است که بر کناره دوزخ بايستند و  من می: بايزيد گفت. اين سخن با بايزيد گفتند

  . هرکه را به دوزخ برند دست او بگيرد و به بهشت فرستد و به جای او خود به دوزخ رود

  چرا بدين فضل که حق با تو کرده است خلق را به خدای نخوانی؟: گفتند

   کسی را که او خود بند کرد بايزيد چون تواند که بردارد؟ :گفت

! ای شيخ: او را ديد، سر به گريبان فکرت فروبرده، چون سربرآورد گفت. بزرگی پيش بايزيد رفت

  چه کردی؟ 

  . سر به فنای خود فرو بردم، و به بقای حق برآوردم: گفت

چندان سر بر منبر زد که بيهوش .  حق قدرهما قدروا اهللا: يک روز خطيب بر منبر اين آيت بر بخواند

آوردی تا دعوی معرفت تو  چون دانستی اين گدای دروغ زن را کجا می: چون به هوش آمد گفت. شد

  کند؟ 

  اين حرکت تو از چيست؟ ! يا شيخ: گفت. لرزيد مريدی شيخ را ديد که می

بايد رفت و سر برزانوی اندوه سی سال در راه صدق قدم بايد زد، و خاک مزابل به محاسن : شيخ گفت

خواهی که به اسرار  به يک دو روز که از پس تخته برخاستی می. بايدنهاد تا تحرک مردان بدانی

  مردان واقف شوی؟ 

از کفار . نقل است که وقتی لشکر اسالم در روم ضعيف شده بود، و نزديک بود که شکسته شوند

  ! آوازی شنيدند که يا بايزيد درياب

  . چنانکه هراسی در لشکر کفار افتاد و لشکر اسالم نصرت يافت. ز جانب خراسان آتشی بيامددر حال ا

  کجابودی؟ : چون برآورد، آن مرد گفت. شيخ سرفرو برده بود. نقل است که مردی پيش شيخ آمد

  . به حضرت آن مرد: گفت

  . من به حضرت بودم و تو را نديدم: گفت

  . و بيرونيان درونيان را نبينند. پرده بودم و تو بيرونمن درون . گويی راست می: شيخ گفت

هرکه قرآن نخواند، و به جنازه مسلمان حاضر نشود، وبه عيادت بيماران نرود، و يتيمان را : گفت

  . نپرسد، ودعوی اين حديث کند بدانيد که مدعی است

  . دل صافی کن تا با تو سخنی گويم: يکی شيخ را گفت

به يک ساعت از برای تو دل . خواهم، هنوز نيافته ام تااز حق دل صافی میسی سال است : شيخ گفت

  صافی از کجا آرم؟

خواهم  خلق پندارند که راه به خدای روشنتر از آفتاب است، و من چندين سال است تا از او می: و گفت
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  . که مقدار سر سوزنی از اين راه بر من گشاده گرداند و نی شود

باليی . بايد نان فرستادی، نان خورش می! الهی: باليی بدو نرسيدی گفتینقل است که آن روز که 

  . فرست تا نان خورش کنم

  بامدادت چون است؟ : روزی بوموسی از شيخ پرسيد

  . مرا نه بامداد است و نه شبانگاه: گفت

اگر . ستخزاين ما از طاعت مقبول و خدمت پسنديده پرا! ای بايزيد: و گفت به سينة ما آوازی دادند که

  . خواهی چيزی بياور که ما را نبود مارا می

  آن چه بود که تو را نباشد؟ ! خداوندا: گفتم

  . بيچارگی و عجز و نياز و خواری و شکستگی: گفت

چنانکه پای مرد به گلزار فرو شود، پای . و زمين تر شده بود. به صحرا شدم عشق باريده بود: و گفت

  . شد من به عشق فرو می

آنچه مراست از فضل اوست، . از نماز جز ايستادگی تن نديدم، و از روزه جز گرسنگی نديدم: و گفت

  . نه از فعل من

به جهد و کسب هيچ حاصل نتوان کرد و اين حديث که مرااست بيش از هر دو کون است، : پس فت

  . رود، ناگاه پای او به گنجی فرورود و توانگر گردد لکن بنده نيکبخت آن بود که می

  . هر مريد که در ارادت آمد مرا فروتر بايست آمد، و برای او با او سخن گفت: و گفت

نقل است که چون در صفات حق سخن گفتی شادمان و ساکن بودی، و چون در ذات حق سخن گفتی از 

  . و به سرآمد! آمد، آمد: و گفتی. جای برفتی، و در جنبش آمدی

يعنی عجب بود آه بر .ز کسی که او را داند و طاعتش نکندعجب دارم ا: گفت شيخ مردی را ديد که می

  جای بماند 

  اين درچه به چه يافتی و بدين مقام بچه رسيدی؟ : نقل است که از او پرسيدند

جهان آرميده و حضرتی ديدم که هيجده . تافت شبی در کودکی از بسطام بيرون آمدم ماهتاب می: گفت

  . دهزار عالم درجنب آن حضرت ذره ای نمو

درگاهی بدين عظيمی و چنين خالی ! گفتم خداوندا. شوری در من افتاد و حالتی عظيم بر من غالب شد

  و کارهايی بدين شگرفی و چنين تنهايی؟ 

که هر ! خواهيم آيد، از آن است که ما نمی درگاه خالی نيه از آن است که کسی نمی: هاتفی آواز داد

باز خاطری آمد که . نيت کردم که جمله خاليق را بخواهم. ناشسته رويی شايسته ی اين درگاه نيست
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بدين يک ادب که نگاه داشتی : خطابی شنيدم که. ادب نگاه داشتم. مقام شفاعت محمد راست عليه السالم

  . چنانکه تا قيامت گويند سلطان العارفين بايزيد. نامت بلند گردانيدم

نين حکايت فرموده استکه من دوش خواستم از کرم بايزيد چ: در پيش امام جعفر ابونصر فشيری گفتند

ربوبيت درخواهم تا ذيل غفران برجرايم خلق اولين و آخرين پوشد ليكن شرم داشتم آه بدين قدر حاجت 

 در تصرف خويش آرم، ادب -به حضرت آرم مراجعت کنم و شفاعت، که مقام صاحب شريعت است 

  . نگاه اشتم

  بايزيد. لبهذی الهمة نال مانا: قشيری گفت

  . بدين همت بلند در اوج شرف به پرواز رسيده است

اول بار که به خانه خداوند رفتم، خانه ديدم، دوم بار آه به خانه رفتم خداوند : نقل است که شيخ گفت

دانستم، که اگر  که هيچ کس نمی. خانه ديدم، سوم بار نه خانه و نه خداوند خانه، يعنی در حق گم شدم

  . ديدم، و دليل بر اين سخن آن است که يکی به در خانه بايزيد شد، و آواز داد ديدم حق می می

  طلبی؟ شيخ گفت که را می

  بايزيد را؟: گفت

  . يابم طلبم، نام و نشانش نمی سی سال است تا من بايزيد را می! بيچاره بايزيد: گفت

د که با جماعتی که در خدای گم  بيامرزا-  بايزيد -خدای برادرم را : گفت. اين سخن با ذوالنون گفتند

  . شده اند گم شده است

  ! از مجاهده خود ما را چيزی بگوی: نقل است که بايزيد را گفتند

روزی نفس را کاری بفرمودم، . اما از کمترين بگويم. اگر از بزرگتر گويم، طاقت نداريد: گفت

 در طاعت ده يا در تشنگی جان يا نفس تن: گفتم. يک سالش آب ندادم. يعنی فرمان نبرد. حرونی کرد

  . بده

او . داند که حق است حجاب است چه گويی در کسی که حجاب او حق است؟ يعنی تا او می: و گفت

  . بايد که نماند و دانش او نيز نماند تا کشف حقيقی بود می

 شيخ هر روز که. و در استغراق چنان بود که مريدی داشت که بيست سال بودتا از وی جدا نشده بود

  نام تو چيست؟ ! ای پسر: او را خواندی گفتی

باشم و هر  بيست سال است تا در خدمت تو می! کنی مرا افسوس می! ای شيخ: روزی مريدی گفت

  پرسی؟  روز نام من می

گيرم و  لکن نام او آمده و همه نامها از دل من برده، نام تو ياد می. کنم استهزا نمی! ای پسر: شيخ گفت
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  . کنم  میباز فراموش

شبی . بايدم که يک نماز کنم که حضرت او را شايد و نکردم در همه عمر خويش می: نقل است که گفت

گفتمی به از اين بايد . هربار که فارغ شدمی. گزاردم از نماز خفتن تا وقت صبح، چهاررکعت نماز می

در خور . ور تو بود اما نبودالهی من جهد کردم تا در خ: نزديك بود آه صبح بدمد و تربياوردم و گفتم 

  . اکنون تو را بی نمازان بسياراند، بايزيد را يکی از ايشان گير. بايزيد است

خطاب آمدم . زاری کردم که راهم دهيد.  شبی حجاب برداشتند- چهل سال -بعد از رياضات : و گفت

  . که با کوزه ای که تو داری و پوستينی تو را بار نيست

با اين مدعيان بگوی که بايزيد بعد از چهل سال ! ندايی شنيدم که يا بايزيد. اختمکوزه و پوستين بيند

تا شما که چندين عاليق . رياضت و مجاهدت با کوزة شکسته و پوستينی پاره پاره تا نينداخت بار نيافت

 نقل است .به خود بازبسته ايد و طريقت را دانة دام هوای نفس ساخته ايد کال و حاشا که هرگز بار يابيد

آه آسی گوش ميداشت وقت سحرگاهی تا چه خواهد آرد يكبار ديگر گفت اهللا و بيفتاد و خون از وی 

  .روان شد گفتند اين چه حالت بود گفتند آمد آه تو آيستی آه حديث ما آنی

کرد و  نقل است که شبی بر سرانگشتان پای بود از نماز خفتن تا سحر گاه و خادم آن حال مشاهده می

آن چه حال بود، ما : بامداد از شيخ پرسيد. خادم در تعجب ماند. ريخت ن از چشم شيخ بر خاک میخو

  . را از آن نصيبی کن

گفتم ای . عرض را ديدم چون گرگ لب آلوده و تهی شکم. اول قدم که رفتم، به عرش رفتم: شيخ گفت

  . اریبيا تا چه د. دهند که الرحمن علی العرش استوی عرش به تو نشانی می

اگر . دهند که انا عند المنکسر قلوبهم چه جای اين حديث است که ما را نيز به دل تو نشانی می: گفت

طلبد  اگر جوان است از پير می. طلبند جويند و اگر زمينيان اند از آسمانيان می آسمانيانند از زمينيان می

اگر زاهد است از خراباتی می . بدطل طلبد واگر خراباتی است از زاهد می واگر پير است از جوان می

  طلبد

  ! بخواه: و گفت چون به مقام قرب رسيدم گفتند

  . مرا خواست نيست، هم تو از بهر ما بخواه: گفتم

  . بخواه: گفتند

  . تو را خواهم و بس: گفتم

  . اين خواست محال است دع نفسک و تعال. ماند تا وجود بايزيد ذره ای می: گفتند

  . گستاخی خواهم کرد. توانم گشتبی زلت بازن: گفتم
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  . بگوی: گفتند

  . بر همه خاليق رحمت کن: گفتم

  ! باز نگر: گفتند

. بازنگرستم، هيچ آفريده نديدم، اال او را شفيعی بود و حق را بر ايشان بسی نيکخواه تر از خود ديدم

  ! بر ابليس رحمت کن: بعد از آن گفتم. پس خواموش شدم

تو جهد آن کن که خود را بدان . و که او از آتش است، آتشی را آتش بايدبر! گستاخی کردی: گفتند

  . نياری که سزای آتش شوی که طاقت نياری

حق تعالی مرا دو هزار مقام در پيش خود حاضر کرد و در هر مقامی مملکتی بر : نقل است که گفت

  خواهی؟  چه می! ای بايزيد: مرا گفت. من قبول نکردم. من عرضه کرد

  . آنک هيچ نخواهم: گفتم

من در ميانه کيستم . خلق تواند و تو خالق ايشان! خداوند: و چون کسی از وی دعائی خواستی، گفتی

  با خود گفتی او دانای اسرارت مرا با اين فضولی چه آار. که ميان تو و خلق واسطه باشم

  . مرا چيزی آموز که سبب رستگاری من بود: و يکی پيش شيخ آمد و گفت

کنی  از علم چندينت بس که بدانی که خدای بر تو مطلع است و هرچه می!  دو حرف ياد گير:گفت

  . بيند؛ و بدانی که خداوند از عمل تو بی نياز است می

و . قدم بر قدم مشايخ چنين نهند: گفت جوانی قدم بر قدم شيخ نهاد و می. رفت و يک روز شيخ می

  . ه ای از اين پوستين به من ده تا برکت تو به من رسديا شيخ پار: گفت. پوستينی در بر شيخ بود

  . اگر تو پوست بايزيد در خود کشی سودت ندارد تا عمل بايزيد نکنی: شيخ گفت

  . در من نگر! الهی: گفت و يک روز شوريده ای را ديد که می

  از سر غيرت و غلبات وجد که نيکو سر و رويی داری، که در تو نگرد؟ : شيخ گفت

  . خواهم تا سر و رويم نيکو شود آن نظر از برا آن می!  شيخای: گفت

  . راست گفتی: گفت. شيخ را از آن سخن عظيم خوش آمد

هم شراب خواره ام و هم : گفت مزيد و می گفت و لب خويش می نقل است که يک روز سخن حقيقت می

  . شراب و هم ساقی

. شد هرچند جهد کردم که گشاده شود، نمی. هفتاد زنار از ميان گشادم يکی بماند: نقل است که گفت

اين يکی . همه زنارها گشادی: آوازی آمد که. الهی قوت ده تا اين نيز بگشايم: زاری کردم و گفتم

  . گشادن کار تو نيست
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به همه دستها در حق بکوفتم آخر تا بدست نياز نکوفتم نگشادند؛ و به همه زبانها بار خواستم تا : و گفت

ه باز نخواستم باز ندادند، به همه قدمها به راه او برفتم تا به قدم دل نرفتم به منزلگاه عزت به زفان اندو

  . نرسيدم

الهی : گفتم چنين کن و چنين ده، و چون به قدم اول معرفت رسيدم، گفتم سی سال بود تا من می: و گفت

  . خواهی کن تو مرا باش و هرچه می

  . ن خاموش شدم، بنگريستم حجاب من ذکر من بودچو. سی سال خدای را ياد کردم: و گفت

طلق ! ای بايزيد: ندايی شنيدم که. کيف الوصول اليک: و گفتم. يکبار به درگاه او مناجات کردم: و گفت

  . نخست خود را سه طالق ده، و آنگه حديث ما کن. نفسک ثلثا ثم قل اهللا

از .  وی حساب هفتاد هزار ساله خواهماگر حق تعالی از من حساب هفتاد ساله خواهد من از: و گفت

از بلی گفتن . گفته است، و جمله را در شور آورده. بهر آنکه هفتاد هزار سال است تا الست بربکم

  . جمله شورها که در سر آسمان و زمين است از شوق الست است

 و به هر ذره روز شمار، هفت اندامت ذره ذره گردانيم! جواب شنو: بعد از آن خطاب آمد که: پس گفت

  . گويم اينک حساب هفتاد هزارساله و حاصل و باقی در کنارت نهاديم. ديداری دهيم

اگر هشت بهشت را در کلبه ما گشايند و واليت هر دو سرای به اقطاع به مادهند هنوز بدان : و گفت

رد او برآريم با يک آه که در سحرگاه برياد شوق او از ميان جان ما برآيد ندهيم بل که يک نفس که به د

  . ملک هژده هزار عالم برابر نکنيم

اگر فردا در بهشت ديدار ننمايد چندان نوحه و ناله کنم که اهل هفت دوزخ از گريه و ناله من : و گفت

  . عذاب خود فراموش کنند

و . ما به هيچ فرو نيامده ايم. کسانی که پيش از ما بوده اند هرکسی به چيزی فروآمده اند: و گفت

کبارگی خود را فدای او کرديم و خود را از برای خود نخواهيم که اگر يک ذره صفات ما به صحرا ي

  . آيد هفت آسمان و زمين درهم اوفتد

  . يعنی بنده را خواست نبود. او خواست که ما را بيند و ما نخواستيم که او را بينيم: و گفت

روی از . واندم، کسی مرا اجابت نکردچهل سال روی به خلق کردم و ايشان را به حق خ: و گفت

يعنی عنايت حق در حق خلق . ايشان بگردانيدم چون به حضرت رفتم همه را پيش از خود آنجا ديدم

آنچه می خواستم حق تعالی به يک عنايت آن همه را بيش از من به خود . بيش از عنايت خود ديدم

  . رسانيد

پس نگه کردم عاشق و معشوق و عشق يکی ديدم . وستاز بايزيدی بيرون آمدم چون مار از پ: و گفت
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  . که در عالم توحيد همه يکی توان بود

از خدای بس بخدای رفتم، تا ندا کردند از من در من که ای تو من يعنی به مقام الفناء فی اهللا : و گفت

  . رسيدم

يعنی به معنی اهللا . دمچند هزار مقام از پس کردم، چون نگه کردم خود را در مقام حزب اهللا دي: و گفت

  . که ان کنه است راه نيست

يعنی آنچه من بودم نماندم که من و حق . حق تعالی سی سال آينه من بود، اکنون من آينه خودم: و گفت

حق است که به . اينک بگويم که آينه خويشم. شرک بود، چون من نماندم حق تعالی آينه خويش است

  . اپديدزبان من سخن گويد و من در ميان ن

  . سالها بر اين درگاه مجاور بودم، به عاقبت حيرت بديدم و جز حيرت نصيب ما نيامد: و گفت

اهل دنيا به دنيا مشغول بودند و محجوب، وا هل آخرت . به درگاه عزت شدم هيچ زحمت نبود: و گفت

ومی به به آخرت، و مدعيان به دعوی، وارباب طريقت و تصوف قومی به اکل و شرب و گريه، و ق

سماع و رقص، و آنها که مقدمان راه بودند و پيروان سپاه بودند، درباديه ی حيرت گم شده بودند و در 

  . دريای عجزغرق شده

  . کرد مدتی گرد خانه طواف می آردم، چون به حق رسيدم خانه را ديدم که گرد من طواف می: گفت

به جز از ما چيزی ! نيدم که ای بايزيدسحرگاه ندايی ش. طلبيدم و نيافتم شبی دل خويش می: گفت

  تو را با دل چه کار است؟! طلبی ديگری می

مردانه آن استکه بر بی چيزی رود، مرد آن است که هرجا که باشد هرچه خواهد پيش آيد، و : و گفت

  . با هرکه سخن گويد از وی جواب شنود

  . گشت خود بديدمحق مرا به جايی رسانيد که خاليق بجملگی در ميان دو ان: و گفت

  . مريد را حالوت طاعت دهند، چون بدان خرم شود شادی او حجاب قرب او گردد: و گفت

  . کمترين درجة عارف آن است که صفات حق در وی بود: و گفت

اگر بدل خاليق مرا به آتش بسوزانند من صبر کنم، از آنجا که منم محبت او را هنوز هيچ : و گفت

 من و از آن همه خاليق بيامرزد از آنجا که صفت رافت و رحمت اوست هنوز نکرده باشم، و اگر گناه

  . بس کاری نباشد

  . يعنی عجب در طاعت بدتر از گناه. توبه از معصيت يکی است و از طاعت هزار: و گفت

  . کمال درجة عارف سوزش او بود در محبت: و گفت

  . د نور ذات نمايدعلم ازل دعوی کردن از کسی درست آيد که اول برخو: و گفت
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دنيا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختيار کردم تا چندان محبت حق : و گفت

چون زحمات از ميانه برداشتم انس به بقای لطف . بر من مستولی شد که وجود خود را دشمن گرفتم

  . حق داشتم

 بر ايشان عرضه کنند ايشان از بهشت همان خدای را بندگانند که اگر بهشت با همه زينتها: و گفت

  . فرياد کنند که دوزخيان از دوزخ

عابد به حقيقت و عامل به صدق آن بود که به تيغ جهد سر همه مرادات بردارد و همه شهوات : و گفت

و تمنای او در محبت حق ناچيز شود، آن دوست دارد که حق خواهد و آن آرزو کند که حق شاهد او 

  . بود

نه خداوند تعالی برضاء خويش بندگان را به بهشت می برد گفتند دلی گفت چون رضاء رضای : تو گف

  خود به کسی دهد آنکس بهشت را چه کند؟ 

  . يکی ذره حالوت معرفت در دلی به از هزار قصر در فردوس اعلی: و گفت

  . ی رسانديگانگی او بسيار مردان مرد را عاجز  گرداند و بسی عاجزان را به مرد: و گفت

اگر توانيد به سرقاعدة فنای اول بازرويد تا بدين حديث رسيد، و اگر نه اين همه صالح و زهد : و گفت

  . زند بادست که بر شما می

  . خدای شناسان ثواب بهشت است و بهشت وبال ايشان: و گفت

  . مانگناه شما را چنان زيان ندارد که بی حرمتی کردن و خوار داشتن برادری مسل: و گفت

دنيا اهل دنيا را غرور در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور است، و : و گفت

  . دوستی حق اهل معرفت را نور در نور

  . در معاينه کار نقد است اما در مشاهده نقد نقد است: و گفت

  . عبادت اهل معرفت را پاس انفاس است: و گفت

ود که باحق سخن گويد، و چون چشم بر هم نهد چون عارف خاموش بود مرادش آن ب: و گفت

و چون سر به زانو نهد طلب آن کند که سر برندارد تا . مقصودش آن بود که چون باز کند به حق نگرد

  . اسرافيل صور بدمد از بسياری انس که به خدای دارد

  . سوار دل باش و پيادة تن: و گفت

  . اموش بودن در معرفت اوعالمت شناخت حق گريختن از خلق باشد و خ: و گفت

  . هرکه به حق مبتال گشت مملکت از او دريغ ندارند و او خود به هردو سرای سرفرونيارد: و گفت

عشق او درآمد و هرچه دون او بود برداشت واز ما دون اثر نگذاشت تا يگانه ماند چنانکه خود : و گفت
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  . يگانه است

  . قکمال عارف سوختن او باشد در دوستی ح: و گفت

فردا اهل بهشت به زيارت روند، چون بازگرداند صورتها بر ايشان عرضه کنند هرکه : و گفت

  . صورت اختيار کرد او را به زيارت راه ندهند

نه زهد دارد و نه علم ونه عمل، چون بی همه . بنده را هيچ به از آن نباشد که بی هيچ باشد: و گفت

  . باشد، با همه باشد

  .  الم بايد که از قلم هيچ نيايداين قصه را: و گفت

پس . عارف چندان از معرفت بگويد و در کوی او بپويد که معارف نماند، و عارف برسد: و گفت

  . معارف از عارف نيابت دارد، و عارف به معرفت نرسد تا از معارف ياد نيارد

اما هرکه از .  به مخبرطلب علم و اخبار از کسی اليق است که از علم به معلوم شود و از خبر: و گفت

برای مباهات علمی خواند و بدان رتبت و زينت خود طلب کند تا مخلوقی اورا پذيرد، هر روز دورتر 

  . باشد، و از او مهجورتر گردد

دنيا چه قدر آن دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که محال باشد که کسی حق را شناسد و : و گفت

  .  قدری ندارددوستش ندارد ومعرفت بی محبت

آيد که چون به دريا رسد ساکن گردد و از  شنوی که چگونه می از جويهای آب روان آواز می: و گفت

  . درآمدن و بيرون شدن او در دريا را نه زيادت بود و نه نقصان

يعنی . اگر ساعتی در دنيا از وی محجوب مانند او را نپرستند و طاعتش ندارند. او را بندگانند: و گفت

  ون محجوب مانند نابود گردند؛ ونابود عبادت چون کند؟ چ

  . هرکه خدای را داند زبان به سخنی ديگر جز ياد حق نتواند گشاد: و گفت

کمترين چيزی که عارف را واجب آمد آن است که از مال و ملک تبرا کند، و حق اين است که : و گفت

  . اگر هردو جهان در سر دوستی او کنی هنوز اندک باشد

  . ثواب عارفان از حق، حق باشد: و گفت

عارفان در عيان مکان جويند و در عين اثر نگويند واگر از عرش تا ثری صدهزار آدم باشند با : گتف

 قدم از عدم -ذراير بسيار و اتباع و نسل بی شمار و صدهزار فريشتة مقرب، چون جبرائيل و ميکائيل 

 معرفت حق ايشان را موجود نپندارد و از درآمدن و در زاويه دل عارف نهند، او در جنب وجود و

  . بيرون شدن ايشان خبر ندارد، و اگر به خالف اين بود مدعی بود نه عارف

  من چه کنم؟ عارف گويد او چه کند؟ : عالم گويد. عارف معروف را بيند و عالم با عالم نشيند: و گفت
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 همه که اهل محبت به محبت مهجورند، کار بهشت را نزد دوستان حق خطری نباشد، و با اين: و گفت

آن قوم دارند که اگر خفته اند واگر بيدارند طالب و مطلوب اند، و از طلبگاری ودوستداری خود فارغ 

مغلوب مشاهدة معشوق اند، که بر عاشق عشق خود ديدن توانا است، و در مقابلة مطلوب به . اند

   .طلبگاری خود نگرستن در راه محبت طغيان است

حق بر دل اوليای خود مطلع گشت، بعضی از دلها ديد آه بار معرفت او نتوانست کشيد، به : و گفت

  . عبادتش مشغول گردانيد

  . بار حق جز بارگيران خاص برندارند که مذلل کرده مجاهده باشند و رياضت يافته مشاهده: و گفت

  . ن را در شناخت خود تمام بودیکاشکی خلق به شناخت خود توانندی رسيد که معرفت ايشا: و گفت

يعنی تا بدان دم . جهد کن تا يک دم به دست آری که آن دم در زمين و آسمان جز حق را نبينی: و گفت

  . همه عمر توانگر نشينی

سخاوتی چون سخاوت : عالمت آنکه حق او را دوست دارد آن است که سه خصلت بدو دهد: و گفت

  .  تواضعی چون تواضع زميندريا؛ و شفقتی چون شفقت آفتاب، و

حاجيان به قالب گرد کعبه طواف کنند، بقا خواهند؛ و اهل محبت بقلوب گردند گرد عرش و لقا : و گفت

  . خواهند

  . در علم علمی است که علما ندانند و درزهد زهدی است که زاهدان نشناسند: و گفت

  . رنجاند هرکه را برگزيند فرعونی را بدو گمارند تا او را می: و گفت

درون پرده . اين همة گفت و گوی و مشغله و بانگ و حرکت و آرزو بيرون پرده است: و گفت

  . خاموشی و سکونت و آرام است

چون . اين دليری چندان است که خواجه غايت است از حضرت حق، و عاشق خود است: و گفت

  . حضور حاصل آمد چه جای گفت و گوی است

  . ار نيک، و صحبت بدان بتر از کار بدصحبت نيکان به از ک: و گفت

  . همه کار ها در مجاهده بايد کرد، آنگاه فضل خدای ديدن نه فعل خويش: و گفت

هرکه خدای را شناخت او را با سوال حاجت نيست و نبود و هرکه نشناخت سخن عارف : و گفت

  . درنيابد

  . کدورت که بدو رسد صافی گرددعارف آن است که هيچ چيز مشرب گاه او تيره نگرداند، هر: و گفت

  . آتش عذاب آنکس راست که خدای را نداند، اما خدای شناسان برآتش عذاب باشند: و گفت

  . شبانگاه از ايمان برآيند. هرروز هزار کس در اين راه آيند: و گفت
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 .هرچه هست در دو قدم حاصل آيد، که يکی بر نصيبهای خود نهد، و يکی بر فرمانهای حق: و گفت

  . آن يک قدم را بردارد و آن ديگر برجای آن بدارد

  . هرکه ترک هوا گفت به حق رسيد: و گفت

هرکه نزديک حق بود همه چيز و همه جای او را بود، زيرا که حق تعالی همه جای است و : و گفت

  . حق را همه چيز هست

  . هرکه به حق عارف است جاهل است و هرکه جاهل حق است عارف است: و گفت

  . عارف طيار است و زاهد سيار است: و گفت

هرکه خدای را شناخت عذابی گردد بر آتش، و هرکه خدای را ندانست آتش براو عذاب گردد، : و گفت

  . و هرکه خدای را شناخت بهشت را ثوابی گردد، و بهشت براو وبالی گردد

  .عارف به هيچ چيز شاد نشود، جز به وصال: و گفت

  .فان فاضلتر از اخالص مريدانآه نفاق عار:  و گفت

ما را ! کنند که ابراهيم و موسی و عيسی صلوات اهللا عليهم اجمعين گفتند خدايا آنچه روايت می: و گفت

از امت محمد گردان، گمان بری که آرزوی فضايح اين مشتی رياست جوی کردند؟ کالو حاشا بل، که 

حت ثری بود و سرهای ايشان از اعلی عليين ايشان در اين امت مردانی ديدند که اقدام ايشان برت

  . برگذشته وايشان در ميان گم شده

حظ اوليا در تفاوت درجات از چهار نامست، و قيام هر فرقتی از ايشان به نامی است از : و گفت

هرکه را حظ او از اين نامها . نامهای خدای و آن قول خدای است هو االول واالخر والظاهر والباطن

بود به ظاهر عجايت قدرت وی نگرانتر بود و هرکه را حظ او ازاين نامها باطن بود، نگران زيادت تر 

بود بدانچه رود از انوار وا سرار و هرکه را حظ او از اين نامها اول بود، شغل او بدان بود که اندر 

 آنچه خواهد سبقت رفته است، و هرکه را حظ او از اين نامها آخر بود شغل او به مستقبل بسته بود با

  . بود، و هرکس را ازين کشف برقدر طاقت او بود

اگر همه دولتها که خاليق را بود در حواله شما افتد در حواله مشويد و اگر همه بی دولتی در : و گفتند

راهتان افتد نوميد مگرديد که کار خدای کن فيکون بود و هرکه به خود فرونگرد و عبادت خويش 

شف خود حسابی برتواند گرفت، ونفس خود را اخبث النفوس نبيند او از هيچ خالص بيند واز صفای ک

  . حساب نيست

هرکه دل خود را مرده گرداند به کثرت شهوات، او را در کفن لعنت پيچند و در زمين ندامت : و گفت

در دفن کنند؛ و هرکه نفس خود را بميراند به باز ايستادن از شهوات، او را در کفن رحمت پيچند، و 
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  . زمين سالمت دفن کنند

آنکه از راه افتاد، مگر به ترک . و از راه نيفتاد. به حق نرسيد آنکه رسيد، مگر به حفظ حرمت: و گفت

  . حرمت کردن

  . هرگز اين حديث را به طلب نتوان يافت، اما جز طالبان نيابند: و گفت

  . د دريايی شود پر درچون مريد نعره زند و بانگ کند حوضی بود و چون خاموش بو: و گفت

  . نمايی يا چنان نمای که هستی يا چنان باش که می: و گفت

هرکه را ثواب خدای به فردا افتد خود امروز عبادت نکرده است که ثواب هر نفسی از : و گفت

  . مجاهدت در حال حاصل است

  طلبی؟  میپس کی خواهی يافت چيزی که . علم غدر است و معرفت مکر است و مشاهده حجاب: گفت

  . قبض دلها در بسط نفوس است و بسط دلها در قبض نفوس است: و گفت

  . نفس صفتی است که هرگز نرود جز به باطل: و گفت

  . حيات در علم است و راحت در معرفت و رزق در ذکر: و گفت

 از در آن دار الملک تختی از سياست فراق نهاده است، و تيغی. شوق دار الملک عاشقان است: و گفت

هول هجران کشيده، و يک شاخ نرگس وصال بردست رجا داده، و در هر نفسی هزار سربدان تيغ 

  . بردارند

هفت هزار سال بگذشت و هنوز آن نرگس غضًا طريًا است که دست هيچ امل بدو نرسيده : و گفت

  . است

  . معرفت آن است که بشناسی که حرکات و سکنات خلق به خدای است: و گفت

  . وکل زيستن را به يک روز بازآوردن است و انديشه فردا با آه انداختنت: و گفت

  . ذکر کثير نه به عدد است لکن به حضور بی غفلت است: و گفت

  . محبت آن است که بسيار خود را اندک شمری و اندک حق بسيار دانی: و گفت

  . محبت آن است که دنيا و آخرت را دوست نداری: و گفت

  . ما رحمت است مگر در تجريد و توحيداختالف عل: و گفت

  . گرسنگی ابری است که جز باران حکمت نباراند: و گفت

  .دورترين خاليق بحق آن باشد آه اشارت پيش آند: و گفت

  . نزديک ترين خاليق به حق آن است که بار خلق بيش کشد و خوی خوش دارد: و گفت

 به حق شناسد زنده گردد، و هرکه حق را به فراموشی نفس ياد کردن حق است و هرکه حق را: و گفت
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  . خود شناسد فانی گردد

دل عارف چون چراغی است در قنديلی از آبگينه پاک که شعاع او جمله ملکوت را روشن : و گفت

  . دارد، او را از تاريکی چه باک

   .يکی خلق را حرمت ناداشتن، و يکی حق را منت ناداشتن. هالک خود در دو چيز است: و گفت

  . فريضه صحبت مولی است و سنت ترک دنيا: فريضه و سنت چيست؟ گفت: گفتند

  . مرا وصيتی کن: شيخ را گفت. رفت نقل است که مريدی به سفری می

چون با بدخويی صحبت داری، خوی بد او را با خوی نيک . کنم به سه خصلت تو را وصيت : گفت

 انعامی کند اول خدای را شکر کن، بعد زا آن، خود آر تاعيشت مهيا و مهنا بود و چون کسی با تو

آنکس را که حق دل او بر تو مهربان کرد و چون باليی به تو  روی نهد به عجز معترف گرد و فرياد 

  . خواه که تو صبر نتوانی کرد و حق باک ندارد

وز دوم در روز اول در دنيا، ر. زهد را قيمتی نيست که من سه روز زاهد بود م: پرسيدند از زهد گفت

مراد : گفتم. تو طاقت ما نداری! هاتفی آواز داد که ای بايزيد. آخرت، روز سوم از آنچه غير خدا است

  . يافتی. به گوش من آمد که يافتی. من اين است

کمال رضای من از او تا حدی است که اگر بنده ای را جاويد به عليين برآرد و مرا به اسفل : و گفت

  . برد من راضيتر باشم از آن بندهالسافلين جاويد فرو 

  پرسيدند که بنده به درجه ی کمال کی رسد؟ 

چون عيب خود را بشناسد و همت خلق بردارد، آنگاه حق او را بر قدر و همت وی و به قدر : گفت

  . دوری از نفس خود به خويش نزديک گرداند

: شيخ نعره ای بزد و گفت. کنی یفرمايی و تو زيادت زهد و عبادت نم ما را زهد و عبادت می: گفتند

  . زهد و عبادت از من شکافته اند

  آه راه حق چگونه است؟ : پرسيدند

  . تو از راه برخيز که به حق رسيدی: گفت

  به چه به حق توان رسيد؟ : گفتند

  . به کوری و کری و گنگی: گفت

   .هيچ سخن عظيمتر از آن سخن تو نيست. بسيار سخنهای پيران شنيد م: گفتند

گويند،  ايشان آميخته می. گويم ايشان در بحر صفای معاملت گفتند، و من از بحر صفای منت می: گفت

  . گويم تو بر تو ايشان گفتند تو و ما؛ و من می. آميخته آميخته را پاک نکند. گويم من خالص می
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  !بر آسمان نگر: گفت. يکی وصيت خواست

  دانی اين که آفريده است؟  می: نگه کرد گفت

  . دانم: گفت

  . از او برحذر باش. آنکس که آفريده است هرجا که باشی برتو مطلع است: گفت

  . آسايند اين طالبان از سياحت نمی: يکی گفت

  . مقيم را طلبيدن محال بود در سفر. آنچه مقصود است، مقيم است نه مسافر: گفت

  صحبت با که داريم؟ : گفتند

زپرسد و چون گناهی کنی توبه پذيرد، و هرچه حق از تو داند از آنکه چون بيمار شوی تو را با: گفت

  . او پوشيده نبود

  کنی؟  چرا امشب نماز نمی: يکی گفت

. گيرم و هرکجا افتاده ای است دست او می. گردم من گرد ملکوت می. مرا فراغت نمازنيست: گفت

  . کنم يعنی کاردر اندرون خود می

  بزرگترين نشان عارف چيست؟ : گفتند

فروشد و دلش در حضاير  خرد و به تو می گريزد و ازتو می خورد و از تو می آنکه با تو طعام می: گفت

  . قدس پشت به بالش انس بازنهاده باشد

عارف آن است که در خواب جز خدای نبيند و با کس جز از وی موافقت نکند و سر خود جز : و گفت

  . با وی نگشايد

در واليتی باشيد که در وی امر  معروف و نهی از : گفت. هی از منکرپرسيدند از امر به معروف و ن

در حضرت وحدت نه امر معروف است و نه نهی منکر . منکر نباشد که هردو در واليت خلق است

  . باشد

  َمرد کی داند که به حقيقت معرفت رسيده است؟ : گفتند

پس او . بساط حق بی نفس و بی خلقآن وقت که فانی گردد در تحت اطالع حق، و باقی شود در : گفت

فانی بود باقی و باقی بود فانی و مرده ای بود زنده و زنده ای بود مرده و محجوبی بود مکشوف بود و 

  . مکشوفی بود محجوب

  . سهل عبداهللا در معرفت سخن گويد: شيخ را گفتند

  . سهل برکنارة دريا رفته و در گرداب افتاده: گفت

  در بحر غرق شود، حال او چو ن بود؟ آنکه ! ای شيخ: گفتند
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از آنجا که ديدار خلق است تا پروای هردو کون بود و بساط گفت و گوی درنوردد که من عرف : گفت

  . اهللا کل لسانه

  درويشی چيست؟ : گفتند

آنکه کسی را در کنج دل خويش پای به گنجی فرو شود و آن را رسوای آخرت گويند، در آن گنج : گفت

  . هرکه آن گوهر يافت او درويش است. ، آن را محبت گويندگوهری يابد

  مرد به خدای کی رسد؟: گفتند

  . هرگز رسد! ای مسکين: گفت

  ! به چه يافتی آنچه يافتی: گفتند

اسباب دنيا راجمع کردم و به زنجير قناعت بستم و در منجنيق صدق نهادم وبه دريای نااميدی : گفت

  . انداختم

  ست؟ عمر تو چند ا: گفتند

  . چهار سال: گفت

  چگونه؟ : گفتند

بينم، چنانکه مپرس، و  هفتاد سال بود تا در حجب دنيا بودم اما چهارسال است تا او را می: گفت

  . روزگار حجاب از عمر نباشد

  . رسم احمد خضرويه شيخ را گفت به نهايت توبه نمی

  دست تواند آوردن؟مخلوقی به . نهايت توبه عزتی دارد و عزت صفت حق است: شيخ گفت

  . مگر بعد از گسستن. پيوستن است و پيوستن نباشد: گفت. پرسيدند از نماز

  راه به خدای چگونه است؟ : گفتند

  . غايب شو از راه و پيوستی به اهللا: گفت

  گويی؟  چرا مدح گرسنگی می: گفتند

  . اگر فرعون گرسنه بودی هرگز انا ربکم االعلی نگفتی: گفت

  . کبر بوی معرفت نيابدهرگز مت: و گفت

  نشان متکبر چيست؟: گفتند

  . آنکه در هژده هزار عالم نفسی بيند خبيث تر از نفس خويش: گفت

  روی؟ بر سر آب می: گفتند

  . چوب پارة بر آب برود: گفت
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  پری؟ در هوا می: گفتند

  . پرد مرغ در هوا می: گفت

  روی؟  به شبی به کعبه می: گفتند

  . رود  هند به دماوند میجادوئی در شبی از: گفت

  پس ار مردان چيست؟: گفتند

  . آنکه دل در کس نبندد به جز خدای: گفت

  در مجاهده ها چون بودی؟ : گفتند

  . شانزده سال در محراب بودم و خود را چون زن حايض ديدم: گفت

جز از تو ! ايابارخد: پيش حضرت بايستادم، گفتم. دنيا را سه طالق دادم و يگانه را يگانه شدم: و گفت

نخست فضل که کرد آن بود که . چون صدق من بدانست. کس ندارم و چون تو را دارم همه دارم

  . خاشاک نفس از پيش من برداشت

آنها که فرمود او را نگاه داشتند خلعت يافتند و بدان خلعت . حق تعالی امر و نهی فرمود: و گفت

  . مشغول شدند و من نخواستم از وی جز وی را

پس . چندان يادش کردم که جمله خلقان يادش کردند تا به جايی که ياد کرد من ياد کردم او شد: گفتو 

  . دگر باره ناختن آورد و مرا زنده کرد. شناخت او تاختن آورد و مرا نيست کرد

  . چون نگه کردم دوستی او مرا سابق بود. دارم پنداشتم که من او را دوست می: و گفت

يعنی ديگران رياضت .  دريای عمل غرقه گشتند و من در دريای برغرقه گشتمهرکسی در: و گفت

  . خود ديدند و من عنايت حق ديدم

همه به حق گويند . مردمان علم از مردگان گرفتند و ما از زنده ای علم گرفتيم که هرگز نميرد: و گفت

  . ود، يعنی علم تعليم ظاهرالجرم گفت هيچ چيز بر من دشوارتر از متابعت علم نب. و من از حق گويم

  . نفس را به خدای خواندم اجابت نکرد ترک او کردم و تنها رفتم به حضرت: و گفت

محبت و : چه آوردی؟ گفت: گفتم. دلم را به آسمان بردند، گرد همه ملکوت بگشت و بازآمد: و گفت

  . رضا که پادشاه اين هردو بودند

فتم اگر به کفايت او تو را بس نيست به کفايت هيچ کس تو چون حق را به علم خويش دانستم، گ: و گفت

هرگه که يکی کاهلی کردی به ديگر اندام مشغول شدمی . را بسنده نبود، تا جوارح را در خدمت آوردم

  . تا بايزيد شد

هيچ چيز بدتر از غفلت نديدم و آتش . خواستم تا سخت ترين عقوبتی بر تن خود بدانم که چيست: و گفت
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  .  مردان آن نکند که يک ذره غفلت کنددوزخ با

کنم و اعتقادم در نفس به هر نمازی آن بوده است آه گبرم  و زّنار بخواهم  سالهاست تا نماز می: و گفت

  .بريد

آار زنان از آار ما بهتر آه ايشان در ماهی غسلی آنند از ناپاکی و ما در همه عمر خود : و گفت

  . غسلی نکرديم در پاکی

  . ر در همه عمر از بايزيد اين کلمه درست آيد از هيچ باک ندارداگ: و گفت

يعنی . اگر فردا مرا در عرصات گويند چرا نکردی دوست تر دارم از آنکه گويند چرا کردی: و گفت

هرچه کنم در وی منی من بود و منی شرک است و شرک بدتر از گناه است، مگر طاعتی بر من رود 

  . که من در ميان نباشم

خدای تعالی بر اسرار خلق مطلع است به هر سر که نگرد خالی بيند مگر سر بايزيد که از : فتو گ

  . خود پر بيند

ای بسا کسا که به مانزديک است و از مادور است و ای بسا کسی که از ما دور است و به ما : و گفت

  . نزديک است

! يارب:  توحيد بيدار شدم، گفتمپس از. خواستم از حق تعالی در خواب ديدم که زيادت می: و گفت

  . خواهم بعد از توحيد زيادت نمی

خواهم که تو  آن می: خواهی؟ گفتم چه می! يا بايزيد: حق را به خواب ديدم، مرا گفت: و گفت

  . فرمود که من تو را ام چنانکه تو مرائی. خواهی می

  . ک خود گوی که به من رسيدیتر: گفت. پرسيدم آه  راه به تو چونست. حق را به خواب ديدم: و گفت

  . اگر صفت من در عالم غيب بينند همه هالک شوند. خلق پندارند که من چون ايشان يکی ام: و گفت

  . مثل من چون مثل درياست که آن را نه عمق پديد است نه اول و آخر پيداست: و گفت

  . که عرش چيست؟ گفت منم: و يکی از وی سؤال آرد

  . منم: تکرسی چيست؟ گف: و گفت

  . منم: لوح و قلم چيست؟ گفت: و گفت

  . آن همه منم: گفت. خدای را بندگانند بدل ابراهيم و موسی و عيسی صلوات اهللا عليهم اجمعين: گفتند

  . آن همه منم: گفت. گويند که خدای را بندگان اند بدل جبرائيل و ميکائيل و اسرافيل می: گفتند

هرکه در حق محو شد و به حقيقت هرچه هست رسيد، همه حق ! بلی: بايزيد گفت. مرد خاموش شد

  . واهللا اعلم واحکم. اگر آنکس نبود حق همه را بيند عجب نبود. است
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  معراج شيخ بايزيد قدس اهللا روحه العزيز

  . اين را بياريم و ختم کنيم

تغنا رسانيد و بعد از آنکه مرا از همه موجودات به درجة اس. به چشم يقين در حق نگريستم: شيخ گفت

به نور خود مّنور گردانيد و عجايب اسرار بر من آشکارا کرد، و عظمت هويت خويش بر من پيدا 

نور من در جنب نور حق . من از حق بر خود نگرستم و در اسرار و صفات خويش تامل کردم. آورد

ظلمت بود، عظمت من در جنب عظمت حق عين حقارت گشت، عزت من در جنب عزت حق عين 

باز چون نگاه کردم، بود خود به نور او ديدم، . آنجا همه صفات بود و اينجا همه کدورت. پندار شد

ديده قالبم هرچه يافت . هرچه کردم به قدرت او توانستم کرد. عزت خود از عظمت و عزت او دانستم

 من پنداشته و. به چشم انصاف و حقيقت نظر کردم همه پرستش خود از حق بود، نه از من. از او يافت

  . پرستم بودم که منش می

  بار خدايا اين چيست؟ : گفتم

يعنی مباشر افعال تويی ليکن مقدر و ميسر تو منم تا توفيق من روی . آن همه منم و نه غير من: گفت

پس ديده من از واسطه ديدن او از من ديده بردوخت و نگرش به اصل . ننمايد از طاعت تو چيزی نيايد

يش در آموخت، و مرا ازبود خود ناچيز کرد و به بقای خويش باقی گردانيد و عزيز کار و هويت خو

از حق به حق نگاه . کرد خودی خود بی زحمت وجود من به من نمود، الجرم حق مرا حقيقت بيفزود

آردم و حق را به حقيقت بديدم و آنجا مقام آردم و بياراميدم و گوش کوشش بياآندم و زبان نياز در کام 

 بی آلت، مدتی قرار - مرادی کشيدم و علم کسبی بگذاشتم و زحمت نفس اماره از ميان برداشتم تا

مرا علم ازلی داد و . حق را بر من بخشايش آمد. گرفتم و فضول از راه اصول به دست توفيق برفتم

چون . دمهمه موجودات را به حق بدي. زبانی از لطف خود در کام من نهاد و چشمم از نور خود بيافريد

به زبان لطف با حق مناجات کردم و از علم حق علمی به دست آوردم و به نور او بدو نگريستم، گفت 

ای همه بی همه با همه و بی آلت با آلت گفتم بار خدايا بدين مغرور نشوم و ببود خويش از تو مستغنی 

با تو سخن گويم بهتر که بی تو نشوم، و توبی من مرا باشی به از آنکه من بی تو خود را باشم، و به تو 

  . با نفس خود گويم

  . اکنون شريعت را گوش دار و پای از حد امر و نهی در مگذار تا سعيت به نزد ما مشکور باشد: گفت

از آنجا که مرا دين است و دلم را يقين است تو اگر شکر گويی از خود گويی به از آنکه رهی، : گفتم

  . یواگر مذمت کنی تو از عيب منزه

  از که آموختی؟ : مرا گفت
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  . سايل به داند از مسئول که هم مراد است و هم مريد، و هم مجاب است و هم مجيب: گفتم

چون ضياء سر من بديد، پس دل من ندا از رضای حق بشنيد، و رقم خشنودی بر من کشيد، و مرا 

 بدو زنده ام و از فضل او دانستم که. منور گردانيد و از ظلمت نفس و از کدورات بشريت درگذرانيد

  . بساط شادی در دل افگندم

  . هرچه خواهی بخواه: گفت

تو را خواهم که از فضل فاضلتری و ازکرم بزرگتری و از توبه تو قانع گشتم، چون تو مرا : گفتم

  . باشی منشور فضل و کرم در نوشتم، از خودم بازمدار، و آنچه ما دون توست در پيش من ميار

جويی،  گويی و حقيقت می حق می: واب نداد، پس تاج کرامت بر فرق من نهاد و مرا گفتزمانی مرا ج

  . از آنچه حق ديدی و حق شنيدی

و بروی ثناها . باز من شنيدم. نخست تو شنيدی. اگر ديدم به تو ديدم، و اگر شنيدم به تو شنيدم: گفتم

چون ضعف . ديدم دم و عجايب صنع او میپري الجرم از کبريا مرا بردار تا در ميادين عز او می. گفتم

من بدانست و نياز من بشناخت مرا به قوت خود قوی گردانيد و به زينت خود بياراست و تاج کرامت 

چون مطلع شد که صفات من در صفات او برسيد از . بر سر من نهاد، و درسرای توحيد بر من گشاد

: د و يکتايی پديد آمد، دويی برخاست و گفتحضرت خود مرا نام نهاد و به خودی خود مرا تشريف دا

رضای ما آن است که رضای توست ورضای تو آن است که رضای ماست سخن تو آاليش نپذيرد و 

  . منی تو کس بر تو نگيرد

لمن : از کوره امتحان خالص بيرون آمدم تا گفت. پس مرا زخم غيرت بچشانيد و بازم زنده گردانيد

چون سخن همان . تو را: گفتم. لمن االختيار: گفت. تو را: گفتم. لمن الحکم: گفت. تو را: گفتم. الملک

بود که در بدايت کار شنود خواست که مرا بازنمايد که اگر سبق رحمت من نبودی خلق هرگز 

به نظر قهاری به واسطه جباری به من . نياسودی و اگر محبت نبودی قدرت دمار از همه برآوردی

چون در مستی خويش خود را به همه واديها در انداختم و به آتش .  اثری نديدنيز از من کسی. نگريست

غيرت تن را بر همه بوته ها بگداختم و اسب طلب در فضای صحرا بتاختم، به از نياز صيدی نديدم، و 

ساکن . و سخن به از بی سخن نشنيد م. و روشنتر از خاموشی چراغی نديدم. به از عجز چيزی نيافتم

ظاهر و باطن مرا از علت . ت شدم و صدرة صابری در پوشيدم تا کار به غايت رسيدسرای سکو

. فرجه ای از فرج در سينه ظالمانی من گشاد و مرا از تجريد و توحيد زبانی داد. بشريت خالی ديد 

به . الجرم اکنون زبانم از لطف صمدانی است و دلم از نور ربانی است و چشمم از صنع يزدانی است

چون بدين مقام رسيدم اشارت . چون بدو زنده ام هرگز نميرم. گيرم و به قوت او می. گويم و میمدد ا
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نه از . زبان من زبان توحيد است و روان من روان تجريد است. من ازلی است و عبادت من ابدی است

 خواهد و من گرداند آنچه زبان را او می. گويم تا مذکر باشم گويم تا محدث باشم يا به خود می خود می

که : اکنون چون مرا بزرگ گردانيد مرا گفت. گوينده به حقيقت او است نه منم. در ميان ترجمانی ام

  . خواهند که تو را ببينند خلق می

اگر دوست داری که مرا پيش خلق بيرون آری من تو را خالف . من نخواهم که ايشان را ببينم: گفتم

 خلق تو چون مرا ببيند و در صنع تو نگرند صانع را ديده باشند و مرا به وحدانيت خود بيارای تا. نکنم

  . من در ميان نباشم

پيش خلق من : پس گفت. اين مراد به من داد و تاج کرامت بر سر من نهاد و از مقام بشريتم در گذرانيد

  ! آی

ا بازآريد که او ندايی شنيدم که دوست مر. به قدم دوم از پای درافتادم. يک قدم از حضرت بيرون نهادم

  . بی من نتواند بودن، و جز به من راهی نداند

چون به وحدانيت رسيدم و آن اول لحظت بود که به توحيد نگريستم، سالها در آن وادی به قدم : و گفت

چون از . پريدم در هوای چگونگی می. چشم از يگانگی، بر او از هميشگی. افهام دويدم تا مرغی گشتم

کاسه ای بياشاميدم که . پس سر از وادی ربوبيت برآوردم. به خالق رسيدم: گفتم. ممخلوقات غايب گشت

پس سی هزار سال در فضای وحدانيت او پريدم و سی هزار . هرگز تا ابد ازتشنگی او سيراب نشدم

چون نود هزار سال به سرآمد بايزيد . سال ديگر در الوهيت پريدم و سی هزار سال ديگر در فردانيت

چون نگه کردم . پس چهارهزار بايده بريدم و به نهايت رسيدم.  و من هرچه ديدم همه من بودمرا ديدم

پس چندانی در آن بی نهايتی برفتم که گفتم باالی اين هرگز کسی . خود را ديدم در بدايت درجه انبيا

.  ديدمچون نيک نگه کردم سر خود بر کف پای يکی نبی. نرسيده است و برتر ازين مقام ممکن نيست

پس روح من . پس معلوم شد که نهايت حال اوليا بدايت احوال انبيا است، نهايت انبيا را غايت نيست

برهمه ملکوت بگذشت و بهشت و دوزخ بدو نمودند و به هيچ التفات نکرد و هرچه در پيش او آمد 

 عليه السالم طاقت آن نداشت و به جان هيچ پيغمبر نرسيد، اال که سالم کرد، چون به جان مصطفی

آنجا صدهزار دريای آتشين ديد بی نهايت، و هزار حجاب از نور که اگر به اول دريا قدم . رسيد

نهادمی بسوختمی و خود را به باد بر دادمی تا الجرم از هيبت و دهشت چنان مدهوش گشتم که هيچ 

با آنکه به حق . داشتمهرچند خواستم تا ميخ طناب خيمه محمد رسول اهللا بتوانم ديد زهره ن. نماندم

يعنی هرکس بر قدر خويش به خدای تواند رسيد که حق با همه . رسيدم زهره نداشتم به محمد رسيدن

  . اما محمد در پيششان در حرم خاص است. است
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الجرم تاوادی الاله اال اهللا قطع نکنی به وادی محمد رسول اهللا نتوانی رسيد، و در حقيقت هردو وادی 

پس . ديد و طاقت ديدار بايزيد نداشت آه مريد بوتراب حق را می: ه آن معنی که گفتميکی است چنانک

با منی مرا به تو راه نيست و از خودی خود مرا گذر . هرچه ديدم همه من بودم! الهی: بايزيد گفت

  مرا چه بايد کرد؟ . نيست

ه را به خاک قدم او خالص تو از تويی تو در متابعت دوست ماست محمد عربی ديد: فرمان آمد که

تعجب از قومی دارم که کسی را چندين تعظيم نبوت بود، . اکتحال کن و بر متابعت او مداومت نمای

آنگاه سخن گويد به خالف اين و معنی اين ندانند چنان آه بايزيد را گفتند فردای قيامت خاليق در تحت 

ی که لوای من از لوای محمد زيادت است به خدايی خدا: گفت. لوای محمد عليه الصلوة و السالم باشند

يعنی چون منی را نه در آسمان مثل يابند و نه در زمين . که پيغامبران و خاليق در تحت لوای من باشند

صفات من در غيبت است، و آنکه در سراپرده غيب است از او سخن گفتن جهل محض . صفتی دانند

چگونه اين کس، اين کس بود؟ بل که اين کس چون کسی چنين بود، . است و سراسر همه غيبت است

  . را زبان حق بود و گوينده نيز حق

تا الجرم حق بر زبان بايزيد سخنی گويد . آن که نطق او بی ينطبق و بی يسمع و بی يبصر بود: و گفت

  ! بلی. لوائی اعظم من لواء محمد: و آن، آن بود که

  مناجاة شيخ بايزيد قدس اهللا روحه العزيز 

تا کی ميان من و تومن و تويی بود؟ منی از ميان بردار تا منيت من ! بارخدايا. د را مناجاتی استبايزي

  . به تو باشد، تا من هيچ نباشم

  . تا با توام بيشتر از همه ام و تا با خودم کمتر از همه ام!الهی: و گفت

  . دمرا فقر و فاقه به تو رسانيد و لطف تو آن را زايل نگرداني!الهی: و گفت

اگر مر از اهل چيزی خواهی . بايد بايد، و عالمی نمی بايد، و قرايی نمی مرا زاهدی نمی!الهی: و گفت

ناز به تو کنم و ! الهی. گردانيد از اهل شمه ای از اسرار خود گردان، وبه درجه دوستان خود برسان

رين است روش افهام تو چه نيکوست واقعات الهام تو برخطرات دلها، و چه شي! الهی. ازتوبه تو رسم

. در راه غيبها، و چه عظيم است حالتی که خلق کشف نتوانند کرد، و زبان وصف آن دوست دارم

ونداند و اين قصه به سرنيامد و گفت الهی عجب نيست از آنكه من ترا  من بنده عاجز و ضعيف 

  . عجب آنکه تو مرا دوست داری و تو خداوندی و پادشاه و مستغنی. محتاج

  . ترسم اکنون به تو چنين شادم چگونه شادمان نباشم اگر ايمن گردم که می!خدايا : گفتو 

هربار که بازآمدی زناری بربستی و باز . نقل است که بايزيد هفتاد بار به حضرت عزت قرب يافت
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عمرش چون به آخر آمد درمحراب شد، و زناری بربست، و پوستينی داشت باژگونه در پوشيد . بريدی

فروشم و نماز همه شب عرضه  رياضت همه عمر نمی!الهی: ه باژگونه برسرنهاد، و گفتو کال

و اوقات و مناجات و قربت بازنمی . شمرم گويم، و ختمهای قرآن نمی کنم، و روزه همه عمر نمی نمی

ت دهم نه از تفاخر و اعتماد اس دانی که به هيچ بازنمی نگرم، و اين که به زبان شرح می تو می. گويم

آن . بينم دهم که از هرچه کرده ام ننگ دارم و اين خلعتم تو داده ای که خود را چنين می بل که شرح می

ترکمانی ام هفتاد ساله، موی در . همان انگار که نيست. آن همه هيچ است. دارم همه هيچ ننگ می

آموزم،   گفتن اکنون میاهللا اهللا. گويم از بيابان اکنون برمی آيم و تنگری تنگری می. گبری سفيد کرده

گردانم کار توب به  زنم، زبان به شهادت اکنون می برم، قدم در دايره اسالم اکنون می زنار اکنون می

من هرچه کردم هبا انگاشتم تو نيز هرچه . قبول تو به طاعت نه و رد توبه معصيت نه. علت نيست

 معصيت را از من فروشوی که من ديدی از من که بسند حضرت تو نبود خط عفو بر وی کش، و گرد

  . گرد پندار طاعت فروشستم

! يارب : گفت پس و گفت در حالت نزع همان اهللا می. نقل است که شيخ در ابتدا اهللا اهللا بسيار گفتی

ندانم تا حضور . رود از طاعت تو غافل ام هرگز تو را ياد نکردم، مگر به غفلت، و اکنون که جان می

  . کی خواهد بود

به خواب ديدم : گفت. آن شب که او وفات کرد بوموسی حاضر نبود. ر ذکر و حضور جان بدادپس د

شيخ . بامداد روانه شدم تا با شيخ بگويم. تعجب کردم. بردم که عرش را بر فرق سرنهاده بودم و می

 چون جنازه برداشتندمن جهد کردم تا گوشه. وفات کرده بود و خلق بی قياس از اطراف آمده بودند

. رفتم رسيد، بی صبر شدم، در زير جنازه رفتم، و بر سر گرفتم و می جنازه به من دهند البته به من نمی

اينک تعبير آن خواب که دوش ! يا بوموسی: شيخ را ديدم که گفت. و مرا آن خواب فراموش شده بود

  . ديدی که عرش بر سرگرفته بودی آن عرش اين جنازه بايزيد است

  از منکر و نکير چون رستی؟ : گفت. ی شيخ را به خواب ديدنقل است که مريد

شما را ازين سوال مقصودی برنيايد، به جهت آنکه اگر : چون آن عزيزان از من سؤال آردند: گفت

لکن بازگرديد و از وی پرسيد که من او را کيم؟ آنچه . گويم خدای من اوست اين سخن از من هيچ نبود

  . دبار گويم خداوندم اوست تا او مرا بنده خود نداند فايده نبوداو گويد آن بود که اگر من ص

: ای بايزيد چه آوردی؟ گفتم: از من پرسيد: خدای با تو چه کرد؟ گفت: گفت. بزرگی او را به خواب ديد

آه حضرت عزت ترا بشايد با اين همه شرك نيز نياوردم حق تعالی فرمود . چيزی نياوردم! خداوند را 

  . آن شب شير شرک نبود. نوال ليلةاللب
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يعنی جز از . حق تعالی با من بدين قدر عتاب فرمود. شبی شير خورده بودم و شکمم به درد آمد: گفت

  . من چيزی ديگر بر کار است

چون از . مادر علی که زن احمد خضرويه بود به زيارت شيخ آمد. نقل است که شيخ را دفن کردند

  ه شيخ بايزيد که بود؟ دانيد ک می: زيارت او بازگشت گفت

  . تو به دانی: گفتند

شبی در طواف کعبه بودم، ساعتی بنشستم، در خواب شدم، چنان ديدم که مرا بر اسمان بردند و : گفت

تا زير عرش بديدم و آنجا که زير عرش بود بيابانی ديدم که پهنا و باالی آن پديد نبود و همه بيابان گل 

  . نوشته بود که ابويزيد ولیبر هر برگ گلی . و رياحين بود

مردمان در دريايی بی : گفت. مرا وصيتی کن: گفتم. شيخ را به خواب ديدم: نقل است که بزرگی گفت

جهد کن تا در اين کشتی نشينی و تن مسکين را از اين دريا . دوری از ايشان کشتی است. نهايت اند

  . برهانی

در آسايش برخود ببستن و در : ف چيست؟ گفتتصو: گفت. نقل است که کسی شيخ را به خواب ديد

  . پس زانوی محنت نشستن

اين جايی : ساعتی بايستاد، چون بازمی گشت گفت. و چون شيخ ابوسعيد ابوالخير به زيارت شيخ آمد

  . رحمةاهللا عليه و اهللا اعلم واحکم. است که هرکه چيزی گم کرده باشد در عالم اينجا بازيابد

  

  حمة اهللا عليه ذکر عبداهللا مبارک ر

آن امير قلم و . آن زين زمان، آن رکن امان، آن امام شريعت و طريقت، آن ذوالجهادين، به حقيقت

در علم و شجاعت خود نظير . او را شهنشاه علما گفته اند.  رحمة اهللا عليه-بالرک عبداهللا مبارک 

و در فنون علوم احوالی . نداشت، و از محتشمان اصحاب طريقت بود، و از محترمان ارباب شريعت

پسنديده داشت، و مشايخ بزرگ را ديده بود، و با همه صحبت داشته و مقبول همه بود، و او را 

  . تعال يا رجل المشرق: آمد سفيان ثوری گفت روزی می. تصانيف مشهور است، و کرامات مذکور

  . والمغرب و ما بينهما: گفت. فضيل حاضر بود

 ستايش او چون توان کرد؟ ابتدای توبه او آن بود که بر کنيزکی فتنه شد و کسی را که فضيل فضل نهد

به انتظار او همه . چنانكه قرار نداشت شبی در زمستان در زير ديوار خانه معشوق تا بامداد بايستاد

چون روز شد دانست که همه . چون بانگ نماز گفتند، پنداشت که بانگ خفتن است. باريد شب برف می

که شبی چنين مبارک ! شرمت باد ای پسر مبارک: با خود گفت. حال معشوق بوده استشب مستغرق 
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  . تا روز به جهت هوای خود برپای بودی و اگر امام در نماز سورتی درازتر خواند ديوانه گردی

در حال دردی به دل او فرود آمد و توبه کرد و به عبادت شد تا به درجه ای رسيد که مادرش روزی 

، او را ديد خفته در سايه گلبنی و ماری شاخی نرگس در دهن گرفته و مگس از وی در باغ شد

  . راند می

پس به مکه رفت و مدتی مجاور . بود آنگه از مرو رحلت کرد و در بغداد مدتی در صحبت مشايخ می

ز و در آن وقت يک نيمه ا. اهل مرو بدو توال کردند، و درس و مجالس نهادند. باز به مرو آمد. شد

همجنانکه امروز او را و را رضی . خاليق متابع حديث بودند و يک نيمه به علم فقه مشغول بودندی

به حکم موافقتش با هريکی از ايشان و هردو فريق در وی دعوی کردندی وا و آنجا دو . الفريقين گويند

  . شدپس به حجاز رفت و مجاور . يکی به جهت اهل حديث، و يکی برای اهل فقه: رباط کرد

نقل است که يک سال حج کردی و يک سال غزو کردی و يک سال تجارت کردی و منفعت خويش 

هرکه بيشتر خوردی به . براصحاب تفرقه کردی و درويشان را خرما دادی و استخوان خرما بشمردی

  . هراستخوانی درمی بدادی

  گريی؟  چرا می: گفتند. يستنقل است که وقتی با بدخويی همراه شد، چون از وی جدا شد، عبداهللا بگر

  . آن خوی بد همچنان با وی برفت و از ما جدا شد و خوی بد از وی جدا نشد. آن بيچاره برفت: گفت

ما ! ای درويش: نقل است که يکبار در باديه ميرفت و بر اشتری نشسته بود و به درويشی رسيد، گفت

  ليد؟ رويد که طفي شما کجا می. ما را خوانده اند. توانگرانيم

اگر شما را به خانه خويش خواند مارا به . ميزبان چون کريم بود طفيلی را بهتر دارد: درويش گفت

  . خود خواند

  . از ما توانگران وام خواست: عبداهللا گفت

  . اگر از شما وام خواست برای ما خواست: درويش گفت

  . گويی راست می: عبداهللا شرم زده شد و گفت

به نماز . ا حدی بود که يکبار در منزلی فرود آمده بود و اسبی گرانمايه داشتنقل است که در تقوی ت

اسب را همانجا بگذاشت و پياده برفت و گفت وی کشت سلطانيان . اسب در زرع شد. مشغول شد

  . و وقتی از مرو به شام رفت، به جهت قلمی که خواسته بود و باز نداده، تا باز رسانيد. خورده است

  . بايد بخواه هرچه می. آيد نابينايی گفتند که عبداهللا مبارک می. گذشت روزی مینقل است که 

  ! توقف کن يا عبداهللا: نابينا گفت

  . دعا کن تا حق تعالی چشم مرا بازدهد: گفت. عبداهللا بايستاد
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  . در حال بينا شد. عبداهللا سر در پيش انداخت و دعا کرد

اگر آنجا نيم : سوخت، و گفت را شد و از آروزی حج مینقل است که روزی در دهه ذی الحجه به صح

باری بر فوت اين حسرتی بخورم، و اعمال ايشان به جای آرم که هرکه متابعت ايشان کند در آن اعمال 

  . که موی بازنکند و ناخن نچيند او را از ثواب حاجيان نصيب بود

مگر آروزی حج ! يا عبداهللا: ته، گفتدر آن ميان پيرزنی بيامد، پشت دوتاه شده، عصايی در دست گرف

  داری؟ 

  . آری: گفت

  . با من همراه شو تا تو را به عرفات برسانم. مرا از برای تو فرستاده اند! ای عبداهللا: پس گفت

  از مرو چون مرا به عرفات رساند؟ . با خود گفتم که سه روز ديگر مانده است: عبداهللا گفت

نت در سنجاب گزارده باشد و فريضه بر لب جيحون و آفتاب کسی که نماز بامداد س: پيرزن گفت

  . برآمدن به مرو با او همراهی توان کرد

  . بسم اهللا: گفتم

رسيدم  به هر آب که می. پای در راه نهادم و به چند آب عظيم بگذشتم که به کشتی دشوار توان گذشت

 آب ديدمی، تا مرا به عرفات چون چشم برهم نهادمی خود را از آن نيمه. مرا گفتی چشم برهم نه

چون حج بگزارديم و از طواف و سعی و عمره فارغ شديم و طواف وداع آورديم، پيرزن . رسانيد

  . بيا که مرا پسری است، که چند گاهست تا به رياضت در غاری نشسته است تا او را ببينم: گفت

ا ديد در پای مادر افتاد و روی چون مادر ر. چون آنجا رفتيم جوانی ديدم زردروی و ضعيف و نورانی

دانم که نيامده ای اما خدايت فرستاده است که مرا وقت رفتن نزديک : در کف پای او می ماليد و گفت

  . آمده ای که مرا تجهيز کنی. است

  . اينجا مقام کن تا او را دفن کنی! ياعبداهللا: پيرزن گفت

من هيچ کار : - آن پيرزن که - از آن گفت بعد. پس در حال آن جوان وفات کرد و اورا دفن کرديم

. سال ديگر چون بازآيی و مرا نبينی. تو ای عبداهللا برو. باقی عمر بر سر خاک او خواهم بود. ندارم

  مرا در اين موسم به دعا ياد دار، 

به خواب ديد . ساعتی در خواب شد. يک سال از حج فارغ شده بود. نقل است که عبداهللا در حرم بود

  امسال چند خلق آمده اند؟ : يکی از ديگری پرسيد. و فرشته از آسمان فرود آمدندکه د

  حج چند کس قبول کردند؟ : گفت. ششصد هزار: يکی گفت

  . از آن هيچکس قبول نکردند: گفت
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اين همه خاليق که از اطراف و اکناف جهان . چون اين بشنيدم اضطرابی در من پديد آمد: عبداهللا گفت

 و تعصب من کل فج عميق از راههای دور آمده و بيابانها قطع کرده، اين همه ضايع با چندين رنج

  گردد؟

در دمشق کفشگری نام او علی بن موفق است او به حج نيامده است اما حج او : پس آن فرشته گفت

  . قبول است و همه را بدو بخشيدند، و اين جمله در کار او کردند

پس به . به دمشق بايد شد و آن شخص را زيارت بايد کرد: ، و گفتمچون اين بشنيد م از خواب درآمدم

  نام تو چيست؟: گفتم. شخصی بيرون آمد. دمشق شدم و خانه آن شخص را طلب کردم و آواز دادم

  . علی بن موفق: گفت

  . مرا با تو سخنی است: گفتم

  . بگوی: گفت

  تو چه کار کنی؟ : گفتم

  . کنم پاره دوزی می: گتف

  گفت نام تو چيست؟ : بگفتم. قعه با اوآن وا: پس

  . عبداهللا مبارک: گفتم

  . مرا از کار خود خبر ده: چون بهوش آمد گفتم. نعره ای بزد و بيفتاد و از هوش شد

امسال قصد . سی سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پاره دوزی سيصد و پنجاه درم جمع کردم: گفت

از همسايه بوی طعامی .  که در خانه است حامله بود، مگرروزی سرپوشيده ای. حج کردم تا بروم

. آن حال خبر دادم. به در خانه همسايه. من رفتم. برو و پاره ای بيار از آن طعام: مرا گفت. آمد می

امروز خری . بدانکه سه شبانروز بود که اطفال من هيچ نخورده بودند: همسايه گريستن گرفت و گفت

ا کردم و طعام ساختم، بر شما حالل نباشد، چون اين بشنيدم آتش در جان من بار از وی جد. مرده ديدم

  . نفقه اطفال کن که حج ما اين است: گفتم. آن سيصد و پنجاه درم برداشتم و بدو دادم. افتاد

  . صدق الملک فی الرويا و صدق الملك فی الحکم و القضا: عبداهللا گفت

کند و سيم به تو  اين غالم نباشی می: يکی عبداهللا را گفت. نقل است که عبداهللا مکاتب غالمی داشت

  . دهد می

رفت تا به گورستانی شد، و سر گوری باز کرد، و در آنجا  شبی بر عقب او می. عبداهللا غمگين شد

غالم را ديد . ديد تا آهسته به نزديک غالم شد عبداهللا از دور آن را می. در نماز ايستاد. محرابی بود

عبداهللا چون آن بديد . کرد ماليد و زاری می ه و غلی بر گردن نهاده و روی در خاک میپالسی پوشيد
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آهسته باز پس آمد و گريان شد و در گوشه ای بنشست و غالم تا صبح در آنجا بماند پس بازآمد و 

 روز آمد و خداوند مجازی از من! الهی: سرگور بپوشانيد و در مسجد شد و نماز بامداد بگزارد و گفت

  . بده از آنجا که تو دانی. مايه مفلسان تويی. درم خواهد

برخاست و . عبداهللا را طاقت نماند. در حال نوری از هوا پديد آمد و يک درم سيم بردست غالم نشست

خواجه تو بوده . گفت که هزار جان فدای چنين غالم باد بوسيد و می سر غالم را در کنار گرفت و می

  . ای نه من

چون پرده من دريده شد و راز من آشکارا گشت، دردنيا مرا ! الهی: ن حال بديد گفتغالم چون آ

  . به عزت خود که مرا فتنه نگردانی و جان من برداری. راحت نماند

عبداهللا اسباب تجهيز و تکفين او راست کرد، و او را با . هنوز سرش در کنار عبداهللا بود که جان بداد

همان شب سيد عالم را به خواب ديد و ابراهيم خليل را، عليه . کردهمان پالس در همان گور دفن 

  يا عبداهللا چرا آن دوست ما را با پالس دفن کردی؟ : گفتند. السالم، که آمدند هر يکی بربراقی نشسته

ای : علوی بچه ای گفت. رفت نقل است که عبداهللا روزی با کوکبه تمام از مجلس بيرون آمده بود و می

اين چه کار و بار است که تو را از دست برمی آيد که من که فرزند محمد رسول اهللا ام هندو زاده 

  روی؟  زنم تا قوتی به دست آرم و تو با چندين کوکبه می روزی چندين درفش می

  . کنی کنم که جد تو کرده است و فرموده است، و تو آن نمی از بهر آنکه من آن می: عبداهللا گفت

تو را بدزدی بود و مرا بذری، و بذر تو مصطفی بود ! آری ای سيده زاده: ن گفتو نيز گويند که چني

از وی دنيا ميراث . صلی اهللا عليه و علی آله و سلم از وی علم ميراث ماند، و بذر من از اهل دنيا بود

  . من ميراث بذر تو گرفتم و به برکت آن عزيز شدم و تو ميراث پدر من گرفتی و بدان خوار شدی. ماند

  سبب تغير چيست؟ ! يا رسول اهللا: متغير شده گفت. آن شب عبداهللا پيغمبر را، عليه السالم، به خواب ديد

  . نشانی آری، نکته ای برفرزند ما می: گفت

علوی بچه همان شب . عبداهللا بيدار شد و عزم آن کرد که آن علوی زاده طلب کند، و عذر او بخواهد

  . اگر تو چنان بودتی که بايستی، او تو را آن نتوانستی گفت: پيغمبر را بخواب ديد که گفت

در راه به هم رسيدند و ماجرا در ميان . علوی چون بيدار شد عزم خدمت عبداهللا کرد که عذر خواهد

  . نهادند و توبه کردند

 ديگر: روزی بيرون آمد و گفت. آمد نقل است که سهل بن عبداهللا مروزی همه روز به درس عبداهللا می

! سهل من، سهل من: به درس تو نخواهم آمد که کنيزکان تو بر بام آمدند و مرا به خود خواندند و گفتند

  چرا ايشان را ادب نکنی؟ 
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  . حاضر باشيد تا نماز بر سهل بکنيد: عبداهللا با اصحاب خود گفت

  تو را چون معلوم شد؟ ! يا شيخ: پس گفتند. بر وی نماز کردند. در حال سهل وفات کرد

  . خواندند و من هيچ کنيزک ندارم آن حوران خلد بودند که او را می: گفت

راهبی ديدم از مجاهده ضعيف شده، و از : از عجايب چه ديد ی؟ گفت: نقل است که از وی پرسيدند

من : اگر او را بدانی راه بدو هم بدانی، و گفت: خوف دوتا شده، پرسيدم که راه به خدای چيست؟ گفت

يعنی . شناسی گردی در آنکه او را می شناسم وتو عاصی می ترسم آن را که وی را نمی میبت پرستم و 

بينم و کفر جهل اقتضا کند و خود را از خوف گداخته  معرفت خوف اقتضا کند و تو را خوف نمی

  . سخن او مرا پند شد و از بسيار ناکردنی باز داشت. بينم می

در آنجا خلقی بسيار ديدم جمع شده و . ر گوشه ای از بالد روميکبار به غزا بودم، د: نقل است که گفت

سخت زن و گرم . يکی را بر عقابين کشيده و گفتند اگر يک ذره تقصير کنی خصمت بت بزرگ بادا

. کنی خوری و آه نمی پرسيدم کاری بدين سختی می. کرد و آن بيچاره در رنجی تمام بود و آ نمی. زن

سنگين از من در وجود آمده است و درملت ما سنتی است که تاکسی جرمی عظيم : سبب چيست؟ گفت

بدانکه من در ميان . نمايی اکنون تو مسلمان می. از هرچه هست پاک نشود، نام بت مهين بر زبان نيارد

  . اين جزای آن است. دو پله ترا  نام بت مهين برده ام

اسد او را ياد نتوان کرد که من عرف اهللا باری در ملت ما اين است که هر که او را بشن: عبداهللا گفت

  . کل لسانه

وقت نماز درآمد، از کافر مهلت خواست . کرد با کافری جنگ می. نقل است که يکبار به غزا رفته بود

: چون رو به بت آورد عبداهللا گفت. چون وقت نماز کافر درآمد، مهلت خواست تا نماز کند. و نماز کرد

  . اين ساعت بر وی ظفر يافتم

. اوفوبالعهد ان العهد کان مسووال! يا عبداهللا: آوازی شنيد که. با تيغ کشيده به سر او رفت تا او را بکشد

  . از وفای عهد خواهند پرسيد

  تو را چه افتاد؟ : گفت. عبداهللا را ديد با تيغی کشيده و گريان. کافر سربرداشت. عبداهللا بگريست

  . ن عتابی چنين رفتعبداهللا حال بگفت که از برای تو با م

ناجوانمردی بود که در چنين خدای عاصی و طاغی بود که با دوست از برای : گفت. کافر نعره بزد

  . دشمن عتاب کند

  . درحال مسلمان شد و عزيزی گشت در راه دين

ناگاه بيهوش شد و . در مکه جوانی ديدم صاحب جمال، که قصد کرد در کعبه رود: نقل است که گفت
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. تو را چه حال افتاد؟ گفت من ترسا بودم! ای جوان: گفتم. جوان شهادت آورد. پيش او رفتم. بيفتاد

تدخل بيت الحبيب : هاتفی آواز داد. خواستم تا به تلبيس خود را در کعبه اندازم، تا جمال کعبه را بينم

  . روا داری که در خانه دوست آيی و دل پر از دشمنی دوست. وفی قلبک معادات الحبيب

. لرزيد غالمی ديد با پيراهن تنها که از سرما می. نقل است که زمستانی بود در بازار نيشابور می رفت

  . گفت چرا با خواجه نگويی که از برای تو جبه ای سازد

  . بيند داند و می چه گويم؟ او خود می: گفت

  .  غالم آموزيدطريقت از اين: پس گفت. نعره ای بزدو بيهوش بيفتاد. عبداهللا را وقت خوش شد

  . نقل است که عبداهللا را وقتی مصيبتی رسيد خلقی به تعزيت او رفتند

خردمند آن بود که چون مصيبتی به وی رسد، روز نخست آن کند که : گبری نيز برفت و با عبداهللا گفت

  . پس از سه روز خواهد کرد

  . اين سخن بنويسيد که حکمت است: عبداهللا گفت

  کدام خصلت در آدمی نافعتر؟ : سيدندنقل است که از او پر

  . عقلی وافر: گفت

  اگر نبود؟ : گفتند

  . حسن ادب: گفت

  . اگر نبود: گفتند

  . برادری مشفق که با او مشورتی کند: گفت

  اگر نبود؟: گفتند

  . خاموشی دايم: گفت

  اگر نبود؟ : گفتند

  . مرگ در حال: گفت

در سنتها پديد آيد و هرکه سنتها آسان گيرد او را از هرکه راه ادب آسان گيرد خلل : نقل است که گفت

فرايض محروم گردانند، و هرکه فرايض آسان گيرد از معرفتش محروم گردانند، و هرکه از معرفت 

  . محروم بود دانی که، که بود

  . چون درويشان دنيا اين باشند منزلت درويشان حق چگونه باشد: و گفت

  . يعنی دايما طالب بود که هرکه بايستاد مقام خود پديد کرد.  نشوددل دوستان حق هرگز ساکن: و گفت

  . ما به اندکی ادب نيازمندتريم از بسياری علم: و گفت
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  . طلبيم که مردمان اديب رفتند ادب اکنون می: و گفت

  . مردمان سخن بسيار گفته اند در ادب، و نزديک من ادب شناختن نفس است: و گفت

  .  آنچه در دست مردمان است فاضلتر از بذل کردن از آنچه در دست توستسخاوت کردن از: و گفت

هرکه يک درم به خداوند باز دهد دوست تر دارم از آنکه صدهزار درم صدقه کند، و هرکه : و گفت

  . پشيزی از حرام بگيرد متوکل نبود

  . تو توکل داندتوکل آن است که خدای از . توکل آن نيست که تو از نفس خويش توکل بينی: و گفت

  . کسب کردن مانع نبود از تفويض و توکل، اگر اين هردو عادت نبود در کسب: و گفت

اگر کسی با قوتش کسبی کند شايد تا اگر بيمار شود نفقه کند، و اگر بميرد هم از مال وی کفن : و گفت

  . بودش

  . هيچ چيز نيست در آدمی که ذل کسب نکشيده است: و گفت

  . ندی به از مروت دادنمروت خرس: و گفت

  . زهدايمنی بود بر خدای يا دوستی درويشی: و گفت

  . هرکه طعم بندگی کردن نچشيد او را هرگز ذوق نبود: و گفت

کسی که او را عيال و فرزندان بود ايشان در صلح بدارد و به شب از خواب بيدار شود : و گفت

  .  او از غزو فاضلتر بودکودکان را برهنه بيند، جامه بر ايشان افگند، آن عمل

  . هرکه قدر او به نزد خلق بزرگتر بود او خود رابايد که در نفس خويش حقيرتر بيند: و گفت

  داروی دل چيست؟ : گفتند

  . از مردمان دور بودن: گفت

  . بر توانگران تکبر کردن و بر درويشان متواضع بودن از تواضع بود: و گفت

 دنيا باالی توست بر وی تکبر کنی و با آنکه فروتر است تواضع تواضع آن بود که هرکه در: و گفت

  . کنی

رجاء اصلی آن است که از خوف پديد آيد، و خوف اصلی آن است که از صدق اعمال پديد آيد : و گفت

و صدق اعمال از تصديق پديد آيد و هررجا که در مقدمه آن خوف نبود زود بود که آنکس ايمن گردد و 

  . ساکن شود

  . آنچه خوف انگيزد تا در دل قرار گيرد دوام مراقبت بود در نهان وآشکارا: تو گف

اگر من غيبت کنم مادر وپدر خود را غيبت کنم که : گفت. رفت نقل است که پيش او حديث غيبت می

  . ايشان به احسان من اوليترند
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از . و گفت گناهی کرده ام. نقل است که روزی جوانی بيامد و در پای عبداهللا افتاد و زار زار بگريست

  : توانم گفت شرم نمی

  بگوی تا چه کرده ای؟ : عبداهللا گفت

  . زنا کرده ام: گفت

  . ترسيدم که مگر غيبت کرده ای: گفت

  . خدای را نگاه دار: و مردی گفت که او مرا وصيت کرد و گفت

  تفسير اين چيست؟ : گفتم

  . بينی هميشه چنان باش که گويی خدای را می: گفت

وقتی اورا مهمانی آمدهرچه داشت خرج کرد و . نقل است که در حال حيات همه مال به درويشان داد

زنی که در اين معنی با : گفت. زن با وی به خصومت بيرون آمد. مهمانان فرستادگان خدای اند: گفت

  . من خصومت کند نشايد

تری از مهترزادگان به مجلس وی خداوندتعالی چنان حکم کرد تا دخ. بين وی بداد و طالق دادش داد

پدر پنجاه . از پدر درخواست که مرا به زنی به وی ده. به خانه رفت. درآمد و سخن وی خوش آمدش

به خواب نمودندش که زنی را از بهر ما طالق . هزار دينار به دختر داد و دختری به زنی به وی داد

  . اينکه عوض تا بدانی که کسی بر ما زيان نکند. دادی

! ای شيخ: گفت. مريدی بربالين او بود. چون وقت وفاتش نزديک شد، همه مال خود را به درويشان داد

  تدبير چه کرده ای؟ . ايشان را چيزی بگذار. کنی سه دخترک داری و ديه از دنيا فراز می

کسی که سازنده . کارساز اهل صالح اوست. من حديث ايشان گفته ام و هو بتولی الصالحين: گفت

  . ارش بود به از آنکه عبداهللا مبارک بودک

سفيان ثوری را به . لمثل هذا فليعمل العاملون: گفت خنديد و می پس در وقت مرگ چشمها باز کرد و می

  خدای با تو چه کرد؟ : گفتند. خواب ديدند

  . رحمت کرد: گفت

  گفتند حال عبداهللا مبارک چيست؟ 

  . رحمةاهللا عليه. رود حضرت میاو از آن جمله است که روی دوبار به : گفت

  

  ذکر سفيان ثوری قدس اهللا روحه 

آن تاج دين و ديانت، آن شمع زهد و هدايت، آن علما را شيخ و پادشاه، آن قدما را حاجب درگاه، آن 
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او را اميرالمومنين . قطب حرکت دوری، امام عالم سفيان ثوری، رحمةاهللا عليه، از بزرگان دين بود

فت ناکرده، و مقتدای به حق بود و صاحب قبول و در علم ظاهر و باطن نظير گفتندی، هرگز خال

نداشت و از مجتهدان پنج گانه بود و در ورع و تقوی به نهايت رسيده بود و ادب و تواضع به غايت 

  . داشت و بسيار مشايخ و کبار ديده بود و از اول کار تا به آخر از آنچه بود ذره ای برنگشت

مرا : ابراهيم گفت. در حال بيامد. بيا تا سماع حديث کنيم: ست که ابراهيم او را بخواند کهچنانکه نقل ا

  . و از مادر در ورع پديد آمده بود. بايست که تا خلق او بيازمايم می

. چنانکه نقل است که يک روز مادرش بر بام رفته بود و از بام همسايه انگشتی ترشی در دهان کرد

  . ر زد که مادر را در خاطر آمد تا برفت و حاللی خواستچندان سر برشکم ماد

  . و ابتدای حال او آن بود که يک روز به غفلت پای چپ در مسجد نهاد

  ! آوازی شنيد که يا ثور

ثوری از آن سبب گفتند چون آن آواز شنيد هوش از وی برفت، چون بهوش بازآمد محاسن خود 

چون پای به ادب در مسجد ننهادی نامت از جريده : فتگ زد و می بگرفت و تپانچه بر روی خود می

  ! نهی هوش دار تا قدم چگونه می. انسان محو کردند

بنگر تا چه عنايت بود در حق کسی که گامی ! يا ثور: آواز آمد که. نقل است که پای در کشتزاری نهاد

و : ه تواند گفتچون به ظاهر بدين قدر بگيرندش سخن باطن او ک. بر خالف سنت برنتواند داشت

  . بيست سال بردوام به شب هيچ نخفت

هرگز از حديث پيغمبر صلی اهللا عليه و سلم نشنيدم که نه آن را به کار بستم، و : نقل است که گفت

  . حديث بدهيد. حديث زکوة! گفتی ای اصحاب

  حديث را زکوة چيست؟ : گفتند

  . گفت آنکه از دويست حديث به پنج حديث کار کنيد

اين : سفيان گفت. کرد کرد و در نماز با محاسن حرکتی می ت که خليفه عهد پيش او نماز مینقل اس

  . چنين نمازی نماز نبود و اين نماز را فردا در عرصات چون رگويی پليد به رويت باززنند

  . آهسته تر گوی: خليفه گفت

  . اگر من از چنين مهمی دست بدارم در حال بولم خون شود: گفت

فرمود که داری فرو برند واو را بردار کنند، تا دگر هيچ کس پيش من .  از وی در دل گرفتخليفه آن 

  . دليری نکند

زدند سفيان سر بر کنار بزرگی نهاده بود و پای در کنار سفيان بن عيينه نهاده بود و  آن روز که دار می
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  . اين دو بزرگ را اين حال معلوم شد. در خواب شد ه

  . و را خبر نکنيم از اين حالا: بايکديگر گفتند

  چيست حال؟ : گفت. او خود بيدار بود

. مرا در جان خويش چندين آويزش نيست: سفيان گفت. ايشان حال بازگفتند ودلتنگی بسيار می نمودند

  . ولکن حق کارهای دنيا ببايد گزارد

  . بگير ايشان را گرفتنی عظيم! بارخدايا: گفت. پس آب در چشم آورد

طراقی در . ين دعا گفت در حال خليفه بر تخت بود و ارکان دولت بر حواشی نشسته بودندهمين که ا

دعايی بدين : آن سرای افتاد و خليفه با ارآان دولت به يکبار بر زمين فروشدند و آن دو بزرگ گفتند

  مستجابی و بدين تعجيلی؟ 

  . ما آب روی خود بدين درگاه نبرده ايم! آری: سفيان گفت

که خليفه ديگر بنشست، معتقد سفيان بود چنان افتاد آه سفيان بيمار شد خليفه طبيبی ترسا نقل است 

اين : چون قاروره او بديد گفت. پيش سفيان فرستاد تا معالجت کند. سخت استاد و حاذق. داشت

پس آن طبيب . آيد مردياست که از خوف خدای چگر او خون شده است و پاره پاره از مثانه بيرون می

  .رسا گفت در دينی آه چنين مردی بود آن دين باطل نبودت

فرستم، خود طبيب را پيش طبيب  پنداشتم که بيمار به بالين طبيب می: خليفه گفت. در حال مسلمان شد

  . می فرستادم

تو را هنوز وقت ! ای امام مسلمانان: گفتند. نقل است که سفيان را در حال جوانی پشت گوژ شده بود

  . اين نيست

مرا استادی : گفت. او جواب نداد، از آنکه او را از ذکر حق پروای خلق نبودی، تا روزی الحاح کردند

چون عمرش به آخر رسيد و کشتی عمرش . آموختم بود و مردی سخت بزرگ بود و من از وی علم می

ای : ناگاه چشم باز کرد و مرا گفت. به گرداب اجل فروخواست شد، من بر بالين او نشسته بود م

نماييم و به درگاه حق  کنند؟ پنجاه سال است که تا خلق را راه راست می بينی که با ما چه می می! سفيان

سه استاد را خدمت : شايی و گويند که گفت رانند و ميگويند برو که مارا نمی اکنون مرا می. خوانيم می

ديگر تمجس ثالث تنصر . ت کردکردم و علم آموختم چون کار يکی به آخر رسيد جهود شد و در آن وفا

  . از آن ترس طراقی از پشت من بيامد و پشتم شکسته شد

بستان که پدرم دوست تو بود واو مريد تو بود و : نقل است که يکی دو بدرة زر پيش او فرستاد و گفت

  . اين وجهی حالل است و از ميراث او پيش تو آوردم
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  . ه دوستی من با پدرت از بهر خدای بودبگوی ک: به دست پسر داد و باز فرستاد و گفت

بينی که عيال دارم و هيچ  دل تو مگر از سنگ است؟ می! ای پدر: چون بازآمدم گفتم: پسر سفيان گفت

  کنی؟  ندارم؟ بر من رحم نمی

بايد که بخوری و من دوستی خدای به دوستی دنيا نفروشم که به قيامت  تو را می! ای پسر: سفيان گفت

  . درمانم

سفيان . من از تو هرگز حديث نشنيده ام: گفت. ل استکه هديه ای پيش سفيان آوردند و قبول نکردنق

ترسم که به سبب مال تو دل من بر او مشفق تر شود از ديگران، واين ميل . برادرت شنيده است: گفت

  . بود

  مانم بگيرمی گفتی دانمی که در نمی. و هرگز از کسی چيزی نگرفتی

او را نهی کرد، بدو . آنکس بر آن ايوان نگريست. گذشت ه در سرای محتشمی میوروزی با يکی ب

کنيد شريک  پس چون شما نظر می. کردتی ايشان چندين اسراف نکردندی اگر شما در آنجا نمی: گفت

  . باشيد در مظلمت اين اسراف

آه او مردی : گفتند میبعد از آن شنيد که مردمان . به نماز جناره او شد. واو را همسايه ای وفات کرد

اگر دانستمی که خلق از او خشنود بگردند به نماز جنازه او نرفتمی، زيرا که تا : سفيان گفت. نيکو بود

  . مرد منافق نشود خلق از او خشنود نگردند

چون از مال سلطان مجمره ای پر عود ساختند از . وسفيان را عادت بود که در مقصوره ای نشستی

  . آن بوی نشنود، و ديگر آنجا ننشستآنجا بگريخت تا 

اين : خواست که راست کند، نکرد و گفت: با او گفتند. نقل است که روزی جامه باژگونه پوشيده بود

  . همچنان بگذشت. نخواهم که از برای خلق بگردانم. پيراهن از بهر خدای پوشيده بودم

تو اين آه .  چهل حج کرده ام به تو دادم:سفيان گفت. آهی کرد. نقل است که جوانی را حج فوت شده بود

  به من دادی؟ 

  . دادم: گفت

سودی کردی که اگر به همه اهل عرفات قسمت کنی توانگر : آن شب به خواب ديد که او را گفتند

  . شوند

بيرون کنيد او را که با هر زنی يک ديو : گفت. غالمی امرد درآمد. نقل است که روزی در گرمابه آمد

  . آرايند در چشمهای مردان ر امردی هژده ديو است، که او را میاست، و با ه

  : گفتند. داد سگی آنجا بود و بدو می. خوردی نقل است که روزی نان می
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  چرا با زن و فرزند نخوردی؟ 

اگر نان به سگ دهم تا روز پاس من دارد تا من نماز کنم، واگر به زن و فرزند دهم از طاعتم : گفت

  . باز دارند

اين قدر . خوش و ناخوش طعام بيش از آن نيست که از لب به حلق رسيد: وزی اصحاب را گفتو ر

که چيزی که . اگر خوش است و اگر ناخوش صبر کنيد تا خوش و ناخوش به نزديک شما يکی شود

  . بدين زودی بگذرد، بی آن صبر توان کرد

  . رويشان چون اميران بودندیو از بزرگداشت او درويشان را چنان نقل کنند که در مجلس او د

رفيق . گريست او همه راه می. رفيقی با او بود. رفت نقل است که يکبار در محملی بود و به مکه می

  گريی؟  از بيم گناه می: گفت

گناه بسيار است وليکن گناهان من به اندازه اين کاه : سفيان دست دراز کرد وکاه برگی برداشت، و گفت

  . ترسم که ايمان که آورده ام با خود ايمان هست يا نه آن میاز . برگ قيمت ندارد

  . ديگران به عبادت مشغول شدند حکمتشان بارآورد: و گفت

اگر از آن يک جزو که . نه جزو از آن ريا است و يکی از بهر خدای است. گريه ده جزو است: و گفت

  . از بهر خدای است در سالی يک قطره از چشم بيايد بسيار بود

داند آه امروز تا به شب خواهد  اگر خلق بسيار جايی نشسته باشند و کسی منادی کند که آی می: گفتو 

زيست برخيزد يک تن برنخيزد، و عجب آنکه اگر همه خلق را گويند با چنان کاری که در پيش است 

  . هرکه مرگ را ساخته ايد برخيزيد، يک تن برنخيزد

کند تا وقتی که  ت از عمل وبسی بود که مرد عملی نيک میپرهيز کردن برعمل سخت تر اس: و گفت

پس بعد از آن چندان بدان فخر کند و چندان باز گويد که آن را در ديوان . آن را در ديوان عالينه نويسند

چون در ويش گرد توانگر گردد بدانکه مرائی است و چون گرد سلطان گردد : و گفت. ريا نويسند

  . بدانکه دزد است

  .  زاهد آن است که در دنيا زهد خود به فعل آورد و متزهد آن است که زهد او به زبان بود:و گفت

زهد در دنيا نه پالس پوشيدن است ونه نان جوی خوردن است، وليکن دل در دنيا نابستن است : و گفت

  . و امل کوتاه کردن است

خدای بود، آسانتر از آنکه يک اگر نزديک خدای شوی با بسياری گناه، گناهی که ميان تو و : و گفت

  . گناه ميان تو و بندگان او

  . زمان السکوت و لزوم البيوت. اين روزگاری است که خاموش باشی و گوشه يری: و گفت
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  در گوشه ای نشينم در کسب کردن چه گويی؟ : يکی گفت

  . از خدای بترس که هيچ ترسگار را نديدم که به کسب محتاج شده: گفت

دانم که در آنجا گريزد و خود را ناپديد کند، آه سلف  ا هيچ نيکوتر از سوراخی نمیآدمی ر: و گفت

بايد که حديث آن  کراهيت داشته اند که جامه انگشت نمای پوشند يا در کهنه يا در نو، بل که چنان می

  . اين است. نکند، نهی عن الشهرتين

  . خوابدانم اهل اين روزگار را با سالمت تر از  هيچ نمی: و گفت

بهترين سلطانان آن است که با اهل علم نشيند و از ايشان علم آموزد و بدترين علما آنکه با : و گفت

  . سالطين نشيند

آنگاه طلب کردن علم، آنگاه بدان عمل کردن، آنگاه نشر آن علم . نخست عبادتی خلوت است: و گفت

  . کردن

  . ا يک حرف از حکمت ديدمهرگز تواضع نکردم کسی را پيش از آنکه کسی ر: و گفت

  و آخرت را بگير از برای دل را . . . دنيا را بگير از برای تن: و گفت

اگر گناه را کيد بودی هيچ کس از کيد آن نرستی، و هر که خود را بر غير خود فضل نهد او : و گفت

  . متکبر است

ی متواضع و درويشی عالمی زاهد؛ و فقيهی صوفی، و توانگر. عزيزترين خلقان پنج اند: و گفت

  . شاکر، و شريفی سنی

  . هرکه در نماز خاشع نبود، نماز او درست نبود: و گفت

. هرکه از حرام صدقه دهد و خيری کند، چون کسی بود که جامه پليد به خون بشويد يا به بول: و گفت

  . آن جامه پليدتر شود

  . رضا قبول مقدور است به شکر: و گفت

  . شم خدای بنشاندخلق حسن آدمی خ: و گفت

  . يقين آن است که متهم نداری خدای را در هرچه به تو رسد: و گفت

  . داريم ستاند و ما او را دوستتر می کشد مارا و مال می سبحان آن خدائی را که می: و گفت

  . هرکه را به دوستی گرفت به دشمنی نگيرد: و گفت

رام است، و در معاينه حرام است، و در نفس زدن در مشاهده حرام است، و در مکاشفه ح: و گفت

  . خطرات حالل

. بس الرجل انت: اين تو را خوشتر آيد از آنکه گويد. نعم الرجل انت: اگر کسی تو را گويد: و گفت
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  . بدانکه تو هنوز مردی نبدی

هرگاه که معرفت سست شد يقين ثابت گشت، و يقين آن . فعلی است در دل: گفت. و پرسيدند از يقين

رسد تا چنان باشی که وعده تو را چون عيان بود،   که هرچه به تو رسد دانی که از حق به تو میاست

  . بل که بيشتر از عيان، يعنی حاضر بود، بل که از اين زيادت بود

خدای دشمن دارد اهل خانه ای که در وی گوشت بسيار : پرسيدند که سيد صلی اهللا عليه و سلم گفت

  . خورند

  .  را گفته است که گوشت مسلمانان خورنداهل غيبت: گفت

يکی مالمت کردن مردمان . تو را چهار سخن گويم که از جهل است: نقل است که حاتم اصم را گفت

دوم حسد آردن برادر مسلمان را از ناديدن قسمت . و ناديدن قضا آافری است. را از ناديدن قضا است

ز ناديدن شمارقيامت است و ناديدن شما در قيامت از آافری است سوم مال حرام و شبهت جمع کردن ا

  . از کافری است، چهارم ايمن بودن از وعيد حق و اميد ناداشتن به وعده حق، و ناديدن اين کافری است

  . اگر جايی مرگ ببينيد برای من بخريد: نقل است که چون يکی از شاگردان سفيان به سفر شدی گفتی

کاشکی . مرگ به آرزو خواستم، اکنون مرگ سخت است: فتچون اجلش نزديک آمد بگريست و گ

  . ولکن القدوم علی اهللا شديد. همه سفر چنان بودی که  بعصايی و رکوه ای راست شدی

به نزديک خدای شدن آسان نيست و هرگاه که سخن مرگ و استيالی او شنيدی چند روزاز خود برفتی 

.  ساخته باش مرگ را بيش از آنکه ناگاه تور بگيرد.استعد لموت قبل نزوله: و به هرکه رسيدی، گفتی

  . خوشت باد در بهشت: گفتند خواست و در آن وقت يارانش می ترسيدو به آرزو می از مرگ چنين می

  . گوييد؟ بهشت هرگز به من نرسد يا به چون من کسی دهند چه می: و او سرمی جنبانيد که

در . اورا طلب کردند.  تا جامگی به وی دهدپس بيماری او در بصره بود و امير بصره خواست

شصت . ستورگاهی بود که رنج شکم داشت و از عبادت يک دم نمی آسود و آن شب حساب کردند

آخر وضو : گفتند. آمد رفت، بازش حاجت می ساخت و در نماز می بارآب دست کرده بود و وضو می

  . مساز

نه نجس، که پليد به جناب حضرت روی نتوان خواهم تا چون عزرائيل درآيد، طاهر باشم  می: گفت

  . نهاد

  . سفيان گفت روی من بر زمين نه، که اجل من نزديک آمد: عبداهللا مهدی گفت

: گفتم. چون بازآمدم اصحاب همه حاضر بودند. رويش بر زمين نهادم و بيرون آمدم تا جمع را خبر کنم

  شما را که خبر داد؟ 
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  . جنازه سفيان حاضر شويدما در خواب ديديم که به : گفتند

: دست در زير کشيد و هميانی هزار دينار بيرون آورد و گفت. مردمان درآمدند و حال بر وی تنگ شد

  . صدقه کنيد

  . سفيان پيوسته گفتی دنيا را نبايد گرفت و چندين زر داشت. سبحان اهللا: گفتند

تم داشت که ابليس به دين بر من دست اين پاسبان دين من بود ودين خود را به دين توانس: سفيان گفت

گفتمی ! کفن نداری: گر گفتی! اينک زر: نبرد، که اگر گفتی امروز چه خوری و چه پوشی؟ گفتمی

  . وسواس او را از خود دفع کردمی، هرچند مرا بدين حاجت نبود!  اينک زر

علمای بخارا آن .  بمردو گويند وارثی بود او را، در بخارا،. پس کلمه شهادت بگفت و جان تسليم کرد

اهل بخارا تا لب آب استقبال کردند و به اعزاز . عزم بخارا کرد. سفيان را خبر شد. مار را نگاه داشتند

داشت، تا از کسی  تمام در بخارا بردند، و سفيان هژده ساله بود و آن زر بدو دادند و آن را نگاه می

و آن شب که وفات کرد آوازی . دبه صدقه دادچيزی نبايد خواست، تا يقين شد که وفات خواهد کر

چون صبر کردی با وحشت و : گفتند. پس او را به خواب ديدند. شنيدند که مات الورع مات الورع

  تاريکی گور؟ 

  . گور من مرغزاری است از مرغزارهای بهشت: گفت

  خدای با تو چه کرد؟ : گفت. ديگری به خواب ديد

  . يگر در بهشتيک قدم بر صراط نهادم، و د: گفت

  پرسيد اين به چه يافتی؟. پريدی ديگری به خواب ديد که در بهشت از درختی به درختی می

  . به ورع: گفت

روزی در بازار مرغکی ديد در قفس که فرياد . نقل است که از شفقت که او را بود بر خلق خدای

سفيان همه شب .  سفيان آمدیمرغكی هر شب به خانه." او را بخريد و آزاد کرد. کرد و همی طپيد می

چون سفيان را به خاک بردند، . نشستی کرد ی، و گاه گاه بر وی می نماز کردی و آن مرغک نظاره می

چون شيخ را . گريستند کرد و خلق به های های می آن مرغک خود را بر جنازه او همی زد و فرياد می

د که حق تعالی سفيان را به شفقتی که بر زد تا از گور آواز آم دفن کردن، مرغک خود را بر خاک می

  . رحمةاهللا عليه. خلق داشت بيامرزيده، و آن مرغک نيز بمرد، و به سفيان رسيد

  

  ذکر شقيق بلخی رحمةاهللا عليه 

آن رکن محترم، آن قبلة محتشم، آن دالور اهل طريق، ابوعلی . آن متوکل ابرار، آن متصرف اسرار
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د بود، و شيخ وقت بود و در زهد و عبادت قدمی راسخ داشت، و همه شقيق رحمةاهللا عليه، يگانه عه

عمر در توکل رفت، و در انواع علوم کامل بود، و تصانيف بسيار دارد، در فنون علم، و استاد حاتم 

  . اصم بود، و طريقت از ابراهيم ادهم گرفته بود و با بسيار مشايخ او صحبت داشته بود

  . را شاگردی کردم و چند اشتروار کتاب حاصل کردمهزار و هفتصد استاد : و گفت

يکی امن در روزی، و دوم اخالص در کار، و سوم عداوت با : راه خدای در چهارچيز است: و گفت

  . شيطان، و چهارم ساختن مرگ

بت پرستی را ديد که بتی . و سبب توبه او آن بود که به ترکستان شد به تجارت و به نظاره بتخانه رفت

تورا آفريدگاری هست زنده و قادر و عالم او را پرست و : شقيق گفت. کرد پرستيد و زاری می را می

  . شرم دار و بت مپرست که از او هيچ خير و شر نيايد

گويی قادر نيست که تو را در شهرتو روزی دهد که تو را بدين جانب  اگر چنين است که تو می: گفت

در چه : با شقيق گفت. گبری همراه او افتاد.  روی به بلخ نهادشقيق از اين سخن بيدار شد و. بايد آمد

  کاری؟

  . دربازرگانی: گفت

روی که تو را تقدير نکرده اند، تا قيامت اگر روزی بدان نرسی، اگر از  اگر در پی روزی می: گفت

  . روی که تو را تقدير کرده اند، مرو که خود به تو رسد پس روزی می

جماعتی دوستان بر وی . پس به بلخ آمد.  بيدار شد و دنيا بر دلش سرد شدشقيق چون اين سخن بشنيد

جمع شدند که او به غايت جوانمرد بود و علی بن عيسی بن ماهان امير بلخ بود و سگان شکاری 

  . بنزد همسايه شقيق است و آنکس را بگرفتند که تو گرفته ای: گفتنتد. او را سگی گم شده بود. داشتی

تا سه روز ديگر : شقيق پيش امير شد و گفت. او التجا به شقيق کرد. رنجاندند  را میپس آن همسايه

  . او را خالصی بده. سگ به تو رسانم

انديشه کرد که . بعد از سه روز ديگر مگر شخصی آن سگ را يافته بود، و گرفته. او را خالصی داد

. زی دهد، پس او را پيش شقيق آورداين سگ را پيش شقيق بايد برد که او جوانمرد است، تا مرا چي

  . اينجا عزم کرد و به کلی از دنيا اعراض کرد. شقيق پيش امير برد و از ضمان بيرون آمد

خوردند، غالمی ديد در بازار شادمان و  نقل است که در بلخ قحطی عظيم بود، چنانکه يکديگر می

  سنگی چون اند؟ ای غالم، چه جای خرمی است؟ نبينی که خلق از گر: گفت. خندان

مرا گرسنه . مرا چه باک که من بنده کسی ام که وی را دهی است خاصه و چندين غله دارد: غالم گفت

  . نگذارد
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. الهی اين غالم به خواجه ای که انبار داشته باشد چنين شاد باشد: گفت. شقيق آن جايگاه از دست برفت

  ؟تومالک الملوکی و روزی پذيرفته  ما چرا اندوه خوريم

درحال از شغل دنيا رجوع کرد و توبة نصوح کرد و روی به راه حق نهاد و در توکل به حد کمال 

  . من شاگرد غالمی ام: پيوسته گفتی. رسيد

چنانکه به جز . کردند مصاف می. با شقيق به غزا رفتم روزی صعب بود: نقل است که حاتم اصم گفت

يابی؟ مگر  خود را چون می! يا حاتم:  شقيق مرا گفت.آمد توانست ديد، و تير از هوا می سرنيزه نمی

  پنداری که دوش است که با زن خود در جامه خواب خفته بودی؟

  . نه: گفتم

  . يابم که تو دوش در جامه خواب بودی به خدای که من تن خود را همچنان می: گفت

ی داشت در آن ميان بخفت و خرقه بالين کرد و در خواب شد واز اعتمادی که برخدا. پس شب درآمد

  . چنان دشمنان در خواب شد

شقيق بيرون دويد کافران را . آوازه در شهر افتاد که کافر آمد. داشت  نقل است که روزی مجلس می

: جاهلی آن بدی و گفت. بوئيد آن را می. مريدی گلی چند نزد سجاده شيخ نهاد. هزيمت کرد و بازآمد

  بويد؟ ش خود گل نهاده و میلشکر بر در شهر، و امام مسلمانان پي

  . منافق همه گل بوييدن بيند هيچ لشکر شکستن نبيند: شيخ گفت

شرم نداری که دعوی خاصگی آنی ! ای شقيق: گفت. بيگانه ای او را ديد. رفت نقل است که روزی می

 او پرستد وايمان دارد از بهر روزی دادن و چنين سخن گويی؟ اين سخن بدان ماند که هرکه او را می

  . نعمت پرست است

چون تو مردی سخن چون منی : گويد بيگانه گفت اين سخن بنويسيد که او می: شقيق ياران را گفت

  نويسد؟ 

  . ما چون جوهر يابيم، اگر چه در نجاست افتاده باشد، برگيريم و باک نداريم! آری: گفت

  . اسالم عرضه کن که دين تواضع است و حق پذيرفتن: بيگانه گفت

  . الحکمة ضاله المومن فاطلبها و لو کان عند الکافر: رسول عليه السالم فرموده است!  آری:گفت

اگر مرده ايد به ! ای قوم: روی به قوم کرد و گفت. گفت نقل است که شقيق در سمرقند مجلس می

 و اگر گورستان، اگر کودک ايد به دبيرستان، و اگر ديوانه ايد به بيمارستان و اگر کافريد کافرستان،

  . بنده ايد داد مسلمانی از خود بستانيد ای مخلوق پرستان

بيا تا . خورد از دسترنج مردمان نان می: گويند کنند تو را و می مردمان مالمت می: يکی شقيق را گفت
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  . من تو را اجرا کنم

رد، سوم يکی آنکه خزانه تو کم شود، دوم آنکه دزد بب. اگر تو را پنج عيب نبودی چنين کردمی: گفت

آنکه پشيمان شوی، چهارم آنکه دور نبود اگر از من عيبی بينی وا جرا از من بازگيری، پنجم روا بود 

  . اما مرا خداوندی هست از همه عيبها پاک ومنزه است. که اجل در رسد و بی برگ مانم

  . خواهم که به حج روم : نقل است که يکی پيش او آمد و گفت

  توشه راه چيست؟ : گفت

  . چهارچيز: تگف

  . کدامست: گفت

بينم و هيچ کس را از روزی خود  يکی آنکه هيچ کس مرا به روزی خويش نزديکتر از خود نمی: گفت

هرجا که باشم و چنان دانم که در . آيد بينم که با من می بينم و قضای خدای می دورتر از غير خود نمی

  . من از مندانم آه خدای داناتر است به حال  هر حال که باشم می

  . مبارکت باد. نيکوزادی است! احسنت: شقيق گفت

چون شقيق به نزديک . نقل است که چون شقيق قصد کرد و به بغداد رسيد هارون الرشيد او را بخواند

  تويی شقيق زاهد؟ : هارون رفت و هارون گفت

  . شقيق منم، اما زاهد نيم: گفت

  . مرا پندی ده: هارون گفت

از تو صديق خواهد چنانکه از وی؛ و به . تعالی تو را به جای صديق نشانده استهشدار که حق : گفت

جای فاروق نشانده است، از تو فرق خواهد، ميان حق و باطل، چنانکه از وی؛ و به جای ذوالنورين 

نشانده است، از تو حيا و کرم خواهد چنانکه از وی،و به جای مرتضی نشانده است، ازتو علم و عدل 

  . نانکه از ویخواهد چ

  . زيادت کن: گفت

خدای را سرايی است که آن را دوزخ خوانند تو را دربان آن ساخته و سه چيز به تو داده، و مال : گفت

و شمشير و تازيانه، و گفته است که خلق را بدين سه چيز از دوزخ بازدار، هر حاجتمند که پيش تو آيد 

الف کند بدين تازيانه او را ادب کن، و هرکه يکی را مال از وی دريغ مدار، و هرکه فرمان حق را خ

  . بکشد بدين شمشير قصاص خواه به دستوری، و اگر اين نکنی پيشرو دوزخيان تو باشی هارون

  . زيادت کن: گفت

اگر چشمه . اگر چشمه روشن بود، به تيرگی جويها زيان ندارد. تو چشمه ای و عمال جويها: گفت
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  . ا هيچ اميد نباشدتاريک بود به روشنی جوی ه

  . زيادت کن: گفت

اگر در بيابان تشنه شوی، چنانکه به هالکت نزديک باشی، اگر آن ساعت شربتی آب يابی به چند : گفت

  بخری؟ 

  . به هرچه خواهد: گفت

  اگر نفروشد اال به نيمة ملک تو؟ : گفت

  . بدهم: گفت

ت بود، يکی گويد من تو را عالج کنم اما اگر آن آب بخوری از تو بيرون نيايد چنانکه بيم هالک: گفت

  نيمه ای از ملک تو بستانم چه کنی؟ 

  . بدهم: گفت

  پس به چه نازی؟ به ملکی که قيمتش يک شربت آب بود که بخوری و از تو بيرون آيد؟: گفت

  . هارون بگريست و او را به اعزازی تمام بازگردانيد

اينجا جستن روزی جهل است و کار : دند و گفتپس شقيق به مکه شد و آنجا مردمان بر وی جمع ش

  . کردن از بهر روزی حرام

  کنی در کار معاش؟  چون می! ای ابراهيم: شقيق گتف. و ابراهيم ادهم به وی افتاد

  . اگر چيزی رسد شکر کنم و اگر نرسد صبر کنم: گفت

  . د واگر نباشد صبرکنندسگان بلخ همين کنند که چون چيزی باشد مراعات کنند و دم جنبانن: شقيق گفت

  شما چگونه کنيد؟ : ابراهيم گفت

  . اگر ما را چيزی رسد ايثار کنيم وا گر نرسد شکر کنيم: گفت

  . ابراهيم برخاست و سر او د رکنار گرفت و ببوسيد

  . وقال انت االستاد و اهللا

در باديه : ن گفتچون از مکه به بغداد آمد مجلس گفت و سخن او بيشتر در توکل بود و در اثنای سخ

  . فرو شدم، چهار دانگ سيم داشتم در جيب و همچنان دارم

نهادی خدای تعالی حاضر نبود و آن  آنجا که آن چهار دانگ در جيب می: جوانی برخاست و گفت

  . ساعت اعتماد بر خدای نبوده بود

  . و از منبر فرود آمد. گويی راست می: شقيق متغير شد و بدان اقرار کرد و گفت

  . خواهم که توبه کنم گناه کرده ام بسيار و می: نقل است که پيری پيش او آمد و گفت
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  . دير آمدی: گفت

  . زود آمدم: پير گفت

  چون؟ : گفت

  . هرکه پيش از مرگ آمده زود آمده باشد: گفت

  . نيک آمدی و نيک گفتی: شقيق گفت

روزی خويش خوی نيک او زيادت شود، هرکه به خدای اعتماد کند به : به خواب ديدم که گفتند: و گفت

  . و او سخی گردد و در طاعتش وسواس نبود

  . کند هرکه در مصيبت جزع کرد همچنان است که نيزه  برگرفته است و با خدای جنگ می: و گفت

  . اصل طاعت خوف است و رجا و محبت: و گفت

مت محبت شوق و عالمت خوف ترک محارم است، و عالمت رجا طاعت دايم است، و عال: و گفت

  . انابت الزم است

  . امن و خوف و اضطرار. هرکه با او سه چيز نبود از دوزخ نجات يابد: و گفت

بنده خائف آن است که او را خوفی است در آنچه گذشت از حيات تا چون گذشت و خوفی است : و گفت

  داند تا بعداز اين چه خواهد بود؟  که نمی

  . جزو گريختن از خلق، و يک جزو خاموشینه . عبادت ده جزو است: و گفت

کند به اميد توبه، و توبه نکند به اميد زندگانی، و توبه  گناه می. هالک مرد در سه چيز است: و گفت

  . ماند به اميد رحمت، پس چنين کس هرگز توبه نکند ناکرده می

ا در حال زندگانی گرداند و اهل معصيت ر حق تعالی اهل طاعت خود را در حال مرگ زنده : و گفت

  . مرده گرداند

و سه چيز الزم توانگران . فراغت دل، و سبکی حساب، و راحت نفس. سه چيز قرين فقراست: و گفت

  . رنج تن، و شغل دل، و سختی حساب. است

  . مرگ را ساخته بايد بود که چون مرگ بيايد بازنگردد: و گفت

 از آنکه او تورا چيزی دهد، تو دوست آخرتی  هرکه را چيز دهی، اگر او را دوست تر داری: و گفت

  . اگر نه دوست دنيايی

از بهر آنکه روزی و مؤنت او بر خدای است و من . من هيچ چيز دوست تر از مهمان ندارم: و گفت

  . در ميان هيچ آس نيم، و مزد و ثواب مرا

از نعمت بسيار نبود او هرکه از ميان نعمت در تنگدستی افتد، و تنگدستی نزديک او بزرگتر : و گفت
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يک غم در دنيا، و يک غم در آخرت، و هرکه از ميان همت در : در دو غم بزرگ افتاده است

: تنگدستی افتد، و آن تنگدستی نزديک او بزرگتر از نعمت بسيار نبود او در دو غم بزرگ افتاده است

  .يک غم دردنيا، و يک غم در آخرت

  است بخدای و اعتماد او بخدای استبچه شناسند آه بنده واثق : گفتند 

  بدانكه چون او را چيزی از دنيا فوت شود غنيمت شمرد : گفت 

  . خواهی که مرد را بشناسی در نگر تا به وعده خدای ايمنتر است يا به وعده مردمان اگر می: و گفت

دن دين بود، فرستا. به فرستادن، ومنع کردن، و سخن گفتن. تقوی را به سه چيز توان دانست: و گفت

و . و منع کردن دنيا بود، يعنی مالی که به تو دهند نستانی آه دنيا بود. يعنی آنچه فرستادی دين است

. سخن گفتن در دين و دنيا بود، يعنی از هر دو سرای سخن توان گفت که سخن دينی بود و دنياوی بود

. ی آوردن و منع کردن دنيا استيعنی اوامر به جا. و ديگر معنی آن است که آنچه فرستادی دين است

و سخن گفتن به هر دو محيط است که به سخن معلوم توان کرد که مرد در . يعنی از نواهی دور بودن

  . اين است يا در دنيا

 که خردمند کيست و توانگر کيست و زيرک کيست -هفتصد مرد عالم را پرسيدم از پنج چيز : و گفت

خردمند آن است که دنيا را : همه گفتند. صد يک جواب دادندو درويش کيست و بخيل کيست؟ هر هفت

دوست ندارد؛ و زيرک آن است که دنيا او را نفريبد و توانگر آن است که به قسمت خدای راضی بود، 

و درويش ان است که در دلش طلب زيادتی نباشد، و بخيل آن است که حق مال خدای از خدای 

  . بازدارد

اگر وصيت عام خواهی زبان نگاه : گفت. ت خواستم به چيزی که نافع بوداز وی وصي: حاتم اصم گفت

دار و هرگز سخن مگوی تا ثواب آن گفتار در ترازوی خود بينی، وا گر وصيت خاص خواهی نگر تا 

  . واهللا اعلم. سخن نگويی مگر خود را چنان بينی که اگر نگويی بسوزی

  

  ذکر امام ابوحنيفه رضی اهللا عنه 

ع و ملت، آن شمع دين و دولت، آن نعمان حقايق، آن عمان جواهر معانی و دقايق، آن آن چراغ شر

صفت کسی که به همه زبانها ستوده باشد . عارف عالم صوفی، اما جهان ابوحنيفه کوفی رضی اهللا عنه

و . و به همه ملتها مقبول، که تواند گفت؟ رياضت و مجاهده وی و خلوت، و مشاهده او نهايت نداشت

 اصول طريقت و فروع شريعت درجه رفيع و نظری نافذ داشت و در فراست و سياست و کياست در

هم کريم جهان بود و هم جواد زمان، هم افضل عهد و . يگانه بود، و در مروت و فتوت اعجوبه ای بود
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عليه وانس روايت کرد از رسول صلی اهللا . و هو کان فی الدرجه القصوی والرتبه العليا. هم اعلم وقت

صفت . يقال له نعمان بن ثابت و کنيته ابوحنيف هو سراج امتی. و آله و سلم که مردی باشد در امت من

نوزده سال در خدمت وی بودم، در اين نوزده سال نماز : ابوحنيفه در توريت بود و ابويوسف گفت

  . بامداد به طهارت نماز خفتن گزارد

ر دعوی کردی که اين ستون زرين است دليل توانستی ابوحنيفه را چنان ديدم  اگ: مالک انس گفت

  . گفت

  . جمله علمای عالم عيال ابوحنيفه اند در فقه: شافعی گفت

يقول طوبی لمن . و قال علی بن ابی طالب رضی اهللا عنه سمعت النبی صلی اهللا عليه و علی آله وسلم

  . رآنی او رآی من رآنی

هللا بن جزءالزبيدی و انس بن مالک و جابر بن عبداهللا و عبدا. و وی چند کس از صحابه دريافته بود

عبداهللا  بن ابی اوفی و اثله بن االسقع و عايشه بنت عجرد پس وی متقدم است، بدين داليل که ياد 

کرديم، و بسيار مشايخ را ديده بود و با صادق رضی اهللا عنه صحبت داشته بود و استاد علم فضيل و 

آنگاه که به سر روضه سيد المرسلين . و داود طائی و عبداهللا بن مبارک بودابراهيم ادهم و بشر حافی 

آه و عليك السالم يا امام : پاسخ آمد! السالم عليک يا سيد المرسلين: رسيد، صلوات اهللا عليه، و گفت

  . و در اول کار عزيمت عزلت کرد. المسلمين

نيد و صوف پوشيد تا شبی به خواب ديد نقل است که توجه به قبله حقيقی داشت و روی از خلق بگردا

از . کرد کرد و بعضی را از بعضی اختيار می که استخوانهای پطغامبر عليه السالم از لحد گرد می

تو در علم پيغامبر عليه السالم و حفظ : گفت. هيبت آن بيدار شد و يكی را از اصحاب ابن سيرين پرسيد

  . تصرف شوی، صحيح از سقيم جدا کنیسنت او به درجه بزرگ رسی، چنان که در آن م

تو را سبب زنده گردانيدن سنت ! يا ابا حنيفه: يکبار ديگر پيغامبر را عليه السالم به خواب ديد که گفت

  . قصد عزلت مکن. من گردانيده اند

و از برکات احتياط او بود که شعبی، که استاد او بود و پير شده بود، خليفه مجمعی ساخت و شعبی را 

بعضی به . اند و علمای بغداد را حاضر کرد و شرطی بفرمود تا به نام هر خادمی ضياعی بنويسدبخو

پس خادم آن خط را پيش شعبی آورد که قاضی بود و . اقرار، و بعضی به ملک، و بعضی به وقف

  : گفت

  . فرمايد که بر اين خطها گواهی بنويس اميرالمومنين می

فرمايد که گواهی  اميرالمومنين می: گفتند. ه خدمت ابوحنيفه آوردندپس ب. بنوشت و جمله فقها بنوشتند
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  . بنويس

  کجاست؟ : گفت

  . در سرای است: گفتند

  اميرالمومنين اينجا آيد يا من آنجا روم تا شهادت درست آيد؟ : گفت

  کنی؟ تو از جوانی فضولی می. قاضی و فقها و پيران نوشتند: خادم با وی درشتی کرد که

  . لها ما کسبت: فه گفتپس ابوحني

  در شهادت ديدار شرط نيست يا هست؟ : شعبی را حاضر کرد و گفت. اين به سمع خليفه رسيد

  . بلی هست: گفت

  . پس تو مرا کی ديدی که گواهی نوشتی: گفت

  . دانستم که به عرفان توست، لکن ديدار تو نتوانستم خواست: شعبی گفت

  .  اين جوان قضا را اوليتراين سخن از حق دور است و: خليفه گفت

پس بعد از آن منصور که خليفه بود انديشه کرد تا قضا به يکی دهد و مشاورت کرد بر يکی از 

يکی ابوحنيفه، دوم سفيان، سوم شريک، و چهارم . چهارکس که فحول علما بودند و اتفاق کردند

  . مسعربن کدام

  . من در هريکی از شما فراستی گويم: گفتآمدند ابوحنيفه  هرچهار را طلب کردند در راه که می

من به حيلتی از خود دفع کنم و سفيان بگريزد، و مسعر خود را ديوانه سازد؛ : گفت. صواب آيد: گفتند

  . و شريک قاضی شود

به . مرا پنهان داريد که سرم بخواهند بريد: گفت. پس سفيان در راه بگريخت و در کشتی پنهان شد

هرکه را قاضی .  عليه السالم فرموده است من جعل قاضيآ فقد ذبح بغير سکينتاويل آن خبر که رسول

  . گردانيدند بی کارش بکشتند

بايد  تو را قضا می: اول ابوحنيفه را گفت. پس مالح او را پنهان کرد و اين هرسه پيش منصور شدند

  . کرد

  . ی نباشندو سادات عرب به حکم من راض. من مردی ام نه از عرب! ايهااالمير: گفت

  . اين را علم بايد. اين کار به نسبت تعلق ندارد: جعفر گفت

گويم نشايم و اگر دروغ  من اين کار را نشايم و دراين قول که گفتم نشايم، اگر راست می: ابوحنيفه گفت

روا مدار که دروغ گويی را خليفه . گويم،  دروغ زن قضای مسلمانان را نشايد و تو خليفه خدايی می

  . کنی و اعتماد خون و مال مسلمانان بر وی کنیخود 
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چگونه ای : پس مسعر پيش خليفه رفت و دست خليفه بگرفت و گفت. اين بگفت و نجات يافت

  ومستورات و فرزندانت چگونه اند؟ 

  . او را بيرون کنيد که ديوانه است: منصور گفت

  . تو را قضا بايد کرد: پس شريک را گفتند

  . ماغم ضعيف استمن سودايی ام د: گفت

  . معالجت کن تا عقل کامل شود: منصور گفت

  . پس قضا به شريک دادند و ابوحنيفه او را مهجور کرد و هرگز با وی سخن نگفت

هيچ کودکی . گوی ايشان به ميان جمع ابو حنيفه افتاد. زدند نقل است که جمعی کودکان گوی می

  . يارممن بروم و ب: کودکی گفت. رفت تا بيرون آرد نمی

  . اين کودک حاللزاده نيست: پس گستاخ وار دررفت و بيرون آورد، و ابوحنيفه گفت

  از چه دانستی؟ ! ای امام مسلمانان: تفحص کردند، چنان بود، گفتند

  . اگر حاللزاده بودی حيا مانع آمدی: گفت

اما م به . ردنقل است که او را بر کسی مالی بود و در محلت آن شخص شاگردی از آن امام وفات ک

آفتابی عظيم بود و در آن جا هيچ سايه نبود اال ديواری که از آن مرد بود که مال به امام . نماز او رفت

  . در اين سايه ساعتی بنشين: مردمان گفتند. بايست داد می

  : گفت

وده که پيغمبر فرم. روا نباشد که از ديوار او تمتعی به من رسد. مرا برصاحب اين ديوار مالی است

اگر منفعتی گيرم ربا باشد نقل است آه او را يك بار محبوس . است کل قرض جر منفعه فهو ربوا

  . آردند يكی از ظلمه بيامد و گفت مرا قلمی بتراش

  . نتراشم: گفت

  چرا نمی تراشی: گفت 

  . ترسم که از آن قوم باشم که حق تعالی فرموده است احشرو الذين ظلموا و ازواجهم االية: گفت

اين اين مرد هر شب پانصد : گذشت، زنی با زنی گفت روزی می. و هرشب سيصد رکعت نماز کرد ی

نيت کرد که بعد از آن پانصد رکعت نماز کند، در هرشبی تا ظن . امام آن بشنيد. کند رکعت نماز می

  . ايشان راست شود

 شب هزار رکعت نماز رود هر اين مرد که می: گذشت کودکان گفتندبا هم ديگر آه  روز ديگر می

  . کند می



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ١٨٧

  . نيت کردم که هر شب هزار رکعت نماز کنم: ابوحنيفه گفت

  . خسبد مردمان گويند ابوحنيفه شب نمی: روزی شاگردی با امام گفت

  . نيت کردم که دگر به شب نخفتم: گفت

  چرا؟: گفت

  . فرمايد و تحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا خدای تعالی می: گفت

اکنون من پهلوی بر زمين ننهم تا . ند که دوست دارند ايشان را به چيزی که نکرده اند ياد کنندبندگانی ا

  . از آن قوم نباشم

  . وبعد از آن  سی سال نماز بامداد به طهارت نماز خفتن کردی

  . نقل است که سر زانوی او چون سر زانوی شتر شده بود، از بسياری که در سجده بود

  . هزار ختم کرده ام کفارت آن را: ی را تواضع کرده بود از بهر ايمان او گفتنقل است که توانگر

  . گاه بودی که چهل بار ختم قرآن کردی تا مساله يی که او را مشکل بودی کشف شدی: و گفتند

چون يکبار او را بديد بعد از آن . نقل است که محمدبن حسن رحمةاهللا عليه، عظيم صاحب جمال بود

  . ديد و چون درس او گفتی او را در پس ستونی نشاند، که نبايد که چشمش بر وی افتدديگر او را ن

در . بيست سال پيش امام ابوحنيفه بودم و در اين مدت او را نگاه داشتم: نقل است که داود طائی گفت

ل در حا! ای امام دين: او را گفتم. خال و مال سربرهنه ننشست و از برای استراحت پای دراز نکرد

  خلوت اگر پای دراز کنی چه باشد؟ 

  . با خدای ادب گوش داشتن در خلوت اوليتر: گفت

  . کودکی را ديد که در گل مانده بود. گذشت نقل است که روزی می

  . گوش دار تا نيفتی: گفت

اما تو گوش دار که اگر پای تو بلغزد همه . اگر بيفتم تنها باشم. افتادن من سهل است: کودک گفت

  . ان که از پس تو درآيند بلغزند و برخاستن همه دشوار بودمسلمان

زينهار اگر شما را در : امام از حذاقت آن کودک عجب آمد و در حال بگريست و با اصحاب گفت

وا ين نشان کمال انصاف . مسئله ای چيزی ظاهر شود و دليلی روشنتر نمايد، در آن متابعت من مکنيد

با آنکه چنين گفته اند . رحمها اهللا بسی اقوال دارند در مسايل مختلفاست تا الجرم ابويوسف و محمد 

  . که تير اجتهاد او برنشانه چنان راست آمد که ميل نکرد و اجتهاد ديگران گرد بر گرد نشانه بود

نقل است که مردی مال دار بود و اميرالمومنين عثمان رضی اهللا عنه دشمن داشتی، تا حدی که او را 

  . دختر تو به فالن جهود خواهم داد: گفت. ، اين سخن به ابوحنيفه رسيد، او را بخواندجهود خواندی
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روا داری که دختر مسلمان را به جهودی دهی؟ و من خود هرگز . تو امام مسلمانان باشی: او گفت

  . ندهم

شد که داری که دختر خود را به جهودی دهی، چون روا با چون روان نمی. سبحان اهللا: ابوحنيفه گفت

  محمد رسول اهللا دو دختر خود به جهودی دهد؟ 

  . از برکات امام ابوحنيفه. از آن اعتقاد برگشت وتوبه کرد. آن مرد در حال بدانست که سخن از کجاست

بعيضی گفتند او فاسقی است، و بعضی . يکی را ديد بی ايزار. نقل است آه  روزی در گرمابه بود

روشنايی چشم از تو کی باز ! ای امام: آن مرد گفت. شم برهم نهادابوحنيفه چ. گفتند او دهری است

  گرفتند؟ 

  . از آنگه باز که ستر از تو برداشتند: گفت

او را بگوی . يا کافر شود يا از مذهب خود برگردد. چون با قدری مناظره کنی دو سخن است: و گفت

اگر گويد نه کافر باشد . م برابر آيدکه خدای خواست که علم او در ايشان راست شود و معلوم او با عل

از آنکه چون گويد که نخواست که علم او راست شود و علم با معلوم برابر آيد اين کفر بود و اگر گويد 

من بخيل را تعديل نکنم و گواهی او نشنوم : که خواست تسليم کرد و از مذهب خويش بيزار شد و گفت

  .  زيادت از  خويش ستاندکه بخل او را برآن دارد که استقصا کند و

  . از ابوحنيفه چيزی بخواستند. کردند از بهر تبرک نقل است که مسجدی عمارت می

  . آنچه خواهد بدهد. ما را غرض به تبرک است: مردمان گفتند. بر امام گران آمد

. نداریتو کريمی و عالمی و در سخا همتا ! ای امام: شاگردان گفتند. درستی زر بداد به کراهيتی تمام

  اين قدر زر دادن چرا بر تو گران آمد؟ 

دانم که مال حالل هرگز به آب و گل خرج نرود و من  نه از جهت مال بود و لکن من يقين می: گفت

چون از من چيزی خواستند کراهيت آن بود که در مال حالل من شبهتی پديد . دانم مال خود را حالل می

  . رنجيدم آمد و از آن سبب عظيم می

  . پشيز است: ون روزی چند برآمد آن درست بازآوردند و گفتندچ

  . امام عظيم شاد شد

. شست به لب دجله رفت و می. مقدار ناخنی گل بر جامه او چکيد. گذشت نقل است که در بازار می

  شويی؟  دهی  اين قدر گل را می تو مقدار معين نجاست برجامه رخصت می! ای امام: گفتند

چنانکه رسول عليه السالم نيم گرده بالل را اجازت نداد . وی است، و اين تقوی استآن فت. آری: گفت

  . که مدخر کند و يک ساله زنان را قوت نهاد
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  اکنون چه کنم؟ : و گويند که که چون داود طايی مقتداشد، ابوحنيفه را گفت

  . بود بی روحبر تو باد بر کار بستن علم که هر علمی که آن را کار نبندی چون جسدی : گفت

  آه عمر من چند مانده است؟ : از او پرسيد. خليفه عهد به خواب ديد ملک الموت را: و گويند

معلوم . تعبير اين خواب از بسيار کس پرسيد. ملک الموت پنج انگشت برداشت و بدان اشارت کرد

ج علم کس نداند و يعنی آن پن. اشارت پنج انگشت به پنج علم است: گفت. ابوحنيفه را پرسيد. شد نمی

ان اهللا عنده علم الساعة و ينزل الغيث و يعلم ما : فرمايد اين پنج علم در اين آيه است که حق تعالی می

  . فی االرحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت

در . عنه خفته بود مبر سر خاک بالل موذن رضی اهللا . به شام بودم: شيخ ابوعلی بن عثمان الجال گويد

. خواب خود را در مکه ديدم که پيغامبر عليه السالم از باب بنی شيبه درآمدی و پيری در بر گرفته

به شفقتی تمام من پيش او دويدم و بر پايش بوسه دادم و در تعجب آن . چنانکه اطفال را در بر گيرند

اين امام اهل ديار : شرف شد و گفتپيغمبر به حکم معجزه  بر باطن من م. بودم که اين پير کيست

  . ابوحنيفه رحمةاهللا عليه. توست

چون ابوحنيفه وفات کرد قيامت به خواب ديدم که جمله خاليق در : نقل است که نوفل بن حيان گفت

حساب گاه ايستاده بودند و پيغمبر عليه السالم را ديدم بر لب حوض ايستاده و بر جانب او از راست و 

روی به روی پيغمبر نهاده و امام . م ايستاده و پيری ديدم نيکوروی و سر و روی سفيدبچپ مشايخ ديد

  . مرا آب ده: گفتم. سالم کردم. ابوحنيفه را ديدم در برابر پيغامبر ايستاده

  . تا پيغمبر اجازه دهد: گفت

  . پس پيغامبر فرمود که او را آب ده

بر راست : با ابوحنيفه گفتم. رديم که هيچ کم نشدمن وا صحاب از آن جام آب خو. جامی آب به من داد

  پيغمبر آن پير کيست؟ 

  . ابراهيم خليل، و بر چپ ابوبکر صديق: گفت

  . گرفتم، تا هفده کس پرسيدم، چون بيدار شدم هفده عقد گرفته بودم همچنين پرسيدم و به انگشت عقد می

. اين اطلبک قال عند علم ابی حنيفه: گفتم. پيغمبر عليه السالم را به خواب ديدم: يحيی معاد رازی گفت

  . و مناقب او بسيار است و محامد او بی شمار و پوشيده نيست، بر اين ختم کرديم

  

  ذکر امام شافعی رضی اهللا عنه

آن سلطان شريعت و طريقت، آن برهان محبت و حقيقت، آن مفتی اسرار الهی، آن مهدی اطوار 
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 وتد عالم شافعی مطلبی رضی اهللا عنه، شرح او دادن حاجت نيست، نامتناهی، آن وارث و ابن عم نبی،

وصف او اين . فضايل و مناقب او و شمايل او بسيار است. که همه عالم پر نور از شرح صدر او است

تمام است که شعبه دوحلة نبوی است و ميوه شجره مصطفوی است و در فراست و سياست و کياست 

هم کريم جهان بود و هم جواد زمان، و هم افضل عهد و . اعجوبه بوديگانه بود و در مروت و فتوت 

رياضت وکرامت او نه چندان است . هم اعلم وقت و هم حجة االئمة من قريش، هم مقدم قدموا آل قريش

سلو نی ماشئتم، و در پانزده سالگی : در سيزده سالگی در حرم گفت. که اين کتاب حمل آن تواند کرد

  . داد فتوی می

مد حنبل که امام جهان بود و سيصد هزار حديث حفظ داشت، به شاگردی او آمد و در غاشيه داری اح

مردی بدين درجه، در پيش بيست و پنج ساله يی : قومی بر وی اعتراض کردند که. سربرهنه کرد

  کند؟  نشيند و صحبت مشايخ و استادان عالی را ترک می می

داند که اگر او به ما نيافتادی ما بر در خواستيم ماند،  انی آن میهرچه ما ياد داريم مع: احمد حنبل گفت

اما او چون آفتابی است جهان . که از حقايق واخبار و آيات آنچه فهم کرده است، ما حديث بيش ندانستيم

  : را و چون عافيتی است خلق را

  . کردحق تعالی آن در به سبب او گشاده . در فقه بر خلق بسته بود: و هم احمد گفت

  . دانم کسی را که منت او بزرگتر است بر اسالم در عهد شافعی اال شافعی را نمی: و هم احمد گفت

شافعی فيلسوف است در چهار علم، در لغت؛ و اختالف الناس، و علم فقه، و علم : و هم احمد گفت

  . معانی

 صدسال مردی را در معنی اين حديث که مصطفی عليه السالم فرمود که برسرهر: وهم احمد گفت

  . برانگيزانند تا دين من در خلق آموزاند، و آن شافعی است

  . اگر عقل شافعی را وزن کردندی با عقل يک نيمه خلق عقل او را جح آمدی: و ثوری گفت

  . از اوتاد است: از خضر پرسيدم در حق شافعی چه گويی؟ گفت: و بالل خواص گويدآه 

نرفتی و پيوسته گريان و سوزان بودی هنوز طفل بود که خلعت و در ابتدا در هيچ عروسی و دعوت 

پس به سليم راعی افتاد، و در صحبت او بسی بود تا در تصرف بر همه . هزارسال در سر او افگندند

از آنکه . دارم من مذهب او ندارم امام شافعی را دوست می: چنانکه عبداهللا انصاری گويدآه . سابق شد

  . بينم رم او را در پيش مینگ در هر مقامی که می

يا رسول اهللا : ای پسر تو کيستی؟ گفتم: مرا گفت. رسول را عليه السالم، به خواب ديدم: شافعی گويدآه 

من دهن . آب دهن خود بگرفت تا به دهن من کند. نزديک شدم! نزديک بيا: گفت. يکی از گروه تو
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و هم در . اکنون برو که خدای يار تو باد: تبازکردم، چنانکه به لب و دهان و زبان من رسيد، پس گف

آن ساعت علی مرتضی را به خواب ديدم که انگشتری خود بيرون کرد و در انگشت من کرد، تا علی 

  . و نبی بر من سرايت کند

رفت و مادرش زاهده بود از بنی هاشم و مردم امانت  چنانکه شافعی شش ساله بود که به دبيرستان می

روزی دو کس بيامدند و جامه دانی بدو سپردند بعد از آن يکی از آن دو بيامد و جامه . سپردندی بدو می

به : گفت. بعد  ازآن يك  چندی، آن ديگر بيامد و جامه دان طلبيد. به خوی خوش بدو داد. دان خواست

  . يار تو دادم

  مگر نه قرار کرديم که تا هر دو حاضر نباشيم بازندهی؟ : گفت

  ! بلی: گفت

  اکنون چرا دادی؟ : گفت

  چرا ملول شده ای؟ ! ای مادر: و گفت. شافعی درآمد. مادر شافعی ملول شد

  . مدعی کجاست تا جواب گويم. هيچ باک نيست: شافعی گفت: حال باز گفت

  !منم: مدعی گفت

  . برو و يار خود بياور و بستان. جامه دان تو برجاست: شافعی گفت

بعد از آن به .  آورده بود، متحير شد از سخن او و برفتندآن مرد را عجب آمد وموکل قاضی، که

بر در سرای مالک بنشست و هر فتوی که بيرون . شاگردی مالک افتاد و مالک هفتاد و اند ساله بود

  . باز گرد وبگوی که بهتر از اين احتياط کن: آمدی بديدی و مستفتی را گفتی

  . نازيدی و در آن وقت خليفه هارون الرشيد بود چون بديدی حق به دست شافعی بودی و مالک بدو می

  ! ای دوزخی: زبيده هارون را گفت. کرد نقل است که هارون شبی با زبيده مناظره

  . اگر من دوزخی ام فانت طالق: هارون گفت

منادی فرمود و . نفير از جان او برآمد. داشت و هارون زبيده را عظيم دوست می. از يکديگر جدا شدند

  . هيچ کس جواب ننوشت. غداد را حاضر کرد و اين مساله را فتوی کردندعلمای ب

  خدای داند که هارون دوزخی است يا بهشتی است؟: گفتند

  ! من جواب دهم: کودکی از ميان جمع برخاست و گفت

مگر ديوانه است؟ جايی که چندين علمای فحول عاجزند او را چه مجال سخن : گفتند. خلق تعجب کردند

  بود؟ 

  ! جواب گوی: ارون او را بخواند و گفته



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ١٩٢

  حاجت توراست به من يا مرا به تو؟ : گفت

  . مرا به تو: گفت

  . پس از تخت فرود آی که جای علما بلند است: شافعی گفت

اول تو مساله مرا جواب ده تا آنگاه من مساله تو را : پس شافعی گفت. خليفه او را برتخت نشاند

  . جوابدهم

   چيست؟ سوال: هارون گفت

  آنگه هرگز بر هيچ معصيتی قادر شده ای و از بيم خدای بازايستاده ای؟: گفت

  . به خدای که چنين است! بلی: گفت

  . من حکم کردم که تو اهل بهشتی: گفت

  . علما آواز برآوردند، به چه دليل و حجت

 الهوی فان الجنه هی و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن: فرمايد به قرآن که حق تعالی می: گفت

  . المأوی  و هرکه او قصد معصيت کند و بيم خدای او را از آن بازداشت، بهشت جای اوست

  در حال طفوليت چنين بود، در شباب چون بود؟ : همه فرياد برآوردند و گفتند

  چه حال است؟ : گفتند. نقل است که يکبار در ميان درس ده بار برخاست و بنشست

خيزم که روا  هربار که در برابر من آيد،  حرمت او را بر می. کند  ای بر در بازی میعلوی زاده: گفت

  . نبود فرزند رسول فراز آيد و برنخيزی

بعضی از آن . نقل است که وقتی کسی مالی فرستاد تا بر مجاوران مکه صرف کنند و شافعی آنجا بود

  . مال نزديک او بردند

  خداوند مال چه گفته است؟ : گفت

  . فت او وصيت کرده است که اين مال بر درويشان متقی دهيدگ

  . من نه متقی ام. مرا از اين مال نشايد گرفت: شافعی گفت

  . و نگرفت

  . ضياعی بايد خريد يا گوسفند: نقل است که وقتی از صنعا به مکه آمد و ده هزار دينار با وی، گفتند

هنگام نماز پيشين هيچ . داد آمد مشتی به وی می هرکه می.  بيرون مکه خيمه  بزد و آن زر فروريخت

  . نماند

فرستادند، به هارون الرشيد يک سال رهبانی چند  نقل است که از بالد روم هرسال مال بسيار می

چهار صد مرد . اگر ايشان به دانند و اال از ما دگر مال مطلبيد. بفرستادند تا با دانشمندان بحث کنند
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  . ترسا بيامدند

پس هارون شافعی را طلبيد . رمود تا منادی کردند و جمله علمای بغداد بر لب دجله حاضر شدندخليفه ف

  . بايد کرد جواب ايشان تو را می: و گفت

چون همه برلب دجله حاضر شدند شافعی سجاده بر دوش انداخت و برفت، و بر سر آب انداخت و 

  . کند اينجا آيد هرکه باما بحث می: گفت

ديدند جمله مسلمان شدند و خبر به قيصر روم رسيد که ايشان مسلمان شدند، بر دست ترسايان چون ب

  . الحمدهللا که آن مرد اينجا نيامد که اگر اينجا آمدی در همه روم زنار داری نماندی: شافعی، قيصر گفت

نان شافعی قرآن حفظ ندارد، وچنان بود ليکن قوت حافظه او چ: نقل است که جماعتی با هارون گفتند

بود که هارون خواست که امتحان کند ماه رمضان بود ليکن قوت حافظه او چنان بود که هارون 

کرد و  شافعی هر روز جزوی قرآن مطالعه می. ماه رمضان اماميش فرمود. خواست که امتحان کند می

  . خواند تا در ماه رمضان همه قرآن حفظ کرد هر شب در تراويح بر می

به صد دينار او را عقد کرد و . شافعی خواست که او را بيند.  که دوروی بودو در عهد او زنی بود

  . پس طالق داد. بديد

و به مذهب احمد حنبل هرکه يک نماز عمدا رها کند کافر شود و به مذهب شافعی نشود، او را عذابی 

کند تا مسلمان چون يکی ترک نماز کند و کافر شود چه : شاعفی احمد را گفت. کنند که کفار را نکنند

  . نماز کند: شود؟ گفت

  نماز چون درست بود از کافر؟ : شافعی احمد را گفت

از اين سخن که اسرار فقه است و سوال و جواب بسيار است امااين کتاب جای اين . احمد خاموش شد

  . سخن نيست

  . يداگر عالمی را بينی که به رخص و تاويالت مشغول گردد بدانکه از او هيچ نبا: و گفت

  . من بنده کسی ام که مرا يک حرف از آداب تعليم کرده است: و گفت

هرکه علم در جهان آموزد حق علم ضايع کرده باشد، و هرکه علم از کسی که شايسته باشد : و گفت

  . بازدارد ظلم کرده است

  . اگر دنيا را به گرده نان به من فروشند نخرم: و گفت

  . يزی در شکم او شود قيمت او آن بود که از شکم او بيرون آيدهرکه را همت آن بود که چ: و گفت

يعنی . بری چندان غبطت بر، بر زندگان که برمردگان می: وقتی يکی او را گفت مرا پندی ده گفت

بل که غبطت . هرگز نگويی دريغا که من نيز چندان سيم جمع نکردم که او کرد و بگذاشت به حسرت
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ديگر هيچ کس بر مرده حسد نبرد، بر زنده . او کرد باری من کردمیبرآن بری که چندان طاعت که 

  . بايد که نبرد که اين زنده نيز زود، خواهد مرد

به همه مقامها بگرديد و به خرابات برگذشت و به مسجد . نقل است که شافعی روزی وقت خود گم کرد

يکی .  ديد که نشسته بودندجمعی صوفيان. و به خانقاهی برگذشت. و مدرسه و بازار بگذشت، نيافت

بشنوآه . اينک وقت بازيافتم: شافعی روی به خادم کرد و گفت. وقت را عزيز داريد که وقت بيايد: گفت

  . گويند چه می

علم همه عالم در علم من نرسيد، و علم من در علم : کند که شافعی گفت ابوسعيد رحمةاهللا عليه، نقل می

  . الوقت سيف قاطع:  يک سخن پير ايشان نرسيد که گفتصوفيان نرسد، و علم ايشان در علم

در خواب ديدم پيش از مرگ شافعی که آدمی عليه السالم وفات کرده بودی و خلق : و ربيع گفت

کسی که عالمترين زمانه : گفت. چون بيدار شدم از معبری پرسيد م. خواستند که جنازه بيرون آرند می

  .  که وعلم آدم االسماء کلهابود وفات کند که علم خاصيت آدم است

  . پس در آن نزديکی شافعی وفات کرد

نقل است که وقت وفات وصيت کرد که فالن شخص را بگوييد تا مرا بشويد، و آن شخص به مصر 

تذکره : گفت. شافعی چنين وصيتی کرد که فالن بگوييد تا مرا بشويد: چون بازآمد با وی گفتندآه. بود

  . او بياريد

بعد از آن مرد در تذکره نگاه کرد و . ياوردند به پيش آن شخص که شافعی وصيت کرده بودپس تذکره ب

  . پس آن مرد وام او بگزارد و گفت شستن او را اين بود. در آنجا نوشته بود که هزار درم وام دارم

  خدای با تو چه کرد؟ : گفتم. شافعی را به خواب ديدم: و ربيع بن سليمان گفت

رحمةاهللا . سی نشاند، زر و مرواريد بر من نثار کرد و هفتصد بار چند دينار به من دادمرا بر کر: گفت

  . عليه

  

  ذکر امام احمد حنبل قدس اهللا روحه

آن امام دين و سنت، آن مقتدای مذهب و ملت، آن جهان درايت و عمل، آن مکان کفايت بدل، آن 

، امام به حق احمد حنبل رضی اهللا عنه، صاحب تبع زمانه، آن صاحب ورع يگانه، آن سنی آخر و اول

شيخ سنت و جماعت بود و امام دين و دولت و هيچ کس را در علم احاديث آن حق نيست که او را؛ و 

در ورع و تقوی و رياضت وکرامت شأنی عظيم داشت و صاحب فراست و مستجاب الدعوه بود و 

چه بر او اقرار کردم مقدس و مبراست، تا جمله فرق او را مبارک داشته اند از غايت انصاف، و از آن



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ١٩٥

و در اين معنی گفتند دست . گفت که خمر طيبه آدم بيده حدی که پسرش يک روز معنی اين حديث می

  . چون سخن يداهللا گويی به دست اشارت مکن: احمد گفت. از آستين بيرون کرده بود

. ی و معروف کرخی و مانند ايشانو بسی مشايخ کبار ديده بود چون ذوالنون و بشر حافی و سری سقط

حالل طلب کردن هم برای خود و هم . احمد  را سه خصلت است که مرا نيست: و بشر حافی گفت

  . . . برای عيال و من برای خود طلب کنم

او پيوسته مضطر بود در حال حيات از طعن معتزله و در حال وفات در خيال : پس سری سقطی گفت

  . مشبهه و او ا زهمه بری

  . او را تکليف بايد کرد تا قرآن مخلوق گويد: نقل است که چون در بغداد معتزله غلبه کردند گفتند

زينهار تا مردانه ! ای امام: گفت. سرهنگی بر در سرای خليفه بود. پس او را به سرای خليفه بردند

 بر باطل چنين من. باشی که وقتی دزدی کردم هزار چوبم بزدند، مقر نشدم، تا عاقبت رهايی يافتم

  . صبر کردم تو که بر حقی اوليتر باشی

  . آن سخن او ياری بود مرا: احمد گفت

بر عقابين کشيدند و هزار تازيانه بزدند که قرآن را مخلوق . بردند و او پير و ضعيف بود پس او را می

 ازغيب پديد آمد دو دست. گوی، و نگفت، و در آن ميانه بند ايزارش گشاده شد و دستهای او بسته بودند

چون اين برهان بديدند، رها کردند و هم در آن وفات کرد، و در آخر کار قومی پيش او آمدند . وببست

  در اين قوم که تو را رنجانيدند چه گويی؟ : و گفتند

  . زدند، پنداشتند که بر باطل ام از برای خدای  مرا می: گفت

  .  ندارمبه مجرد زخم چوب با ايشان به قيامت هيچ خصومت

اگر خشنودی من ! ای فرزند: روزی گفت. نقل است که جوانی مادری بيمار داشت و زمن شده

مگر حق تعالی صحت دهد که مرا دل از اين . خواهی پيش امام احمد رو و بگو تا دعا کند برای من می

  . بيماری بگرفت

  کيست؟ : گفتند. جوانی به در خانه امام احمد شد وآواز داد

  . اجیمحت: گفت

  . طلبد مادری بيمار دارم و از تو دعايی می: وحال باز گفت که

پس امام برخاست و غسل کرد و به . شناسد امام عظيم کراهيت داشت از آن معنی که مرا خود چرا می

  . تو بازگرد که امام به کار تو مشغول است! ای جوان: خادم امام گفت. نماز مشغول شد

نه رسيد مادرش برخاست و در بگشاد و صحت کلی يافت و به فرمان چون به در خا. جوان بازگشت
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  . خدای تعالی

حرمت امام را برخاست و . ساخت ديگری باالی او وضو می. ساخت نقل است که بر لب آبی وضو می

خدای با تو چه : گفتند. چون آن مرد وفات کرد او را به خواب ديد ند. زير امام شد و وضو ساخت

  کرد؟ 

  . من رحمت کرد، بدان حرمت داشت که آن را امام را کردم در وضو ساختنبر : گفت

نشسته . اعرابی را ديدم به گوشه ای. به باديه فرو شدم، به تنها راه گم کردم: نقل است که احمد گفت

  . مرا گرسنه است: گفت. رفتم و پرسيدم. بروم و از وی راه پرسم: گفتم. تازه

تو که ای که به خانه خدای روی، به ! ای احمد: گفت. او در شوريد. دادم پاره ای نان داشتم و بدو می

  . روزی رسانيدن از خدای راضی نباشی، الجرم راه گم کنی

  . آتش غيرت در من افتاد: احمد گفت

  . الهی تو را در گوشه ها چندين بندگانند وپوشيده: گفتم

 اگر به خدای تعالی سوگند دهند جمله زمين و او را بندگانند که! انديشی، ای احمد چه می: آن مرد گفت

  . کوهها زر گردد برای ايشان

چرا دل نگاه : هاتفی آواز داد. از خود بشدم. جمله آن زمين و کوه زر شده بود. نگه کردم: احمد گفت

نداری ای احمد که او بنده ای است ما را که اگر خواهد از براياو آسمان بر زمين زنيمو زمين بر 

  . بينی و او را به تو نموديم اما نيزش نه آسمان 

اين زمين را اميرالمومنين : نقل است که احمد در بغداد نشستی، اما هرگز نان بغداد نخوردی و گفتی

و زر به موصل فرستادی تا از آنجا آرد آوردندی و . عمر رضی اهللا عنه وقف کرده است بر غازيان

 سال در اصفهان قاضی بود و صايم الدهر و قايم الليل پسرش صالح بن احمد يک. از آن نان خوردی

بود و در شب دو ساعت بيشتر نخفتی و بر در سرای خود خانه ای بی در ساخته بود و شب آنجا دو 

ساعت بيشتر نخفتی و بر در سرای خود خانه ای بی در ساخته بود و شب آنجا نشستی که نبايد که در 

. پختند يک روز برای امام احمد نان می. اين چنين قاضی بود. ابدشب کسی را مهمی باشد و در بسته ي

  اين نان را چه بوده است؟: چون نان پيش احمد آوردند گفت. خمير مايه از آن صالح بستندند

  . خميرمايه از آن صالح است: گفتند

  . حلق ما را نشايد. آخر او يکسال قضای اصفهان کرده است: گفت

  يم؟ پس اين را چه کن: گفتند

  . خواهيد بستانيد بنهيد، چون سايلی بيابيد و بگوييد که خمير از آن صالح است اگر می: گفت
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: احمد گفت. آن نان بوی گرفت و در دجله انداختند. چهل روز در خانه بود که سايلی نيامد که بستاند

  چه کرديد آن نان؟ 

  . به دجله انداختيم: گفتند

در جمعی اگر همه سرمه : نخورد و در تقوی تا حدی بود که گفتاحمد بعد از آن هرگز ماهی دجله 

  . دانی سيمين بود نبايد نشستن

کس . يک روز نرفت. پيش سفيان عيبينه تا اخبار سماع کند. نقل است که يکبار به مکه رفته بود

 بود و فرستاد تا بداند که چرا نيامده است؟ چرا برفت، احمد جامه به گازر داده بود و برهنه نشسته

  . نه: گفت. من چندين دينار بدهم تا در وجه خود نهی: مردی بر ايشان آمد و گفت. نتوانست بيرون آمدن

  . بازنگردم تا تدبير نکنی: گفت. نه: گفت. جامه خود عاريت دهم: گفت

  کتان بخرم؟ : گفت. نويسم، از مزد آن کرباس بخر برای من کتابی می: گفت

  . ز  تا پنج گز به پيراهن کنم و پنج گز به جهت ايزار پاینه، آستر بستان،ده گ: گفت

احمد . آن شب کوزه آب پيش او برد، بامداد همچنان پر بود. نقل است که احمد را شاگردی مهمان آمد

  چرا کوزه آب همچنان پر است؟؟ : گفت

  چه کردمی؟ : طالب علم گفت

  آموزی؟  طهارت و نماز شب و اال اين علم به چه می: گفت

. نماز شام شاگردی را گفت تا زيادت از مزد چيزی بوی دهد. نقل است که احمد مزدوری داشت

  . برعقب او ببر که بستاند: امام احمد فرمود. چون برفت. مزدور نگرفت

  چگونه؟ : شاگرد گفت

  . اين ساعت چون بيند بستاند. آن وقت در باطن خود طمع آن نديده باشد: گفت

: گفت. ا مهجور کرد، به سبب آنکه بيرون در خانه را به کاه گل بيندوده بودوقتی شاگردی ديرينه ر

  . يک ناخن از شاهراه مسلمانان گرفته  تو را نشايد علم آموختن

آن خود بردار که من : گفت. چون باز می گرفت بقال دو سطل آورد. امام وقتی سطلی به گرو نهاده بود

  . شناسم از آن تو کدام است نمی

  . حمد سطل  رها کرد و برفتامام ا

! ای پدر: پسر احمد گفت. کرد تا عبداهللا آنجا آمد نقل است که مدتی احمد را آروزی عبداهللا مبارک می

  . که به ديدن تو آمده است. عبداهللا مبارک به درخانه است

. تیسوخ در اين چه حکمت است که سالهاست تا در آرزوی او می: پسرش گفت. امام احمد راه ندارد
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  دهی؟  اکنون که دولتی چنين به در خانه تو آمده است، راه نمی

بعد از آن . ترسم که اگر او را ببينم خو کردة لطف او شوم گويی اما می چنين است که تو می: احمد گفت

  . گذارم تا آنجا بينم که فراق در پی نباشد همچنين بر بوی او عمر می. طاقت فراق او ندارم

عالی است در معامالت و هرکه از او مسأله پرسيدی، اگر معاملتی بودی جواب دادی، و او را کلماتی 

  . و اگر از حقايق بودی حوالت به بشر حافی کردی

از خدای تعالی در خواست کردم تا دری از خوف بر من بگشاد تا چنان شدم که بيم آن بود که : و گفت

  به چه چيز فاضلتر؟ الهی تقرب : گفتم. دعا کردم. خرد از من زايل شود

  . به کالم من، قرآن: گفت

  .آنکه ا زآفات اعمال خالص يابی: اخالص چيست؟ گفت: پرسيدند

  توآل چيست ؟ گفت الثقه باهللا باور داشت خدای در روزی : گفتند 

  . رضا چيست؟ گفت آنکه کارهای خود به خدای سپاری: گفتند

  محبت چيست؟ : گفتند

  .  تا او زنده باشد، من اين جواب نگويماين از بشر پرسيد که: اگفت

  زهد چيست؟ : گفتند

زهد سه است ترک حرام، و اين زهد عوام است، و ترک افزونی از حالل و اين زهد خواص : گفت

  . است، و ترک هرچه تو را از حق مشغول کند، و اين زهد عارفان است

  علم؟ اين صوفيان که در مسجد آدينه نشسته اند بر توکل بی : گفتند

  . کنيد که ايشان را علم نشانده است غلط می: گفت

  . همه همت ايشان درنانی شکسته بسته است: گفتند

دا نم قومی را بر روی زمين بزرگ همت تر از آن قوم که همت ايشان پاره ای نان بيش  من نمی: گفت

  . نبود

ر آن حالت به دست اشارت و چون وفاتش نزديک آمد، از آن زخم که گفتم که در درجه شهدا بود، د

  ! نه هنوز: گفت کرد و به زبان می می

  اين چه حال است؟ !ای پدر: پسرش گفت

چه وقت جواب است؟ به دعا مددی کن از جمله آن حاضران که بربالين اند . وقتی با خطر است: گفت

ريزد و  میيکی ابليس است در برابر ايستاده و خاک ادبار بر سر . عن اليمين و عن الشمال قعيد

تا يک نفس مانده است ! نه هنوز، نه هنوز: گويم من می. جان بردی از دست من! گويد ای احمد می
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  . جای خطر است، نه جای امن

تا چهل و . زدند آمدند و خود را بر جنازه او می و چون وفات کرد و جنازة او برداشتند مرغان می

گفتند  زدند و الاله اال اهللا می انداختند و نعره می ا میدوهزار گبر و جهود و ترسا مسلمان شدند و زناره

و سبب آن بود که حق تعالی گريه بر چهار قوم انداخت و به افراط در آن روز يكی بر مغان و ديگر 

نظر او در حيات بيش بود : اما از بزرگی پرسيدند. برجهودان؛ و ديگر برترسايان و ديگر برمسلمانان

  يا در ممات؟ 

يکی آنکه گفتی بار خدايا هرکه را ايمان داده ای بده و هرکه را . را دو دعا مستجاب بوداو : گفت

از اين دو دعا يکی در حال اجابت افتاد تا هرکه را ايمان داده بود بازنگرفت و . ايمانداده باز مستان

  . ديگر در حال مرگ تا ايشان را اسالم روزی کرد

اين چه رفتار است؟ : گفتم. لنگيدی اب ديدم، بعد از وفات، میاحمد را به خو: و محمد بن خزيمه گفت

  . رفتن من به دارالسالم: رفتن است؟ گفت: گفت

  خدای با تو چه کرد؟: گفتم

يا احمد اين از برای آن است که : بيامرزيد و تاج بر سر من نهاد و نعلين در پای من کرد و گفت: گفت

  . رحمةاهللا عليه.  بخوان بدان دعاها که به تو رسيدپس فرمود که مرا. قرآن مخلوق نيست: گفتی

  

  ذکر داود طائی قدس اهللا روحه 

آن شمع دانش و بينش، آن چراغ آفرينش، آن عامل طريقت، آن عالم حقيقت، آن مرد خدايی، داود طائی 

علوم بهره رحمةاهللا عليه، از اکابراين طايفه بود، و سيد القوم، و در ورع به حد کمال بود، و در انواع 

تمام داشت، خاصه درفقه که بر سر آمده بود، و متعين گشته و بيست سال ابوحنيفه را شاگردی کرده 

بود، و فضيل و ابراهيم ادهم را ديده، و پير طريقت او حبيب راعی بود، و از اول کار در اندرون او 

  : گفت نوحه گری اين بيت میحزنی غالب بود و پيوسته از خلق رميده بود و سبب توبه او اين بود که 

  بای خديک تبدی البلی 

  وای عينيک اذا ساال

  کدام موی و روی بود که در خاک ريخته نشد؟ و کدام چشم است که در زمين ريخته نگشت؟ 

متحير گشت و همچنين به درس . دردی عظيم از اين معنی به وی فرود آمد و قرار ی از وی برفت

  تو را چه بوده است؟ : گفت. را بر اين حال ديدامام او . امام ابوحنيفه رفت

دانم  دلم از دنيا سردشده است و چيزی در من پديد آمده است که راه بدان نمی: او واقعه بازگفت، و گفت
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  يابم و به هيچ  و در هيچ کتاب معنی آن نمی

  . آيد فتوی در نمی

  . از خلق اعراض کن: امام گفت

امام ابوحنيفه پيش او رفت و . چون مدتی برآمد. خانه ای معتکف شدداود روی از خلق بگردانيد و در 

کار آن باشد که در ميان ائمه نشينی و . اين کاری نباشد که در خانه متواری شوی و سخن نگويی: گفت

  . و بر آن صبر کنی و هيچ نگويی و آنگاه آن مسائل را به از ايشان دانی. سخن نامعلوم ايشان بشنوی

گويد، يک سال به درش آمد و ميان ائمه بنشست و هيچ نگفت و  ه چنان است که او میداود دانست ک

: چون يک سال تمام شد گفت. کرد داد و بر استماع بسنده می کرد و جواب نمی گفتند صبر می هرچه می

  . اين صبر يک ساله من کار سی ساله بود که کرده شد

 از او بود و مردانه پای در اين راه نهاد و کتب را به پس به حبيب راعی افتاد و گشايش او در اين راه

  . آب فرو داد و عزلت گرفت و اميد از خلق منقطع گردانيد

آه : خورد، تا مشايخ بعضی گفتند نقل است که بيست دينار به ميراث يافته بود، در بيست سال می

  . طريقت ايثار است، نه نگاه داشتن

  . سازم تا بميرم  که سبب فراغت من است تا به اين میدارم من اينقدر از آن می: او گفت

  . نهادی و بياشاميدی و هيچ از کار کردن نياسود تا حدی که نان در آب می

  روزگار چرا ضايع کنم؟ . توان خواند ميان اين  خوردنو پنجاه آيت از قرآن بر می: گفتی

. گريست ان خشک در دست داشت و میاو را ديدم، پاره ای ن. ابوبکر عياش گويد به حجره داود رفتم

خواهم که اين پاره نان بخورم و نم يدانم که حالل است يا  می: يا داود چه بوده است تورا؟ گفت: گفتم

  حرام؟

چون : چرا در سايه ننهی؟ گفت: گفتم. سبويی آب ديدم در آفتاب نهاده. پيش اورفتم: يکی ديگر گفت

  . شرم دارم که از بهر نفس تنعم کنماکنون از خدای . آنجا بنهادم سايه بود

نقل است که سرايی داشت عظيم، و در آنجا خانه بسيار بود، و تا آن ساعت در خانه  مقيم بودی که 

  چرا عمارت خانه نکنی؟ : گفتند. پس در خانه ديگر شدی. خراب شدی

  . مرا با خدای عهدی است که دنيا را آبادان نکنم: گفت

  . آن شب که وفات کرد دهليز نيز فروافتاد. وافتاد، جز دهليز نماندنقل است که همه سرای فر

  . سقف خانه شکسته است، بخواهد افتاد: يکی ديگر پيش او رفت و گفت

  . بيست سال است تا اين سقف را نديده ام: گفت
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  چرا با خلق ننشينی؟ : نقل است که گفتند

کنند، و اگر با بزرگتر نشينم  به کار دين امر نمیبا که نشينم؟ اگر با باخردتر از خود نشينم مرا : گفت

  پس صحبت خلق را چه کنم؟ . آرايند گويند و مرا در چشم من می عيب من بر من نمی

  چرا زن نخواهی؟ : گفتند

  . مومنه ای را نتوانم فريفت: گفت

  چگونه؟ : گفتند

يام نمايم، دينی و دنيايی چون او را بخواهم در گردن خود کرده باشم، که من بر کارهای او ق: گفت

  . چون نتوانم کرد، پس او را فريفته باشم

  . آخر محاسن را شانه کن: گفتند

  . پس فارغ مانده باشم که اين کار کنم: گفت

کرد و  نقل است که شبی مهتاب بود، بربام آمد و در آسمان می نگريست، و در ملکوت تفکر می

با تيغی بر بام آمد . همسايه پنداشت که دزد بر بام است. تادگريست تا بيخود شدو بر بام همسايه اف می

  تو را که انداخت؟ : دست او گرفت و گفت. داود را ديد

  . مرا خبر نيست. من بيخود بودم. دانم من  نمی:گفتم

  چه شتاب است؟ : گفتند. دويد نقل است که او را ديدند که به نماز می

   من انداين لشكر آه بر ديشهر است منتظر: گفت 

  . مردگان گورستان: کدام لشکر؟ گفت: گفتند

گريزد تا در خانه رفتی و عظيم کراهيت  و چون سالم نماز بازدادی چنان رفتی که گويی از کسی می

  . داشتی به نماز شدن، از سبب وحشت خلق تا، حق تعالی آن مونت از وی کفايت کرد

جان : گفت. اب نشسته و عرق از وی روان شدهچنانکه نقل است که مادرش روزی او را ديد  در آفت

  گرمايی عظيم و تو صايم الدهری، چه باشد اگر باسايه نشينی؟ ! مادر

ا ز خدای شرم دارم که قدم برای موافقت نفس و خوش آمد بردارم، و من خود روايی ! ای مادر: گفت

  . ندارم

  اين چه سخن است؟ : مادر گفت

ا و ناشايستها بديدم دعا کردم تا حق تعالی روايی از من بازگرفت تا چون دربغداد حاله! ای مادر: گفت

اکنون شانزده سال است تا روايی ندارم و با تو . معذور باشم و به نماز جماعت نروم تا آنها نبايد ديد

  . نگفتم
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، و الهی اندوه توام بر همه اندوهها غلبه کرد: چون شب درآمدی گفتی. نقل است که دايم اندوهگن بودی

  . خواب از من برد

  . از اندوه کی بيرون آيد آنکه مصايب بر وی متواتر گردد: و گفت

يا باسليمان اين : گفتم. عجب داشتم. به پيش داود رفتم، او را خندان يافتم: و ديگر وقتی درويشی گفت

ردم امروز عيد ک. سحرگاه مرا شرابی دادند که آن را شراب انس گويند: خوش دلی از چيست؟ گفت

  . وشادی پيش گرفتم

آن شب آن ترسا با حالل . پاره ای بدو داد تا بخورد. ترسايی بر وی بگذشت. خورد نقل است که نان می

  . معروف کرخی در وجود آمد. خود سحبت کرد

  ابوربيع واسطی گويدآه 

مرگ را عيد از دنيا روزه گير و . صم عن الدنيا وافطر فی االخرة: گفت. داود را گفتم مرا وصيتی کن

  . ساز و از مردمان بگريز، چنانکه از شير درنده گريزند

  يکی ديگر وصيت خواست 

  . زبان نگه دار: گفت

  . زيادت کن: گفت

  . تنها باش از خلق و اگر توانی دل از ايشان ببر: گفت

  . زيادت کن: گفت

  . کردند بسالمت دنيااز اين جهان بايد که بسنده کنی بسالمت دين، چنانکه اهل جهان بسنده : گفت

  . ديگری وصيت خواست

جهدی که کنی در دنيا به قدر آن کن که تو را در دنيا مقام خواهد بود و در دنيا به کار خواهد، : گفت

آمد و جهدی که کنی برای آخرت چندان کن که تو را در آخرت مقام خواهد بود، به قدر آنکه تو را در 

  . آخرت به کار خواهد آمد

  . صيت خواستديگران و

  . مردگان منتظر تو اند: گفت

کند تا منفعت آن ديگری را  راست بدان ماند که شکار می. افگند آدمی توبه و طاعت باز پس می: و گفت

  . رسد

اگر سالمت خواهی سالمی بر دنيا کن به وداع، و اگر کرامت خواهی تکبری بر : مريدی را گفت

  . ا به حق توانی رسيديعنی از هردو بگذر ت. آخرت گوی به ترک
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  . نقل است که فضيل در همه عمر دوبار داود را ديد، و بدان فخر کردی

: گفت. برخيز که اين سقف شکسته است و فروخواهد افتاد: گفت. يکبار بدر زير سقفی رفته بود شکسته

. الکالمکانوا يکرهون فصول النظر کما يکرهون فضول . تا من در اين صفه ام اين سقف را نديده ام

  . از خلق بگريز: گفت. مرا پندی ده: دوم بار آن بود که گفت

هيچ کس نديده ام که دنيا را خوارتر داشت از داود که جمله دنيا و اهل دنيا را : و مروف کرخی گويد

اگر يکی را از ايشان بديدی از ظلمت آن شکايت کردی، تا الجرم از راه . در چشم او ذره مقدار نبودی

اما فقرا را عظيم معتقد . هرگاه که من پيراهن بشويم دل را متغير يابم:  دور بود که گفترسم چنان

بودی و به چشم حرمت و مروت نگريستی جنيد گفت حجامی او را حجامت ميكردديناری بدو داد گفتند  

  . اسراف کردی

  . الدين لمن المروة له. هرکه را مروت نبود عبادت نباشد: گفت

ندانی که چنانکه بسيار گفتن کراهيت است : گفت. نگريست  پيش او بود و در وی مینقل است که يکی

  . بسيار نگريستن هم کراهيت است تا دانی

چون پيش او آمدندی پشت بر . نقل است که چون محمد و ابويوسف را اختالف افتادی، حکم او بودی

اگر قول .  ابويوسف سخنی نگفتیابويوسف کردی و روی به محمد آوردی و با محمد اختالط کردی، با

گويد و اگر قول قول ابو يوسف بودی گفتی قول اين است  قول محمد بودی گفتی اين است که محمد می

داری و يکی را در پيش خود  چرا يکی را عزيز می. هردو در علم بزرگ اند: گفتند. و نام او نبردی

  نگذاری؟ 

 و رفعت دنيا برخاسته است و به سر علم آمده است، به جهت آنکه محمد حسن از سرنعمت بسيار: گفت

و علم سبب عز دين است و ذل دنيا، و ابويوسف از سر دل وفاقه به علم آمده است و علم راسبب عز و 

پس هرگز محمد چون او نبود که استاد ما را ابوحنيفه به تازيانه بزدند قضا قبول . جاه خود گردانيده

  . رکه طريق استاد خالف کند من با او سخن نگويمه. نکرد و ابويوسف قبول کرد

ابويوسف به . نقل است که هارون الرشيد از ابويوسف درخواست که مرا در پيش داود بر تا زيارت کنم

کرد و  قبول نمی. از مادر او درخواست تا شفاعت کرد که او را راه دهد. بار نيافت. در خانه داود آمد

  ان چه کار؟ مرا با اهل دنيا و ظالم: گفت

  . به حق شير من که راه دهی: مادر گفت

الهی تو فرموده ای که حق مادر نگاه دار که رضای من در رضای او ست، و اگر نه مرا : داود گفت

  با ايشان چه کار؟ 
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چون بازگشت مهری . هارون بسيار بگريست. داود وعظ آغاز کرد. درآمدند و بنشستند. پس بار داد

  . ل استزر بنهاد و گفت حال

کنم  من خانه ای فروخته ام از ميراث حالل وآن را نفقه می. بردار که مرا بدين حاجت نيست: داود گفت

اميد دارم که . از حق تعالی درخواسته ام چون آن نفقه تمام شود جانم بستاند تا مرا به کسی حاجت نبود

  . دعا اجابت کرده باشد

  نفقات داود چند مانده است؟ :  او پرسيدابويوسف از وکيل خرج. پس هردو بازگشتند

  . دو درم: گفت

. حساب کرد تا روز آخر ابويوسف پشت به محراب باز داده بود. و هر روز دانگی سيم خرج کردی

  . امروز داود وفات کرده است: گفت

  چه دانستی؟: گفتند. نگاه کردند، همچنان بود

  . است، دانستم که دعای او مستجاب باشداز نفقه او حساب کردم که امروز هيچ نمانده : گفت

آخر شب سر به سجده نهاد و . کرد همه شب نماز همی می: گفت. و از مادرش حال وفات او پرسيدند

  . چون نگاه کردم وفات کرده بود. وقت نماز است! ای پسر: گفتم. برنداشت، تا مرا دل مشغول شد

 بود و گرمايی عظيم و خشتی زير سر نهاده و درحالت بيماری در آن دهليز خراب خفته: بزرگی گفت

  خواهی تا بر اين صحرات بيرون برم؟ : گفتم. خواند در نزع بود و قرآن می

شرم دارم برای نفس درخواستی کنم که هرگز نفس را بر من دست نبود، در اين حال اوليتر که : گفت

  . نباشد

س ديواری دفن کنيد تا کسی پيش روی داود وصيت کرده بود که مرا در پ. پس همان شب وفات کرد

ای : و آن شب که از دنيا برفت ا ز آسمان آواز آمد که. چنان کردند و امروز همچنان است. من نگذرد

  . داود طائی به حق رسيد و حق سبحانه و تعالی از وی راضی است! اهل زمين

  . عت از زندان خالص يافتماين سا: گفت پريد و می بعد از آن به خوابش ديدند که داود در هوا می

داود به : آن شخص بيامد تا خواب او بگويد، وفات کرده بود و از پس مرگ او از آسمان آوازی آمد که

  . مقصود رسيد، رحمةاهللا عليه

  

  ذکر حارث محاسبی قدس اهللا روحه 

قبی، شيخ عالم، آن سيد اوليا، آن عمده اتقيا، آن محتشم معتبر، آن محترم مفتخر، آن ختم کرده ذوالمنا

حارث محاسبی رحمةاهللا عليه، از علمای مشايخ بود و به علوم ظاهر و باطن، و در معامالت و 
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اشارات مقبول النفس و رجوع اوليای وقت در همه فن بدو بود، و او را تصانيف بسياراست در انواع 

و در فراست و علوم، و سخت عالی همت بود، و بزرگوار بود، و سخاوتی و مروتی عجيب داشت 

حذاقت نظير نداشت، و در وقت خود شيخ المشايخ بغداد بود، و به تجريد و توحيد مخصوص بود، و 

و نزديک او رضا از احوال است، نه . در مجاهده و مشاهده به اقصی الغايه بود، و در طريقت مجتهد

 و عبداهللا خفيف گفت بصری بود و وفات او در بغداد بود،. و شرح اين سخن طولی دارد. از مقامات

برپنج کس از پيران ما اقتدا کنيد و به حال ايشان متابعت نماييدو ديگران را تسليم بايد شد، اول حارث 

زيرا . محاسبی، دوم جنيد بغدادی، سوم رويم، چهارم ابن عطا، پنجم عمرو بن عثمان مکی رحمهم اهللا

 شريعت، وهر که جز اين پنج اند اعتقاد را که ايشان جمع کردند ميان علم و حقيقت و ميان طريقت و

  شايند اما 

  . اين پنج را هم اعتقاد شايد و هم اقتدا را  شايد

عبداهللا خفيف ششم ايشان بود که هم اعتقاد را شايد و هم اقتدا را شايد اما : و بزرگان طريقت گفته اند

  . خويشتن ستودن نه کار ايشان است

! به بيت المال بريد تا سلطان را باشد: گفت. نار از پدر ميراث ماندنقل است که حارث را سی هزار دي

  چرا؟ : گفتند

قدری مذهب گير اين امت . پيغمبر فرموده است، و صحيح استک ه القدری مجوس هذه االمة: گفت

است و پدر من قدری بود و پيغمبر عليه السالم فرمود ميراث نبرد مسلمان از مغ، و پدر من مغ و من 

  . نمسلما

و عنايت حق تعالی در حفظ او چندان بود که چون دست به طعامی بردی که شبهت در او بودی رگی 

. در پشت انگشت او کشيده شدی چنانکه انگشت فرمان او نبردی، او بدانستی که آن لقمه به وجه نيست

نيک : گفتطعام آرم؟ ! گفتم يا عم. در وی اثر گرسنگی ديدم. روزی حارث پيش من آمد: جنيد گفت

انگشت او . پيش اوبردم. شبانهچيزی از عروسی آورده بودند. چيزی طلب کردم. در خانه شدم. آيد

گردانيد تا دير گاه  دردهان می. لقمه در دهان نهاد و هرچند که جهد کرد فرونشد. مطاوعت نکرد

گرسنه : ارث گفتح. از آن حال پرسيدم: بعد از آن گفت. برخاست ودر پايان سرای افگند و بيرون شد

بودم، خواستم که دل تو نگاه دارم لکن مرا با خداوند نشانی است که هرطعامی که در وی شبهتی بود 

آن طعام از کجا بود؟ . هرچند کوشيدم فرو نرفت. به حلق من فرونرود و انگشت من مطاوعت نکند

  ؟ امروز در خانه من آيی: پس گفتم. از خانه ای که خويشاوند من بود: گفتم

جيزی که پيش درويشان آری، چنين : گفت. پس بخورديم. درآمديم و پارة نان خشک آوردم. آيم: گفت
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  . بايد

سی سال است تا گوش من به جز از سر من هيچ نشنيده است پس سی سال ديگر حال بر من : و گفت

  . بگرديد که سر من به جز از خدای هيچ نشنيد

 او بدان شاد شود، متوقف بودم بدان تانماز او باطل شود يا نه؟ بيند و کسی را که در نماز می: و گفت

  . اکنون غالب ظن من آن است که باطل شود

اهل محاسبه را : و گفت. چنانکه او را محاسبی بدين جهت گفتندی. و در محاسبه مبالغتی تمام داشت

ق حق تعالی به منازل چند خصلت است که بيازموده ام در سخن گفتن که چون قيام نموده اند به توفي

شريف پيوسته اند و همه چيزها به قوت عزم دست دهد و به قهر کردن هوا و نفس که هرکه را عزم 

پس عزم قوی دار و بر اين خصلتها مواظبت نمای که اين . قوی باشد مخالفت هوا بر وی آسان باشد

 و نه به دروغ، ونه به اول خصلت ان است که به خدای سوگند ياد نکنی، نه به راست. مجرب است

سهو و نه به عمد، و دوم ا زدروغ پرهيز کنی، و سوم وعده خالف نکنی و چون وفا توانی کرد و تا 

توانی کس را وعده ندهی که اين به صواب نزديک است و چهارم آنکه هيچ کس را لعنت نکنی، 

رو مكافات نجوئی و بر خدای اگرچه ظلم کرده باشد، و پنجم دعای بد نکنی نه به گفتار و نه به آردا

تحمل آنی، و ششم بر هيچ کس گواهی ندهی نه بکفر و نه به شرک و نه به نفاق که اين به رحمت بر 

خلق نزديک تر است و از مقت خدای تعالی دورتر راست، و هفتم آنکه قصد معصيت نکنی، نه در 

ه رنج خود برهيچ کس نيفكنی و و هشتم آنک. ظاهر و نه در باطن و جوارح خود را از همه بازداری

بار خود اندک و بسيار از همه کس برداری در آنجه بدان محتاج باشی، و در آنچه بدان مستغنی باشی، 

ونهم آنکه طمع از خاليق بريده گردانی و از همه نااميد شوی از آنچه دارند، و دهم آنکه بلندی درجه و 

خواهد در دنيا و آخرت بدان سبب به دست توان استکمال عزت نزديک خدای و نزديک خلق برآنچه 

  . مگر که او را از خود بهتر دانی. که هيچ کس را نبينی از فرزندان آدم عليه السالم. کرد

  . مراقبت علم دل است در قرب حق تعالی:  و گفت

  . رضا آرام گرفتن است در تحت مجاری احکام:  و گفت

  . صبر نشانه تيرهای بال شدن است:  و گفت

  . تفکر اسباب را به حق قايم ديدن است:  و گفت

  . تسليم ثابت بودن است در وقت نزول بال بی تغيری در ظاهر و باطن:  و گفت

  . حيا بازبودن است از جمله خوهای بد که خداوند بدان راضی نبود:  و گفت

به تن و جان و محبت ميل بود به همگی به چيزی، پس آن را ايثار کردن است، برخويشتن، :  و گفت
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  . پس بدانستن که از توهمه تقصير است. مال، و موافقت کردن در نهان و آشکارا

خوف آن است که البته يک حرکت نتواند کرد که نه گمان او چنان بود که من بدين حرکت :  و گفت

  . مأخوذ خواهم بود در آخرت

خلق در آن است و منفرد عالمت انس به حق وحشت است از خلق و گريز است و هرچه :  و گفت

گيرد، بعد از آن انس به مخلوقات  شدن به حالوت ذکر حق تعالی برقدر آنکه انس حق در دل جای می

  . از دل رخت برمی گيرد

صادق آن باشد که او را باک نبود اگرش نزديك خلق هيچ مقدار نماند، و جهت صالح دل :  و گفت

  .  اعمال او ببينندخويش داند و دوست ندارد که مردمان ذره ای

در همه کارها از سستی عزم حذر کن که دشمن در اين وقت بر تو ظفر يابد، و هرگاه که :  و گفت

  . فتور عزم ديدی از خود هيچ آرام مگير به خدای پناه جوی

خدای را باش و اگر نه خود مباش، اين نيکو سخنی : گفت. کن هللا و اال التکن: و درويشی را گفت

  . است

سزاوار است کسی را که نفس خود را به رياضت مهذب گردانيده است که او را راه بنمايد به : فت و گ

  مقامات و 

  . هرکه خواهدکه لذت اهل بهشت يابد، گو در صحبت درويشان صالح قانع باش:  و گفت

به هرکه باطن خود را درست کند به مراقبت و اخالص خدای تعالی ظاهر او آراسته گرداند :  و گفت

  . مجاهده و اتباع سنت

  . آنکه به حرکات دل در محل غيب عالم بود بهتر از آنکه به حرکات جوارح عالم بود:  و گفت

آورند  کنند در بحر صفا و بيرون می برند خندق رضا و غواصی می پيوسته عارفان فرو می:  و گفت

  . رسند در سر و خفا جواهر وفا، تا الجرم به خدای می

دوستی نيکو با صيانت، و با : ز است که اگر آن را بيابند از آن بهره بر دارند و ما نيافتيمسه چي: وگفت

  . وفا، و باشفقت

معرفت، حق است بربنده يا حق بنده بر : درويشی از وی پرسيدآه: کرد  و نقل است که تصنيفی می

ناسد و به جهد خود ش يعنی اگر گويی معرفت بنده به خود می. حق؟ او بدين سخن ترک تصنيف کرد 

و اگر معرفت حق حق بود، بربنده روا . کند، پس بنده را حقی بود بر حق، و اين روا نبود حاصل می

ديگر معنی آن است که چون . اينجا متحير شد و ترک تصنيف کرد. نبود که حق را حقی ببياد گزارد

ت به چه کار آيد؟ حق کتاب کردن در معرف. معرفت حق حق است تا از جهت کرم اين حق بگزارم
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اگر کسی بود که حق آن حق خواهد گزارد در معنی . خود آنچه حق بنده بود بدو دهد که اد بنی ربی

ديگر معنی آنست که معرفت حق حق است بر . الجرم ترک تصنيف کرد. انک التهدی من احببت بود

چون هر حق .  حق گزاردنبنده بدان معنی که چون حق بنده را معرفت داد بنده را واجب است حق آن

پس بنده را حقی که . که بنده به عبادت خواهد گزارد هم حق حق خواهد بود و به توفيق او خواهد بود

  . بود که با حق حق، حق گزارد، پس کتاب تصنيف کرد واهللا اعلم بالصواب

سيار حارث آن وقت که وفات می کرد به درمی محتاج بود، و از پدرش ضياع ب: ابن مسروق گفت

  . رحمةاهللا عليه رحمةواسعة. مانده بود، وهيچ نگرفت و هم در آن ساعت که دست تنگ بود فروشد

  

  ذکر ابوسليمان دارائی قدس اهللا روحه 

آن مجرد باطن و ظاهر، آن مسافر غايب و حاضر، آن در ورع و معرفت عامل، آن درصد گونه 

حمةاهللا عليه، يگانه وقت بود و از غايت لطف او صفت کامل، آن در دريای دانايی، ابوسليمان دارائی ر

و در رياضت صعب و جوع مفرط شانی نيکو داشت چنانکه او را بندار . را ريحان القلوب گفته اند

الجايعين گفتندی که هيچ کس از اين امت بر جوع آن صبر نتوانست کرد که وی در معرفت و حاالت 

داشت و او را کلماتی است عالی واشارتی لطيف و غيوب قلب و آفات عيوب نغس خطی عظيم وافر 

شبی در خلوت : احمد حواری که مريد او بود گفت. ديگر دارا، ديهی است در دمشق، او از آنجا بود

ضعيف مردی ای که : گفت. ديگر روز با سليمان گفتم. کردم و در آن ميانه راحتی عظيم يافتم نماز می

 ديگرگونه ای و در مال ديگرگونه، و در دو جهان هيچ چيز را تو را هنوزخلق در پيش است تا در خال

  . آن خطر نيست که بنده را از حق تواند باز داشت

. در وقت دعا يك دست پنهان کردم. شبی در مسجد بودم و از سرما آرامم نبود: و ابوسليمان گفت

نچه روزی آن دست بود، که يا سليمان آ: هاتفی آواز دادآه. راحتی عظيم از راه اين دست به من رسيد

  . بيرون کرده بودی، داديم

سوگند خوردم که هرگز دعا نکنم به سرما و گرما . اگر دست ديگر بيرون بودی، نصيب وی بدادمانی

  . مگر هردو دست بيرون کرده باشم

  . سبحان آن خدايی که لطف خود در بی کامی و بی مرادی تعبيه کرده است: پس گفت

پانصد سال است . خسبی حوری ديدم که مرا گفت خوش می.  ماندم ورد من فوت شدوقتی خفته: و گفت

  . آرايند در پرده از برای تو که مرا می

شبی حوری ديدم از گوشه ای آه در من خنديد، و روشنی او به حدی بود که وصف نتوان : و گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢٠٩

  و جمال از کجا آوردی؟اين روشنی : گفتم. گنجد وصف زيبايی او به جايی که در عبارت نمی. کرد

اين همه از آن است که آب چشم شما . از آن، روی من شستند. شبی قطره ای چند از ديده باريدی: گفت

  . گلگونه رويهای حوران است، هرچند بيشتر  خوبتر

شبی درر آن نمک يک کنجد بود که . مرا عادت بود به وقت نان خوردن نان و نمک خوردمی: و گفت

گنجد صد هزار شهوت با دل تو ندانم چه  جايی که کنجدی نمی. ال وقت خود گم کردميکس. خورده آمد

  . خواهد کرد

چند خواهی؟ حالوت : يکبار چيزی خواستم، گفت. بدادی. دوستی داشتم که هرچه خواستمی: و گفت

  . دوستی از دلم برفت

يشيدم، لکن مردمان بسيار دانستم که سخن من می شنود و از آن نه اند. برخليفه انکار کردم: و گفت

آنگاه بی اخالص گشته . ترسيدم که مرا بينند و صالبت آن به نظر خلق در دل من شيرين شود. بودند

  . شوم

اگر اين آب خشک شود چه خوری؟ : گفتم. مريدی ديدم به مکه، هيچ نخوردی اال آب زمزم: و گفت

اين بگفت و . دين سال زمزم پرست بودممرا راه نمودی که چن. جزاءک اهللا خيرا: پس برخاست و گفت

  . برفت

حق تعالی به موسی عليه السالم وحی : گفت. ابوسليمان در وقت احرام لبيک نگفتی: احمد حواری گفت

کرد که ظالمان امت خود را بگوی تا مرا ياد نکنند هرکه ظالم بود و مرا ياد کند من او را به لعنت ياد 

  . کنم

اللبيک و : او را گويند! ه نفقه حج از مال شبهت کند آنگاه گويد لبيکشنيده ام که هرک: پس گفت

  . السعيدک حتی ترد ما فی يديک

پسر تو به درجه خوف به : از فضيل پرسيدند. نقل است که پسر فضيل طاقت شنيدن آيت عذاب نداشتی

  . به اندکی گناه: چه رسيد؟ گفت

  . از بسياری گناه بود، نه از اندکی گناهکسی را خوف بيش بود : گفت: اين با سليمان گفتند

  . رجا و خوف در دل دو نور است: نقل است که صالح عبدالکريم گفت

  . رجا: از اين هر دو کدام روشنتر؟ گفت: با او گفتندآه

اين چگونه سخنی است که ما ديديم، که از خوف ! سبحان اهللا: گفت. اين سخن را به بوسليمان رسانيدند

  پس چگونه روشنتر بود؟ . خيزد و از رجا نخيزد صلوة و اعمال ديگر میتقوی و صوم و 

  . ترسم از خدايی که عقوبت او آتش است ترسم ازآن آتشی که آن عقوبت خدا است، يآ می من می: و گفت
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از حق تعالی  هر گاه که رجا بر خوف غالب آيد . اصل همه چيزها در دنيا واخرت خوف است: و گفت

وهر گاه که خوف در دل دايم بود خشوع بر دل ظاهر گردد، اگر دايم نگرددوگاه گاه بر دل فساد يابد، 

  . گذرد، هرگز دل راخشوع حاصل نيايد دل خوفی می

  . هرگزاز دلی خوف جدا نشود که نه آن دل خراب گردد: وگفت

ه تو بر کنند، اگر توانی ک چون مردمان را بينی که بر جا عمل می: ويک روز احمد حواری را گفت

لقمان پسر خود را گفت بترس ازخدای ترسيدنی که در او نااميد نشوی از . خوف عمل کنی بکن

  . رحمت او، و اميد دار به خدای اميد داشتی که در او ايمن نباشی از مکر او

چون دل خود را در شوق اندازی بعد ز آن در خوف انداز، تا آن شوق را خوف از راه : و گفت

  . تو اين ساعت به خوف محتاجتری از آنکه به شوقيعنی . برگيرد

عالمت خذالن دست . فاضلترين کارها خالف رضای نفس است و هرچيزی را عالمتی است: و گفت

  . داشتن از گريه است و هرچيزی را زنگاری است و زنگار نور دل سير خوردن است

  . گويد عالمت سيری است از آن جهت می. احتالم عقوبت است: و گفت

عبادت را حالوت نيابد، و حفظ وی در يادداشت . هرکه سير خورد شش چيز به وی درآيد: و گفت

حکمت کم شود، و از شفقت برخلق محروم ماند که پندارد که همه جهانيان سيراند، و عبادت بر وی 

  . گران شود، و شهوات بر وی زيادت گردند، و همه مومنان گرد مساجد گردند و او گرد مزابل گردد

  . جوع نزديک خدای از خزانه ی است مدخر که ندهد به کسی اال بدان که او را دوست دارد: و گفت

چون آدمی سير خورد جمله اعضای او به شهوات گرسنه شد، و چون گرسنه باشد جمله : و گفت

  . يعنی تا شکم سير نبود هيچ شهوت ديگر آرزو نکند. اعضای  از شهوات سير گردد

  . .  کليد آخرت است، و سيری کليد دنياگرسنگی: و گفت

هرگاه که تو را حاجتی بود از حوايج دنيا و آخرت، هيچ مخور تا آن وقت که آن حاجت روا : و گفت

پس بر تو باد . بود از بهر آنکه خوردن عقل را متغير گرداند، و حاجت خواستن از متغير، متغير بود

  .  و دل را رقيق کند و علم سماوی بر تو ريزدکه بر جوع حرص کنی که جوع نفس را ذليل کند

زيرا که شب . اگر يک لقمه از حالل شبی کمتر خورم دوست تر دارم از آنکه تا روز نماز کنم: و گفت

  . و شب دل مومنان آن وقت آيد که معده از طعام پر شود. آن وقت درآيد که آفتاب فرو شود

  . دارد ه در دل او نوری بود که به آخرتش مشغول میصبر نکند از شهوات دنيا، مگر نفسی ک: و گفت

  . چون بنده صبر نکند بر آنکه دوست تر دارد چگونه صبر کند بر آنکه دوست ندارد: و گفت

  . بازنگشت آنکه بازگشت اال از راه، که اگر برسيدی بازنگشتی ابدا: و گفت
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  . دشخنک آنکه در همه عمر خويش يک خطوه ای به اخالص دست دا: و گفت

  . هرگاه که بنده خالص شود از بسياری وسواس و ريا نجات يابد: و گفت

  . اعمال خالص اندکی است: و گفت

  . اگر صادقی خواهد که صفت کند آنچه دردل او بود زبانش کار نکند: و گفت

  . صدق با زبان صادقان به هم برفت و باقی ماند بر زبان کاذبان: و گفت

  . ی زيوری است، و زيور صدق خشوع استهرچيزی را که بين: و گفت

صدق را مظنه خويش ساز و حق را هميشه شمشير خويش سازو خدای را غايت طلب خويش : و گفت

  . دان

  . اين اول رضا است و آن اول زهد. قناعت از رضا به جای ورع است از زهد: و گفت

کنند به  د به صبر پس معاملت میدارند که با او معاملت کنن خدای را بندگان اند که شرم می: و گفت

يعنی در صبر کردن معنی آن بود که من خود صبورم، اما در رضا هيچ نبود و چنانکه دارد . رضا

  . صبر به تو تعلق دارد و رضا بدو. چنان باشد

  . راضی بودن و رضا آن است که از خدا بهشت نخواهی و از دوزخ پناه نطلبی: و گفت

 را حدی، و ورع را حدی، و رضا را حدی و غايتی، ولکن راهی از او شناسم زهد من نمی: و گفت

  . دانم می

از هر مقامی حالی به من رسيد، مگر از رضا که به جز بويی از او به من نرسيد با اين همه : و گفت

اگر خلق همه عالم را به دوزخ برند و همه به کره روند من به رضا روم زيرا که اگر رضای من 

  . ن به دوزخ رضای او هستنيست درآمد

ما در رضا به جايی رسيديم که اگر هفت طبقه دوزخ در چشم راست ما نهند در خاطر ما : و گفت

  . بگذرد که چرا در چشم چپ ننهاد

  . تواضع آن است که در عمل خوشت هيچ عجب پديد نيايد: و گفت

رگز زهد نکند تا نشناسد که دنيا هرگز بنده تواضع نکند تا وقتی که نفس خويش را نداند، و ه: و گفت

  . هيچ نيست و زهد آن است که هرچه تو را از حق تعالی باز دارد ترک آن کنی

عالمت زهد آن است که اگر کسی صوفی در تو پوشد که قيمت آن سه درم بود، در دلت : و گفت

  . رغبت صوفی نبود که قيمتش پنج درم بود

ه جهت آن که او در دل غايب است از تو و در ورع حاضر بر هيچ کس به زهد گواهی مده، ب: و گفت

  . است
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  . ورع در زبان سخت تر از آن است که سيم و زر در دل: و گفت

حصن حصين نگاه داشت زبان است و مغز عبادت گرسنگی است، و دوستی دنيا سر همه خطا : و گفت

  . هاست

اند و پيوسته با خدای بود چنانکه جز رود که جز خدای ند تصوف آن است که بر وی افعال می: و گفت

  . خدای نداند

  . تفکر در دنيا حجاب آخرت است و تفکر در آخرت ثمره حکمت و زندگی دلهاست: و گفت

  . از غيرت، علم زيادت شود و از تفکر خوف: و گفت

به خدای که در طاعت چندان آفت : او زار بگريست، وگفت. و در پيش او کسی ذکر معصيتی کرد

  . ينم که به آن معصيت حاجت نيستب می

  . عادت کنيد چشم را به گريه و دل را به فکرت: و گفت

اگر بنده به هيچ نگريد مگر برآنکه ضايع کرده است از روزگار خويش تا اين غايت، او را : و گفت

  . اين اندوه تمام است تا به وقت مرگ

گريد  و مشغول شود و به خدمت او، و میهرکه خدای را شناخت دل را فارغ دارد و به ذکر ا: و گفت

  . بر خطاهای خويش

کارند به نام او تا آنگاه که  چون بنده به ذکر مشغول شود، درختان می. در بهشت صحراهاست: و گفت

  . آن فريشته را گويند چرا بس کرديد؟ گويند وی بس کرد. بس کند

  . ب نگرخواهد گو در اختالف روز و ش هرکه پند دهنده ای می: و گفت

  . هرکه در روز نيکی کند در شب مکافات يابد و هرکه در شب نيکی کند در روز مکافات يابد: و گفت

هرکه به صدق از شهوت بازايستد حق تعالی از آن کريمتر است که او را عذاب کند و آن : و گفت

  . شهوات را از دل او ببرد

روی به دنيا آورد، مگر زنی نيک که او از هرکه به نکاح و سفر و حديث نوشتن مشغول شود : و گفت

يعنی تو را فارغ دارد تا به کار آخرت پردازی اما هرکه تو را از حق . دنيا نيست بلکه از آخرت است

  . بازدارد از مال و اهل و فرزند شوم بود

ی راحت يعن. هر عمل که آن را در دنيا به نقد ثواب نيابی بدانکه آن را در آخرت نخواهی يافت: و گفت

  . قبول آن طاعت بايد که اينجا به تو رسد

آن يک نفس سرد که از دل درويشی برآيد به وقت آروزويی که از يافت آن عاجز بود فاضلتر : و گفت

  . از هزار ساله طاعت و عبادت توانگر
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  . بهترين سخاوت آن است که موافق حاجت بود: و گفت

  . ن استآخر اقدام زاهدان اول اقدام متوکال: و گفت

شود از آنچه ايشان در آن اند جمله به مفاجات  اگر غافالن بدانند که از ايشان چه فوت می: و گفت

  . سختی بميرند

حق تعالی عارف را بر بستر خفته باشد که بر وی سر بگشايد و روشن کند آنچه هرگز نگشايد : و گفت

  . ايستاده را در نماز

 چشم سرشان بسته شود، جز ا و هيچ نبينند چنانکه هم او عارف را چون چشم دل گشاده شد: و گفت

گفت نزديک ترين چيزی که بدان قربت جويند به خدای تعالی آن است که بدانی که خدای تعالی بر دل 

  . خواهی اال او را ا ز دل تو داند که از دنيا و آخرت نمی. تو مطلع است

رد در وی اال که بميرد از زيبايی و جمال او اگر معرفت را صورت کنند برجايی هيچ کس ننگ: و گفت

  . و از نيکويی و از لطف او و تيره گردد همه روشنيها در جنب نور او

معرفت به خاموشی نزديک تر است که به سخن گفتن و دل مومن روشن است به ذکر او وذکر : و گفت

ار او، و مسجد دکان او و و انس راحت او، و حسن معاملت او تجارت او، و شب باز. او غذای او است

عبادت کسب او، ويعنی قرآن بضاعت او، و دنيا کشتزار او و قيامت خرمنگاه او، و ثواب حق تعالی 

  . ثمره رنج او

صبری است بر آنچه کاره آنی در . بهترين روزگار ما صبر است و صبر بر دو قسم است: و گفت

 آنچه طالب آنی در هرچه تو را هوا بر هرچه اوامر حق است والزم است گزاردن و صبری است از

  . آن دعوت کند و حق تو را از آن نهی کرده است

  . خيری که در او شر نبود شکر است در نعمت و صبر است در بال: و گفت

  . هرکه نفس خود را قيمتی داند هرگز حالوت خدمت نيابد: و گفت

د را خوار گردانيدم نتوانند، و اگر خواهند اگر مردم گرد آيند تا مرا خوار کنند چنانکه من خو: و گفت

يعنی خواری من در معصيت است و عز من در . که مرا عزيز گردانند چنانکه من خود را نتوانند

  . طاعت است

  . هرچيزی را کا بينی است و کابين بهشت ترک دنيا کردن است و هرچه در دنيا است: و گفت

  . ت دوستی آخرت از آن دل رخت برداشتدر هر دلی که دوستی دنيا قرار گرف: و گفت

  . چون حکيم ترک دنيا کرد دنيا را به نور حکمت منورکرد: و گفت

  . قيمت آن چه بود تا کسی در وی زاهد شود. دنيا نزديک خدای کمتر است از پر پشه ای: و گفت
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 دارد و او هرکه وسيلت جويد به خدای به تلف کردن نفس خويش خدای نفس او را بر وی نگاه: و گفت

  . را از اهل جنت گرداند

فرمايد که بنده من اگر از من شرم داری عيبهای تو را برمردم پوشيده گردانم  خدای تعالی می: و گفت

  . و زلتهای تو را از لوح محفوظ محو گردانم و روز قيامت در شمار با تو استقصا نکنم

که باشد در عتاب سخنی شنوی، که از آن چون از دوستی خيانتی بينی عتاب مکن، : و مريدی را گفت

  . چون بيآزمودم چنان بود: مريد گفت. سخت تر

کاشکی دل من در ميان دلها، چون : يک روز شيخ جامه سفيد پوشيده بودو گفت: احمد حواری گفت

  . پيراهن من بودی در ميان جامه

  . احتياط وی چنان بود که گفت: آه )رحمةاهللا عليه (و شيخ جنيد گويد

بسيار بود که چيزی بر دلم آيد از نکته اين قوم به چند روز آن را نپذيرم اال به دو گواه عدل از کتاب 

  . وسنت

الهی چگونه شايسته خدمت تو بود آنکه شايسته خدمتگار تو نتواند بود، يا چگونه : و در مناجات گفتی

  . ودارد که نجات يابد از عذاب ت اميد دارد به رحمت تو آنکه شرم نمی

چون وفاتش نزديک آمد اصحاب . نقل است که وی صاحب معاذ جيل بود و علم از وی گرفته بود

  . روی که خداوند غفور و رحمان است ما را بشارت ده که به حضرتی می: گفتند

روی که او به صغيره ای حساب کند و به کبيره ای  گوييد که به حضرت خداوند ی می چرا نمی: گفت

  . عذاب سخت آند

  خدای با تو چه کرد؟: گفت. ديگری بعد از وفات او به خوابش ديد. پس جان بداد

يعنی . رحمت کرد، و عنايت نمود در حق من ولکن اشارت اين قوم مرا عظيم زيانمند بو د: گفت

  . رحمةاهللا عليه. انگشت نمای بودم ميان اهل دين

  

  ذکر محمد بن سماک قدس اهللا روحه 

فظ اخوان، آن زاهد متمکن، آن عابد متدين، آن قطب افالک، محمدبن سماک آن واعظ اقران، آن حا

کالمی عالی و بيانی شافی داشت، و در موعظت . رحمةاهللا عليه، درهمه وقت امام بود و مقبول انام بود

و هارون الرشيد او را چنان محترم داشت و . آيتی بود و معروف کرخی را گشايش از سخن او بود

  . بسياری از شرف تو. تواضع تو در شرف شريفتر است! ای اميرالمومنين:  گفتتواضع کرد که

  . شريفترين تواضع آن است که خويشتن رابرهيچ کس فضل نبينی: و گفت
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يافتند، اکنون همه دردی شده اند که آن را  پيش از اين مردمان دوايی بودند که از ايشان شفا می: و گفت

  . خدای را مونس خود سازی و کتاب او را همراز خود گردانیپس طريق آن است که . دوا نيست

  . بينداز تا برهی. طمع رسنی است در گردن و بندی برپای: و گفت

تا اکنون موعظت بر واعظان گران آمدی چنان عمل برعامالن واعظان اندک بودندی چنانکه : و گفت

  . امروز عامالن اندک اند

، تا آب او حاصل کرديم تا نزد طبيب بريم، نصرانئی که اين سماک بيمار شد: احمد حواری گفت

رفتيم مردی را ديديم نيکوروی و خوش بوی و پاکيزه و جامه پاک  در راه که می. دروقت او بود

  رويد؟  کجا می: پيش ما بازآمد و گفت. پوشيده

  . ه کنيمبريم تا بر وی عرض به فالن طبيب ترسا خواهيم که سماک را تجربت کند و آب می: گفتم

رود؟ بازگرديد  جويد؟ و به نزديک وی می دوست خدای از دشمن خدای استعانت می! سبحان اهللا: گفت

و به نزديک ابن سماک رويد و بگوييد تا دست بر آن علت نهد و برخواند اعوذباهللا من الشيطان الرجيم 

  . و بالحق انزلناه نزل اآلية

بدانيد که او : رد که فرموده بود در حال شفا يافت، و گفتاو چنان ک. مابازگشتيم و حال بدو نموديم

  . خضر بود، عليه السالم

کردم اهل  دانی که درآن وقت که معصيت می! بارخدايا: گفت نقل است که چون وقت وفاتش آمد می

  . اين کفارت آن گردان. داشتم طاعت، تور ا دوست می

  چرا؟ : گفتند. نی: اهی؟ گفتکدخدايی خو: او را گفتند. نقل است که او عزب بود

يکی ديگر درآيد و مرا طاقت آن نباشد که دو شيطان در يکی . از بهر آنکه با من شيطانی است: گفت

  خانهمن باشند گفتند چگونه ؟

  . گفت هر يكی از ما را شيطانی است يكی مرا و يكی اورا دو شيطان در يك خانه چگونه بود

  خدای با تو چه کرد؟ : گفتند. اب ديدنداو را به خو. بعد از آن وفات کرد

همه نواخت و خلعت و کرامت و اکرام بود، ولکن آنجا هيچ کس را آبروی نيست اال کسانی را : گفت

  . که ايشان بار عيال کشيده اند و تن در رنج دبه و زنبيل داده اند رحمةاهللا عليه

  

  ذکر محمد اسلم الطوسی قدس اهللا روحه 

 آن شمع جمع سنت، آن زمين کرده به تن مطهر، آن فلک کرده به جان منور، آن آن قطب دين و دولت،

متمکن بساط قدسی محمد بن اسلم الطوسی رحمةاهللا عليه، يگانه جهان بود و مقتدای مطلق بود، و او را 



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢١٦

لسان رسول گفته اند، و شحنه خراسان نوشته اند، و کس را در متابعت سنت آن قدم نبوده است، که او 

با علی بن موسی الرضا رضی اهللا عنه به .  جمله عمر سکنات و حرکات او برجاده سنت يافته اندرا

هردو به هم در کجاوه ای بودند بر يک اشتر، اسحاق بن راهويه الحنظلی مهار شتر . نشابور آمد

بر و کالهی نمدين بر سر و پيراهنی از پشم در . به ميان شهر برآمد. به نشابور رسيدند. کشيد می

. او نيز بگريست. مردمان چون اورا بديدند بدان سيرت بگريستند. خريطه ای پر کتاب برکتف نهاده

  . توانيم ديد ما تو را با اين پيراهن و با اين کاله نمی: گفتند

نقل است که او مجلس داشتی و به مجلس اوتنی چند معدود بيش نيامدندی، و با اين همه از برکات نفس 

پس مدت دو . ه هزار آدمی به راه راست بازآمدند و توبه کردند و دست از فساد بداشتنداو قرب پنجا

  . سال محبوس بود

  . نگويم: گفت. بگوی که قرآن مخلوق است. گفت از جهت ظالمی که او را می

آمدی تا به در  هر آدينه غسل کردی و سنتها به جای آوردی، و سجاده برگرفتی و می. در زندان کردند

. بار خدايا، آنچه بر من بود کردم: چون منعش کردندی بازگشتی و روی بر خاک نهادی و گفتی. انزند

  . اکنون تو دانی

مردی صاحب جمال بود به غايت و نيکو سيرت . چون اطالقش کردند عبداهللا طاهر امير خراسان بود

روز دوم همچنان به . و آمدنداعيان شهر همه به استقبال و سالم ا. به نشابورآمد. و با علما نيکو بود

هيچ کس مانده است در اين شهر که به : عبداهللا گفت. سالم شدند و روزهای سيم و چهارم پنجم وششم

  سالم مانيامده است؟ 

  ايشان کيانند؟: گفت. همه آمده اند مگر دو تن: گفتند

  . احمد حرب و محمد اسلم الطوسی رحمهما اهللا: گفتند

  امدند؟ چرا به نزد ما ني: گفت

  . به سالم سلطانان نروند. ايشان علمای ربانی اند: گفتند

  . اگر ايشان به سالم ما نيايند، ما به سالم ايشان رويم: گفت

  . چاره ای نيست: گفت. آيد عبد اهللا طاهر می: يکی گفت. به نزديک احمد حرب رفت

س سربرآورد و در وی ساعتی تمام پ. بود احمد برپای خاست و سر در پيش افگنده می. درآمد

نيکورويتر از آنی . شنوده بودم که مردی نيکو روی، وليكن منظر بيش از آن است: گفت. نگريست می

  . اکنون اين روی نيکو را به معصيت و مخالفت امر خدای زشت مگردان. که خبر دادند

و روز آدينه .  نداشتهرچند جهد کرد سود. او را بار نداد. به نزد محمد اسلم شد. از آنجا بيرون آمد
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از ستور فرود آمد . عاقبت طاقتش برسيد. صبر کرد تا به نماز آدينه بيرون آمد، و در او نگريست. بود

او برای تو را که بنده بدم مرا دشمن ! ای خداوند عزيز: و روی بر خاک قدم محمد اسلم نهاد و گفت

ارم، و غالم اويم چون هر دو برای توست د دارد، و من برای تو که بنده نيک است او را دوست می می

  . اين بد را در کار اين نيک کن

و او را آنجا مسجدی . پس محمد اسلم بعد از آن به طوس رفت و آنجا ساکن شد. اين بگفت و بازگشت

چون آنجا نشست کرد . است که هرکه نابينا بود چون آنجا رسد بيند که چه جايگاه است و او عربی بود

هرگز . و مدتی مديد در طوس بود و بر در خانه او آب روان بود. لم الطوسی مشهور شدبه محمد اس

  . روا نبود که برگيرند. اين آب از آن مردمان است: گفت. کوزه از آنجا برنگرفت

چون عاقبت ميل او از حد بگذشت يک روز کوزه ای آب . سود نداشت. و مدتی بر آب روانش ميل بود

  . پس به نشابور بازآمد. ن جوی ريخت و از آن جوی آب روان برداشتدر آ. از چاه برکشيد

ناگاه ابليس را ديدم که از هوا . در روم بودم، در جمعيتی: نقل است که از اکابر طريقت يکی گفت

  . درافتاد

  اين چه حالت است و تو را چه رسيد ه است؟ ! ای لعين: گفتم

  ؟ اين چه حالت است و تو را چه رسيده است: گفت

من از بيم بانگ او اينجا افتادم و نزديک بود که . اين ساعت محمد اسلم در متوضا تنحنحی کرد: گفت

  . از پای درآيم

زری چند به تو : نقل است که او پيوسته وام کردی و به درويشان داد ی، تا وقتی جهودی بيامد و گفت

  . داده ام، باز ده

برخيز و آن : ده بود و تراشه قلم پيش نهاده، جهود را گفتآن ساعت قلم تراشي. محمد اسلم هيچ نداشت

  ! تراشه قلم را برگير

  . به تعجب بماند. بيند که تراشه قلم زر شده بود می. جهود برخاست

  هر دينی آه دروبنفس عزيزی تراشة قلم زر شود آن دين باطل نبود: گفت 

  . ايمان آورد و  قبيله او ايمان آورد

گفت و امام الحرمين حاضر بود يکی  شيخ علی فارمذی در نيشابور مجلس مینقل است که يک روز 

  . العلما ورثه االنبيا کدام اند: پرسيد

اما اين مرد بود که . يعنی امام الحرمين. نه همانا که اين گويند بود و نه همانا که اين شنونده بود: گفت

  . بر دروازه خفته است و اشارت کرد به خاک محمد اسلم
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الحمداهللا که : گويد يکی از همسايگان او را به خواب ديد که می.  است که در نيشابور بيمار شدنقل

  . خالص يافتم و از بيماری بجستم

  چون به در خانه وی رسيد پرسيد که حال خواجه چيست؟ . آن مرد برخاست تا او را خبر دهد

  . خدايت مزد دهاد که او دوش درگذشت: گفتند

پاره ای نمد کهنه داشت که برآنجا . داشتند خرقه ای که او را بودی براو افگندندچون جنازه او بر

محمد اسلم بمرد و آنچه : گفتندآه  با يکديگر می. دو پيرزن بر بام بودند. در زير جنازه افگندند. نشستی

  . داشت با خود برد و هرگز دنيا او را نتوانست فريفت، رحمةاهللا عليه

  

  هللا روحه ذکر احمد حرب قدس ا

آن متين مقام مکنت، آن امين و امام سنت، آن زاهد زهاد، آن قبله عباد، آن قدوه شرق و غرب، پير 

خراسان، احمد حرب رحمةاهللا عليه، فضيلت او بسيار است و در ورع همتا نداشت، و در عبادت بی 

 کرده بود که سر من مثل بود و معتقد فيه بود تا به حدی که يحيی معاذ رازی رحمةاهللا عليه وصيت

بخور که : گفت. و در تقوی تا به حدی بود که در ابتدا مادرش مرغی بريان کرده بود. برپای او نهيد

  . در خانه خود پرورده ام، و در او هيچ شبهت نيست

روزی به بام همسايه برشد و از آن بام دانه ای چند بخورد و آن همسايه لشکری بود، حلق : احمد گفت

  . دمرا نشاي

يکی را احمد حرب . يکی همه در دين و يکی همه در دنيا. و گفته اند که دو احمد بوده اند در نيشابور

اين احمد به صفتی بوده است که چندان ذکر بر وی غالب بود که . گفته اند، و يکی را احمد بازرگان

وقف کن که اين مويت چندان ت: گفتش. جنبانيد خواست که موی لب او را ست کند، او لب می مزين می

  . راست کنم

  . تا هر باری چند جای از لب او بريده شده. تو به شغل خويش مشغول باش: گفتی

يافت تا يک  خواست که جواب نامه باز نويسد، وقت نمی مدتی دراز می. وقتی کی نامه ای نوشت به او

ست بازنويس و بگوی تا جواب نامه دو: در ميان قامت يکی را گفت. گفت روز موذن بانگ نماز می

  . بنويس که به خدای مشغول باش والسالم. بيش نامه ننويسد که ما را فراغت جواب نيست

کنيزک طعامی . و احمد بازرگان چندان حب دنيا بر وی غالب بود که از کنيزک خود طعامی خواست

نگاه شد و خوابش تا به حدی رسيد که شبا. کرد ساخت و به نزديک وی آورد و بنهاد واو حسابی می

  آن طعام نساختی؟! ای کنيزک: پرسيدآه . ببرد، تا بامداد بيدار شد
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  . توبه حساب مشغول بودی. ساختم: گفت

  . باز هم فراغت نيافت که بخوردی. بار ديگر بساخت و به نزديک او آورد

. بر لب وی ماليدپاره ای طعام . کنيزک برفت وی را خفته يافت. بار سوم بساخت و باز هم اتفاق نيافت

  . پنداشت که طعام خورده است. طشت بيار: گفت. بيدار شد

هرگاه که طعامت بايد يا چيزی : گفت. کرد نقل است که احمد حرب فرزندی را برتوکل راست می

  . بايد مرا نان می! ديگر بدين روزن رو و بگوی بار خدايا

.  آنچه او خواستی در آن روزن افگندیپس هرگاه که کودک بدان موضع رفتی چنان ساخته بودند که

بر عادت خود به زير روزن آمد و . کودک را گرسنگی غالب شد. يك روز همه از خانه غايب بودند

  . بايد و فالن چيز نانم می! ای بار خدای: گفت

. خورد اهل خانه بيامدند، وی را ديدند نشسته و چيزی می. درآن  حال در آن روزن به او رسانيدند

  اين از کجا آوردی؟: ندگفت

  . داد از آنکسی که هرروز می: گفت

  . بدانستند که اين طريق او را مسلم شد

به مجلس احمد حرب بگذشتم، مساله ای برزبان وی رفت و دل من : نقل است که يکی از بزرگان گفت

  . شود تا در آن ذوق مانده ام و از دل من محو نمی. روشن شد، چون آفتاب، چهل سال است

چرا : احمد گفت. يک روز اندکی انگور بخورد. و احمد مريد يحيی بن يحيی بود واو باغی داشت

  . اين باغ ملک منست: خوری؟ گفت می

  . دارند در ين ديه يک شبانه روز آب وقف است و مردمان اين را گوش نمی: گفت

  . يحيی بن يحيی توبه کرد که بيش از آن  باغ انگور نخورم

معه ای داشت که هروقت در آنجا رفتی به عبادت، تا خاليتر بودی، شبی به عبادت نقل است که صو

مگر اندکی دلش بخانه رفت که نبايد که آب در خانه . آنجا رفته بود که بارانی عظيم                می آمد

آيد به خانه  خيز به خانه رو که آنچه از توبه کار می! ای احمد: آوازی شنود که. راه برد و کتب تر شود

  کنی؟  تو اينجا چه می. فرستاديم

  . و همان دم به دل توبه کرد

از در . زد پسری داشت ميخواره، ورباب می. نقل است که روزی سادات نيشابور به سالم آمده بودند

ايشان . احمد آن حال بديد. به اين جماعت نيا نديشد، جمله متغير شدند. . . درآمد و بر ايشان بگذشت و

بخورديم، شب ما را صحبت افتاد، . معذور داريد که ما را شبی از خانه همسايه چيزی آوردند: گفترا 
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تفحص کردم، و مادرش به عروسی رفته بود، به خانه سلطان، و از آنجا چيزی . وی در وجود آمد

  . آورد

در راه آن . مگر شريکی به تجارت فرستاده بود. نقل است که احمد همسايه ای گبر داشت، بهرام نام

برخيزيد که همسايه ما را چنين چيزی : خبر چون به شيخ رسيد مريدان را گفت. مال را دزدان ببردند

  . افتاده است، تا غمخوارگی کنيم، اگر چه گبر است، همسايه است

بهرام . پيشباز، دويد، آستين او را بوسه داد. سوخت چون به در سرای او رسيدند بهرام آتش گبری می

خاطر نگاه دار که ما : شيخ گفت. ر خاطر آمد که مگر گرسنه اند و نان تنگ است، تا سفره بنهمرا د

  . بدان آمده ايم تا غمخوارگی کنيم که شنيده ام آه مال شما دزد برده است

  

يکی آنکه از من بردند، نه من . اما سه شکر واجب است که خدای را بکنم. چنان است! آری: گبر گفت

  . وم آنکه نيمه ای بردند و نيمه ای نه، سوم آنکه دين من با من است، دنيا خود آيد و روداز ديگری، د

  . آيد اين را بنويسيد که از اين سه سخن بوی مسلمانی می: گفت. احمد را اين سخن خوش آمد

  پرستی؟  اين آتش را چرا می: گفت. پس شيخ روی به بهرام کرد

ز چندين هيزم بدو دادم، فردا بی وفايی نکند تا مرا به خدای تا مرا نسوزد، ديگر آنکه امرو: گفت

  . رساند

هر حساب که از او برگرفته ای . عظيم غلطی کرده ای آتش ضعيف است و جاهل و بی وفا: شيخ گفت

کسی که چنين ضعيف بود تو را به چنان قوی . باطل است که اگر طفلی پاره ای آب بدو ريزد بميرد

ی که قوت آن ندارد که پاره ای خاک از خود دفع کند تو را به حق چگونه تواند کی تواند رسانيد؟ کس

اگر مشک و نجاست در وی اندازی بسوزد و نداند که يکی بهتر است، . ديگر آنکه جاهل است. رسانيد

پرستی و هرگز من  ديگر تو هفتاد سال است تا او را می. و از اينجاست که از نجاست و عود فرق نکند

  . بيا تا هر دو دست در آتش کنيم تا مشاهده کنی که هر دو را بسوزد و وفای تونگاه ندارد. يده امنپرست

بگوی که حق تعالی چرا . اگر جواب دهی ايمان آورم. چهار مسئله بپرسم. گبر را اين سخن در دل افتاد

  زد؟ خلق آفريد؟  چون آفريد چرا رزق داد و چرا ميرانيد؟ و چون ميرانيد چرا برانگي

بيافريد تا او را بنده باشد، و رزق داد تا او را به رزاقی بشناسند، و بميرانيد تا او را به قهاری : گفت

  . بشناسند، و زنده گردانيد تا او را به قادری و عالمی بشناسند

  . اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد ان محمد ا رسول اهللا: بهرام چون اين بشنيد گفت

سبب ! يا شيخ: گفتند. ساعتی بود بهوش بازآمد. گشت شيخ نعره بزد و بيهوش شودچون وی مسلمان 
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  اين چه بود؟ 

در اين ساعت که انگشت شهادت بگشادی در سرم ندا کردند که احمد بهرام هفتاد سال در گبری : گفت

  ايمان آورد تو هفتاد سال در مسلمانی گذاشته ای تا عاقبت چه خواهی آورد؟ . بود

  . آخر لحظه ای بياسای: گفتند. که احمد در عمر خود شبی نخفته بودنقل است 

تابد و او نداند که از اهل کدام است،  آرايند و دوزخ در نشيب او می کسی را که بهشت از باال می: گفت

  . اين جايگاه، چگونه خواب آيدش

گويد تا من   که بد میکند، و دارد، و که غيبت می کاشکی بدانمی، که مرا دشمن می: و سخن اوست که

  . کند از مال من خرج کند به آخر کار که چون کار من می. اورا سيم و زر فرستادمی

چندانکه بتوانيد و گوش داريد تا دنيا شما . چندانکه بتوانيد و طاعتش بداريد. از خدای بترسيد: و گفت

  . را فريفته نکند، تا چنانکه گذشتگان به بال مبتال شدند، شما نشويد

  

  ذکر حاتم اصم قدس اهللا روحه 

آن زاهد زمانه، آن عابد يگانه، آن معرض دنيا، آن مقبل عقبی، آن حاکم کرم، شيخ حاتم اصم رحمه اهللا 

مريد شقيق بلخی بود و نيز خضرويه . عليه؛ از بزرگان مشايخ بلخ بود و در خراسان بر سر آمده بود

توان گفت که بعد از بلوغ .  و احتياط بی بدل بودرا ديده و در زهد و رياضت و ورع و ادب و صدق

يک نفس بی مراقبت و بی محاسبت از وی بر نيامده بود و يک قدم بی صدق و اخالص برنگرفته بود 

  . صديق زماننا حاتم االصم: تابه حدی که جنيد گفت

 و او را در سخت گرفتن نفس و دقايق مکر نفس و معرفت رعونات نفس کلماتی عجيب است و

  . تصانيفی معتبر و نکت و حکومت او نظير ندارد

: اگر مردمان شما را پرسند که از حاتم چه آموزيد چه گويد؟ گفتند: چنانکه يکی روز ياران را گفت

  . گوييم علم

  . بگوييم حکمت: اگر گويند حاتم را علم نيست؟ گفتند: گفت

  اگر گويند حکمت نيست چه گوييد؟: گفت

  . يکی خرسندی بدانچه در دست است؛ دوم نوميدی از آنچه در دست مردم است. بگوييم دو چيز: گفتند

بايد  باری، هيچ کس چنانکه می. کشم آه عمری است تامن رنج شما می: يک روز اصحاب را پرسيد

  نشده است؟

  . فالن کس چندين غزا کرده است: يکی گفت
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  . بايد مردی غازی بود، مرا شايسته  می: گفت

  . سی بسی مال بذ ل کرده استفالن ک: گفتند

  . بايد مردی سخی بود، مرا شايسته  می: گفت

  . فالن کس بسی حج کرده است: گفتند

  . بايد مردی حاجی بود، مرا شايسته  می: گفت

  تو بيان کن که شايسته کيست؟. ما ندانيم: گفتند

  . آنکه از خدای نترسد و جز به خدای اميد ندارد: گفت

حاتم . مگر بادی از او رها شد. حدی که روزی زنی به نزد او آمد و مساله ای پرسيدو کرم او را تا به 

  . آواز بلند تر کن که مرا گوش گران است: گفت

بعد از آن تا آن پيرزن . پيرزن آواز بلند کرد تا او آن مساله را جواب داد. تا پيرزن را خجالت نيايد

چون .  کسی با آن پيرزن نگويد که او آنچنان استزنده بود قريب پانزده سال خويشتن کر ساخت تا

پيرزن وفات کرد آنگاه سخن آهسته را جواب داد که پيش از آن هر که با او سخن گفتی، گفتی بلند 

  . بدين سبب اصمش نام نهادند. ترگوی

الهی هر که امروز در اين مجلس گناهکار تر است : می گفت. داشت نقل است روزی در بلخ مجلس می

  . يوان سياه تر است و بر گناه دليرتر است تو او را بيامرزو د

در آن مجلس حاضر بود -مردی بود که نباشی کردی، و بسيار گورها را باز کرده بود، و کفن برداشته 

چون خاک از سر گور برداشت از لحد آوازی شنود . چون شب در آمد به عادت خويش به نباشی رفت-

  صم دی روز آمرزيده گشتی، ديگر امشب به کار خود مشغول شوی؟که شرم نداری که در مجلس ا

  . نباش از خاک برآمد و درحاتم رفت و قصه باز گفت و توبه کرد

هر گز نديدم که او در خشم شد، مگر . چند سال حاتم را شاگردی کردم: سعد بن محمد الرازی گويد

کرد که چندين گاه  او گرفته بود و بانگ میوقتی به بازار آمده بود، يکی رديد را که شاگردی را از آن 

. مواساتی بکن!ای جوانمرد: شيخ گفت. دهد است که کاالی من گرفته است و خورده و بهای آن نمی

در خشم شد و ردا از کتف برگرفت . سود نداشت: هر چند گفت. سيم خواهم. مواسات ندارم: مرد گفت

  . در ميان بازار پر زر شد همه. و برزمين زد

مرد زر برچيدن . هال برگير حق خويش را و زيارت برمگير که دستت خشک شود: رست گفتد

گرفت تا حق خويش برگرفت، نيزصبر نتوانست کرد، دست دراز کرد تا ديگر بردارد دستش در 

  . ساعت خشک شد
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  . مرا عادت نيست به مهمانی رفتن: گفت. نقل است که يكی حاتم يکی را به دعوت خواند

  . بکنم: گفت. سه کار تو را بايد کرد. اگر البد است اجابت کردم: گفت. ح کردمرد الحا

پس . نيک آيد: گفت. آنجا نشينم که من خواهم، و آن کنی که من خواهم، و آن خورم که من خواهم: گفت

اينجا نه جای تست گفت شرط آرده ام آه آنجا نشينم آه : رفت و در آمد و به صف نعال بنشست گفتند 

  خواهممن 

يا شيخ از طعام ما : گفت. چون سفره بنهادند حاتم قرص جوين از آستين بيرون کرد و خوردن گرفت

  . چيزی بخور

  . شرط کرده ام که آن خورم که من خواهم: گفت

  . آن سه پايه را در آتش بنه تا سرخ شود: چون فارغ شدند گفت

  . اکنون بدين راه گذر بنه: گفت. مرد چنان کرد

  . و بگذشت. قرصی خوردم: برخاست و پای بر سه پايه نهاد و گفت.  کردمرد چنان

دانيد آه  صراط حق است و دوزخ حق است و از هر چه کرده باشيد بر آن صراط  اگر شما می: و گفت

پرسند انگاريد که اين سه پايه آن صراط است، پای بر آنجا نهيد و هر چه امروز در اين دعوت 

  . دهيدبخورديد حساب به من ب

  . ما را طاقت آن نباشد!يا حاتم: گفتند

پس فردا چون طاقت خواهيد داشتن که از هر چه کرده باشيد در دنيا و خورده از همه باز : حاتم گفت

  . آن دعوت بر همه ماتم شد. پرسند قال اهللا تعالی و لتسئلن يومئذ عن النعيم

خواهم که از اين مال تو را و ياران  رم و میمال بسيار دا: گفت. نقل است که يک روز کسی بر او آمد

  می گيری؟. تو را بدهم

  . مرا بايد گفت که روزی دهنده آسمان، روزی دهنده زمين بمرد. ترسم که تو ميری از آن می: گفت

  خوری؟ از کجا می: مردی حاتم را گفت

  . از خرمنگاه خدای که آن نه زيادت و نه نقصان پذيرد: گفت

: گفت. نی: خورم؟گفت از مال تو هيچ می: حاتم گفت. خوری مردمان به فسوس میمال : آن مرد گفت

خدای تعالی روز قيامت از بنده حجت : گويی؟گفت حجت می: گفت. کاشکی تو از مسلمانان بودتی

  . اين همه سخن است: گفت. خواهد

 روزی همه شما :گفت. خدای تعالی سخن فرستاده است ومادر بر پدر تو به سخن حالل شده است: گفت

  از آسمان آيد؟



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢٢٤

مگر از روزن خانه شما فرو : گفت. روزی همه از آسمان آيد وفی السماء رزقکم و ما توعدون: گفت

  آيد؟ می

  آمد؟ در شکم مادر بودم، آن روز نه روزی می: گفت

  . بستان بخسب تا روزی به دهان تو آيد: گفت

  . آمد وزی به دهان من در میدو سال در گهواره استان خفته بودم و ر: حاتم گفت

  درود ناکشته؟ هيچ کس را ديدی که می: گفت

  . دروی ناکشته است موی سرت که می: گفت

  . درهوا رو تا به تو روزی رسد: گفت

  . چون مرغ شوم  برسد: گفت

  . به زمين فرو رو تا برسد: گفت

  . بزيرآب شو و روزی بطلب: گفت. اگر مور شوم برسد: گفت

  . دهد اگر به من نيز رسد، عجب نبود  روزی در زير آب میماهی را: گفت

  . مرا پندی ده: گفت. آن مرد خاموش گشت و توبه کرد

طمع از خلق ببر تا ايشان بخيلی ازتو ببرند، و نهانی ميان خويش با خدای نيکو کن تا خدای : گفت

 تو را خدمت کنند، و هم او آشکارای تو را نيز نيکو گرداند، و هرکجا باشی خالق را خدمت کن تا خلق

  . را

  . وهللا خزائن السموات و االرض: خوری؟گفت از کجا می: مرد ی گفت

  جويی؟ روزی را می: نقل است که حاتم پرسيد، مر احمد حنبل را که

  . جوييم: گفت

  جويی؟ جويی، يا پس از وقت، يا در وقت می پيش از وقت می: گفت

کنی؟و اگر گويم پس از  ت، گويد چرا روزگار خود ضايع میاگر گويم پيش از وق: احمد انديشيدآه

وقت، گويد چه جوئی چيزی آه از تو درگذشت و اگر گويم در وقت گويد چرا مشغول شدی به چيزی 

  . که حاضر خواهد بود؟فروماند در اين مساله

چه . تبايست نبشت که جستن بر ما نه فريضه است و نه واجب و نه سن جواب چنين می: بزرگی گفت

به قول رسول . جويد جويم چيزی را که از اين هر سه نيست و طلب کردن چيزی که وی خود تو را می

علينا ان نعبده کما امرنا و عليه ان يرزقنا کما : و جواب حاتم اين است. عليه السالم او خود برتو آيد

  . وعدنا
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وسوسه کند که امروز چه هر روزی بامداد ابليس : نقل است که حامد لفاف گفت که حاتم گفت

. ناخوش مردی: گويد. بگور: کجا باشی؟گويم: گويد. کفن: چه پوشی؟گويم: گويد. خوری؟گويم مرگ

  . مرا ماند و رفت

: گفت. تو را چندی نفقه ماند: زن را گفت. روم من به غزو می: نقل است که زن وی چنان بود که گفت

  . روزی هم به دست تو نيست: گفت. به دست من نيستزندگانی : گفت. چندانکه زندگانی بخواهی ماند

حاتم روزی خواره : حاتم روزی تو چه مانده است؟گفت: چون حاتم رفت پيرزنی مر زن حاتم را گفت

  . بود، روزی ده اينجاست نرفته است

دلم هيچ مشغول نشد و . چون به غزا بودم ترکی مرا بگرفت و بيفگند تا بکشد: نقل است که حاتم گفت

. ناگاه تيری بر وی آمد و از من بيفتاد. جست کاردی می. منتظر می بودم تا چه خواهد کرد. ترسيدن

  . تو مرا کشتی يا من تو را: گفتم

اگر يارخواهی تو را : گفت. مرا وصيتی کن: حاتم را گفت. نقل است که کسی سفری خواست رفت

 خواهی تو را دنيا بس، و اگر مونس خدای بس، و اگر همراه خواهی کرام الکاتبين بس، اگر عبرت

خواهی قرآن بس، و اگر کار خواهی عبادت خدای تو را بس، و اگر وعظ خواهی تو را مر گ بس، و 

  . اگر اين که ياد کردم تو را بسنده نيست دوزخ تو را بس

  . به سالمت و عافيت: نقل است که حاتم روزی حامد لفاف را گفت چگونه ای؟گفت

  .  بعداز گذشتن صراط است و عافيت آن است که در بهشت باشیسالمت: باو گفت

  تو را چه آرزو کند؟: گفتند

  . عافيت: گفت

  همه روز در عافيت نه يی؟: گفتند

  . عافيت من آن روز است که آن روز عاصی نباشم: گفت

  . فالن مال بسيار جمع کرده است: نقل است که حاتم را گفتند

  . نه:  است؟گفتندزندگانی به آن جمع کرده: گفت

  مرده را مال به چه کار آيد؟: گفت

  . بخواه: گفت. هست: حاجتی هست؟گفت: يکی حاتم را گفت

  . حاجتم آن است که نه تو مرا بينی و نه من تو را: گفت

  نماز چگونه کنی؟: و يکی از مشايخ حاتم را پرسيد

ر را به آب پاک کنم و باطن ظاه: گفت. چون وقت در آيد وضوی ظاهر کنم و وضوی باطن کنم: گفت
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را به توبه، و آنگاه به مسجد درآيم و مسجد حرام را مشاهده کنم، و مقام ابراهيم را درميان دو ابروی 

خود بنهم، و بهشت را بر راست خود و دوزخ را بر چپ خود، و صراط زير قدم خود دارم، و ملک 

آنگاه تکبير بگويم با تعظيم و قيامی به . الموت را پس پشت خود انگارم، و دل را به خدای سپارم

حرمت و قرائتی با هيبت و سجودی با تضرع و رکوعی با تواضع و جلوسی به حلم و سالمی به شکر 

  . نماز من اين چنين بود. بگويم

اگر سه چيزدرشماست و اگر نه دوزخ را : نقل است که يک روز به جمعی از اهل علم بگذشت و گفت

  ن سه چيز چيست؟آ: گفتند. واجب است

حسرت دينه که از شما گذشت و نتوانيد در آن طاعت زيادت کردن و نه گناهان را عذرخواستن، : گفت

و اگر امروز به عذردينه مشغول شوی حق امروز کی گزاری؟ديگر امروز را غنيمت شمردن و در 

 به تو چه صالح کار خويش کوشيدن به طاعت و خشنود کردن خصمان؛سوم ترس و بيم آنکه فردا

  نجات بود يا هالک؟. خواهد رسيد

فراغت عبادت پس از امن مونت نهاده است و . خدای تعالی سه چيز در سه چيز نهاده است: و گفت

اخالص درکار در نوميدی از خلق نهاده است و نجات از عذاب به آوردن طاعت نهاده است تا مطيع 

  . اميد نجات است. اويی

اما متکبر را خدای .  سه حال که تو را بگيرد؛ کبر و حرص و خراميدنحذر کن از مرگ به: و گفت

و اما حريص را بيرون نبرد . از اين جهان بيرون نبرد تا نچشاند خواريی از کمترين کس از اهل وی

اما خرامنده را بيرون . از اين جهان مگر گرسنه و تشنه، گلويش را بگيرد و گذر ندهد تا چيزی بخورد

  . ا نغلطاند در بول و حدثنبرد تا او ر

اگر وزن کنيد کبر زاهدان روزگار ما را وعلما و قراء ايشان را بسی زيادت آيد از کبر امرا و : و گفت

  . ملوک

آدم ديد آنچه ديد ديگر به . به خانه و باغ آراسته غره مشو که هيچ جای بهتر از بهشت نيست: و گفت

.  چندان کرامت و با نام بزرگ خدای که او را داده بودبسياری کرامت و عبادت غره مشو که بلعم با

ديگر به بسياری عمل غره مشو، که ابليس با آن همه . فمثله کمثل الکلب: ديد آنچه ديد خدای تعالی گفت

آنچه ديد ديگر به ديدن پارسايان و عالمان غره مشو که هيچ کس بزرگتر از مصطفی نبود . طاعت ديد

کردند  ديدند و خدمت می لم، ثعلبه در خدمت وی بود و خويشان وی وی را میصلی اهللا و علی آله و س

  . و هيچ سود نداشت

موت االبيض و آن گرسنگی است؛و مودت : هر که در اين مذهب آيد سه مرگش ببايد چشيد: و گفت
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  . االسود و آن احتمال است؛و موت االحمر؛و آن موقع داشتن است

 قرآن و حکايات پارسايان در شبانه روزی برخود عرضه نکند دين هرکه به مقدار يک سبع از: وگفت

  . خويش به سالمت نتواند نگاه داشت

دلی است مرده؛ودلی است بيمار؛و دلی است غافل؛ودلی است منتبه، و دلی : دل پنج نوع است: و گفت

  دل مرده. است صحيح

دل منتبه، دل جهود . ردار استدل غافل، دل برخو. دل بيمار، دل گناهکاران است. دل کافران است

ودل صحيح، دل هوشيار است که در کار است و با طاعت بسيار است . بدکار است، قالوا قلوبنا غلف

  . وبا خوف از ملک ذوالجالل است

چون عمل کنی ياد دار که خدای ناظر است به تو؛ و چون گويی ياد : در سه وقت تعهد نفس کن: و گفت

داند که چگونه  گويی؛ و چون خاموش باشی ياد دار که خدای می چه میشنود آن دار که خدای می

  . خاموشی

. شهوتی در خوردن؛شهوتی است در گفتن؛ و شهوتی است در نگريستن: شهوت سه قسم است: و گفت

  . درخوردن اعتماد بر خدای نگاه دار؛و در گفتن راستی نگاه دار؛و در نگريستن عبرت نگاه دار

در عمل صالح بی ريا؛ و در گرفتن بی طمع؛ و در : ضع نفس خود را باز جویدر چهار مو: و گفت

  . دادن بی منت؛ و درنگاه داشتن بی بخل

منافق آن است که آنچه در دنيا بگيرد به حرص گيرد و اگر منع کند به شک منع کند و اگر : و گفت

رد و اگر نگاه دارد به سختی نفقه کند در معصيت نفقه کند و مومن آنچه گيرد به کم رغبتی و خوف گي

  . يعنی سخت بود بر ا و نگاه داشتن و اگر نفقه کند در طاعت بود صالحا لوجه اهللا تعالی. نگاه دارد

جهاد سه است؛ جهادی درسر با شيطان تا وقتی که شکسته شود؛ و جهادی است در عالنيه در : و گفت

ند نماز فرض به جماعت آشکار و زکوه آشکارا چنانکه فرموده ا. ادای فرايض تا وقتی که گزارده شود

  . و جهادی است با اعداء دين در غزوه اسالم تا کشته شود يا بکشد

  . مردم را از همه احتمال بايد کرد، مگر از نفس خويش: و گفت

  . اول زهد اعتماد است برخدای، وميانه آن صبراست؛ و آخر آن اخالص است: و گفت

زينت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل است؛ و اين . استهر چيزی را زينتی : و گفت

  . آيت خواند ال تخافوا وال تحزنوا

اگر خواهی که دوست خدا باشی، راضی باش به هر چه خدای کند، و اگر واهی که تو را در : و گفت

  . آسمانها بشناسند بر توباد به صدق وعده
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طعام پيش مهمان نهادن؛ و تجهيزمردگان؛و :  چيزشتابزدگی از شيطان است، مگر در پنج: و گفت

  . نکاح دختران بالغه؛و گزاردن وام؛ و توبه گناهان

  گيری؟ چرا نمی: گفتند. نقل است که حاتم را چيزی فرستادندی؛ قبول نکردی

  . اندر پذيرفتن ذل خويش ديدم و اندر نا گرفتن عز خويش ديدم: گفت

عز او بر عز خويش اختيار کردم، و ذل خويش برذل : ؟ گفتچه حکمت است: گفتند. يکبار قبول کرد

  . او برگزيدم

چون . او را طلب کرد. نقل است چون حاتم به بغداد آمد خليفه را خبر دادند که زاهد خراسان آمده است

  !يا زاهد: حاتم ازدر در آمد خليفه را گفت

نی، که تو زاهدی، که : حاتم گفت. يیزاهدتو. من زاهد نيم که همه دنيا زيرفرمان من است: خليفه گفت

و تو به اندکی قناعت کرده ای زاهد تو باشی نه من، که به . فرمايد قل متاع الدنيا قليل خدای تعالی می

  آورم، چگونه زاهد باشم؟  دنيا و عقبی سر فرود نمی

  

  ذکر سهل بن التستری قدس اهللا روحه العزيز

يقت، آن شرف اکابر آن مشرف خاطر، آن مهدی راه و آن سياح بيداء طريقت، آن غواص دريای حق

رهبری، سهل بن عبداهللا التستری، رحمة اهللا عليه از محتشمان اهل تصوف بود و از کبار اين طايفه 

بود و درين شيوه مجتهد بود و در وقت خود سلطان طريقت بود و برهان حقيقت بود و براهين او 

داشت و از علماء مشايخ بود و امام عهد و معتبر جمله بود و بسيار است و در جوع و سهر شانی عالی 

در رياضات و کرامات بی نظير بود و در معامالت و اشارات بی بدل بود و در حقايق و دقايق بی 

همتا بود و علما ظاهر چنان گويند که ميان شريعت و حقيقت او جمع کرده است و اين عجب خود هر 

يعت است و شريعت مغز آن، پير او ذوالنون مصری بود در آن دو يکی است که حقيقت روغن شر

سال که به حج رفته بود او را دريافت و هيچ شيخی را از طفلی باز، اين واقعه ظاهر نبوده است 

گفت  چنانکه او را پيش از طفلی، باز چنانکه ازو نقل کنند که گفته است که ياد دارم که حق تعالی می

لی و جواب دادم و در شکم مادر خويشتن را ياد دارم و گفت سه ساله بودم که الست بربکم و من گفتم ب

گفتی يا سهل . مرا قيام شب بودی و اندر نماز خالم محمد بن سوار همی گريستی که او را قيام است

کردم تا چنان شدم که خالم را گفتم  بخسب که دلم مشغول همی داری و من پنهان و آشکار نظاره او می

  . بينم که سر من بسجود است پيش عرش باشد صعب چنانکه می لتی میمرا حا

  . يآ کودک نهان دار اين حالت و با کس مگوی: گفت
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بدل ياد کن آنگه که در جامه خواب ازين پهلو به آن پهلو بگردی و زبانت بجنبد بگوی، اهللا : پس گفت

  : ادم گفتگفتم او را خبر د اين را می: شاهدی گفت. معی اهللا ناظری اهللا

  . هر شب هفت بار بگوی

  . پس او را خبر دادم: گفت

  . گفتم. پانزده بار بگوی: گفت

  . پس از اين حالوتی در دلم پديد می آمد

چون يک سال برآمد خالم گفت نگاه دار آنچه ترا آموختم و دايم بر آن باش تا در گور شوی که در دنيا 

  : و آخرت ترا ثمره آن خواهد بود پس گفت

پس خالم گفت يا سهل هر که را خدای با . گفتم تا حالوت آن در سر من پديد آمد لها بگذشت همان میسا

پس من در خلوت . بر تو باد که معصيت نکنی. بيند چگونه معصيت کند خدای را او بود و ويرا می

  . ترسم که همت من پراکنده شود گفتم من می. شدم آنگاه مرا بدبيرستان فرستادند

م شرط کنيد که ساعتی بنزديک وی باشم و چيزی بياموزم و بکار خود بازگردم، بدين شرط با معل

  . بدبيرستان شدم و قرآن بياموختم

به دوزاده سالگی مرا مسئله ای . پيوسته قوت من نان جوين بودی. هفت ساله بودم که روزه داشتمی

ادند تا آن مسئله را بپرسم بيآمدم و از درخواستم تا مرا ببصره فرست. توانست کرد افتاد که کس حل نمی

هيچ کس مرا جواب نداد به عبادان آمدم بنزديک مردی که او را حبيب بن . علمای بصره بپرسيدم

پس . بنزديک وی يک چندی ببودم و مرا از وی بسی فوايد بود. حمزه گفتندی ويرا پرسيدم، جواب داد

  . م جو خريدندی و آس کردندی و نان پختندیبتستر آمدم و قوت خود بآن آوردم که مرا بيک در

هر شبی بوقت سحر بيک وقيه روزه گشادمی بی نان، خورش و بی نمک اين درم مرا يک سال بسنده 

پس بهفت . پس به پنج روز رسانيدم. پس عزم کردم که هر سه شبانروزی يکبار روزه گشايم. بودی

هفتاد روز رسانيده بودم و گفت گاه بودی که در نقلست که گفت ب. روز بردم پس به بيست روز رسانيدم

چهل شبانروز مغزی بادام خوردمی و گفت چندين سال بيازمودم و در سيری و گرسنگی در ابتدا ء 

ضعف من از گرسنگی بود و قوت من از سيری، چون روزگار برآمد قوت من از گرسنگی بود و 

  ضعف من از سيری، 

ه از هر دو بردوز تا سيری در گرسنگی و گرسنگی در سيری از تو خداوندا، سهل را ديد: آنگاه گفتم

بيند و بيشتر روزه در شعبان داشته است که بيشتر اخبار در شعبان است و چون رمضان درآمدی 

روزی گفت توبه فريضه است بربنده بهر نفسی . يکبار چيزی خوردی و شب و روز در قيام بودی
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  . شی، خواه عاصیخواه خاص، خواه عام، خواه مطيع با

گويد که از  مردی بود در تستر که نسبت بزهد و علم کردی بر وی خروج کرد بدين سخن که وی می

معصيت عاصی را توبه بايدکرد، و مطيع را از طاعت توبه بايد کرد و روزگار او در چشم عامه بد 

 بزرگان و او سرآن گردانيد و احوالش را بمخالفت منسوب کردند و تکفير کردندش بنزديک عوام و

دادندش، سوز دين دامنش بگرفت و هرچه داشت از ضياع و  تفرقه می. نداشت که با ايشان مناظره کند

عقار و اسباب و فرش و اوانی و زر و سيم برکاغذ نوشت و خلق را گرد کرد و آن کاغذ پاره ها بر 

داد شکر آنرا  نوشته بود بايشان میهر کس کاغذ پاره ای برداشتند هرچه در آن کاغذ . سر ايشان افشاند

که دنيا ازو قبول کردند چون همه بداد سفر حجاز پيش گرفت و با نفس گفت ای نفس، مفلس گشتم بيش 

چون به کوفه رسيد نفسش گفت تا . با او شرط کرد که نخواهم. از من هيچ آرزو مخواه که نيابی نفس

نفس گفت اين مقدار مرا ده تا . ماهی آرزو کردماينجا از توچيزی  نخواستم اکنون پاره ای نان و 

اين اشتر : خراسی ديد که اشتر را بسته بودند گفت. بخورم و ترا بيش تا به مکه نرنجانم به کوفه درآمد

اشتر را بگشائيد و مرا در بنديد و تا نماز شام يکی : شيخ گفت. دو درم: را روزی چند کرا دهيد؟ گفتند

ند و شيخ را در خرآس بستند شبانگاه يک درم بدادند نان وماهی خريد و در درم دهيد اشتر را بگشاد

هرگاه که ازين آرزوئی خواهی با خود قرار ده که بامداد تا شبانگاه کار ! ای نفس: پيش نهاد و گفت

پس بکعبه رفت و آنجا بسيار مشايخ را دريافت آنگاه به تستر آمد و . ستوران کنی تا بآرزو برسی

هرگز پشت بديوار بازننهاد و پای گرد نکرد و هيچ سوال را جواب نداد و . ا آنجا دريافته بودذوالنون ر

درويشی از وی پرسيد که انگشت ترا چه رسيده . بر منبر نيامد و چهارماه انگشتان پای را بسته داشت

نگشت پای آنگاه آن درويش به مصر رفت بنزديک ذوالنون، او را ديد ا. هيچ نرسيده است: است؟ گفت

  . بسته

  چه افتاده است؟ : گفت

  . درد خاسته است: گفت

  از کی؟ : گفت

  . از چهار ماه: گفت

واقعه . حساب کردم دانستم که سهل موافقت شيخ ذوالنون کرده است يعنی موافقت شرط است: باز گفت

   .کند کسی است که او را از درد ما آگاهی است و موافقت ما می: ذوالنون گفت. بازگفتم

  . سلونی عما بدالکم: نقلست که روزی سهل در تستر پای گرد کرد و پشت بديوار باز نهاد و گفت

  . پيش ازين ازينها نکردی: گفتند
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. تاريخ نوشتند همان وقت ذوالنون در گذشته بود. تا استاد زنده بود شاگرد را بادب بايد بود: گفت

اين کار کسی است : گفتند.  معالجت او عاجز شدندنقلست که عمرو ليث بيمار شد چنانکه همه اطبا، از

  . که دعا کند

چون در . او را طلب کردند و بحکم فرمان اولواالمر اجابت کرد. سهل مستجاب الدعوه است: گفتند

پيش او بنشست، گفت دعا در حق کسی مستجاب شود که توبه کند و ترا در زندان مظلومان باشند همه 

چنانکه ذل معصيت او باو نمودی عز طاعت من بدو نمای ! خداوندا:  گفتسهل. رها کرد و توبه کرد

چون اين مناجات کرد عمرو . چنانکه باطنش را لباس انابت پوشاندی ظاهرش را لباس عافيت پوشان

ليث بنشست و صحت يافت، مال بسيار برو عرضه کرد هيچ قبول نکرد و از آنجا بيرون آمد مريدی 

ی تا در وجه اوامكه آردی بوديم بگذاز ديمی به نبودی مريد را گفت ترا گفت اگر چيزی قبول آرد

گفت کسی را که . همه دشت و صحرا ديد جمله زر گشته و لعل شده. آن مريد بنگريد. درمی بايد؟ بنگر

با خدای چنين حالی بود از مخلوق چرا چيزی بگيرد؟ نقلست که چون سهل سماعی شنيدی او را 

ت و پنج روز در آن وجد ماندی و طعام نخوردی و اگر زمستان بودی عرق وجدی پديد آمدی بيس

کردی که پيراهنش تر شدی چون در آن حالت، علما، ازو سئوال کردندی گفتی از من مپرسيد که  می

. نقلست که بر آب برفتی که قدمش تر نشدی. شما را از من و از کالم من درين وقت هيچ منفعت نباشد

  ! روی ند تو بر سر آب میيکی گفت قومی گوي

  . موذن اين مسجد را بپرس که او مردی راست گوی است: گفت

پرسيدم، مؤذن گفت من آن نديدم لکن درين روزها در حوضی درآمد تا غسل سازد در حوض : گفت

او را کرامات : شيخ بوعلی دقاق چون اين بشنيد، گفت. افتاد که اگر من نبودمی در آنجا بمردی

نقلست که يک روز در مسجد نشسته بود کبوتری . ن خواست تا کرامات خود را بپوشاندبسيارست ليک

نقلست که يکی از . چون نگاه کردند همچنان بود. شاه کرمانی بمرد: سهل گفت. بيفتاد از گرما و رنج

  . من ترسيدم. که روز آدينه پيش از نماز نزديک سهل شدم ماری ديدم در آن خانه: بزرگان گفت

مرا . کسی بحقيقت ايمان نرسد تا از چيزی ديگر جز خدای بترسد: گفت. ترسم می: گفتم. درآی: گفت

در نماز آدينه چه گوئی؟ گفتم ميان ما و مسجد يک شبانروز است دست من بگرفت پس  نگاه : گفت

:  گفت.نگريستم نماز کرديم و بيرون آمديم و من در آن مردمان می. کردم و خود را در مسجد آدينه ديدم

نقلست که شيران و سباع بسياربه  نزديک او آمدندو مرا . اهل ال اله اال اهللا بسيارند و مخلصان اندکی

ايشانرا غذا داد و مراعات کردی و امروز در تستر خانه سهل را بيت السباع گويند و از بس که قيام 

 در ساعتی چند بار حاجت کرده و در رياضت درد کشيده برجای خود نماند و حرقت بول آورد چنانکه
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آمدی و پيوسته جامی با خود داشتی از بهر آنکه نتوانستی نگاه داشت اما چون وقت نماز درآمدی 

انقطاع پذيرفتی و طهارت کردی و نماز کردی و آنگاه باز برجای خود بماندی و چون بر منبر آمدی 

. آمدی ود آمدی باز علتش پديد میهمة حرفتش برفتی و منقطع شدی و همه درد پا زايل شدی و چون فر

نقلست که مريدی را گفت جهد کن تا همه روز گوئی اهللا . اما يک ذره از شريعت بر وی فوت نشدی

گفت تا بر آن خوی کرد گفت اکنون شبها بر آن پيوند کن چنان کرد، تا چنان شد که اگر  آن مرد می. اهللا

ب تا او را گفتند ازين بازگردد و بياد داشت مشغول گفتی در خوا خود را در خواب ديدی همان اهللا می

وقتی در خانه ای بود چوبی از باال بيفتاد و بر سر . شد تا چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد

نقلست که مريدی . او آمد و بشکست و قطرات خون از سرش بر زمين آمد و همه نقش اهللا اهللا پديد آمد

سهل روی باصحاب کرد و گفت بحقيقت اين کار . از بيم زبان مردماننتوانم : را کاری فرمود گفت

نرسد تا از دو صفت يکی بحاصل نکند يا خلق از چشم وی بيفتد که جز خالق نبيند و يا نفس وی از 

نقلست که در پيش . چشم وی بيفتد و بهر صفت که خلق او را بينند باک ندارد يعنی همه حق بيند

مريد برخاست و به بصره . در بصره نان پزی است که درجه واليت داردکرد که  مريدی حکايت می

رفت آن نان پز را ديد خريطه ای در محاسن کرده چنانکه عادت نانوايان باشد چون چشم مريد بر وی 

افتاد بر خاطر او بگذشت که اگر اورا درجه واليت بودی از آتش احتراز نکردی پس سالم گفت و 

نقلست که . چون بابتدا بچشم حقارت در من نگريستی ترا سخن من فايده نبود: تنانوا گف. سئوالی کرد

آمد عصابه ای بر سر  بسته و عصايی در  رفتم مجرد پيرزنی ديدم که می شيخ گفت وقتی در باديه می

دست به جيب بردم و چيزی بوی دادم که ساختگی کن ! دست گرفته، گفتم مگر از قافله باز مانده است

قصود بازنمانی، پيرزن انگشت تعجب در دندان گرفت و دست در هوا کرد و مشتی زر بگرفت تا از م

رفتم تا  گيرم اين بگفت و ناپديد شد من در حيرت آن می گيری من از غيب می و گفت تو از جيب می

 آنجا رفتم آن پيرزن را. کرد چون بطواف گاه شدم، کعبه را ديدم گرد يکی طواف می. بعرفات رسيد م

  . ديدم

هر که قدم برگيرد تا جمال کعبه را بيند البد او را طواف بايد کرد، اما هرکه قدم از ! يا سهل: گفت

مردی از ابدال بر من : و گفت. خودی خود برگيرد تا جمال حق بيند، کعبه گرد او طواف بايد کرد

گفتم تا وقتی که نماز  پرسيد از حقيقت و من جواب می رسيد و با او صحبت کردم و از من مسائل می

بامداد بگزارد و بزير آب فرو شدی و بزير آب نشستی تا وقت زوال چون اخی ابراهيم بانگ نماز 

کردی او از زير آب بيرون آمدی يک سر موی بر وی تر نشده بودی و نماز پيشين گزاردی، پس بزير 

هم بدين صفت که البته هيچ آب در شدی و از آن آب جز بوقت نماز بيرون نيامدی مدتی با من بود 
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شبی در خواب قيامت را ديدم که در ميان : نخورد و با هيچ کس ننشست تا وقتی که برفت و گفت

گرفت و در بهشت  موقف ايستاده بودم ناگاه مرغی سپيد ديدم که از ميان موقف از هر جا يكی يکی می

منت نهاده است ناگاه کاغذی از هوا آيا اين چه مرغيست که حق تعالی بربندگان خود : گفتم. برد می

پديد آمد باز کردم برآنجا نوشته بود که اين مرغيست که او را ورع گويند هرکه در دنيا با ورع بود 

  . حال وی در قيامت چنين بود و گفت بخواب ديدم که مرا در بهشت بردند سيصد تن را ديدم

  . السالم عليکم: گفتم

: خوف خاتمت و گفت:  خوف شما از آن بيشتر شد چه بود؟ گفتندخوفناکترين چيزی که: پس پرسيدم

  . حق تعالی خواست که روح در آدم دمد و روح را بنام محمد درومی دمد

کنيت او ابومحمد کرد و در جمله بهشت يک برگ نيست که نام محمد بر وی نوشته نيست و : و گفت

اء جمله اشياء  بنام او کرده اند و ختم جمله درختی نيست در جمله بهشت اال بنام او کشته اند و ابتد

انبياء بدو خواهد بود الجرم نام او خاتم النبيين آمدو گفت ابليس را بخواب ديدمبر تو چه سخت تر گفت 

  . ابليس را ديدم در ميان قومی: اشارت دلهای بندگان  بخداوند جهان و گفت

ابليس در ميان : گفت.  بيا در توحيد سخن بگویرها نکنم: گفتم.  بهمتش بند کردم چون آن قوم برفتند

که اگر عارفان وقت حاضر بودندی همه انگشت بدندان گرفتندی و . در توحيد : آمد و فصلی بگفت

من کسی را ديدم در شبی که عظيم گرسنه بود لقمه پيش او آوردند مگر شبهت آلوده بود ترک : گفت

آن . ت کرد و سه سال بود تا بشب در طاعت بودکرد و نخورد و آن شب از گرسنگی طاعت نتوانس

شب مزد آن يک گرسنگی و دست از طعام شبهت کشيدن را با آن سه ساله عبادت برابر کردند اين 

  چرا؟ : گفتند. زيادت آمد و گفت شکم من پرخمر شود دوستتر دارم که پر از طعام حالم

 شهوت بميرد و خلق از دست و زبان من از آنکه چون شکم من پر خمر شود عقل بيارامد و آتش: گفت

ايمن شوند و اما چون از طعام حالل پر شود فضولی آرزو کند و شهوت قوی گردد و نفس بطلب 

آرزوهای خود سربرآورد و گفت خلوت درست نيايد مگر بحالل خوردن و حالل درست نيايد مگر 

درست : د صديقان است و گفتدر شبانروزی هرکه يکبار خورد اين خور: بحق و خدای دادن و گفت

کند تا مرد گرسنه نبودو گفت بايد آه از چهار چيز  نبود عبادت هيچ کس را و خالص نبود عملی که می

  نگريزد تا در عبادت درست آيد گرسنگی و درويشی و ديگر خواری و ديگر قناعت 

د، طلب از حد در هرکه گرسنگی کشيد شيطان گرد او نگردد بفرمان خدای چون سير بخوردي: و گفت

  . گذريد و طاغی شويد

  . سرهمه آفتها سير خوردن است: و گفت
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هرکه حرام خورد هفت اندام وی در معصيت افتد اگر خواهد وگرنه ناچار معصيت کند و : و گفت

  . هرکه حالل خورد، هفت اندام وی در طاعت بود و توفيق خير بدو پيوسته بود

  . وی خدای را فراموش نکندحالل صافی آن بود که اندر : و گفت

  . نقلست که شاگری را گرسنگی بغايت رسيد و چند روز برآمد

  . يا استاد ما القوت قالی ذکر الحی الذی اليموت: گفت

خلق برسه قسمند و گروهی با خود بجنگ برای خدای تعالی و گروهی اند  با خلق بجنگ : و گفت

  را قضای تو برضای ما نيست؟ که چ. برای خدای و گروهی با حق بجنگ برای خود

  چرا مشيت تو بمشاورت ما نيست؟ 

  . هر که خواهد که تقوای وی درست آيد؛ گو از همه گناهان دست بدار: و گفت

  . هر عملی که کنيد نه باقتدای مقتدا کنيد جمله عذاب نفس خود دانيد: و گفت

  .  اثر دوستی نبيند و در فنا اثر وجودبنده را تعبد درست نيايد تا آنگاه که در عدم بر خويشتن: و گفت

بيرون رفتند علما، و عباد و زهاد از دنيا و دلهای ايشان هنوز در غالف بودو گشاده نشد مگر : و گفت

دلهای صديقان و شهيدان وگفت ايمان مرد آامل نشود تا وقتيكه  عمل او بورع نبود و ورع او باخالص 

  . از هرچه دون خدای بود. ا کردن بودنبود و اخالص او بمشاهده و اخالص تبر

  . بهترين خايفان مخلصان اند و بهترين مخلصان آن قومند که اخالص ايشان تابمرگ برساند: و گفت

  . جز مخلص واقف ريا نبود: و گفت

آن قوم که بدين مقام پديد آمدند ايشانرا ببال حرکت دادند اگر بجنبند جدا مانند و اگر بيارامند : و گفت

  . تندپيوس

  . هرکه خدای را نپرستد باختيار خلقش بايد پرستيدن باضطرار: و گفت

  . حرامست بر دلی که بغير خدای آرام تواند گرفت که هرگز بوی يقين بوی رسد: و گفت

  . حرامست بر دلی که درو چيزی بود که خدای بدان راضی نباشد که در آن دل نوری راه يابد: و گفت

  . ب و سنت گواه آن نبود باطل بودهر وجدی که کتا: و گفت

  . فاضلترين اعمال آن بود که بنده پاک گردد از خبث پاکی خويش: و گفت

  . هرکه نقل کند از نفسی بنفسی گه گه ذکر خالق خود ضايع کرد: و گفت

  . همت آنست که زيادت طلبد چون تمام شود و بمقصود برسد يامنقطع گردد: و گفت

  . ق راه نبودیاگر بال نبودی بح: و گفت

هرکه چهل روز باخالص بود در دنيا زاهد گردد و او را کرامت پديد آيد و اگر پديد نيايد خلل : و گفت
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  . از وی افتاده باشد اندر زهد

  چگونه پديد آيد او را کرامت؟ : گفتند

  . بگيرد آنچه خواهد چنانکه خواهد: گفت

 تر گردد و عالمت آن دل که با علم سخت هر دل که با علم سخت گردد از همه دلها سخت: و گفت

گردد آن بود که دل وی بتدبيرها و حيلتها بسته شود و تدبير خويش بخداوند تسليم نتواند کرد و هرکه را 

  . حق تعالی بتدبير او باز گذارد هم بدين جهان و هم بدان جهان او را بدوزخ اندازد

گويد و عالم است بعلم   خويش را با اهل ظاهر میعلما بسه قسمند، عالم است بعلم ظاهر علم: و گفت

گويد و عالمی است که علم او ميان او و ميان خدای است آنرا با  باطن که علم خويش را با اهل او می

  . هيچ کس نتواند گفت

آفتاب برنيامد و فرو نشد برهيچ کس نيکوتر از آنکه خدای را برگزيند برتن و مال و دنيا و : و گفت

  . رتجان و آخ

  . هيچ معصيت عظيم تر از جهل نيست: و گفت

  . بدين مجنونها بچشم حقارت منگريد که ايشانرا خليفتان انبياء گفتند: و گفت

. اين علم ما بتصرف نيايد وليکن آن علم را بتکلف رها نتوان کرد: علم شما چيست گفت: کسی گفت

  . چون اين حديث بيايد خود آن همه از تو بستانند

اصول ما شش چيز است، تمسک به کتاب خدای و اقتدا بسنت رسول صلی  اهللا عليه و علی آله : و گفت

و سلم و حالل خوردن و باز داشتن دست از رنجاندن خلق و اگر چه ترا برنجانند و دور بودن از 

  . مناهی و تعجيل کردن بگزارد حقوق

 اقوال و افعال و خوردن حالل و اقتدا به رسول در اخالق و: اصول مذهب ما سه چيز است: و گفت

  . اخالص در جمله اعمال

اول چيزی که مقتدی را الزم آيد، توبه است و آن ندامت است و شهوات از دل برکندن و از : و گفت

حرکات مذمومه به حرکات محموده نقل کردن و دست ندهد بنده را توبه تا خاموشی الزم خود نگرداند 

لوت نگيرد و خلوت الزم او نشود تا حالل نخورد وخوردن حالل دست و خاموشی الزم او نگردد تا خ

ندهد تا حق خدای نگزارد و حق خدای گزاردن حاصل نگردد مگر بحفظ جوارح و ازين همه که 

  . برشمرديم هيچ ميسر نشود تا ياری نخواهد از خدای برين جمله

: ز حول و قوت خويش و گفتاول مقام عبوديت برخاستن از اختيار است و بيزار شدن ا: و گفت

  . بزرگترين مقامات آنست که خوی بد خويش بخوی نيک بدل کند
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  . طلب عز و خوف درويشی. آدميانرا دو چيز هالک گرداند: و گفت

  . هرکه دل وی خاشع تر بود ديو گرد وی نگردد: و گفت

ی نمايد و درويشی که توانگری نمايد و گرسنة که سير. پنج چيز از گوهر نفس است: و گفت

اندوهگينی که شادی نمايد و مردی که ويرا با کسی دشمنی باشد و دوستی نمايد و مردی که به شب 

  . نماز کند و بروز، روزه دارد و قوت نمايد از خود

ميان خدای و بنده هيچ حجاب غليظتر از حجاب دعوی نيست و هيچ راه نيست بخدای نزديک : و گفت

  . تر از افتقار بخدای

هرکه مدعی بود خايف نبود و هرکه خايف نبود امين نبود و هرکه امين نبود او را بر خزاين : و گفت

  . پادشاه اطالع نبود

  . بوی صدق نيايد هرکه مداهنت کند غير خود را و مداهنت با خود ريا بود: و گفت

ندد حق هرکه با مبتدع مداهنت کند حق تعالی سنت ازو ببرد و هرکه در روی مبتدعی بخ: و گفت

  . تعالی نور ايمان ازو ببرد

  . هر حالل که از اهل معاصی خواهند که برگيرند آن بر ايشان حرام شود: و گفت

مثل سنت در دنيا چون بهشتست در عقبی هرکه در بهشت شد ايمن شد از خوف  بال همچنين : و گفت

  . نيز هر که بر جاده سنت در عمل شد ايمن شد از بدعت و هوا

که طعن کند در کسب در سنت طعن کرده است و هرکه در توکل طعن کند در ايمان طعن هر: و گفت

کرده است و درست نيايد کسب اهل توکل را مگر بر جاده سنت و هرکه نه اهل توکل است درست 

  . نيست کسب او مگر بر نيت تعاون يعنی معاونت کند تا دل خلق از وی فارغ بود

  . شينی چنان کن و از آن قوم مباش که صبر برتو نشينداگر توانی که بر صبر ن: و گفت

اصل جمله آفتها اندکی صبر است برچيزها و غايت شکر عارف آنست که بداند که عاجز است : و گفت

  . از آنکه شکر او تواند گزارد يا بحد شکر تواند رسيد

آنست که ذکر خدای را در هر روزی و هر ساعتی و هر شبی عطاهاست و بزرگترين عطا : و گفت

  . خويش ترا الهام کند

  . هيچ معصيت نيست بتر از فراموشی حق: و گفت

هرکه بخواباند چشم خويش از حرام کرده خدای يک چشم زخم هرگز در جمله عمر بدو راه : و گفت

  . نيابد

حق تعالی هيچ مکانی نيافريد از دل مومن عزيزتر از بهر آنکه هيچ عطايی نداد خلق را از : و گفت
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معرفت عزيزتر و عزيزترين عطاها بعزيزترين مکانها بنهند و اگر در عالم مکانی بودی از دل مومن 

  . عزيزتر معرفت خود را آنجا نهادی

  . عارف آنست که هرگز طعم وی نگردد هر دم خوش بوی تر بود: و گفت

د نيست اال تقوی و هيچ ياری ده نيست، اال خدای و هيچ دليل نيست، اال رسول خدای و هيچ زا: و گفت

  . هيچ عمل نيست مگر صبر برين پنج چيز که گفتيم

کنم و تو مرا  دهی ترا ياد می هيچ روز نگذرد که نه حق تعالی ندا کند که بنده من انصاف نمی: و گفت

دارم  خوانم و تو بدرگاه کسی ديگر می روی و من بالها را از تو باز می کنی ترا بخود می فراموش می

  باشی يا فرزند آدم فردا که بقيامت حاضر آئی چه عذر خواهی گفت؟  گناه معتکف میو تو بر 

حق تعالی خلق را بيافريد، گفت با من راز گوييد اگر راز نگوييد بمن نگريد و اگر اين نکنيد : و گفت

  . حاجت خواهيد

  . دل هرگز زنده نشود تا نفس نميرد: و گفت

يز شد و بر ديگران نيز مالک شد، چنانکه گفته اند پادشاه هرکه بر نفس خويش مالک شد عز: و گفت

تن خود پادشاه هر تنی خصم تو با تو بر نيايد چو تو با خود برآمدی و هرکه را نفس او برو مالک شد 

  . ذليل شد و اول جنايت صديقان ساختن ايشان بود با نفس خويش

  . و نفسفاضلتر از مخالفت هوا . خدای را هيچ عبادت نکنند: و گفت

  . هرکه نفس خود را نشاسد برای خداوند خويش را نشناسد برای نفس خويش: و گفت

  . هرکه خدای را شناخت غرقه گشت در دريای اندوه و شادی: و گفت

  . غايت معرفت حيرت است و دهشت: و گفت

 آرام اول مقام معرفت آنست که بنده را يقين دهد در سر وی و جمله جوارح وی بدان يقين: و گفت

  . گيرد، يعنی خاطره های بد از ضعف يقين بود

  . اهل معرفت خدای اصحاب اعرافند همه را بنشان او شناسند: و گفت

صادق آن بود که خدای تعالی فريشتة بر وی گمارد که چون وقت نماز درآيد بنده ای برگمارد : و گفت

  . تا نماز کند و اگر خفته شد بيدار کند

  . ميدی بيش از آن بود که از توبة کفار و اهل معاصیاز توبه ؟ نو: و گفت

  . الاله االاهللا الزم است خلق را اعتقاد بدان، بدل و اعتراف بدان، بزبان و وفا بدان بفعل: و گفت

اول توبه اجابت است پس اقابت است پس توبه است پس استغفار اجابت بفعل بود و انابت بدل : و گفت

  . ز تقصيرو توبه به نيت و استغفار ا
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صوفی آن بود که صافی شود از کدر و پر شود از فکر و در قرب خدای منقطع شود از بشر و : و گفت

  . يکسان شود در چشم او خاک و زر

  . تصوف اندک خوردن است و با خدای آرام گرفتن و از خلق گريختن: و گفت

  . نت او فرومگذارتوکل حال پيغمبرانست هر که در توکل حال پيغمبر دارد؛ گو س: و گفت

اول مقامی در توکل آنست که پيش خدای چنان باشی که مرده پيش مرده شوی تا چنانکه خواهد : و گفت

  . گرداند و او را با  هيچ ارادت نبود و حرکت نباشد او را می

  . توکل درست نيايد اال به بذل روح و بذل روح نتواند کرد اال بترک تدبير: و گفت

يکی آنکه سوال نکند و چون پديد آيد نپذيرد و چون نپذيرفت :  سه چيز استنشان توکل: و گفت

  . بگذارد

  . اهل توکل را سه چيز دهند؛ حقيقت، يقين و مکاشفه غيبی و مشاهده قرب حق تعالی: و گفت

  . توکل آنست که خدای را متهم نداری يعنی آنچه گفته است بتو رساند: و گفت

  . ی بود و اگر نبود؛ در هر دو حال ساآن بودتوکل آنست که اگر چيز: و گفت

  . توکل دل را بود که با خدای زندگانی کند بی عالقتی: و گفت

  . جمله احوال را روئی است و قفايی مگر توکل را که همه روی است بی قفا: و گفت

فت در معنی آنست که زهد و تقوی  ازاجتناب دنيا بود مجاهده در مخالفت نفس و هوا بود علم و معر

رضا . ديد و دانش اشيا بود، خوف و رجاء از لطف و کبريا بود تفويض و تسليم در رنج و عنا بود

بقضا بود و شکر بر نعما بود و صبر بر بال بود و توکل بر خدا بود الجرم توکل همه روی بی قفا بود 

ای نبود با خدای اگر کسی گويد دوستی نيز همچين است که توکل بر خدای است گوييم، دوستی بر خد

  . بود

  . دوستی دست بگردن طاعت کردن بود و از مخالفت دور بودن: و گفت

  . هرکه خدای را دوست دارد عيش اورا دارد: و گفت

  . حيا بلندتر است از خوف که حيا خاصگيانرا بود خوف علما را: و گفت

  . عبوديت رضا دادن است به فعل خدای: و گفت

  . ه از فوت دنيا نترسی و از فوت آخرت ترسیمراقبت آنست که ک: و گفت

  . خوف نر است و رجا ماده، و فرزند هردو ايمانست: و گفت

  . خوف و رجا در آن قرار نگيرد. در هر دل که کبر بود: و گفت

خوف دور بودن است از نواهی و رجا شتافتن است بادای اوامر وعلم رجا درست نيايد اال : و گفت
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  . خايف را

ندترين مثقام خوف آنست که بنده خايف بود تا در علم خدای تقدير او بر چه رفته است مردی بل: و گفت

تو : گفت. هست: در سر تو بيرون از خوف قطعيت هيچ خوف هست؟ گفت: گفت. کرد دعوی خوف می

  . خدای را نشناخته ای و از قطعيت او نترسيده ای

  . صبر انتظار فرج است  از خدای تعالی: و گفت

  . مکاشفه آنست که گفته اند لو کشف الغطا ما از ددت يقينا: فتو گ

  . فتوت متابعت سنت است: و گفت

زهد در سه چيز است؛ يکی در ملبوس که آخر آن در مزبلها خواهد رسيد و زهد در برادران : و گفت

  . که  آن فراق خواهد بود و زهد د ر دنيا که آخر آن فنا خواهد شد

  .  است و دنيا نفس است هرکه نفس خود را گرفت دشمن خدای گرفته استورع ترک دنيا: و گفت

  . سفر کردن از نفس بخدای صبر است: و گفت

  . نفس از سه صفت خالی نيست يا کافر است يا منافق يا مرائی: و گفت

نفس را شرهای بسيار است يکی از آن شرها آنست که بر فرعون آشکار کرد و جز بفرعونی : و گفت

  .  نکند و آن دعوی خدائيستآشکارا

  . بايد انس بکسی گير که بنزديک اوست هرچه ترا می: و گفت

  . حق تعالی قرب نداد ابرار را بخيرات و قرب داد بيقين: و گفت

  . روغن نگاه داريد تا عقلتان زيادت شود که هرگز خدای را هيچ دلی ناقص عقل درنيافته است: و گفت

 تجلی  ذات و آن مکاشفه است و تجلی صفات و آن موضع نور است و تجلی بر سه حال است؛: و گفت

  . تجلی حکم ذات و آن آخرت است و ما فيها

انس آن است که اندامها انس گيرد به عقل و عقل انس گيرد به علم و علم انس : گفت. پرسيدند از انس

  . گيرد به بنده و بنده انس گيرد به خدای

ورع اول زهد است و زهد اول توکل وتوکل اول درجه : نهايت آن، گفتو پرسيدند از ابتداء احوال و 

عارف و معرفت اول قناعت است و قناعت ترک شهوات و ترک شهوات اول رضاست و رضا اول 

  . موافقت است

اخالص، زيرا که نفس را در اخالص هيچ نصيبی : پرسيدند چه چيز سخت تر بود بر نفس؟ گفت

  . نيست

 است هر آه را اجابت نيست اخالص نيستپرسيدند از اخالص گفت اخالص اخالص اجابت: و گفت
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  . آنستكه چنانكه دين را از خدای گرفته به هيچ کس ديگر ندهی جز بخداوند

  . ما را وصف صادقان کن: گفتند

  . شما اسرار صادقان بياريد تا من شما را خبر دهم از وصف صادقان: گفت

  مشاهدت چيست؟ : گفتند

  . تعبودي: گفت

  . عاصيانرا انس بود: گفتند

  . نه و نه هرکه انديشه معصيت کند: گفت

  به چه چيز بدان ثواب رسد؟ : گفتند

  . که نماز شب کند بدانکه روز جنايت نکند: گفت

  . گويد که من همچون درم حرکت نکنم تا وقت که مرا حرکت بدهند مردی می: گفتند

  . ا زنديقیاين سخن نگويد مگر دو تن يا صديقی ي: گفت

  در شبانروزی يکبار طعام خوردن چگويی؟ : گفتند

  . خوردن صديقان بود: گفت

  دوبار؟ : گفتند

  . خوردن مومنان بود: گفت

  سه بار؟ : گفتند

  . خوری گفت بگو تا آخری بکند تا چون ستور می

  . پرسيدند از خوی نيک

: واستن و بر او بخشودن و گفتکمترين حالش بارکشی و مکافات بدی ناکردن واو را آمرزش خ: گفت

  . روی آوردن بندگان به خدای زهد است

  به چه چيز اثر لطف خود به بنده آورد؟ : پرسيدند

  . چون در گرسنگی و بيماری و بال صبر کند اال ماشااهللا: گفت

  شود آن آتش گرسنگی او؟  خورد کجا می از کسی که روزهای بسيار هيچ نمی: پرسيدند

گرسنگی را سه منزل است يکی جوع طبع و اين موضع عقل است : نور بنشاند و گفتآن نار را : گفت

  . و جوع موت است و اين موضع فساد است و جوع شهوت است و اين موضع اسراف است

  که تو به چيست؟ : پرسيدند

  . آنکه گناه فراموش کنی: گفت
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  . مرد گفت توبه آنست که گناه فراموش نکنی

  . مرا وصيتی کن: يکی گفت. ه تو دانسته ای که ذکر جفا در ايام وفا جفا بودچنين نيست ک: سهل گفت

  . ناخورانی و بی خوابی و تنهايی و خاموشی. رستگاری تو در چهارچيز است: گفت

  . خواهم که با تو صحبت دارم: گفت

  چون از ما يکی ميرد با که صحبت داری؟: گفت

  . ترسی با من صحبت مدار اع میاگر تو از سب: و گفت. اکنون خود با او دار

  . آيد گويند شير بزيارت تو می می: گفتند

  . آری سگ بر سگ آيد: گفت

  درويش کی برآسايد؟ : گفتند

  . آنگاه که خود را جز آن وقت نبيند که در وی بود: گفت

  از جمله خاليق با کدام قوم صحبت داری؟ : گفتند

را بسيار نشمرند و هر فعلی که رود آن بنزديک ايشان با عارفان از جهت آنکه ايشان هيچ چيز : گفت

مناجات اوست که گفت الهی مرا ياد کردی و من . الجرم ترا در کل احوال معذور دارند. تاويلی بود

کس نه و اگر من ترا ياد کنم چون من کس نه مرا اين شادی بس نه و از من ناکس تر نه و سهل بن 

بسبب او براه بازآمدند و آن روز که وفات او نزديک رسيد چهارصد عبداهللا واعظی حقيقی بود و خلقی 

  . مرد مريد داشت آن مردان مرد بر سر بالين او بودند

  بر جای تو، که نشيند و بر منبر تو که سخن گويد؟ : گفتند

  . گبری بود که او را شاددل گبر گفتند ی، پير، چشم باز کرد و گفت بر جای من شاددل نشيند

مگر اين پير را عقل تفاوت کرده است، کسی را که چهارصد مرد عالم دين دار شاگرد : دخلق گفتن

  دارد او گبری را بر جای خود نصب کند؟ 

  . شور در باقی کنيد برويد و آن شاددل را بنزد من آريد: او گفت

 ديگر بر چون روز سوم از وفات من بگذرد بعد از نماز: بياوردند چون نظر شيخ بر شاددل افتاد گفت

  . منبر رو و بجای من بنشين و خلق را سخن بگوی و وعظ کن

  . شيخ اين بگفت و درگذشت

کردند  روز سوم بعد از نماز ديگر چندان مردم جمع شدند، شاددل بيامد و بر منبر شد و خلق نظاره می

را بشما مهتر شما، م: گفت. تا خود اين چيست؟ گبری و کاله گبری بر سر و زناری بر ميان بسته

  رسول کرده است و مرا گفت يا شاددل گاه آن بيامد که زنار گبر ببری؟ 
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اکنون بريدم و کارد بر نهاد و زنار را ببريد و گفته است که گاه آن نيامد که کاله گبری از سر : گفت

  بنهی؟ 

ه است که پس گفت شيخ گفت. اشهد ان ال االاهللا و اشهد ان محمدا رسول اهللا: گفت اينک نهادم و گفت

. بگوی که اين پير شما بود و استاد شما بود نصيحت کرد و نصيحت استاد خود پذيرفتن شرط هست

اينک شاددل زنار ظاهر ببريد اگر خواهيد که ما را بقيامت ببينيد بجوانمردی بر شما که همه زنارهای 

قلست که آن روز که ن. اين بگفت قيامتی از آن قوم برآمد و حاالتی عجب ظاهر شد. باطن راببريد

جهودی بود هفتاد ساله چون بانگ و جلبه شنود، . کردند جنازه شيخ برداشتند خلق بسيار زحمت می

. بينيد بينم شما می بيرون آمد تا چيست؟ چون جنازه برسيد، آواز برآورد که ای مردمان آنچه من می

ر حال کلمه شهادت گفت و مسلمان مالند د آيند و خويشتن بر جنازه او می فرشتگان از آسمان فرو می

ابوطلحه بن مالک گفت که سهل آن روز که در وجود آمد روزه دار بود و آن روز که برفت هم . شد

نقلست که سهل روزی نشسته بود با ياران مردی آنجا . روزه دار بود و بحق رسيد روزه ناگشوده

  . دبگذشت سهل گفت اين مرد سری دارد تا بنگريستند مرد رفته بو

خواجه اين پير که : آن مرد بگذشت مريد گفت. چون سهل وفات کرد مريدی برسر گور وی نشسته بود

آن خداوند که ترا اين سر داده است که چيزی بما . درين خاکست گفته است که تو سری داری بحق

الاله اال : سهل در گور بآواز بلند بگفت. آن مرد بگورستان سهل اشارت کرد که ای سهل بگوی. نمايی

گويند که هرکه اهل الاله االاهللا بود او را تاريکی گور نبود، راست  می: گفت. اهللا وحده ال شريک له

  است يا نه؟

  . رحمةاهللا عليه. سهل از گور آواز داد و گفت راست است

  

  ذکر معروف کرخی رحمةاهللا عليه

آن رهنمای راه حقيقت، آن آن همدم نسيم وصال، آن محرم حريم جمال، آن مقتدای صدر طريقت، 

عارف اسرار شيخی، قطب وقت، معروف کرخی رحمةاهللا عليه، مقدم طريقت بود و مقدم طوايف بود 

و مخصوص بانواع لطايف بود و سيد محبان وقت بود و خالصه عارفان عهد بود بلکه اگر عارف 

 و عظيم لطفی و قربی نبودی معروف نگشتی کرامت و رياضت او بسيار و در فتوت و تقوی آيتی بود

تمام داشته است و در مقام انس و شوق بغايت بوده است و مادر و پدرش ترسا بودند وی  را بر معلم 

گفت که بگوی  بگوی خدا ثالث و ثالثه گفت نی، بل هو اهللا الواحد هرچند که می: فرستادند استادش گفت

يکبار سخت زدش، معروف بگريخت گفت يکی هرچند استاد بزدش سود نداشت  خدای سه است او می
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و بيش نيافتندش مادر و پدرش گفتندی کاشکی بيامدی و هردينی که او بخواستی ما موافقت او 

بعد از چند گاه، روزی بدر خانه پدر . وی برفت و بردست علی بن موسی الرضا مسلمان شد. کردمانی

. دينی؟ گفت بر دين محمد رسول اهللاگفتند بر کدام . معروف: در خانه بکوفت گفتند کيست؟ گفت. رفت

مادر و پدرش در حال مسلمان شدند آنگاه بداود طائی افتاد و بسيار رياضت کشيد و بسی عبادت و 

محمد بن منصور الطوسی گويد . مجاهده بجای آورد و چندان در صدق قدم زد که مشاراليه گشت

ی بنزديک تو بودم اين نشان نبود، اين گفتم د. بنزديک معروف بودم در بغداد اثری بر روی او ديدم

  چيست؟ 

  چيزی که ترا چاره است مپرس و پرس از چيزی که ترا بکار آيد؟ : گفت

  . بحق معبود که بگوی: گفتم

کردم و خواستم که به مکه روم و طوافی کنم بسوی زمزم رفتم تا آب خورم پای  دوش نماز می: گفت

نقلست که بدجله رفته بود بطهارت و مصحف و مصال . آنستاين نشان . من بلغزيد و روی بدان درآمد

رفت تا بدو رسيد با وی  رفت معروف از پی او می در مسجد بنهاد پيرزنی درآمد و برگرفت و می

سخن گفت سر در پيش افکند تا چشم بر وی نيفتد، گفت هيچ پسرک قرآن خوان داری گفت نی، گفت 

معروف گفت مصلی . او بشگفت ماند و هردو آنجا بنهادآن زن از حلم . مصحف بمن ده، مصلی ترا

  . آن زن از شرم و خجالت آن بشتافت برفت. ترا حالل بگير

کردند تا بلب دجله رسيدند  آمدند و فساد می رفت جماعتی جوانان می  نقلست که يک روز با جمعی می

  .  ايشان از خلق منقطع شودياران گفتند يا شيخ دعا کن تا حق تعالی اين جمله را غرق کند تا شومی

  . دستها برداريد: معروف گفت

اصحاب . پس گفت الهی چنانکه درين جهان عيش شان خوش داری در آن جهان شان عيش خوش ده

توقف . داند گويم می آنکس که با او می: گفت! خواجه ما سر اين دعا نمی دانيم: گفتند. بتعجب بماندند

يد آن جمع چون شيخ بديدند رباب بشکستند و خمر بريختند و لرزه بر کنيد که هم اکنون سر اين پيدا آ

  . ايشان افتاد و در دست و پای شيخ افتادند و توبه کردند

  . شسيخ گفت ديديد که مراد جمله حاصل شد، بی غرق و بی آنکه رنجی بکسی رسيد

اين را چه می آنی روز عيد معروف را ديدم گه دانه خرما برچيد گفتم : نقلست که سری سقطی گفت

  . گريست گفت اين آودك را ديدم که می

  گريی؟  چرا می: گفتم

من يتيمم نه پدر دارم و نه مادر، کودکان ديگر را جامه هاست و من ندارم و ايشان جوز دارند و : گفت
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  . چينم تا بفروشم و ويرا جوز خرم تا برود و بازی می کند اين دانه ها از بهر آن می. من ندارم

ی گفت اين کار من کفايت کنم و دل ترا فارغ کنم کودک را بردم و جامه درو پوشيدم و جور خريدم سر

  . و دل وی شاد کردم در حال نوری ديدم که در دلم پديد آمد و حالم از لونی ديگر شد

دانست روی بسوئی ديگر کرد و  نقلست که روزی معروف را مسافری رسيد در خانقاه و قبله را نمی

. چون وقت نماز درآمد، اصحاب روی سوی قبله کردند و نماز کردند آن مسافر خجل شد.  کردنماز

  ما درويشيم و درويش را با تصوف چه کار؟ : آخر مرا چرا خبر نکرديد؟ شيخ گفت: گفت

  . آن مسافر را چندان مراعات کرد که صفت نتوان کرد

معروف را ديد آنجا . گذشت جايی خراب میروزی ب. نقلست که معروف را خالی بود که والی شهر بود

نهاد و يک لقمه در دهان  خورد و سگی در پيش وی، و او يک لقمه در دهان خود می نشسته و نان می

  . سگ

  خوری؟  داری که با سگ نان می شرم نمی: خال گفت

  . دهم بدرويش از شرم نان می: گفت

 و بر دست وی نشست وبه پر خود سر و پس سر برآورد و مرغی را از هوا بخواند مرغ فرود آمد

هرکه از خدا شرم دارد همه چيز ازو شرم دارد در حال، خال : معروف گفت. پوشيد چشم او را می

  . خجل شد

  کنی؟  نقلست که يکی روز طهارت بشکست در حال تيمم کرد گفتند اينک دجله، تيمم چرا می

ت که يکبار شوق بر وی غالب شد ستونی بود نقلس. تواند بود که تا آنجا برسم نمانده باشم: گفت

برخاست و آن ستون را در آنار گرفت وچندان بفشرد آه بيم آن بود آه آن ستون پاره شود و او را 

سوم . دوم ستايش بی خود. گفت عالمت جوانمرد سه چيز است يکی وفا بی خالف. کلماتی است عالی

  . عطائی بی سوال

 که او را مشغول دارد به کاری که سعادت وی در آن بودو نگاه عالمت دوستی خدای آن بود: گفت

عالمت گرفت خدای در حق کسی آن بود که او را : دارد از مشغولئی که او را بکار نيايد و گفت

مشغول کند بکار نفس خويش بچيزی که او را بکار نيايد و گفت عالمت اوليای خدای سه چيز است، 

  . رار ايشان با خدای بود و شغل ايشان در خدای بودانديشه ايشان از خدای بود و ق

چون حق تعالی به بنده ای خيری خواهد داد در عمل  خير بر وی بگشايد و در سخن بر وی : و گفت

ببندد و سخن گفتن مرد در چيزی که بکار نيايد عالمت خذالن است و چون بکسی شری خواهد 

  . برعکس اين بود
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  .  سر است و از خواب غفلت و فارغ شدن انديشه است از فضول آفتحقيقت وفا بهوش آمدن: و گفت

  . چون خدای تعالی بکسی خيری خواهد داد برو بگشايد در عمل و در بندد بر وی در کسل: و گفت

طلب بهشت بی عمل گناه است و انتظار شفاعت بی نگاه داشت سنت نوعی است از غرور و : و گفت

  تصوف چيست؟ : داری جهلست و حماقت و گفتنداميد داشتن رحمت در نافرمان بر

گرفتن حقايق و گفتن بدقايق و نوميد شدن ا زآنچه هست در دست خاليق و گفت هرکه عاشق : گفت

  . رياست است هرگز فالح نيابد

دانم به خدای آنکه از کسی چيزی نخواهی و هيچت نبود که کسی از تو چيزی  من راهی می: و گفت

  . خواهد

  . اگر همه از نری بود و ماده ای. فرو خوابانيدچشم : و گفت

زبان از مدح نگاه داريد چنانکه از ذم نگاه داريد و سوال کردند که به چه چيز دست يابيم بر : و گفت

بدانکه دنيا از دل خود بيرون کنيد که اگر اندک چيزی از دنيا در دل شما آيد هر سجده : طاعت؟ گفت

  . ال کردند از محبتکه کنيد آن چيز را کنيد و سو

عارف را اگر : محبت نه از تعليم خلق است که محبت از موهبت حق است و از فضل او و گفت: گفت

  . هيچ نعمتی نبود او خود در همه نعمتی بود

من مهمانم آنچه مرا دهند : خوری؟ گفت خورد او را گفتند چه می نقلست که يک روز طعامی خوش می

گفت ای نفس خالص ده مرا تا تو نيز خالص يابی و ابراهيم  ز نفس را میآن خورم با اين همه يک رو

  . يکبار او را وصيتی خواست

توکل کن تا خدای با تو بهم بود و انيس تو بود و بازگشت بود که از همه برو شکايت کنی که : گفت

  : جمله خلق نه ترا منفعت تواند رسانيدو نه مضرت دفع توانند کرد و گفت

ه کنی از آنجا کن که جمله درمانها نزديک اوست و بدانکه هرچه بتو فرومی آيد رنجی يا التماسی ک

  . دان که فرج يافتن از آن در نهان داشتن است و کسی ديگر گفت مرا وصيتی کن بالئی يا فاقة، يقين می

  . بيند و تو در شيوه مساکين نباشی حذر کن از آنکه خدای ترا می: گفت

چون ترا بخدای حاجتی بود سوگندش بده بگوی يارب بحق معروف : ا گفتمعروف مر: سری گفت

  . کرخی که حاجت من روا کنی تا حالی اجابت افتد

نقلست که شيعه يک روز بر در رضا رضی اهللا عنه مزاحمت کردند و پهلوی معروف کرخی را 

  . مرا وصيتی کن: بشکستند بيمار شد، سری سقطی گفت

خواهم که از دنيا بيرون روم برهنه باشم چنانکه  ن مرا بصدقه ده که من میچون من بميرم پيراه: گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢٤٦

از مادر برهنه آمده ام الجرم در تجريد همتا نداشت و از قوت تجريد او بود که بعد از وفات او خاک او 

پس چون وفات کرد از . گويند بهر حاجت که بخاک او روند حق تعالی روا گرداند را ترياک مجرب می

 خلق و تواضع او بود که همه اديان در وی دعوی کردند جهودان و ترسايان و مومنان هر يک غايت

  : گروه گفتند که وی از ما است خادم گفت

ترسايان نتوانستند، جهودان . که او گفته است که هرکه جنازه مرا از زمين تواند داشت من از آن قومم

  . د و نماز کردند و باز هم آنجا او را بخاک کردندنتوانستند برداشت، اهل اسالم بيامدند برداشتن

گفت که  رفت سقائی می نقلست که يک روز روزه دار بود و روزه بنماز ديگر رسيده بود در بازار می

  . خدای بر آنکس رحمت کند که ازين آب بخورد بگرفت و بخورد. رحم اهللا من شرب

  گفتند نه که روزه دار بودی؟ 

  چون وفات کرد او را بخواب ديدند گفتند خدای با تو چه کرد؟. غبت کردمآری لکن بدعا ر: گفت

معروف را بخواب : مرا در کار دعای، سقا کرد و بيامرزيد محمد بن الحسين رحمةاهللا عليه گفت: گفت

  ديدم گفتم خدای با تو چه کرد؟ 

  . بيامرزيد: گفت

شنيدم بكوفه گفت هر آه بجملگی بزهد و ورع؟ گفت نی، بقبول يک سخن آه از پسر سماك : گفتم

بازگردد خدای  برحمت بدو باز گردد و همه خلق را بدو باز گرداند سخن او در دل من افتاد بخدای 

  : بازگشتم و ازجمله شغلها دست بداشتم مگر خدمت علی بن موسی الرضا و اين سخن او را گفتم گفت

  : سری گفت. اگر پند پذيری اين ترا کفايت است

ا بخواب ديدم در زير عرش ايستاده چشم فراخ و پهن باز کرده چون والهی مدهوش و از معروف ر

  رسيد به فرشتگان که اين کيست؟  حق تعالی ندا می

  گفتند بارخدايا تو داناتری؟ 

فرمان آمد که معروفست که از دوستی ما مست و واله گشته است و جز بديدار ما بهوش بازنيايد و جز 

  .  خبر نيابدبلقاء ما از خود

  . رحمةاهللا عليه

  

  ذکر سری سقطی قدس اهللا روحه

آن نفس کشته مجاهده، آن دل زنده مشاهده، آن سالک حضرت ملکوت، آن شاهد عزت جبروت، آن 

نقطه دايره النقطی، شيخ وقت، سری سقطی رحمةاهللا عليه، امام اهل تصوف بود و در اصناف علم 
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 و کوه حلم و ثبات بود و خزانه مروت و شفقت بود و در رموز و بکمال بود و دريای اندوه و درد بود

شارات اعجوبه بود و اول کسی که در بغداد سخن حقايق و توحيد گفت او بود و بيشتر از مشايخ عراق 

مريد وی بودند و خال جنيد بود و مريد معروف کرخی بود و حبيب راعی را ديده بود و در ابتدا در 

نماز .اشت و پرده  از در دکان درآويخته بود و نماز کردی هر روز چندين رکعتبغداد نشستی دکانی د

آردی يكی از کوه لکام بيامد به زيارت وی و پرده از آن در برداشت و سالم گفت و سری را گفت 

  . فالن پير از کوه لکام ترا سالم گفت

ان بازار بحق مشغول تواند وی در کوه ساکن شده است پس کاری نباشد مرد بايد که در مي: سری گفت

  . بود چنانکه يک لحظه از حق تعالی غايب نبود

  . نقلست که در خريد و فروخت جز ده نيم سود نخواستی، يکبار بشصت دينار بادام خريد

  . بفروش: بادام گران شد دالل بيامد و گفت

  به چند دينار؟ : گفت

  . به شصت و سه دينار: گفت

  .  دينار استبهاء بادام امروز نود: گفت

  . قرار من اينست که هر ده دينار نيم دينار بيش نستانم من عزم خود نقض نکنم: گفت

من نيز روا ندارم که کاالی توبکم بفروشم نه دالل فروخت و نه سری روا داشت در اول : دالل گفت

  . سقط فروشی کردی

بعد از آن نگاه . فارغ گشتممن نيز : گفت. اورا گفتند بازار بسوخت. يک روز بازار بغدد بسوخت

کردند و دکان او نسوخته بود چون آن چنان بديد آنچه  داشت بدرويشان بداد و طريق تصوف پيش 

  . گرفت

  که ابتداء حال تو چگونه بود؟ : ازو پرسيدند

  . روزی حبيب راعی بدکان من برگذشت من چيزی بدو دادم که بدرويشان بده: گفت

  ين دعا بگفت جزاك اهللا و آن روز ا: گفت

آمد کودکی يتيم با او همرا ه، گفت اين کودک  تا روز ديگر  معروف کرخی می. دنيا بر دل من سرد شد

  . را جامه کن من جامه کردم

من بيکبارگی . خدای تعالی دنيا را بر دل تو دشمن گرداند و ترا ازين شغل راحت دهاد: معروف گفت

 و کس در رياضت آن مبالغت نکرد که او تا بحدی که جنيد از دنيا فارغ آمدم از برکات دعای معروف

گفت هيچکس را نديدم در عبادت کاملتر از سری که نود و هشت سال بر او بگذشت که پهلو بر زمين 
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  . خواهد و من ندادمش ننهاد، مگر در بيماری مرگ و گفت چهل سالست تا نفس از من گز و انگبين می

  . نه بنگرم از بيم آنکه نبايد که از شومی گناه رويم سياه شده باشدهر روزی چند کرت در آي: و گفت

  . خواهم که آنچه بر دل مردمان است بر دل من هستی از اندوه تا ايشان فارغ بودندی از اندوه: و گفت

اگر برادری بنزديک من آيد و من دست بمحاسن فرود آرم ترسم که نامم را در جريده منافقان : و گفت

من از هيچ کس سوال نکردمی مگر از سری که زهد او را دانسته بودم که : و بشر حافی گفتثبت کنند 

  . شاد شود که چيزی از دست وی بيرون شود

  . گريست يک روز بر سری رفتم می: وجنيد گفت

  چه بوده است؟ : گفتم

  . در خاطرم آمد که امشب کوزه ای را بر آويزم تا آب سرد شود: گفت

  تو از آن کيستی؟ : ی را ديدم گفتمدر خواب شدم حور

اينک بنگر . از آن کسی که کوزه برنياويزد تا آب خنک شود و آن حور کوزه مرا بر زمين زد: گفت

  . سفالهای شکسته ديدم تا ديرگاه آن سفالها آنجا افتاده بود: جنيد گفت

 پس برفتم شخصی ديدم شبی خفته بودم بيدار شدم سر من تقاضا کرد که بمسجد شونيزيه رو: جنيد گفت

  ترسی؟  يا جنيد از من می: مرا گفت. هايل بترسيدم

  . آری: گفتم

  . اگر خدايرا بسزا بشناخته ای جز از وی نترسيدی: گفت

  تو کيستی؟ : گفتم

  . ابليس: گفت

  . بايستی که ترا ديدمی می: گفتم

  د از ديدن من چه بود؟آن ساعت که از من انديشيدی از خدای غافل شدی و ترا خبر نی، مرا: گفت

  خواستم تا پرسم که ترا بر فقرا هيچ دست باشد؟ : گفتم

  نی، : گفت

  چرا؟: گفتم

چون خواهم که بدنيا بگيرمشان بعقبی گريزند و چون خواهم که بعقبی بگيرمشان بمولی گريزند : گفت

  . و مرا آنجا راه نيست

  اگر بر ايشان دست نيابی ايشانرا هيچ بينی؟ : گفتم

  . نالند اين بگفت و ناپديد شد آنگاه که در سماع و وجد افتند بينمشان که از کجا می.  بينم:گفت
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گويد آن دشمن خدای  دروغ می: چون بمسجد درآمدم سری را ديدم سر بر زانو نهاده سر برآورد و گفت

  . که ايشان از آن عزيزترند که ايشان بابليس نمايد

  ن برگذشتم بدل من درآمد که حال ايشان چون خواهد بود؟ با سری بجماعتی از مخنثا: جنيد گفت

  . هرگز بدل من نگذشته است که مرا بر هيچ آفريده فضل است در کل عالم: سری گفت

  . يا شيخ نه بر مخنثان خود را فضل نهاده ای: گفتم

  . هرگز نی: گفت

  بنزديک سری درشدم ويرا ديدم متغير، : جنيد گفت

  چه بوده است؟: گفتم

چنين . و سوال کرد که حياء چه باشد؟ جواب دادم آن پری آب گشت. پرئی از پريان بر من آمد: گفت

  . بينی که می

  . دستوری نداد. نقلست که سری خواهری داشت دستوری خواست که اين خانه ترا بروبم

  . رفت زندگانی من کراء اين نکند تا يک روز درآمد پيرزنی را ديد که خانه وی می: گفت

  . اکنون نامحرمی آورده ای. ای برادر مرا دستوری ندادی تا خدمت تو کردمی: گفت

و از ما محروم بود، . ای خواهر دل مشغول مدار، که اين دنيا است که در عشق ما سوخته است: گفت

  . اکنون از حق تعالی دستوری خواست تا از روزگار ما نصيبی بود او را جاروب حجره ما بدو دادند

گويد چندين مشايخ را ديدم هيچ کس را بر خلق خدای چنان مشفق نيافتم که سری  زرگان میيکی از ب

  . را

  . نقلست که هرکه سالمش کردی روی ترش کردی و جواب گفتی از سر اين پرسيدند

پيغامبر صلی اهللا عليه و علی آله و سلم، گفته است که هرکه سالم کند بر مسلمانی صد رحمت : گفت

  . د آنکس را بود که روی تازه دارد من روی ترش کرده ام تا نود رحمت او را بودنو. فرود آيد

پس چگونه او را به از خود . اگر کسی گويد اين ايثار بود و درجه ايثار از آنچه او کرد زيادت است

گويم نحن نحکم بالظاهر روی ترش کردن را بظاهر حکم توانی کردن اما بر ايثار حکم . خواسته باشد

توان کردن يا از سر صدق بود يا نبود از سر اخالص بود يا نبود الجرم آنچه بظاهر بدست او بود  ینم

  . بجای آورد

ای پيغامبر خدای اين چه شور است که از : گفت. نقلست که يکبار يعقوب عليه السالم را بخواب ديد

  بهر يوسف در جهان انداخته ای؟ 

ندائی بسر او رسيد که يا سری دل نگاه دار . ا بباد بردهچون ترا بر حضرت بار هست حديث يوسف ر
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چون بعقل باز . و يوسف را بوی نمودند نعره ای بزد و بيهوش شد و سيزده شبانروز بی عقل افتاده بود

  . اين جزای آنکس است که عاشقان درگاه ما را مالمت کند: گفتند. آمد

  است نان نخورده ای؟ چند روز : نقلست که کسی پيش سری طعامی آورد و گفت

  . پنج روز: گفت

  . گرسنگی تو گرسنگی بخل بوده است گرسنگی فقر نبوده است: گفت

پس باتفاق يکی را بر سر کوهی بديد چون بوی . نقلست که سری خواست که يکی از اوليا را بيند

  السالم عليک تو کيستی؟ : رسيد، گفت

  . او: گفت

  کنی؟ تو چه می: گفت

  . او: گفت

  خوری؟  تو چه می: گفت

  . او: گفت

  . خواهی؟ اين سخن بشنيد نعره ای بزد و جان بداد گويی او، ازين خدای را می اين که می: گفت

  . سری مرا روزی از محبت پرسيد: نقلست آه جنيد گفت

سری پوست . گروهی گفتند موافقت است و گروهی گفتند اشارت است و چيزهای ديگر گفته است: گفتم

بعزت او که اگر گويم اين پوست از : گفت.  بگرفت و بکشيد پوست از دستش برنخاستدست خويشرا

  . دوستی او خشک شده است راست گويم و از هوش بشد و روی او چون ماه گشت

نقلست که سری گفت بنده بجايی برسد در محبت که اگر تيری يا شمشيری بر وی زنی خبر ندارد و از 

  . گاه که آشکارا شد که چنين استآن خبر بود اندر دل من تا آن

آيند تا از من علم آموزند دعا گويم، يارب تو  يابم که مردمان بر من می چون خبر می: سری گفت

ايشانرا علمی عطا کن که مشغول گرداند تا من ايشانرا بکار نيايم که من دوست ندارم که ايشان سوی 

  . من آيند

  .  ايستاده بودنقلست که مردی سی سال بود تا در مجاهده

  اين بچه يافتی؟ : گفتند

  . بدعاء سری: گفت

  چگونه؟ : گفتند

  آواز داد که کيست؟ . او در خلوتی بود. روزی بدر سرای او شدم و در بکوفتم: گفت
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  . آشنا: گفتم

خداوندا بخودش مشغول کن : پس گفت. اگر آشنا بودی مشغول او بودی و پروای مات  نبود ی: گفت

  . هيچ کسش نبودچنانکه پروای 

  . چيزی بر سينه من فرود آمد و کار من بدينجا رسيد: همين که اين دعا گفت

نام او احمد يزيد کاتب بود با . گذشت يکی از نديمان خليفه می. گفت نقلست که يک روز مجلس می

ايد باش تا بمجلس اين مرد رويم که نب: گفت. تجملی تمام و جمعی خادمان و غالمان گرد او درآمده

پس به مجلس سری رفت و بنشست و بر زبان سری رفت که در هجده . رفت، بس دلم آنجا بگرفت

هزار عالم هيچ کس نيست از آدمی ضعيف تر و هيچ کس از انواع خلق خدای در فرمان خدای چنان 

عاصی نشود که آدمی که اگر نيکو شود چنان نيکو شود که فرشته رشک برد از حالت او و اگر بد 

 چنان بد شود که ديو را ننگ آيد از صحبت او، عجب از آدمی بدين ضعيفی که عاصی شود در شود

  . خدای بدين بزرگی اين تيری بود که از کمان سری جدا شد بر جان احمد آمد

پس گريان برخاست و بخانه رفت و آن شب هيچ نخورد و سخن . چندان بگريست که از هوش بشد

. لس آمد اندوهگين و زرد روی چون مجلس بآخر رسيد، برفت بخانهديگر روز پياده به مج. نگفت

ای استاد آن سخن تو مرا گرفته : چون مجلس تمام شد پيش سری آمد و گفت. روز سوم پياده تنها بيامد

مرا . خواهم که از خلق عزلت گيرم و دنيا را فرو گذارم می. است و دنيا بر دل من سرد گردانيده ای

  . انبيان کن راه سالک

  راه طريقت خواهی يا راه شريعت؟ : گفت

  راه عام خواهی يا راه خاص يا هر دو؟

  . گفت هر دو را بيان کن

اگر مال باشد از بيست دينار نيم . راه عام آنست که پنج نماز پس امام نگاه داری و زکوة بدهی: گفت

 وی مشغول نشوی اگر دينار و راه خاص آنست که همه دنيا را پشت پای زنی و به هيچ از آرايش

چون . بدهند قبول نکنی و تو دانی اينست اين دو راه پس از آنجا برون آمد و روی به صحرائی نهاد

ای امام مسلمانان : روزی چند برآمد، پيرزنی موی کنده و روی خراشيده بيامد نزديک سری، گفت

. ازگشت گريان و گدازانفرزندکی داشتم جوان و تازه روی به مجلس تو آمد خندان و خرامان و ب

  ! دانم که کجاست اکنون چند روزيست تا غايب شده است و نمی

دل : تدبير اين کار من بکن از بس زاری که کرد سری را رحم آمد، گفت. دلم در فراق او بسوخت

چون بيايد من ترا خبر دهم که وی ترک دنيا گفته است و اهل دنيا را . تنگی مکن که جز خير نبود
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  .  تايب حقيقی شده استمانده،

پس سری احمد را ديد . برو و پيرزن را خبر ده: چون مدتی برآمد شبی احمد بيامد سری خادم را گفت

  . زردروی شده و نزار گشته و باالی سرش دوتا گشته

ای استاد مشفق چنانکه مرا درراحت افکندی و از ظلمات برهانيدی، خدای ترا راحت دهاد، و : گفت

ايشان درين سخن بودند که مارد احمد و عيال او بيامدند و پسرکی . نی ترا ارزانی دارادراحت دو جها

خرد داشت و بياوردند چون مادر را چشم بر احمد افتاد و آن حال بديد، که نديده بود، خويشتن در کنار 

ن سری گريا. خروشی از همه برآمد. گريست او افکند و عيال نيز بيکسوی زاری کرد و پسرک می

  . هرچند کوشيدند تا او را بخانه برند البته سود نداشت. بچه خويشتن را در پای او انداخت. شد

  ! ای امام مسلمانان چرا ايشان را خبر کردی که کار مرا بزيان خواهند آورد: گفت

: زن گفت. پس احمد خواست که بازگردد. مادرت بسيار زاری کرده بود من از وی پذيرفته ام: گفت

  آن وقت که ترا خواهد من چکنم؟ . زندگی بيوه کردی و فرزندان يتيم کردیمرا ب

  . الجرم پسر را با خود بربايد گرفت

  . چنين کنم فرزند را: گفت

  . آن جامه نيکو از وی بيرون کرد و پاره گليم بر وی انداخت و زنبيل در دست او نهاد و گفت روان شو

  . فرزند را درربود.  کار ندارممن طاقت اين: مادر چون آن حال بديد گفت

پس احمد بازگشت و روی . ترا نيز وکيل خود کردم اگر خواهی پای ترا گشاده کنم: احمد زن را گفت

: به صحرا نهاد تا سالی چند بر آمد شبی نماز خفتن بودآه آسی روی بخانقاه سری نهاد و درآمد و گفت

  . مده است مرا دريابگويد که کار من تنگ درآ مرا احمد فرستاده است می

گوش داشت . جنبانيد شيخ برفت احمد را ديد در گورخانه ای برخاک خفته و نفس بلب آمده و زبان می

سری سر وی برداشت و از خاک پاک کرد و بر کنار خود نهاد . لمثل هذا فليعمل العالمون: گفت می

پس نفس .  من تنگ درآمده استای استاد بوقت آمدی که کار: گفت. شيخ را ديد. احمد چشم باز کرد

آمدند،  سری گريان روی بشهر نهاد تا کار او بسازد خلقی را ديد که از شهر بيرون می. منقطع شد

  رويد؟ کجا می: گفت

خبر نداری که دوش از آسمان ندائی آمد که هرکه خواهد که بر ولی خاص خدای نماز کند گو : گفتند

خواستند و اگر خود از وی جنيد  ن بود که مريدان چنان میبگورستان شو نيزيه رويد و نفس وی چني

خاست تمام بود و سخن اوست که ای جوانان کار بجوانی کنيد پيش از آنکه به پيری رسيد که ضعيف 

شويد و در تقصير بمانيد، چنين که من مانده ام و اين وقت که اين سخن گفت، هيچ جوان طاقت عبادات 
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  چگونه؟ : گفتند. کنم از يک شکر گفتن که استغفار میسی سالست : او نداشت و گفت

الحمدهللا از شرم آنکه خود را به : گفتم. اما دکان من نسوخت مرا خبر دادند. گفت بازار بغداد بسوخت

کنم و گفت اگر يک حرف از وردی  از برادران مسلمان خواستم و دنيا را حمد گفتم از آن استغفار می

را قضا نيست و گفت دور باشيد از همسايگان توانگر و قرايان بازار و که مراست فوت شود هرگز آن

  . عالمان اميران

هرکه خواهد که به سالمت بماند دين او و براحت رساند دل او و تن او و اندک شود غم او، گو : و گفت

  . از خلق عزلت کن که اکنون زمان عزلت است و روزگار تنهايی

پنج چيز؛ نانی که سد رمق بود، آبی که تشنگی ببرد، جامه ای که جمله دنيا فضولست مگر : و گفت

  . کنی عورت بپوشد، خانه ای که در آنجا تواند بود و علمی که بدان کار می

هر معصيت که از سبب شهوت بود اميد توان داشت به آمرزش آن و هر معصيت که آن بسبب : و گفت

  . معصيت ابليس از کبر بود و زلت آدم از شهوتکبر بود اميد نتوان داشت به آمرزش آن زيرا که 

اگر کسی در بستانی بود که درختان بسيار باشد بر هر برگ درختی مرغی نشسته و بزبانی : و گفت

آنکس که نترسد که آن مکر است و استدراج بر وی بيابد . گويند السالم عليک يا ولی اهللا فصيح می

  . ترسيد

  .  عيوب نفسعالمت استدراج کوريست از: و گفت

  . مکر قولی است بی عمل: و گفت

  . ادب ترجمان دلست: و گفت

قوی ترين قوتی آنست که بر نفس خود غالب آيی و هرکه عاجز آيد از ادب نفس خويش از : و گفت

  . ادب غيری عاجز تر بود هزار بار

موافق گفت بسيارند جمعی که گفت ايشان موافق فعل نيست، اما اندک است آنکه فعل او : و گفت

  . اوست

  . هرکه قدر نعمت نشناسد زوال آيدش از آنجا که نداند: و گفت

  . هرکه مطيع شود، آنرا که فوق اوست، مطيع او شود آنکه دون اوست: و گفت

زبان ترجمان دل توست و روی تو آيينه دل تست بر روی تو پيدا شود هرآنچه در دل پنهان : و گفت

  . داری

دلی است مثل درخت . ست؛ دلی است مثل کوه که آنرا هيچ از جای نتواند جنبانيددلها سه قسم ا: و گفت

رود و بهر  که بيخ او ثابت است، اما باد او را گاه گاهی حرکتی دهد و دلی است مثل پری که با باد می
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  . گردد سوی می

ست که حسنات معنی آن. دلهای ابرار معلق به خاتمت است و دلهای مقربان معلق بسابقت است: و گفت

آيد بهر چه فرو آيی کار بر تو  شود که برو فرو می ابرار سيئات مقربان است و حسنه سيئه از آن می

ختم شود و ابرار آن قوميند که فرو آيند که ان االبرار لفی نعيم، بر نعمت فرو آيند الجرم دلهای ايشان 

الجرم هرگز فرونيايند که هرگز بازل . معلق خاتمت است اما سابقان راکه مقربانند چشم در ازل بود

  . نتوان رسيد، ازين جهت چون بر هيچ فرو نيايند ايشانرا بزنجير به بهشت بايد کشيد

  . حيا و انس به در دل آيند اگر در دلی زهد و ورع باشد فرود آيند و اگر نه باز گردند: و گفت

 ديگر بود خوف از خدای و رجاء پنج چيز است که قرار نگيرد در دل اگر در آن دل چيزی: و گفت

  . بخدای و دوستی خدای و حيا از خدای و انس بخدای

  . مقدار هر مردی در فهم خويش بر مقدار نزديکی دل او بود بخدای: و گفت

  . فهم کننده ترين خلق آن بود که فهم کند اسرار قرآن و تدبر کند در آن اسرار: و گفت

  .  خلق صبر تواند کردصابرترين خلق کسی است که بر: و گفت

  . فردا امتان را بانبيا خوانند وليکن دوستانرا بخدای باز خوانند: و گفت

  . شوق برترين مقام عارفست: و گفت

عارف آنست که خوردن وی خوردن بيماران بود و خفتن وی خفتن مارگزيدگان بود و عيش : و گفت

  . وی عيش غرقه شدگان بود

ته است که خداوند فرمود که ای بنده من، چون ذکر من بر تو غالب در بعضی کتب منزل نوش: و گفت

  . شود من عاشق تو شوم و عشق اينجا بمعنی محبت بود

عارف آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد و زمين شکل است که بار همه موجودات بکشد : و گفت

  . و روشن گرددو آب نهادست که زندگانی دلهای همه بدو بودو آتش رنگست که عالم بد

تصوف ناميست سه معنی را، يکی آنکه معرفتش نور ورع فرونگيرد و در عالم باطن هيچ : و گفت

  . نگويد که نقض ظاهر کتاب بود و کرامات او را بدان دارد که مردم باز دارد از محارم

رود بر عالمت زاهد آرام گرفتن نفس است از طلب و قناعت کردن است بدانچه از گرسنگی ب: و گفت

وی و راضی بودن است بدانچه عورت پوشی بود و نفور بودن نفس است از فضول و برون کردن 

  . خلق از دل و گفت سرمايه عبادت زهد است در دنيا و سرمايه فتوت رغبت است در آخرت

عيش زاهد خوش نبود که وی بخود مشغول است و عيش عارف خوش بود چون از خويشتن : و گفت

  . مشغول بود
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  . کارهای زهد همه بر دست گرفتم هر چه خواستم ازو يافتم مگر زهد: و گفت

  . هرکه بيارايد در چشم خلق آنچه درو نبود بيفتد از ذکر حق: و گفت

  . هرکه بسيار آميخت با خلق از اندکی صدق است: و گفت

  . حسن خلق آنست که خلق را نرنجانی و رنج خلق بکشی بی کينه و مکافات: و گفت

  . از هيچ برادر بريده مشو در گمان و شک و دست از صحبت او باز مدار بی عتاب: فتو گ

  . قوی ترين خلق آنست که با خشم خويشتن برآيد: و گفت

ترک گناه گفتن سه وجه است؛ يکی از خوف دوزخ و يکی از رغبت بهشت و يکی از شرم : و گفت

  . خدای

  . را بر شهوات اختيار نکندبنده کامل نشود تا آنگاه که دين خود : و گفت

آخر گفتند چرا او را دفع . گفت کژدمی چند بار او را زخم زد نقلست که يکی روز در صبر سخن می

گفتم و در مناجات گفته است الهی عظمت تو مرا باز  نکردی؟ گفت شرم داشتم چون در صبر سخن می

  . بريد از مناجات تو و شناخت من بتو مرا انس داد با تو

اگر نه آنستی که تو فرموده ای که مرا ياد کن بزبان و اگر نه ياد نکردمی يعنی تو در زبان : تو گف

که سری گفت : نگنجی و زبانی که به لهو آلوده است بذکر تو، چگونه گشاده گردانم؟ جنيد گفت

گمان خواهم که در بغداد بميرم از آنکه ترسم که مرا زمين نپذيرد و رسوا شوم و مردمان بمن  نمی

کردم  نيکو برده اند ايشانرا بد افتد چون بيمار شد بعيادت او درشدم بادبيزنی بود برگرفتم و بادش می

  حال چيست؟ : جنيد گفت. گفت ای جنيد بنه که آتش تيز تر شود

  . عبدا مملوکا اليقدر علی شيئی: گفت

  . وصيتی بکن: گفتم

  . مشغول مشو بسبب صحبت خلق از صحبت حق تعالی: گفت

اگر اين سخن را پيش ازين گفتنی با تو نيز صحبت نداشتمی و نفس سری سپری شد : جنيد گفت

  . رحمةاهللا عليه رحمةواسعة

  

  ذکر فتح موصلی قدس اهللا روحه العزيز

آن عالم فرع و اصل، آن حاکم وصل و فصل، آن ستوده رجال، آن ربوده جالل، آن بحقيقت ولی شيخ 

يه، از بزرگان مشايخ بود و صاحب همت بود و عالی قدر و در ورع و وقت، فتح موصلی رحمةاهللا عل

داشت از خلق تا  مجاهده بغايت بود و حزنی و خوفی غالب داشت و انقطاع از خلق و خود را پنهان می
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حدی که دسته کليد برهم بسته بود بر شکل بازرگانان هرکجا رفتی در پيش سجاده بنهادی تا کسی 

وقتی دوستی از دوستان حق تعالی بدو رسيد، او را گفت بدين کليدها چه ندانستی که او کيست 

از بزرگی سوال کردند که فتح را هيچ علم هست؟ گفت او را بسنده ! گشايی که بر خود بسته ای می

ابو عبداهللا بن جال گويد که در خانه سری بودم چون پاره ای . است علم که ترک دنيا کرده است بکلی

  روی؟ درين وقت بکجا می: گفتم. امه های پاکيزه در پوشيد و ردا برافکنداز شب بگذشت ج

  . به عيادت فتح موصلی: گفت

چون . چون روز شد فرمودند که محبوسانرا چوب زنيد. چون بيرون آمد عسس بگرفتش و بزندان برد

  زنی؟ ا نمیجالد را گفتند چر. نتوانست جنبانيدن. دستش خشک شد. جالد دست برداشت تا او را بزند

گويد تا براو نزنی، دست من بی فرمان شد بنگريستند فتح  پيری برابر من ايستاده است و می: گفت

نقلست که روزی فتح را سوال کردند از صدق، . موصلی بود، سری را نزد او بردند و رها کردند

  . دست د رکوره آهنگری کرد پاره ای آهن تافته بيرون آورد و بر دست نهاد

  . گفتم مرا وصيتی کن. اميرالمومنين علی را بخواب ديدم: فتح گفت. صدق اينست: گفت

  . نديدم چيزی نيکوتر از تواضع که توانگر کند مرد درويش را بر اميد ثواب حق: گفت

نيکوتر ازين کبر درويش است بر توانگران از غايت اعتماد که او دارد بر حق، : بيفزای، گفت: گفتم

  . وقتی در مسجد بودم با ياران، جوانی در آمد با پيراهنی خلق و سالم کردنقلست که فتح گفت 

غريبانرا خدای باشد و پس، فردا به فالن محلت بيای و خانه من نشان خواه و من خفته باشم، : و گفت

برفتم چنان بود او را بشستم و آن پيراهن را کفن . مرا بشوی و اين پيراهن را کفن کن و بخاک دفن کن

خواستم که بازگردم، دامنم بگرفت و گفت اگر مرا ای فتح برحضرت خدای  م و دفن کردم میکرد

اين . پس گفت مرد بر آن بميرد که بر آن زيسته باشد. منزلتی بود ترا مکافات کنم برين رنج که ديدی

  . بگفت و خاموش شد

د يا فتح چرا پيوسته باريد، گفتن گريست، اشکهای خون آلود از ديدگان می نقلست که يک روز می

شود از ديدة من که نبايد که گريستن من به  کنم خون روان می چون از گناه خود ياد می: گريانی؟ گفت

  . ريا، بود نه باخالص

گفت در خبر است که هرکه را بی سوال چيزی دهند و رد کند . نقلست که کسی فتح را پنجاه درم آورد

فت و باقی باز داد و گفت با سی پير صحبت داشتم که ايشان يک درم بگر. برحق تعالی رد کرده است

ای : از جمله ابدال بودند همه گفتند که بپرهيز از صحبت خلق و همه به کم خوردن، فرمودند، و گفت

بلی، گفت همچنين دل که از علم و : گفتند. مردمان نه هرکه طعام و شراب از بيمار باز گيرد بميرد
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  يرد بميرد و گفت وقتی سوال کردم از راهبی که راه بخدای چگونه است؟حکمت و سخن مشايخ باز گ

گفت چون روی براه وی آوردی آنجاست و گفت اهل معرفت آن قومند که چون سخن گويند از خدای 

گويند و چون عمل کنند برای خدای کنند و چون طلب کنند از او طلب کنند و گفت هرکه مداومت کند 

محبوب پديد آيد و هرکه خدايرا برگزيند بر هوای خويش از آنجا دوستی خدای بر ذکر دل، آنجا شادی 

  . تعالی پديد آيد و هرکه را آرزومندی بود به خدای روی بگرداند از هرچه جز اوست

  نقلست که چون فتح وفات کرد او را بخواب ديدند، گفتند خدای با تو چه کرد؟ 

فرمود يا فتح فريشتة گناه . ستی؟ گفتم الهی از شرم گناهانخداوند تعالی فرمود که چرا چندين گري: گفت

  . رحمةاهللا عليه. ترا فرموده بودم که تا چهل سال هيچ گناه بر تو ننويسد از بهر گريستن تو

  

  ذکر احمد حواری قدس اهللا روحه

آن شيخ کبير، آن امام خطير آن زين زمان، آن رکن جهان، آن ولی قبه تواری قطب وقت، احمد 

اری، رحمةاهللا عليه يگانه وقت بود و در جمله فنون علوم عالم بود و در طريقت بيانی عالی داشت حو

و در حقايق معتبر بود و در روايات و احاديث مقتدا بود و رجوع اهل عهد در واقعيات بدو بود و از 

ريحان شام است و احمد حواری : اکابر مشايخ شام بود و بهمه زبانها محمود بود تا بحدی که جنيد گفت

از مريدان ابوسليمان دارائی بود و با سفيان عيينه صحبت داشته بود و سخن او را در دلها اثری عجب 

بود و در ابتدا بتحصيل علم مشغول بود تا در علم بدرجه کمال رسيد، آنگاه کتب را برداشت و بدريا 

 بمقصود، مشغول بودن بدليل محال برد و گفت نيکو دليل و راه بری بودی ما را، اما از پس رسيدن

بود که دليل، تا آنگاه بايد که مريد در راه بود چون به پيشگاه پديد آمد درگاه و راه را چه قيمت؟ پس 

  . کتب را بدريا رها کرد و بسبب آن رنجهای عظيم کشيد و مشايخ گفتند آن د رحال سکر بود

د که به هيچ چيز ويرا مخالفت نكند روزی سخن نقلست که ميان سليمان دارائی و احمد حواری عهد بو

بوسليمان بگفت برو و . می گفت ويرا گفت تنور تافته اند چه فرمائی آه ابو سليمان نداد سه بار بگفت

  . در آنجا بنشين، چون برين حال ساعتی بر آمد ياد آمدش، گفت احمد را طلب کنيد طلب کردند نيافتند

چون بنگريستند در تنور . عهد دارد که به هيچ چيز مرا مخالفت نکنددر تنور بنگريد که با من : گفت

. درخشيد نقلست که گفت حوری را به خواب ديدم، نوری داشت که می. بود موئی بر وی نسوخته بود

  . گفتم ای حور، روئی نيکو داری

نين شد و آری يا احمد، آن شب که بگريستی من آن آب ديده تو در روی خود ماليدم روی من چ: گفت

گفت بنده تايب نبود تا پشيمان نبود بدل و استغفار نکند بزبان و از عهده مظالم بيرون نيايد تا جهد نکند 
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  . در عبادت

چون چنين بود که گفتم از توبه و اجتهاد زهد و صدق برخيزدو از صدق توکل برخيزد و از توکل 

لذت انس بود بعد از انس حيا بود بعد از استقامت برخيزد و از استقامت معرفت برخيزدو بعد از آن 

حيا خوف بود از مکر و استدراج و در جمله اين احوال ا زدل او مفارقت نکند از خوف آنکه نبايد که 

اين احوال برو زوال آيد و از لقای حق بازماند و گفت هرکه بشناسد آنچه ازو بايد ترسيد آسان شود بر 

ه اند از آن، و گفت هرکه عاقل تر بود به خدای عارف تر بود و وی دور بودن ا زهرچه او را نهی کرد

هرکه به خدای عارف تر بود زود بمنزل رسد و گفت رجا، قوت خايفان است و گفت فاضلترين 

گريستن، گريستن بنده بود در فوت شدن اوقاتی که نه بر وجه بوده باشد و گفت هرکه بدنيا نظر کند 

و را نور فقر و زهد از دل او بيرون برد و گفت دنيا چون مزبله ای بنظر ارادت  دوستی حق تعالی ا

است و چايگاه جمع آمدن سگان است و کمتر از سگ باشد آنکه بر سر معلوم دنيا نشيند از آنکه سگ 

  . از مزبله، چون حاجت خود روا کند سير شود بازگردد

  . هرکه نفس خويش را نشناسد او در دين خويش در غرور بود: و گفت

  . مبتال نگرداند حق تعالی هيچ بنده ای را به چيزی سخت تر از غفلت و سخت دلی: و گفت

  . انبيا مرگ را کراهيت داشته اند که از ذکر حق بازمانده اند: و گفت

  . دوستی خدای دوستی طاعت خدای بود: و گفت

  . دوستی خدای را نشانی هست و آن دوستی طاعت اوست: و گفت

  . ل نيست بر شناختن خدی جز خدای اما دليل طلب کردن برای آداب خدمتستهيچ دلي: و گفت

هرکه دوست دارد که او را بخير بشناسند يا نيکويی او را ياد کنند او مشرکست در عبادت : و گفت

خدای تعالی بنزديک اين طايفه از بهر آنکه هر که خدای را بدوستی پرستد دوست ندارد که خدمت او 

  . والسالم. د جز مخدوم اورا هيچ کس بين

  

  ذکر احمد خضرويه قدس اهللا روحه العزيز

آن جوانمرد راه، آن پاکباز درگاه آن متصرف طريقت، آن متوکل بحقيقت، آن صاحب فتوت شيخی 

احمد خضرويه بلخی، رحمةاهللا عليه، از معتبران مشايخ خراسان بود و از کامالن طريقت بود و از 

سلطانان واليت و از مقبوالن جمله فرقت بود و در رياضت مشهور بود و در مشهوران فتوت بود و از 

رفتند و بر  کلمات عالی مذکور بود و صاحب تصنيف بود وهزار مريد داشت که هر هزار بر آب می

  . پريدند و در ابتدا مريد حاتم اصم بود و با ابو تراب صحبت داشته بود و برحفص را ديده بود هوا می
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  پرسيدند که ازين طايفه که را ديدی؟ بو حفص را 

هيچ کس را نديدم، بلند همت تر و صادق احوال تر که احمد خضرويه وهم ابو حفص گفت اگر : گفت

احمد نبودی فتوت و مروت پيدا نگشتی و احمد جامه برسم لشکريان پوشيدی و فاطمه که عيال او بود 

بت کرد و بر احمد کس فرستاد که مرا از پرد اندر طريقت آيتی بود و از دختران امير بلخ بود تو

بخواه، احمد اجابت نکرد ديگر بار کس فرستاد که ای احمد من ترا مردانه تر ازين دانستم راه بر باش 

فاطمه ترک شغل دنيا . پدر بحکم تبرک او را باحمد داد. نه راه بر، احمد کس فرستاد و از پدر بخواست

فاطمه باوی برفت چون پيش . اميد تا احمد را قصد زيارت بايزيد افتادبگفت و بحکم عزلت با احمد بيار

گفت احمد از آن متغير شد و  بايزيد اندر آمدند، فاطمه نقاب از روی برداشت و با ابو يزيد سخن می

  گفت ای فاطمه اين چه گستاخی بود که با بايزيد کردی؟ . غيرتی بر دلش مستولی شد

از تو بهوا برسم و از وی بخدای .  طبيعت منی بايزيد محرم طريقت مناز آنکه تو محرم: فاطمه گفت

رسم و دليل سخن اين است که او از صحبت من بی نياز است و تو بمن محتاجی و پيوسته بايزيد با 

  . بودی تا روزی بايزيد را چشم بر دست فاطمه افتاد که حنا بسته بود فاطمه گستاخ می

  . ا بسته ایيا فاطمه از برای چه حن: گفت

  . يا بايزيد تا اين غايت تو دست و حنای من نديده بودی مرا بر تو انبساط بود: گفت

اکنون که چشم تو بر اينها افتاد صحبت ما با تو حرام شد و اگر کسی را اينجا خيالی رود پيش ازين 

گرداند و بر چشم من بايزيد گفت از خداوند درخواست کرده ام تا زنانرا بر چشم من چو ديوار . گفته ام

پس احمد و فاطمه از آنجا بنشابور آمدند و . يکسان گردانيده است چون کسی چنين بود او کجا زن بيند

اهل نيشابور را با احمد خوش بود و چون يحيی معاذ رازی رحمةاهللا عليه به نشابور آمد و قصد بلخ 

فاطمه ! که دعوت يحيی را چه بايدبا فاطمه مشورت کرد . داشت احمد خواست که او را دعوتی کند

احمد گفت . گفت چندين گاو و گوسفند و حوائج و چندين شمع و عطر و با اين همه چند خر نيز ببايد

باری کشتن خر چرا؟ گفت چون کريمی بمهمان آيد بايد که سگان محلت را از آن نصيبی بود اين 

ه تا مردی بيند پنهان در لباس زنان گو در فاطمه در فتوت چنان بود الجرم بايزيد گفت هرکه خواهد ک

  . فاظطمه نگر

رغبتی عظيم . رفتند نقلست که احمد گفت مدتی مديد نفس خويش را قهر کردم، روزی جماعتی بغزا می

در من پديد آمد و نفس احاديثی آه در بيان ثواب غزا بودی به پيش ميآورد عجب داشتم گفتم از نفس  

دارم از گرسنگی طاقتش نمانده است  آنست که او را پيوسته در روزه مینشاط طاعت نيايد اين مگر 

  . خواهد تا روزه گشايد می
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  . گفتم به سفر روزه نگشايم

  . روا دارم: گفت

  . عجب داشتم

خواهد که بسفر رود تا بشب بخسبد . گويد که من او را بنماز شب فرمايم مگر از بهر آن می: گفتم

گويد تا  روا دارم عجب داشتم و تفکر کردم که مگر از آن می: گفت. ر دارمتوبياسايد گفتم تا روز بيدا

گفتم هرکجا ترا برم ترا بکرانه فرود . با خلق بياميزد که ملول گشته است در تنهايی تا بخلق انسی يابد

  . آرم و با خلق ننشينم

  . روا دارم: گفت

کند يا او را مقر آورد تا چنين گفت که تو تا از مگر وی مرا آگاه . عاجز آمدم و بتضرع بحق بازگشتم

مرا بخالفهای مراد هر روزی صد بار همی کشی و خلق آگاه نی آنجا، باری د رغزو بيکبار کشته 

شوم و باز رهم و همه جهان آوازه شود که زهی احمد خضرويه که او را بکشتند و شهادت يافت گفت 

 از پس مرگ هم منافق نه بدين جهان اسالم خواهد سبحان آن خدائی که نفس آفريد بزندگانی منافق و

کردم  بندی و خالف او که می جوئی ندانستم که زنار می آورد و نه بدان جهان، پنداشتم که طاعت می

  . زيادت کردم

. پاره ای برفتم، خار مغيالن در پايم شکست. نقلست که گفت يکبار بباديه بر توکل براه حج درآمدم

وکل باطل شود همچنان ميرفتم پايم آماس گرفت هم بيرون نكردم همچنان لنگان بيرون نکردم گفتم ت

آمد و من  لنگان بمکه رسيدم و حج بگزاردم و همچنان بازگشتم و جمله راه از وی چيزی بيرون می

  . پايم مجروح شد. مردمان بديدندو آن خار از پايم بيرون کردند. رفتم برنجی تمام می

تبسمی بکرد و گفت آن اشکيل که . ديک بايزيد در آمدم بايزيد را چشم برمن افتادروی ببسطام نهادم بنز

بر پايت نهادند چه کردی؟ گفتم اختيار خويش باختيار او بگذاشتم شيخ گفت ای مشرک اختيار من 

نقلست که گفت عز درويشی خويش ! گويی يعنی ترا نيز وجودی و اختياری هست اين شرک نبود می

 پس گفت درويشی در ماه رمضان يکی توانگری بخانه برد و در خانه وی بجز نانی .را پنهان دار

  . خشک نبود

درويش آن زر را باز فرستاد و گفت اين سزای آنکس است که . توانگر بازگشت صره زر بدو فرستاد

نقلست که دزدی در خانه . سر خويش با چون تويی آشکارا کند ما اين درويشی بهر دوجهان نفروشيم

او آمد بسيار بگشت هيچ نيافت خواست که نوميد بازگردد احمد گفت ای برنا دلو برگير و آب برکش از 

  . چاه و طهارت کن و بنماز مشغول شو تا چون چيزی برسد بتو دهم تا تهی دست از خانه ما بازنگردی
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  . چون روز شد خواجه صر دينار بياورد و به شيخ داد. برنا همچنين کرد

گريان شد . گير اين جزاء يک شبه نماز تست دزد را حالتی پديد آمد لرزه بر اندام او افتادب: شيخ گفت

توبه کرد و به خدای . و گفت راه غلط کرده بودم يك شب از برای خدای کار کردم مرا چنين اکرام کرد

  : نقلست که يکی از بزرگان گفت. بازگشت و زر را قبول نکرد و از مريدان شيخ شد

کشيدند در  رويه را ديدم در گردونی نشسته به زنجيرهای زرين، آن گردون را فرشتگان میاحمد خض

پری؟ گفت بزيارت دوستی، گفتم ترا با چنين مقامی بزيارت کسی  گفتم شيخا بدين منزلت بکجا می. هوا

 خانقاهی نقلست که يکبار در. بايد رفت؟ گفت اگر من نروم او بيايد درجه زايران او را بود نه مرا می

بوظايف حقيقت مشغول شد اصحاب آن خانقاه بباطن با . آمد با جامه خلق و از رسم صوفيان فارغ می

تا روزی احمد به سرچاه آمد دلوش در . گفتند که او اهل خانقاه نيست او انکار کردند و با شيخ خود می

  . ن تا دلو از چاه برآيدفاتحه ای بخوا: احمد بر شيخ آمد و گفت. او را برنجانيدند. چاه افتاد

  شيخ متوقف شد که اين چه التماس است؟

  . اگر تو برنمی خوانی اجازت ده تا من برخوانم: احمد گفت

ای : شيخ چون آن بديد، کاله بنهاد و گفت. دلو به سرچاه آمد. احمد فاتحه برخواند. شيخ اجازت داد

  د؟تو کيستی که خرمن جاه من در برابر دانه تو کاه ش! جوان

  . ياران را بگوی تا به چشم کمی در مسافران نگاه نکنند که من خود رفتم: گفت

مرا طريقی بياموز تااز اين محنت . رنجورم و درويش: گفت. نقل است که مردی به نزديک او آمد

  . برهم

  . نام هر پيشه ای که هست بر کاغذ بنويس و در توبره ای کن و نزديک من آر: شيخ گفت

نام دزدی . يکی کاغذ بيرون کشيد. شيخ دست بر توبره کرد.  پيشه ها بنوشت و بياوردآن مرد جمله

  . تو را دزدی بايد کرد: گفت. برآنجا نوشته بود

: گفت. کردند به نزديک جماعتی رفت که بر سر راهی دزدی می. پس برخاست. مرد در تعجب بماند

  مرا بدين کار رغبت است، چون کنم؟ 

چنين کنم که شما : گفت. کار را يک شرط است، که هر چه ما به تو فرماييم بکنیاين : ايشان گفتند

  . گوييد می

يکی را از اين کاروانيان که . آن کاروان را بزدند. بود تا روزی کاروانی برسيدند چند روز با ايشان می

  : اين نوپيشه را گفتند. مال بسيار بود او را بياوردند

  . اين را گردن بزن
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من او را بکشم بهتر که اين . اين مير دزدان چندين خلق کشته باشد: با خود گفت.  توقفی کرداين مرد

  . مرد بازرگان را

  . اگر به کاری آمده ای آن بايد کرد که مافرماييم؛ و اگر نه پس کاری ديگر رو: آن مرد را گفت

  . بايد برد فرمان حق برم، نه فرمان دزد چون فرمان می: گفت

دزدان چون آن . ت و آن بازرگان را بگذاشت و آن مير دزدان را سر از تن جدا کردشمشير بگرف

بديدند بگريختند و آن بارها به سالمت بماند و آن بازرگان خالص يافت و او را زر و سيم بسيار داد 

  . چنانکه مستغنی شد

مرا اين :   گفتدرويش.شيخ هفتاد شمع برافروخت. نقل است که وقتی درويشی به مهمانی احمد آمد

  . آيد که تکلف با تصوف نسبت ندارد هيچ خوش نمی

  . برو و هرچه نه از بهر خدای برافروخته ام تو آن را بازنشان: احمد گفت

ديگر . ريخت که از آن هفتاد شمع يکی را نتوانست کشت آن شب آن درويش تا بامداد آب و خاک می

  . خيز تا عجايب بينیاين همه تعجب چيست؟ بر: روز آن درويش را گفت

 - و اصحاب او را - چون احمد را بديدند . می رفتند تا به درکليسايی موکالن ترسايان نشسته بودند

  . درآييد: مهتر گفت

  !بخور: پس احمد را گفت. خوانی بنهاد. ايشان دررفتند

  . دوستان با دشمنان نخورند: گفت

  . اسالم عرضه کن:  گفت

: به خواب ديد که حق تعالی گفت. آن شب بخفت. و هفتاد تن اسالم آوردندپس اسالم آورد و از خيل ا

  . از برای ما هفتاد شمع برافروختی، ما از برای تو هفتاد دل به نور شعاع ايمان برافروختيم!ای احمد

  . خوردند جمله خلق را ديدم که چون گاو و خر از يکی آخور علف می: نقل است که احمد گفت

  پس تو کجا بودی؟! خواجه: يکی گفت

جستند و  خنديدند و بر هم می خوردند و می اما فرق آن بود که ايشان می. من نيز با ايشان بودم:  گفت

  . دانستم گريستم و سر بر زانو نهاده بودم و می خورم و می ندانستند و من می می

  .  و سخاوتهر که خدمت درويشان کند به سه چيز مکرم شود؛ تواضع، و حسن  وادب،: و گفت

فرمايد ان اهللا مع  هرکه خواهد آه  خدای تعالی با او بود گو صدق را مالزم باش که می: و گفت

  . الصادقين

  . هر که صبر کند بر صبر خويش، او صابر بود نه آنکه صبر کند و شکايت کند: و گفت
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  . صبر زاد مضطران است و رضا درجه عارفان است: و گفت

 است که دوست داری او را به دل، و ياد کنی او را، به زبان و همت بريده حقيقت معرفت آن: و گفت

  . گردانی از هرچه غير اوست

  . نزديکترين کسی  به خدای آن است که خلق او بيشتر است: و گفت

نيست کسی که حق او را مطالبت کند به آالی خويش جز کسی که او را مطالبت کند به نعمای : و گفت

  . خويش

  عالمت محبت چيست؟ : سيدندو ازو پر

آنکه عظيم نبود هيچ چيز از دو کون در دل او از بهر آنکه دل او  پر بود از ذکر خدای؛ و آنکه : گفت

هيچ آرزويی نبود او را مگر خدمت او از جهت آنکه نبيند عز دنيا و آخرت، مگر در خدمت او؛ و 

 بود از جهت آنکه هيچ کس به آنچه او آنکه نفس خويش را غريب بيند و اگر چه در ميان اهل خويش

  . در آن است موافق او نبود در خدمت دوست او

  . دلها رونده است تا گرد عرش گردد يا گرد پاکی: و گفت

هرگاه از حق پر شود پديد آورد زيادتی انوار آن بر جوارح؛ و هرگاه که از . دلها جايگاههاست: و گفت

  .  آن بر جوارحباطل پر شود پديد آورد زيادتی آلمات

هيچ خواب نيست گرانتر از خواب غفلت و هيچ مالک نيست به قوت تر از شهوت و اگر : و گفت

  . گرانی غفلت از نبود هرگز شهوت ظفر نيابد

  . تمامی بندگی در آزادی است و در تحقيق بندگی آزادی تمام شود: و گفت

  . می بايد کردشما را در دنيا و دين در ميان دو متضاد زندگانی : و گفت

طريق هويدا است و حق روشن است و داعی شنونده است، پس بعد از اين تحيری نيست اال از : و گفت

  . کوری

  کدام عمل فاضلتر ؟: پرسيدند آه 

  . نگاه داشتن سر است از التفات کردن به چيزی غير اهللا:  گفت

  . و يک روز در پيش او بر خواند ففروا الی اهللا

  . دهد بدانکه بهترين مفری، درگاه خدای است تعليم می: گفت

  . مرا وصيتی کن: و کسی گفت

  . بميران نفس را تا زنده گردانندش:  گفت

همه به مساکين و به مسافران داده بودو در نزع . چون او را وفات نزديک آمد، هفتصد دينار وام داشت
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بری و  الهی مرا می: گفت. در مناجات آمداحمد در آن حال . غريمانش به يکبار بر بالين او آمدند. افتاد

ستانی کسی را  چون وثيقت ايشان می. گرو ايشان جای من است، و من در بگروم به نزديک ايشان

  . برگمار تا به حق ايشان قيام نمايد، آنگاه جان من بستان

  . غريمان شيخ بيرون آيند: در اين سخن بود که کسی در بکوفت و گفت

  . چون وام گزارده شد جان از احمد جدا شد، رحمة اهللا عليه.  زر خويش تمام بگرفتندهمه بيرون آمدند و

  

  ذکر ابوتراب نخشبی قدس اهللا روحه

آن مبارز صف بال، آن عارف صدق و صفا، آن مرد ميدان معنی، آن فرد ايوان تقوی، آن محقق حق و 

ريقت بود، و از مجردان راه بال بود نبی، قطب وقت ابوتراب نخشبی رحمةاهللا عليه، از عيار پيشگان ط

و از سياحان باديه فقر بود، و از سيدان اين طايفه بود، و از اکابر مشايخ خراسان بود، و درمجاهده و 

چهل موقف ايستاده بود و در . تقوی قدمی راسخ داشت، و در اشارات و کلمات نفسی عالی داشت

  . ر حرمچندين سال هرگز سر بر بالين ننهاده بود، مگر د

: شيخ گفت. قومی از حوران خواستند که خويشتن بر او عرضه کنند. يکبار در سحرگاه به خواب شد

هرچند چنين است ! ای بزرگ: حوران گفتند. ما را چندان پروايی هست به غفور که پروای حور ندارم

  . اما ياران ما را شماتت کنند که بشنوند آه ما را پيش تو قبولی نبود

برويد تا فردا که در بهشت قرار . ممکن نيست اين عزيزان پروای شما بود:  جواب داد کهتا رضوان

  . گيرد و بر سرير مملکت نشيند آنگاه بياييد و تقصيری که در خدمت رفته است به جای آريد

  . اگر خود به بهشت فرو آيم گو خدمت کنيد! ای رضوان: بوتراب گفت آه 

  طعام کجا خورده ای؟: گفتم. تازه روی بود. آمدبوتراب در مکه : ابن جال گويد

  . به بصره، و ديگر به بغداد، و ديگر اينجا: گفت

اول ايشان . در ميان ايشان هيچ کس بزرگتر از چهارتن نبود. سيصد پير را ديدم: و ابن جال گويد

  . بوتراب بود

ردی و در مجاهده نقل است که چون از اصحاب خويش چيزی ديدی که کراهيت داشتی خود توبه ک

  . اين بيچاره به شومی من در اين بال افتاده است: بيفزودی و گفتی

هرکه از شما مرقعی پوشيد سوال کرد، وهرکه اندر خانقاه نشست سوال کرد، و : و اصحاب را گفتی

  . هرکه از مصحف قرآن خواند سوال کرد

 روز بود تا چيزی نخورده يک روز يکی از اصحاب وی دست به پوست خربزه ای دراز کرد و سه
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  . تو را به بازار بايد شد. تو برو که تصوف را نشايی: گفت. بود

  . ميان من و خدای عهدی است که چون دست به حرام دراز کنم مرا از آن بازدارد: و گفت

آرزوی نان گرم و خايه . آمدم هيچ آرزو بر دل من دست نبوده است، مگر وقتی در باديه می: و گفت

جمعی ايستاده بودند و مشغله . به قبيله ای افتادم. اتفاق افتاد که راه گم کردم. ر دلم گذر کردمرغ ب

  . کاالی ما برده ای: چون مرا بديدند در من آويختند و گفتند. کردند می

در ميان چوب زدن . شيخ را بگرفتند و دويست چوب بزدند. و کسی آمده بود و کاالی ايشان برده بود

مرقع بدريد . بدانست که او کيست. به نزديک او شد. زدند ديد يکی را می.  موضع بگذشتپيری از آن

اين چه بی حرمتی است؟ اين چه بی ادبی است که . شيخ الشيوخ طريقت است: و فرياد برداشت و گفت

  با سيد همه صديقان طريقت کرديد؟ 

به حق وفای ! ای برادران: گفتشيخ . آن مردمان فرياد کردند و پشيمانی خوردند و عذر خواستند

خواستم که اين نفس به کام  اسالم که هرگز وقتی بر من گذر نکرد خوشتر از اين وقت، سالها بود تا می

  . بدان آرزو اکنون رسيدم. خويش ببينم

برفت و . پس پير صوفی دست او بگرفت و او را به خانقاه بردو دستوری خواست تا طعامی بياورد

هر آرزويی که بر دل تو خواهد گذشت بی دويست ! ای نفس: شيخ گفت. مرغ بياوردنان گرم و خايه

  . تازيانه نخواهد بود

چند پسرش را . نقل است که بوتراب را چند پسر بود؛ و در عهد او گرگ مردم خوار پديد آمده بود

گرگ . بودهمچنان می . او را خبر کردند. گرگ قصد او کرد. يک روز به سجاده نشسته بود. بدريد

  . چون او را بديد بازگشت

به شيخ . خواستند که وضو سازند. اصحاب تشنه شدند. رفت نقل است که يکبار با مريدان در باديه می

  . شيخ خطی بکشيد، آب برجوشيد و وضو ساختند. مراجعه کردند

  . يکی از ياران گفت مرا تشنه است. با بوتراب در باديه بودم: ابوالعباس سيرمی گويد

  . مرا چنان آرزوست که به قدح بخورم: مرد گفت. چشمه ای آب پديد آمد. پای بر زمين زد

وی از آن آب بخورد و ياران را . دست بر زمين زد قدحی برآمد از آبگينه سپيد که از آن نيکوتر نباشد

  . آب داد و آن قدح تا به مکه با ما بود

د در اين کارها که حق تعالی با اوليای خويش گوين اصحاب تو چه می: بوتراب ابوالعباس را گفت

  کند از کرامات؟  می

  . هيچکس نديدم که به دين ايمان آورد اال اندکی: گفت



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٢٦٦

  . هرکه ايمان نياورد به دين کافر بود: گفت

  . گزير نيست از قوت شيخ: و يک بار مريدان گفتند

  . گزير نيست از آنکه از او گزير نيست: گفت

چندانکه مناره . ناگاه سياهی پيش من آمد.  شبی تاريک بود- تنها - رفتم  ر باديه میشبی د: بوتراب گفت

  تو پری  يا آدمی؟: چون او را بديدم گفتم. ای ترسيدم

  تو مسلمان يا کافری؟ : گفت

  . مسلمان: گفتم

  . مسلمان جز خدای از چيزديگر مترسد: گفت

  . تسليم کردم و خوف از من برفت. يب استدانستم که فرستاده غ. دل من به من بازآمد: شيخ گفت

يا غالم : پس گفتم. اگر يقين نيستی با او هالک شود: گفتم. غالمی ديدم در باديه بی زاد و راحله: و گفت

  روی بی زاد؟  به چنين جای می

  . سربردار تا جز خدای هيچ کس را بينی! ای پير: گفت

  . اکنون هرکجا خواهی برو: گفتم

اگر : چگونه؟ گفت: گفتند. ت سال نه از کسی چيزی گرفتم و نه کسی را چيزی دادممدت بيس: و گفت

  . دادم دادم بدو می گرفتم از وی گرفتم و اگر می می

چهارده روز گرسنه ماندم، از شومی آنکه منع . روزی طعامی برمن عرضه کردند، منع کردم: و گفت

  . کردم

ردن بر متابعت نفس و هيچ فساد به مريد راه نيافت اال دانم مريد را مضرتر از سفرک هيچ نمی: و گفت

  . به سبب سفرهای باطل

حق تعالی فرموده است که دور باشيد از کباير، و کباير نيست اال دعوی فاسد و اشارت باطل : و گفت

ثم قال قال اهللا تعالی و ان الشياطين ليوحون الی . و اطالق کردن عبارات و الفاظ ميان تهی بی حقيقت

  . اولياءهم ليجادلوکم

  . هرگز هيچکس به رضای خدای نرسد اگر يک ذره دنيا را در دل او مقدار بود: و گفت

چون بنده صادق بود در عمل حالوت يابد، پيش از آنکه عمل کند و اگر اخالص به جای آورد : و گفت

  . در آن حالوت يابد، در آن وقت که آن عمل کند

داريد و نفس از آن خدای  اريد و از آن شما نيست نفس را دوست مید شما سه چيز دوست می: و گفت

داريد و مال از آن  داريد و روح از آن خدای است، و مال را دوست می است، و روح را دوست می
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  . و اين هردو در بهشت خواهد بود. شادی و راحت: يابيد کنيد و نمی و دو چيز طلب می. خدای است

ادنای آن اجابت است و اعالی آن توکل کردن به خدای . فده درجه استسبب وصول به حق ه: و گفت

  . تعالی به حقيقت

اگر دهد . توکل آن است که خويشتن را در دريای عبوديت افگنی، دل در خدای بسته داری: و گفت

  . شکر گويی و اگر بازگيرد صبر کنی

  . دهيچ چيز عارف را تيره نکند و همه تيرگيها با او روشن بو: وگفت

  . از دلها دلی است که زنده به نور فهم از خدای : و گفت

  . قناعت گرفتن قوت از خدای : و گفت

  . هيچ چيز نيست از عبادات نافعتر از اصالح خواطر: و گفت

انديشه خويش را نگاه دار زيرا که مقدمه همه چيزها است که هرکه را انديشه درست شد بعد : و گفت

  . از افعال و احوال همه درست بوداز آن هرچه بر وی برود 

  . حق تعالی گويا گرداند علما را در هر روزگاری مناسب اعمال اهل روزگار: و گفت

حقيقت غناآن است که مستغنی باشی از هرکه مثل توست، و حقيقت فقر آن است که محتاج : و گفت

  . باشی به هرکه مثل توست

  . ه من؟ بردارتو را هيچ حاجت هست ب: نقل است که کسی گفتش

يعنی در مقام رضايم؛ . مرا چون به تو و مثل تو حاجت بود که مرا به خدای حاجت نيست: شيخ گفت

  . راضی را با حاجت چه کار

فقير آن است که قوت او آن بود که بيابد و لباس او آن بود که عورتی بپوشد و مسکن او آن بود : و گفت

  . که در آنجا باشد

 در باديه بصره بود و از پس او به چندين سال جماعتی بدو رسيدند او را ديدند بر نقل است که وفات او

پای ايستاده و روی به قبله کرده و خشک شده و رکوه ای پيش نهاده و عصا در دست گرفته و هيچ 

  . سباعی گرد او نگشتی؛ رحمةاهللا عليه

  

  ذکر يحيی معاذ رازی قدس اهللا روحه العزيز

 آن نقطه کعبه رجا، آن ناطق حقايق، آن واعظ خاليق، آن مرد مراد؛يحيی معاذ آن چشمه روضه رضا،

کار . رحمة اهللا عليه، لطيف روزگار بود و خلقی عجب داشت و بسطی با قبض آميخته و رجائی غالب

خايفان پيش گرفته و زبان طريقت و محبت بود، و همتی عالی داشت و گستاخ درگاه بود، و وعظی 
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 و در علم و عمل قدمی راسخ او را بود، و به لطايف -نانکه او را يحيی واعظ گفتندی  چ-شافی داشت 

و حقايق مخصوص بود و به مجاهده و مشاهده موصوف و صاحب تصنيف بود، و سخنی موزون و 

. خداوند را دو يحيی بود، يکی از انبيا و يکی از اوليا: نفسی گيرا داشت تا به حدی که مشايخ گفته اند

 زکريا صلوات اهللا عليهما طريق خوف را چنان سپرد که همه صديقان به خوف او از فالح خود يحيی

  . نوميد شدند؛ و يحيی معاذ طريق رجا را چنان سلوک کرد که دست همه مدعيان رجا را در خاک ماليد

  حال يحيی زکريا معلوم است حال اين يحيی چگونه بود؟ : گفتند

ز او را در طاعت ماللت نبوده، و بر وی کبيره ای نرفت، و در چنين رسيده است که هرگ: گفت

  . معاملت و ورزش از خدای خطری عظيم داشت که کس طاقت آن نداشتی

  معاملت رجا و معاملت خايفان چيست؟! ای شيخ: از اصحاب او گفتند

 به ورزش محال باشد که کسی. بدانکه ترک عبوديت ضاللت بود و خوف و رجا دو قايمه ايمانند: گفت

وراجی اميد دارد وصلت - ترس قطيعت را -خايف عبادت کند . رکنی از ارکان ايمان به ضاللت افتد

را تا عبادت حاصل نباشد نه خوف درست آيد و نه رجا، و چون عبادت حاصل بود بی خوف و رجا 

  . نبود

  . و نخست کس از مشايخ اين طايفه از پس خلفای راشدين که بر منبر شد او بود

بنگريست نيکو، و از منبر فرود . چهارهزار مرد حاضر بودند. نقل است که يکی روز بر منبر آمد

  . از برای آنکس که بر منبر آمديم حاضر نيست: گفت. آمد

به مکه رفت و به مجاوری بنشست و به يحيی نامه ای نوشت که مرا سه . نقل است که برادری داشت

مرا آرزو بود که . دعا کن تا خداوند آن يکی نيز کرامت کند. ده استدو يافتم، يکی مان. چيز آرزو بود

آخر عمر خويش به بقعه فاضلتر بگذارم، به حرم آمدم، که فاضلتر بقاع است؛ و دوم آرزو بود که مرا 

خادمی باشد تا مرا خدمت کند و آب وضوی من آماده دارد، کنيزکی شايسته خدای مرا عطا داد، سوم 

  . بود که خداوند اين روزی کند. ت که پيش از مرگ تو را ببينمآرزوی من آن اس

آنکه گفتی آرزوی بهترين بقعه بود تو، بهترين خلق باش و به هر بقعه که : يحيی جواب نوشت آه

مرا خادمی آرزو بود :  و اما آنکه گفتی-خواهی باش، که بقعه به مردان عزيز است نه مردان به بقعه 

ت بودی و جوانمردی بودی، خادم حق را خادم خويش نگردانيدی و از خدمت يافتم، اگر تو را مرو

کنی؟  بايد بود، مخدومی آرزو می تو را خادم می. حق بازنداشتی و به خدمت خويش مشغول نکردی

چون بنده را مقام حق . بنده را بنده بايد بودن. مخدومی از صفات حق است و خادمی از صفات بنده

و اما آنکه گفتی مرا آرزوی ديدار توست، اگر تو را از خدای خبر بودی از . دآرزو کرد فرعونی بو
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 که آنجا فرزند -با حق صحبت چنان کن که تو را هيچ جا از برادر ياد نيايد . من تو را ياد نيامدی

 تو اگر او رايافتی من تو را به چه کار آيم؟ و اگر نيافتی از من.  تا به برادر چه رسد-قربان بايد کرد 

  را چه شود؟ 

هرکه به . نقل است که يکبار دوستی را نامه ای نوشت که دنيا چون خواب است و آخرت چون بيداری

گريد، تعبيرش آن بود که در بيداری بخندد و شاد گردد، و تو در خواب دنيا بگری تا  خواب بيند که می

  . در بيداری آخرت بخندی و شاد باشی

از خدای : مادر گفت. بايد مرا فالن چيز می: روزی مادر راگفت. نقل است که يحيی دختری داشت

  . خواه

  . بيا تو بده که آنچه بدهی از آن او بود. دارم که بايست نفسانی خواهم از خدای شرم می! ای مادر: گفت

  . خوش دهی است: برادرش گفت. نقل است که يحيی با برادری به در دهی بگذشت

  . استغنی بالملک عن الملک. ، دل آنکس است که ازين ده فارغ استخوشتر از اين ده: يحيی گفت

الحاح . خورد  چيزی نمی- او مردی بود که کم خوردی -نقل است که يحيی را به دعوتی بردند 

يک درم تازيانه رياضت از دست ننهيم که اين هوای نفس ما در کمينگاه مکر خود : گفت. کردندش

  . ن به وی رها کنيم ما را در ورطه هالک اندازدنشسته است که اگر يک لحظه عنا

چرا : گفتند. يحيی در گريستن آمد. بادی درآمد و شمع را بنشاند. شبی شمعی پيش او نهاده بودند

  . گريی؟ هم اين ساعت بازگيريم می

گريم که شمعهای ايمان و چراغهای توحيد در سينه های ما افروخته  از آن می. گريم از اين نمی: گفت

  .  همچنين و آن همه را فرونشاند-ترسم که نبايد آه از مهب بی نيازی بادی درآيد  می. اند

  . دنيا با ملک الموت به حبه ای نيرزد: گفتند آه  روزی به پيش او می

  چرا؟: گفتند. اگر ملک الموت نيست نيرزدی! غلط کرده ايد: گفت

  . رساند ت که دوست را به دوست میگفت مرگ جسری اس. الموت جسر يوصل الحبيب الی الحبيب

ايمان يک ساعته از محو کردن کفر دويست : گفت. آمنا برب العالمين: و يک روز بدين آيت برسيد که

  ايمان هفتاد ساله از محو کردن گناه هفتاد ساله کی عاجز آيد؟ . ساله عاجز نيامد

آن خواهم که مرا به قعر ! داونداخ: چه چيز خواهی؟ گويم: اگر خدای تعالی روز قيامت گويد: و گفت

دوزخ فرستی وبفرمايی تا از بهر من سراپرده های آتشين بزنند و در آن سراپرده تختی آتشين بنهند تا 

چون ما در قعر دوزخ بر سرير مملکت نشينيم دستوری فرمايی تا يک نفس بزنيم از آن آتش که در 

ا با دوزخ جمله را به يکبار به کتم عدم برم و سر من وديعت نهاده ای، تا مالک را و خزنه دوزخ ر
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  . اگر اين حکايت را از نص مسندی خواهی خبر يا مومن فان نورک اطفا لهبی تمام است

اگر دوزخ مرا بخشند هرگز هيچ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق خود او را صدبار سوخته : و گفت

  . است

   را نسوزی؟ اگر آن عاشق را جرم بسيار بود او: سايلی گفت

  . نی، که آن جرم به اختيار نبوده است، که کار عاشقان اضطراری بود نه اختياری: گفت

هرکه شاد شود به خدمت خدای عزوجل جمله اشيا، به خدمت او شاد شود و هرکه چشم روشن : و گفت

  . بود به خدای جمله اشيا به نظر کردن در او روشن شود

حير شود همچون کسی که متحير شود در عجايبی که بر او نيست کسی که در خدای مت: و گفت

  . گذرد می

خدای تعالی از آن کريمتر است که عارفان را دعوت کند به طعام بهشت، که ايشان راهمتی : و گفت

  . است که جز به ديدار خدای سر فرو نيارد

که از خدای ترس بر قدر آنکه خدای را دوست داری خلق تو را دوست دارند؛ و بر قدر آن: و گفت

داری خلق از تو ترس دارند؛ و بر قدر آنکه به خدای مشغول باشی خلق به کار تو مشغول باشند و 

هرکه شرم داشته باشد از خدای در حال طاعت خدای عزوجل، شرم کرم دارد که او را عذاب کند از 

  . بهر گناه

  . حيای بنده حيای ندم بود و حيای خدای حيای کرم بود: و گفت

گمان نيکوی بنده به خدای بر قدر معرفت بود به کرم خدای، و نبود هرگز کسی که ترک گناه : و گفت

داند  چون کسی که ترک گناه کند از شرم خدای که می. کند برای نفس خويش که بر نفس خويش ترسد

  . ت خودپس او از آن جهت اعراض کند نه از جه. بيند در چيزی که نهی کرده است که خدای او را می

گمان نيکو به خدای نيکوترين گمانهاست چون به اعمال شايسته و مراقبت به هم بود، و اما : و گفت

  . اگر با غفلت و معاصی بود آن آرزو بود که او را در خطر اندازد

  . از عمل نيکو گمان نيکو خيزد و از عمل بد گمان بد: و گفت

ار خويش به بطالت، و مسلط گرداند جوارح خود مغبون آن کسی است که مهمل گذارد روزگ: و گفت

  . را بر هالکت؛ و بميرد پيش از آنکه به هوش آيد از جنايت

  . . . عبرت به خروار است و کسی که به عبرت نگرد به مثقال: و گفت

هرکه اعتبار نگيرد به معاينه پند نپذيرد به نصيحت، و هرکه اعتبار گيرد به معاينه مستغنی : و گفت

  . از نصيحتگردد 
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  . يکی علمای غافل؛ دوم قرای مداهن، سوم متصوف جاهل. دورباش از صحبت سه قوم: و گفت

  . و انس گرفتن به خلق وحشت ايشان است. تنهايی آرزوی صديقان است: و گفت

اعتماد کردن بر خدای در همه چيزها؛ و بی نياز بودن بدو از . سه خصلت از صفت اوليا است: و گفت

  . ؛ و رجوع کردن بدو در همه چيزهاهمه چيزها

اگر مرگ را در بازار فروختندی و بر طبق نهادندی سزاوار بودی اهل آخرت را که هيچشان : و گفت

  . آرزو نيامدی و نخريدندی جز مرگ

اصحاب دنيا را خدمت پرستاران و بندگان کند و اصحاب آخرت را خدمت احرار و ابرار و : و گفت

  . ندزهاد و بزرگواران کن

يکی آنکه به چشم نصيحت در توانگر . مرد حکيم نبود چون  تا جمع نبود در او سه خصلت: و گفت

نگرد، نه به چشم حسد؛ دوم آنکه به چشم شفقت در زنان نگرد، نه به چشم شهوت، سوم آنکه به چشم 

  . تواضع در درويشان نگرد، نه به چشم تکبر

  . خدای پرده او را بدراند به آشکاراهر که خيانت کند خدای را در سر، : و گفت

  . چون بنده انصاف خدا بدهد از نفس خويش خدای او را بيامرزد: و گفت

  . با مردمان سخن اندک گوييد و با خدای سخن بسيار گوييد: و گفت

  . چون عارف با خدای دست از ادب بدارد هالک شود با هالک شدگان: و گفت

بود هميشه توانگر است و هرکه را توانگری به کسب خويش بود هرکه را توانايی به خدای : و گفت

خواهد و به آخر مجاهدان را، چنانکه گفت خدای را در سرا  به اول مجذوبان را می. هميشه فقير بود

  . تو اگر بنده باشی در سرا باش. نعمت فضل است و در ضرا نعمت تطهير

  . سوزد آتش از صدق توحيد او ه چگونه میعجب دارم از آن موحدان در دوزخ زبانه زن ک: و گفت

  . کند و حق شرم از او دارد سبحان آن خدايی که بنده گناه می: و گفت

  . گناهی که تو را محتاج گرداند بدو، دوست تر دارم از عملی که بدو نازند: و گفت

  . هرکه خدای را دوست دارد نفس را دشمن دارد: و گفت

  . د و چنين کس را دوست کم بودولی مرائی و منافقی نکن: و گفت

بد دوستی باشد که تو را حاجت آيد چيزی از او پرسيدن، يا او را گفتن مرا به دعا ياد دار يا : و گفت

در زندگانی که با او کنی حاجت آيد مدارا کردن، يا حاجت آيد به عذر خواستن از وی در زلتی که از 

  . تو ظاهر شود

يکی آنکه اگر منفعتی نتوانی رسانيد مضرتی . ز بايد که بودنصيب مومن از تو سه چي: و گفت
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  . نرسانی؛ و اگر شادش نتوانی گردانيد باری اندوهگن نکنی؛ و اگر مدحش نگويی باری نکوهش نکنی

  . دارد اندازد و بهشت طمع می هيچ حماقت بيش از آن نيست که تخم آتش می: و گفت

  . از هفتاد گناه پيش از توبهيکی گناه بعد از توبه زشت تر بود : و گفت

  . گناه مومن که ميان بيم و اميد بود چون روباهی بود ميان دو شير: و گفت

  . بسنده است شما را از داروها ترک گناه: و گفت

پس چرا پرهيز نکند از گناه از بيم . عجب دارم از کسی که پرهيز کند از طعام از بيم بيماری: و گفت

  . عقوبت

از بهر آنکه هرچند . ی در آفريدن دوزخ ظاهرتر است از آنکه در آفريدن بهشتکرم خدا: و گفت

  . بهشت وعده کرده است اگر بيم دوزخ نبودی يک تن به طاعت نباشدی

دنيا جايگاه اشغال است و پيوسته بنده ميان مشغولی و بيم است تا برچه قرار گيرد؟ اماء بهشت : و گفت

  . و اما دوزخ

پس چگونه بود جمله عمر در غم .  از اول تا آخر در برابر يک ساعت غم نيرزدجمله دنيا: : و گفت

زنهار که از دکان او چيزی ندزدی که از پس . بودن از او با نصيب اندک از او دنيا دکان شيطان است

  . . درآيد و از تو بازستاند

در ميان لشگر -ر هرکه از آن مست شد هرگز به هوش بازنيايد مگ. دنيا خمر شيطان است: و گفت

  .  روز قيامت، در ندامت و خسران-خدای

دنيا چون عروسی است و جوينده او چون مشاطه او و زاهد در او کسی بود که روی وی سياه : و گفت

  . کند و موی او بکند و جامه او بدرد

   .پس از او راحت کی خواهد بود. در دنيا انديشه است و غم؛ و در آخرت عذاب و عقاب: و گفت

از غم دنيا شما را اين پوشيده نيست که هردو جهان . گويد از من شکايت مکنيد خداوند می: و گفت

  . مراست و من شما را

در کسب کردن دنيا ذل نفوس است و در کسب کردن بهشت عز نفوس است ای عجب از کسی : و گفت

  . دکه اختيار کند خواری و مذلت در طلب چيزی که جاويد و باقی نخواهد مان

شومی دنيا تو را بدان درجه است که آرزوی آن تو رااز خدای مشغول کند تا به يافت چه : و گفت

  رسد؟ 

يکی آنکه ترک دنيا کند بيش از آنکه دنيا ترک وی کند؛ و آنکه گور را . عاقل سه تن است: و گفت

  .  بدو برسدعمارت کند پيش از آنکه در گور رود؛ و آنکه خدای را راضی گرداند پيش از آنکه
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. دو مصيبت است بنده را، که اولين و آخرين سخت تر از آن نشنوده اند، و آن وقت مرگ بود: و گفت

 از -يکی آنکه مالی جمع کرده است از او بستانند؛ دوم آنکه از يک يک چيز : آن کدام بود؟ گفت: گفتند

  . سوال آنند–مال او 

 تا افسون آن نياموزی و اگر نه زهر آن تو را هالک دست بدان مکن. دينار و درم کژدم است: و گفت

  . آنکه دخل او از حالل بود و خرج او به حق بود: افسون او چيست؟ گفت: گفتند. کند

  . طلب دنيا عاقل را نيکوتر از ترک آوردن دنيا جاهل را: و گفت

ت و عمارتهاتان قصرهاتان قيصری است و خانه هاتان کسروی اس!ای خداوندان علم و اعتقاد: و گفت

  . اين همه تان هيچ احدی نيست. شدادی است و کبرتان عادی است

جوينده اين جهان هميشه در ذل معصيت است، و جوينده آن جهان هميشه در عزو طاعت : و گفت

  . است، و جوينده حق هميشه در روح و راحت است

 خداوند نافله عرضه کننده صوف پوشيدن دکانی است و سخن گفتن در زهد پيشة او است، و: و گفت

  . اين همه نشانه ها است. است

  . هرکه در توکل طعن کند در ايمان طعن کرده است: و گفت

  . تکبر کردن بر آنکس که بر تو به مال تکبر کند تواضع بود: و گفت

  . از پايگاه افتادن مردان آن باشد که در خويشتن به غلط افتند: و گفت

خانه ای که در آنجا متواری بود؛ و کفايتی که بدان توان . ز گريز نيستمريد را از سه چي: و گفت

و خانه او خلوت است، و کفايت او توکل است، و حرفت او . زيستن؛ و عملی که بدان حرفتی تواند کرد

  . عبادت است

 و هرکه را به حرص برخوردن. چون مريد مبتال گردد به بسيار خوردن، ماليکه بر او بگريند: و گفت

  . مبتال کردند زود بود که به آتش شهوت سوخته گردد

چون مريد . جمله از شر و آن همه در دست شيطان است. در تن فرزند آدم هزار عضو است: و گفت

را گرسنه بود، نفس را رياضت دهد، آن جمله اعضا خشک شود و به آتش گرسنگی جمله سوخته 

  . گردد

آن . ناری است و شهوت هيزم آن، که از او آتش زايدگرسنگی نوری است و سير خوردگی : و گفت

  . آتش فروننشيند تا خداوند آن را نسوزد

  . هيچ بنده سير نخورد که خداوند از او نبرد چيزی که هرگز بعد از آن، آن را نتواند يافت: و گفت

  . گرسنگی طعام خدای است در زمين، که تنهای صادقان بان قوت يابد: و گفت
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ی مريدان را رياضت است، تايبان را تجربت است، و زاهدان را سياست است، و گرسنگ: و گفت

  . عارفان را مکرمت است

گيرم به خدای تعالی از زاهدی که فاسد گرداند معده خود را از بسيار خوردن طعامهای  پناه می: و گفت

  . لون به لون توانگران

هد معالجه به صبر کند؛ و مشتاق معالجه به زا. زاهد؛ و مشتاق، و واصل. ايشان سه قوم اند: و گفت

  . شکر، و واصل معالجه به واليت کند

چون بينی که مرد اشارت به عمل کند بدانکه طريقت او ورع است، و چون بينی که اشارت به : و گفت

کند بدانکه طريق او طريق ابد الست و چون بينی آه اشارت به آالمی آند بدانكه طريق او طريق  آيات 

  . بان است، و چون بينی که تعلق به ذکر کند بدانکه طريق او طريق عارفان استمح

  . کنی شاکر نه ئی و غايت شکر تحير است مادام که تو شکر می: و گفت

يا گوشه خانه ای، يا مسجدی، يا . مريد آخرت را در دل ساکن نشود، مگر در چهار موضع: و گفت

پس با کی نشستن او؟ مگر با کسی که سير نگردد . تواند ديدگورستانی، يا موضعی که هيچ کس او را ن

  . از ذکر خدای تعالی

  . هم نشينی اضداد: بر مريد چه سخت تر؟ گفت: گفتند

اگر انس تو به خلوت بود چون از خلوت . بنگر انس خويش به خلوت و انس به حق در خلوت: و گفت

  .  دشت و کوه و بيابان- همه جهان تو را يکی بود بيرون آيی انس تو برود و اگر انس تو به خداوند بود 

  . تنهايی، هم نشين صديقان است: و گفت

  . در وقت نزول بال حقايق صبر آشکارا گردد و در وقت مکاشفه مقدور حقايق رضا روی نمايد: و گفت

 هرکه امروز دوست دارد آنچه دشمن دارد فردا از پس در آيدش، و هرکه امروز دشمن دارد: و گفت

  . آنچه دوست دارد فردا آن چيز بدو رسد

  . ضايع شدن دين از طمع است وباقی ماندن دين در ورع: و گفت

  . با خوی نيک معصيت زيان ندارد: و گفت

مقدار يک سپندان دانه از دوستی نزديک من دوست تر از آن است که هفتاد ساله عبادت بی : و گفت

  . دوستی

  . علم؛و نيت، و اخالص: صلتاعمال محتاج است به سه خ: و گفت

به صدق توکل آزادی توان يافت از بندگی، و به اخالص استخراج جزا توان کرد، و به رضا : و گفت

  . دادن به قضا عيش را خوش توان گردانيد
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و در ضمن خوف ترک گناه تا از آتش نجات يابی، . خوف و رجا و محبت: ايمان سه چيز است: و گفت

ت خوض کردن است تا بهشت يابی، و در ضمن محبت احتمال مکروهات و در ضمن رجا در طاع

  . کردن است تا رضای حق به حاصل آيد

  . عارف آن بود که هيچ چيز دوست تر از ذکر خدای ندارد: و گفت

  . معرفت به دل تو راه نيابد تا معرفت را به نزديک تو حقی مانده است تا گزارده نگردد: و گفت

چون دل خايف گردد جمله جوارح . ست در دل و ثمره آن دعا و تضرع استخوف درختی ا: و گفت

  . به طاعت اجابت کند و از معاصی اجتناب نمايد

  . بلندترين منزل طالبان خوف است، و بلندترين منزل واصالن حياست: و گفت

  . هرچيزی را زينتی است، و زينت عبادت خوف است و عالمت خوف کوتاهی امل است: و گفت

  .و گفت بلندترين پرهيز گاری تواضع است. عالمت فقر خوف فقر است: فتو گ

  . اخالص خدای را پاک کردن عمل است از عيوب: و گفت

عالمت شوق آن است که جوارح از شهوات نگاه داری و عالمت شوق به خدای دوستی حيوه : و گفت

  . قش زيادت شوديعنی چون حيات بود و رنج نبود که بسوزاند شو. است با راحت به هم

  . طاعت خزانه خدای است و کليد آن دعا: و گفت

نور توحيد جمله سيئات موحدان را بسوزاند و نار شرک . توحيد نور است و شرک نار است: و گفت

  . جمله حسنات مشرکان را خاکستر گرداند

ز عاجز نبود چون توحيد عاجز نيست از هرچه در پيش رفته است، از کفر و طغيان همچنين ني: و گفت

که محو گرداند هرچه بعد از آن رفته است از گناه و عصيان و گفت ورع ايستادن بود بر حد علم بی 

  تأويل  

ورعی بود در ظاهر که نجنبد، مگر به خدای، و ورعی بود در باطن، و . ورع دو گونه باشد: و گفت

  . آن آن بود که در دلت به جز خدای درنيايد

ترک هوا و » ها«ترک زينت است و » زا«اما . »دال«و » ها«و » زا«ست زهد سه حرف ا: و گفت

  . ترک دنيا»دال «

  . از زهد سخاوت خيزد به ملک و از حب سخاوت به نفس و روح: و گفت

  . زهد آن است که به ترک دنيا حريصتر بود از حرص بر طلب دنيا: و گفت

رف به باطن صافی است و به ظاهر آميخته زاهد به ظاهر صافی است و به باطن آميخته و عا: و گفت

 .  
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فوت سخت تر است از موت زيرا که موت انقطاع است از خلق و فوت انقطاع است از حق : و گفت

  . تعالی

هرکه سخن گويد پيش از آنکه بينديشد پشيمانيش بار آرد و هرکه بينديشد پيش از آنکه سخن : و گفت

  . گويد سالمت يابد

کم خوردن از بهر روزه؛ و کم خفتن از بهر نماز؛ و کم . صوح سه چيز استعالمت توبه ن: و گفت

  . گفتن از بهر ذکر خدای تعالی

خود رضای او چگونه بود؟ و رضای او غرقه گرداند آمال . ذکر او جمله گناه را غرقه گرداند: و گفت

ه بود؟ و ود او خود ود او چگون. خود حب او چگونه بود؟ و حب او در دهشت اندازد عقول را. را

  خود لطف چگونه بود؟ . فراموش گرداند هرچه دون اوست

اگر تو راضی باشی : پرسيدند که به چه توان شناخت که خدای تعالی از ما راضی است يا نی؟ گفت 

  از او نشان است آه از تو راضيست

  آنگاه کسی بودکه از او راضی نبود و دعوی معرفت او کند؟ : گفتند

ه غافل ماند از انعام او و در خشم به سبب مقدوری چه از نعمت و چه از محنت و چه هرک! آری: گفت

  . از مصيبت

  کی بود که به مقام توکل رسم و ردای آز برافگنم و با زاهدان بنشينم؟ : و کسی گفت

آنگاه که نفس را در سر رياضت دهی تا آنگاه که اگر سه روز تو را حق روزی ندهد ضعيف : گفت

 و اگر بدين درجه نرسيده باشی نشست توبر بساط زاهدان جهل بود و از -در نفس خود  - نگردی 

  . فضيحت شدن تو ايمن نباشم

  فردا که ايمنتر بود؟ : گفتند

  . آنکه امروز بيشتر ترسد: گفت

  . آنگاه که خدای تعالی را به وکيلی رضا دهد: مرد به توکل کی رسد؟ گفت: گفتند

  . ايمن بودن به خدای:  گفتتوانگری چه باشد؟: گفتند

  . هست نيست بود: عارف کی باشد؟ گفت: گفتند

آنکه به خداوند خويش از جمله کاينات توانگری شوی مگر که يک روز : درويشی چيست؟ گفت: گفتند

گفت فردا نه توانگری وزنی خواهد داشت و نه . رفت در پيش او سخن توانگری و درويشی می

  . بايد که شکر آری و صبر کنی. اهد داشتدرويشی صبر و شکر وزن خو

  . آنکه يقين او بيشتر بود: ا زخلق در زهد که ثابت قدمتر؟ گفت: گفتند
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  . آنکه به نکويی زيادت نشد و به جفا نقصان نگيرد: محبت را نشان چيست؟ گفت: گفتند

ری از من قبول چون نفس من از من قبول نمی آند ديگ! سبحان اهللا: گفت. مرا وصيتی کن: يکی گفتش

  چگونه آند؟

اگر خدای مرا بخواهد آمرزيد هيچ زيان ندارد : گفت. کنند بينيم که تو را غيبت می جماعتی را می: گفتند

  . گويند مرا آنچه ايشان گويند، و اگر نخواهد آمرزيد پس من سزای آنم که ايشان می

  دهی؟   شرح میگويی و همه از کرم و لطف او تو چرا همه از رجا سخن می: گفتند

  . البد سخن چو منی با جوانمردی به جز از کرم و لطف نبود: گفت

اميد من به توبه سيئات بيش از آن است که اميد من به توبه ! خداوندا: و گفت. و او را مناجات است

يابم که اعتماد کنم بر طاعت به اخالص، ومن چگونه  از بهر آنکه من خويشتن چنان می. حسنات

يابم که اعتماد  ولکن خود را در گناه چنان می. اخالص توانم کرد، و من به آفات معروفطاعت به 

  . دارم بر عفو تو و تو چگونه گناه من عفو نکنی و توبه جود موصوف

مر موسی کليم را و هارون عزيز را به نزديک فرعون طاغی باغی فرستادی و گفتی ! الهی: و گفت

خود لطف تو .  اين لطف تو است با کسی که دعوی خدايی می کند!الهی. سخن با او آهسته بگوييد

  . کند چگونه بود  با کسی که بندگی تو را از ميان جان می

لطف و کرم تو با کسی که . لطف و حلم تو با کسی که انا ربكم االعلی گويد اين است! الهی: و گفت

  سبحان ربی االعلی گويد آه  داند که چه خواهد بود؟ 

 اگر -با اين همه اگر کسی از من بخواهد . در جمله مال و ملک من جز گليمی کهنه نيست!هیال: وگفت

تو را چندين هزار رحمت است و به ذره ای محتاج نيی و چندين درمانده .  از او باز ندارم- چه محتاجم 

  رحمت از ايشان دريغ داشتن چون بود؟ 

هرکه نيکويی به ما آرد بهتر از آن بدو . ه خير منهاتو فرموده ای که من جاء بالحسنة فل! الهی: و گفت

  !هيچ نيکوتر از ايمان نيست که به ما داده ای چه بهتر از آن به ما دهی جز لقای تو خداوندا. باز دهم

هرکسی که هر کسی را دوست . چنانکه تو به کس نمانی کارهای توبه کار کس نماند! الهی: و گفت

  .  چون مر کسی را دوست داری بال بر سر او بارانیتو. دارد همه راحت آنکس جويد

هرچه از دنيا مراخواهی داد به کافران ده و هرچه از عقبی مرا خواهی داد به ! خداوندا: و گفت

  . مومنان ده، که مرا بسنده است در دنيا ياد کرد تو و در عقبی ديدار تو

بينم تو را که امتناع نمايی به سبب گناه از  میچگونه امتناع نمايم به سبب گناه از دعا که ن!الهی: و گفت

کنم از دعا باز  پس من نيز اگر چه گناه می. دهی کنم تو همچنان عطا می اگر چه گناه می. من عطا
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  . نتوانم ايستاد

  . توانی که گناهم بيامرزی اگر من نتوانم که از گناه باز ايستم تو می!الهی: و گفت

يکی روی به لطف تو دارد؛ و يکی . آيد دو روی دارد  در وجود میهرگناه که از من! الهی: و گفت

يا بدان روی گناهم عفو کن که به لطف تو دارد، يا بدان روی بيامرز که به ضعف . روی به ضعف من

  . من دارد

. دارم ترسم، و به فضلی که توراست به تو اميد می به بدکرداری که مراست از تو می! الهی: و گفت

  . از مدار فضلی که توراست به سبب بدکرداری که مراستپس از من ب

  . بر من بخشای زيرا منا ز آن توام! الهی: و گفت

  . و چگونه نترسم از تو؟ و تو عزيزی. چگونه ترسم از تو؟ و تو کريمی! الهی: و گفت

  . ريمو چگونه نخواهم تو را؟ و تو خداوند ک. چگونه خوانم تو را؟ و من بنده عاصی! الهی: و گفت

  . زهی خداوند پاک که بنده گناه کند و تو را شرم کرم بود! الهی: و گفت

  . زيرا که تو خداوندی. دارم به تو ترسم از تو زيرا آه  بنده ام و اميد می! الهی: و گفت

پس من چگونه . داری که من تو را دوست دارم، با آنکه بی نيازی از من تو دوست می! الهی: و گفت

  که تو مرا دوست داری بااين همه احتياج که به تو دارم؟ دوست ندارم 

من غريبم و ذکر تو غريب و من با ذکر تو الفت گرفته ام زيرا که غريب با غريب الفت ! الهی: و گفت

  . گيرد

شيرينترين عطاها در دل من رجای توست و خوشترين سخنان بر زبان من ثنای توست ! الهی: و گفت

  .  من وقت لقای توستو دوست ترين وقتها بر

  . اکنون کار با فضل تو افتاد. مرا عمل بهشت نيست و طاقت دوزخ ندارم! الهی: و گفت

از زندان موی باليده و جامه شوخگن و عالمی  ! خداوند ا: اگر فردا مرا گويد چه آوردی؟ گويم: و گفت

  . اندوه و خجلت برهم بسته چه توان آورد؟ مرا بشوی و خلعتی فرست و مپرس

 بر غازيان و حاجيان و فقرا و علما و صوفيان صرف -نقل است که يحيی صدهزار درم وام داشت 

شب آدينه پيغمبر را صلی اهللا عليه و . کردند و دل او بدان مشغول بود  و عرفا تقاضا می-کرده بود 

برخيز و به . مدلتنگ مشو که از دلتنگی تو من رنجور! ای يحيی: علی آله و سلم به خواب ديد که گفت

خراسان رو که آن صدهزار درم که تو وام داری، آن جايگه زنی از بهر تو سيصد هزار درم که تو 

رو،  شهر به شهر می: يا رسول اهللا آن شهر کدام و آن شخص کيست؟ گفت: گفت. وام داری نهاده است

ه ام به خواب آنکس گوی، که سخن تو شفای دلهاست، که من خود چنانکه به خواب تو آمد و سخن می
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  . روم

من اينجا به !ای مردمان نشابور: گفت. پس يحيی به نشابور آمد و او را در پيش طاق منبر نهادند

و من صد هزار درم . وام تو يک کس بگزارد: اشارت پيغامبر عليه السالم آمده ام که فرموده استكه 

  .  اکنون اين وام حجاب آمدنقره وام دارم و بدانيد که سخن ما را به هروقت جمالی بود

سيد : يحيی نگرفت و گفت. چهل هزار درم بدهم: ديگری گفت. من پنجاه هزار درم بدهم: يکی گفت

  . عليه السالم به يک کس اشارت کرده است

پس چون در نشابور وام گزارده نشد . روز اول هفت جنازه از مجلس او برداشتند. پس در سخن آمد

.  رسيد مدتی بازداشتند تا سخن گفت؛ و توانگری را فضل نهاد بر درويشیچون آنجا. عزم بلخ کرد

. مگر اين سخن خوش نيامد توانگری را فضل نهادن. شيخی در آن ناحيت بود. صدهزار درمش بدادند

  . خدای برکت مکناد بر وی: گفت

پس عزم هرا کرد و . اثر دعای آن پير بود: گفتند. چون از بلخ بيرون آمد راهش بزدند و مالش ببردند

کس فرستاد . دختر امير هرا در مجلس بود. پس به هرا آمد و خواب بازگفت. گويند که به مرو رفت

دل از وام فارغ دار که آن شب که سيد عالم عليه السالم در خواب به تو گفت، با من نيز ! ای امام: که

چون پدر مرا . کردم  و من انتظار تو میيا رسول اهللا من پيش او روم؟ فرمود که او خود آيد: گفتم. گفت

آنچه نقره است سيصد هزار . به شوهر داد آنچه ديگران را روی و مس باشد مرا از نقره و زر ساخت

جمله به تو ايثار کردم، ولکن يک حاجت دارم و آن آن است که چهار روز ديگر مجلس . درم است

  . بگويی

زه برگرفتند، و روز دوم بيست و پنج جنازه برگرفتند، روز اول ده جنا. يحيی چهار روز مجلس بگفت

و روز سيم چهل جنازه، و روز چهارم هفتاد جنازه و پس روز پنجم از هری برفت با هفت شتروار 

نبايد که چون به شهر رسد حالی به : گفت. آورد چون به بلهم رسيد پسربا او بود و آن مال می. نقره

سر به سجده نهاد، ناگهان . کرد هنگام سحر مناجات می. بگذاردغرما و فقرا دهد و مرا بی نصيب 

  . مال را به غريمان دهيد: يحيی گفت. سنگی بر سر او آمد

. اهل طريقت او را بر گردن نهادند و به نيشابور آوردند و به گورستان معمر دفن کردند. و جان بداد

  . رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شاه شجاع کرمانی قدس اهللا روحه

تيز چشم بصيرت، آن شاه باز صورت و سيرت، آن صديق معرفت، آن مخلص بی صفت، آن نور آن 
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چراغ روحانی، شاه شجاع کرمانی، رحمةاهللا عليه، بزرگ عهد بود و محتشم روزگار و از عياران 

و فراست او البته خطا نيوفتادی و از ابناء ملوک . طريقت و از صعلوکان سبيل حقيقت و تيزفراست

او کتابی ساخته است نام او مرآة الحکما و بسيار مشايخ را ديده بود، چون . صاحب تصنيفبود و 

 - چون به نشابور آمد بوحفص حداد با عظمه خود . و او قبا پوشيدی. بوتراب و يحيی معاذ و غير ايشان

 قبا آنچه در يافتيم در. وجدت فی القباء ماطلبت فی العباء:  خاست و پيش او آمد و گفت-چون او را ديد 

  . طلبيديم گليم می

بعد . کرد تا چشمهای او چون دو قدح خون شده بود نقل است که چهل سال نخفت و نمک در چشم می

جستم در  من تو را به بيداری می! بارخدايا: گفت. از چهل سال شبی بخفت خدای را به خواب ديد

اگر آن بيداری نبودی چنين . يها يافتیما را در خواب از آن بيدار! فرمود که ای شاه. خواب يافتم

باشد که : خفتی و گفتی نهادی و می بعد از آن او را ديدندی که هرجا که رفتی بالشی می. خوابی نديدی

يک ذره از اين خواب خود به : و گفت. عاشق خواب خود شد ه بود. يکبار ديگر چنان خواب بينم

  . بيداری همه عالم ندهم

چون جوانی بر وی غالب شد . به خطی سبز برسينه او اهللا نوشته بود. ری بودنقل است که شاه را پس

شبی مست . گريست زد و می زد و آوازی خوش داشت و رباب می به تماشا مشغول شد و رباب می

عروسی از کنار شوهر برخاست و به نظار . رباب زنان و سرود گويان به محلتی فرو شد. بيرون آمد

هنوز وقت !ای پسر: آواز داد که. برخاست و آن حال مشاهده کرد. زن را نديد. دمرد بيدار ش. او آمد

  . توبه نيست

  . آمد، آمد: اين سخن بر دل او آمد و گفت

. پس بيرون آمدو برفت. و جامه بدريد و رباب بشکست و در خانه ای بنشست و چهل روز هيچ نخورد

  . هل روز دادندآنچه ما را به چهل سال دادند او را به چ: شاه گفت

سه روز مهلت خواست و در آن سه . خواستند پادشاهان کرمان می. نقل است که شاه را دختری بود

کرد تا از نماز فارغ  شاه صبر می. کرد گشت تا درويشی را ديد که نماز نيکو می روز در مساجد می

مرا چنين زن که : زنی قرآن خوان خواهی؟ گفت: گفت. نه: اهل داری؟ گفت! ای درويش: گفت. شد

  دهد که سه درم بيش ندارم؟ 

  . اين سه درم که داری يکی به نان ده، و يکی به عطر، و عقد نکاح بند. من دهم دختر خود به تو: گفت

دختر چون در خانه درويش آمد نانی . پس چنان کردند و همان شب دختر به خانه درويش فرستاد

  ن نان چيست؟ اي: خشک ديد؛ بر سر کوزه آب نهاده، گفت
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  . دوش بازمانده بود، به جهت امشب گذاشتم: گفت

دانستم که دختر شاه با من نتواند بود و تن در بی برگی : درويش گفت. دختر قصد کرد که بيرون آيد

  . من ندهد

روم، که از  روم، که از ضعف ايمان و يقين تو می من نه از بی نوايی تو می!ای جوان: دختر گفت

اعتماد بر رزق نداری ولکن عجب از پدر خود دارم که بيست سال مرا . نهاده ای فردا رادوش بازنانی 

آنگه به کسی داد که آنکس به روزی خود . در خانه داشت و گفت تو را به پرهيزگاری خواهم داد

  . اعتماد بر خدای ندارد

  . اين گناه راعذری هست: درويش گفت

  .  باشم يا نان خشکعذر آن است که در اين خانه يا من: گفت

نظر کردم در نفس خود و عمل خود و تقصير : گفت. نقل است که وقتی ابوحفص به شاه نامه ای نوشت

  . پس نااميد شدم، و السالم. خود

اگر خالص بود مرا نااميدی از نفس خويش . نامه تو را آئينه دل خويش گردانيدم: شاه جواب نوشت که

آنگه .  صافی شود اميد من به خدای صافی شود، خوف من از خدایاميدم به خدای صافی شود، و اگر

نااميد شوم از نفس خويش، و اگر نااميد شوم از نفس خويش آنگاه خدای را ياد توانم کرد، و اگر خدای 

را ياد کنم خدا مرا ياد کند، و اگر خدا مرا ياد کند نجات يابم از مخلوقات و پيوسته شوم به جمله 

  . موالسال. محبوبات

در يک شهر جمع شدند و شاه به مجلس يحيی حاضر . نقل است که ميان شاه و يحيی معاذ دوستی بود

  . صواب در آن است: چرا نيايی؟ گفت: گفتند. نشدی

کسی حاضر : گفت. سخن بر يحيی بسته شد. الحاح کردند تا يک روز برفت و در گوشه ای بنشست

  . است که به سخن گفتن از من اوليتر است

  . من گفتم که آمدن من مصلحت نيست: شاه گفت

  . اهل فضل را فضل باشد برهمه تا آنگاه که فضل خود نبينند: و گفت

. و اهل واليت را واليت است تا آنگاه که واليت نبينند. چون فضل خود ديدند ديگرشان فضل نباشد

  . چون واليت ديدند ديگر واليت نباشد

چون فقر نهان دارد امين بودو چون ظاهر گرداند اسم فقر از . ندهفقر سر حق است، نزديک ب: و گفت

  . او برخاست

اول آنکه قدر دنيا از دل تو برود، چنانکه زر و سيم پيش تو چون . عالمت صدق سه چيز است: و گفت
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خاک بود تا هرگاه که سيم و زر به دست تو افتد دست از وی چنان فشانی که از خاک؛ دوم آنکه ديدن 

ز دل تو بيفتد، چنانکه مدح و ذم پيش تو يکی بو دکه نه از مدح زيادت شوی و نه از ذم ناقص خلق ا

گردی؛ و سوم آنکه راندن شهوت از دل تو بيفتد تا چنان شوی از شادی گرسنگی و ترک شهوات که 

 پس هرگاه که چنين باشی مالزمت طريق مريدان. اهل دنيا شاد شوند از سير خوردن و راندن شهوات

  کن، و اگر چنين نه ئی تو را با اين سخن چه کار؟ 

  . ترسگاری اندوه دايم است: و گفت

  . خوف واجب آن است که دانی که تقصير کرده ای در حقوق خدای تعالی: و گفت

  . و رنج خلق کشيدن. عالمت خوش خويی رنج خود از خلق برداشتن است: و گفت

  . ز شبهات باز ايستادنعالمت تقوی ورع است و عالمت ورع ا: و گفت

از آن بود که چون به وصالی رسيدند از خيالی به خداوندی . عشاق به عشق مرده درآمدند: و گفت

  . دعوی کردند

  . عالمت رجا حسن ظاهر است: و گفت

  . ترک شکايت، و صدق رضا، و قبول قضا به دلخوشی. عالمت صبر سه چيز است: و گفت

حرام، و تن از شهوات، و باطن آبادان دارد به مراقبت دايم، و ظاهر هرکه چشم نگاه دارد از : و گفت

  . آراسته دارد به متابعت سنت، و عادت کند به حالل خوردن؛ فراست او خطا نشود

باقی . از دروغ گفتن و خيانت کردن و غيبت کردن دور باشيد: نقل است که روزی ياران را گفت

  . هرچه خواهيد کنيد

  .  و توبه کن، و هوای نفس بگذار و به مراد رسيدیدنيا بگذار: و گفت

  به شب چونی؟ : ازو پرسيدند

  !گردانند حاجت نبود از او پرسيدن که چونی؟ مرغی را که بر بابزن زده باشند و به آتش می: گفت

: يک روز طعام در پيش نهاد و گفت. داد نقل است که خواجه علی سيرگانی بر سر تربت شاه نان می

  .  مهمان فرست!خداوندا

:  که- از سر تربت شاه - هاتفی آواز داد . سگ برفت. خواجه علی بانگ بر وی زد. ناگاه سگی آمد

  مهمان خواهی، چون بفرستيم بازگردانی؟ 

او را ديد گوشه . سگ را نديد به صحرا رفت. گشت در حال برخاست و بيرون دويد و گرد محلتها می

خواجه علی خجل شد و در مقام . سگ هيچ التفات نکرد. نهادماحضری که داشت پيش او . ای خفته

  . توبه کردم: استغفار بايستاد و دستار برگرفت و گفت
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اگر نه بسبب شاه . چون بيايد برانی؟ تو را چشم بايد. مهمان خوانی! احسنت ای خواجه علی: سگ گفت

  . رحمة اهللا عليه. ديدی آنچه ديدی بودی، 

  

   اهللا روح العزيزذکر يوسف بن الحسين قدس

آن معتکف حضرت دايم، آن حجت واليت واليخافون لومة اليم، آن آفتاب نهانی، آن در ظلمت آب 

يوسف بن الحسين رحمةاهللا عليه؛ از جمله مشايخ بود، و از : زندگانی، آن شاه باز کونين، قطب وقت

 در بيان معارف و اسرار، و مقدمان اولياء عالم بود، و به انواع علوم ظاهر و باطن، و زبانی داشت

پير ری بود و بسيار مشايخ و شيوخ را ديده بود، و باابو تراب صحبت داشته و از رفيقان ابوسعيد 

خراز بود، و مريد ذوالنون مصری بود، و عمری دراز يافته بود و پيوسته در کار جدی تمام کرده 

تی و کراماتی داشت، و در مالمت قدمی و در ادب آيتی بوده است، و او خود اديب بود و رياضا. است

  . محکم داشت، و همتی بلند

دختر امير عرب چون او را بديد فتنه . و ابتدای حال او آن بود که در عرب با جمعی به قبيله ای برسيد

او بلرزيد و او را .  ناگاه فرصت جست و خود را پيش او انداخت-او شد، که عظيم صاحب جمال بود 

موضعی که مثل . سر برزانو نهاده بود، در خواب شد. يله دورتر رفت و آن شب بخفتبگذاشت و به قب

و يکی بر تخت نشسته پادشاه وار، يوسف را آرزو کرد آه  . آن نديده بود بديد، و جمعی سبزپوشان

شما : پس گفت. ايشان او را راه دادند و تعظيم کردند. خود را به نزديک ايشان افکند. بداند ايشان که اند

  کيانيد؟ 

فرشتگانيم و اين که بر تخت نشسته است يوسف، پيغامبر عليه السالم، به زيارت يوسف بن : گفتند

  . الحسين آمده است

  . من که باشم که پيغامبر خدای به زيارت من آيد: گفتم. مرا گريه آمد: گفت

.  گرفت و برتخت نشانددر اين انديشه بودم که يوسف عليه السالم از تخت فرود آمد و مرا در کنار

در آن ساعت که آن دختر با غايت جمال : من که باشم که با من اين لطف کنی؟ گفت! يا نبی اهللا: گفتم

خود را در پيش تو افگند و تو خود را به حق تعالی سپردی و پناه بدوجستی حق تعالی تو را بر من و 

و آن يوسفی که قصد کردی به زليخا تا ت! بنگر ای يوسف«: ماليکه عرضه کرد و جلوه فرمود و گفت

مرا با اين فريشتگان » . دفع کنی او را و آن يوسف است که قصد نکرد به دختر شاه عرب و بگريخت

در هر عهدی نشانه ای باشد، و : پس گفت. به زيارت تو فرستاد و بشارت داد که تو از گزيدگان حقی

  . پيش او رو. م او را دادنددر اين عهد نشانه ذوالنون مصری است، و نام اعظ
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يوسف چون بيدار شد جمله نهادش درد گرفت و شوق بر او غالب شد و روی به مصر نهد و در 

ذوالنون . چون به مسجد ذوالنون رسيد سالم کرد و بنشست. بود آرزوی نام بزرگ خدای تعالی می

ز ذوالنون چيزی پرسد يوسف يکسال در گوشه مسجدی بنشست که زهره نداشت که ا. جواب سالم داد

  اين جوانمرد از کجاست؟ : و بعد از يک سال ذوالنون گفت

  . از ری: گفت

چون يک سال ديگر بگذشت ذوالنون . يک سال ديگر هيچ نگفت و يوسف هم در آن گوشه مقيم شد

  . به زيارت شما: اين جوان به چه کار آمده است؟ گفت: گفت

  هيچ حاجتی هست؟ : پس از آن گفت. يک سال ديگر هيچ نگفت

  . بدان آمده ام که تا اسم اعظم به من آموزی: گفت

از رود نيل بگذر، در : بعد از آن کاسه چوبين سرپوشيده بدو داد و گفت. يک سال ديگر هيچ نگفت

  . اين کاسه بدو ده و هرچه با تو گويد ياد گير. فالن جايگاه پيری است

اه برفت وسوسه ای در وی پيدا شد که در اين کاسه يوسف کاسه برداشت و روان شد چون پاره ای ر

اکنون : گفت. يوسف متحير شد. موشی بيرون جست و برفت. سر کاشه بگشاد. جبند چه باشد که می

  . کجا روم؟ پيش اين شيخ روم يا پيش ذوالنون

 از نام بزرگ خدای: شيخ چون او را بديد تبسمی بکرد و گفت. عاقبت پيش آن شيخ رفت با کاسه تهی

  . آری: او درخواسته ای؟ گفت

نام . توانی داشت  موشی گوش نمی- سبحان اهللا -ديد، موشی به تو داد  ذالنون بی صبری تو می:  گفت

  اعظم چون نگاه داری؟ 

دوش هفت بار از حق اجازت خواستم تا نام : ذوالنون گفت. يوسف خجل شد و به مسجد ذوالنون بازآمد

پس حق تعالی فرمود که او را به موشی . يعنی هنوز وقت نيست.  نداددستوری. اعظم به تو آموزم

  . اکنون به شهر خود بازرو تا وقت آيد. چون بيازمودم چنان بود. بيازمای

  . مرا وصيتی کن: يوسف گفت

وصيت بزرگ آن است که . يکی بزرگ؛ و يکی ميانه؛ و يکی خرد. کنم تو را سه وصيت می:  گفت

  . وش کنی، و هرچه نبشته ای بشويی تا حجاب برخيزدهرچه خوانده ای فرام

  . اين نتوانم: يوسف گفت

ميانه آن است که مرا فراموش کنی و نام من با کسی نگويی که پير من چنين گفته است و : پس گفت

  . که اين همه خويشتن ستايی است-شيخ من چنان فرموده است 
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  . اين هم نتوانم کردن:  گفت

  . ن است که خلق را نصيحت کنی و به خدای خوانیوصيت خرد آ: پس گفت

  . اين توانم، ان شاء اهللا:  گفت

  . اما به شرطی نصيحت کنی که خلق را در ميان نبينی:  گفت

  . چنان کنم:  گفت

چون مجلس آغاز کرد سخن .  اهل شهر استقبال کردند- و او بزرگ زاده ری بود - پس به ری آمد 

ه خصمی برخاستند که در آن وقت به جز علم صورت علمی ديگر نبود و اهل ظاهر ب. حقايق بيان کرد

کسی . روزی درآمدکه مجلس بگويد. او نيز در مالمت رفتی، تا چنان شد که کس به مجلس او نيامدی

با ذوالنون عهد کرده بودی که خلق را درميان ! نه: پيرزنی آواز داد. خواست که بازگردد. را نديد

  . ن و از برای خدای گويینبينی در نصيحت گفت

اگر کسی بودی و اگر نه پنجاه سال بدين حال بگذرانيد و . چون اين بشنيد متحير شد و سخن آغاز کرد

ابراهيم از برکت صحبت او به جايی رسيد که باديه . ابراهيم خواص مريد او شد و حال او قوی گشت

برو و يوسف حسين را بگوی «: يی شنيدم کهشبی ندا: تا ابراهيم گفت. کرد را بی زاد و راحله قطع می

مرا اين سخن چنان سخت آمد که اگر کوهی بر سر من زدندی : ابراهيم گفت» . که تو از راندگانی

باوی بگوی که تو «: شب ديگر به تهديدتر از آن شنيدم که. آسانتر از آن بودی که اين سخن با وی گويم

تا شب سوم همان آواز شنيدم . تغفار کردم و متفکر بنشستمبرخاستم و غسلی کردم و اس» . از راندگانی

برخاستم و به » .  چنانکه برنخيزی- با او بگوی که تو از راندگانی و اگر نگويی زخمی خوری «: که

هيچ بيت ياد داری؟ : چون مرا بديد گفت. او را ديدم در محراب نشسته. اندوهی تمام در مسجد شدم

برخاست وديری برپای بود و آب از . او را وقت خوش شد. داشتم، بگفتمبيتی تازی ياد . دارم: گفتم

از بامداد تا اکنون پيش من : پس روی به من کرد و گفت. چشمش روان شد، چناکه با خون آميخته بود

 - بدين يک بيت که گفتی چنين حالتی ظاهر شد . خواندند، يک قطره آب از چشم من نيامد قرآن می

گويند، که او زنديق است و از حضرت خطاب راست   مردمان راست می-ان شد طوفان از چشم من رو

  . کسی از بيتی از چنين شود و از قرآن برجای بماند رانده بود. آيد که او از راندگان است می

ترسيدم و برخاستم و روی در باديه . من متحير شدم در کار او و اعتقاد من سستی گرفت: ابراهيم گفت

يوسف حسين زخم خورده حق است ولکن جای او اعلی عليين : فرمود. ا با خضر افتادماتفاق. نهادم

 که در راه حق چندان قدم بايد زد که اگر دست رد به پيشانی تو بازنهند هنوز اعلی عليين جای -است 

  .  که هرکه در اين راه از پادشاهی بيفتد از وزارت نيفتد- تو باشد 
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 که به - مادر و پدرش پيوسته از وی در زحمت بودندی . دی شطار بودنقل است که عبدالواحد زيد مر

دعاهم بلطفه کانه : گفت  روزی به مجلس يوسف حسين بگذشت او اين کلمه می-غايت ناخلف بود 

  . چنانکه کسی را به کسی حاجت بود. خواند به لطف خويش حق تعالی بنده عاصی را می. محتاج اليهم

اول شب يوسف بن . سه شبانروز بماند. و نعره ای بزد و به گورستان رفتعبدالواحد جامه بينداخت 

يوسف . آن جوان تايب را درياب. الحسين او را به خواب ديد که خطابی شنيدی ادرک الشاب التايب

سه شبانه روز : او چشم باز کرد و گفت. گرديد تا در آن گورستان به وی رسيد سر وی بر کنار نهاد می

  آيی؟   فرستاده اند اکنون میاست تا تو را

  . اين بگفت و جان بداد

 و غريمی داشت در -  به هزار دينار خريد -نقل است که در نيشابور بازرگانی کنيزکی ترک داشت 

خواست بتعجيل برود و مال خود از وی بستاندو در نيشابور بر کس اعتماد نداشت که . شهری ديگری

شفاعت .  بوعثمانقبول نمی آرد.  حيری آمد و حال بازنمودپيش بوعثمان. کنيزک را به وی سپارد

  . در حرم خود او را راه ده که هرچه زودتر بازآيم: بسيار کرد و گفت

. بوعثمان را بی اختيار نظر بر آن کنيزک افتاد و عاشق او شد. آن بازرگان برفت. القصه، قبول کرد

ابوحفص . پيش شيخ خود ابوحفص حداد رفتبرخاست و .  ندانست که چه کند- چنانکه بی طاقت گشت 

  . بايد شد، پيش يوسف بن الحسين تو را به ری می: او را گفت

آن زنديق مباحی : گفتند. چون به ری رسيد مقام يوسف حسين پرسيد. بوعثمان در حال عزم عراق کرد

  . تو را صحبت او زيان دارد. نمايی را چه کنی؟ تو اهل صالح می

: چون به نيشابور آمد بوحفص گفت. بازگشت. بوعثمان از آمدن پشيمان شد. فتنداز اين نوع چندی گ

  . چرا: گفت. نه: يوسف حسين را ديدی؟ گفت

  . نرفتم و بازآمدم. او مردی چنين و چنان است: حال بازگفت که شنيدم

  . بازگرد و او را ببين: بوحفص گفت

مرا مهمی است : او گفت. دان ديگر بگفتندصد چن. بوعثمان بازگشت و به ری آمد و خانه او پرسيد

صاحب جمال . چون به درخانه او رسيد پيری ديد نشسته، پسری امرد در پيش او. پيش او تا نشان دادند

شيخ . ريخت، در آمد و سالم کرد و بنشست و صراحی و پياله ای پيش او نهاده، و نور از روی او می

از برای ! ای خواجه: پس گفت. ت که بوعثمان متحير شديوسف در سخن آمد و چندان کلمات عالی بگف

  . خدای با چنين کلماتی و چنين مشاهده ای اين چه حال است که تو داری؟ خمر و امرد

و در اين . آموزم اين امرد پسر من است و کم کس داند که او پسر من است، و قرآنش می: يوسف گفت
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ر آب کردم که هر که آب خواهد بازخورد، که کوزه گلخن صراحی افتاده، برداشتم و پاک بشستم و پ

  . نداشتيم

  گويند؟  گويند، آنچه می کنی تا مردمان می از برای خدای چرا چنين می: بو عثمان گفت

  . کنم تا هيچ کس کنيزک ترک به معتمدی به خانه من نفرستد از برای آن می: يوسف گفت

  . ست که اين مرد درجه بلند داراستبوعثمان چون اين بشنيد در پای شيخ افتاد و دان

از ابراهيم . نقل است که در چشم يوسف بن الحسين سرخی بود ظاهر، و فتوری از غايت بی خوابی

  عبادت او چگونه است؟ : خواص پرسيدندآه

  . نه رکوع کند و نه سجود. چون از نماز خفتن فارغ شودتا روز برپای باشد:  گفت

  وز ايستادن چه عبادت باشد؟ تا ر: پس از يوسف پرسيدندآه 

همچنين ايستاده باشم، امکان . خواهم که نماز شب گزارم گزارم اما می نماز فريضه به آسانی می: گفت

دارد تا وقت  آن نبود که تکبير توانم کرد، از عظمت او، ناگاه چيزی به من درآيد و مرا همچنان می

  . چون صبح برآيد فريضه گزارم. صبح

تی به جنيد نامه ای نوشت که خدای تو را طعم نفس تو مچشاناد که اگر اين طعم نقل است که وق

  . بچشاند، پس از اين هيچ نبينی

اگر . دارد هر امتی را صفوت است که ايشان وديعت خدای اند که ايشان  را از خلق  پنهان می: و گفت

  . ايشان در اين امت هستند صوفيان اند

  . ودکان است و در معاشرت اضداد و در رفيقی زنانآفت صوفيان در صحبت ک: و گفت

پس ايشان شرم دارند از نظر حق که از مهابت . بيند قومی اند که دانند که خدای ايشان را می: و گفت

چيزی کنند، جز از آن وی، و هرکه به حقيقت ذکر خدای ياد کند ذکر غير فراموش کند در ياد کرد او؛ 

 در ذکر حق همه چيز بدو نگاه دارند از بهر آنکه خدای او را عوض و هرکه فراموش کند ذکر اشياء

  . بود از همه چيز

اشارت خلق بر قدر يافت خلق است و يافت خلق بر قدر شناخت خلق است و شناخت خلق بر : و گفت

  . قد رمحبت خلق است وهيچ حال نيست به نزديک خدای تعالی دوست تر از محبت بنده خدای را

هرکه خدای را دوست تر دارد خواری وذل او سخت تر بود و شفقت او و : گفت. ز محبتا: و پرسيدند

  . نصيحت او خلق خدای را بيشتر بود

  . عالمت شناخت انس آن است که دور باشد از هرچه قاطع او آيد از ذکر دوست: و گفت

  . تنهايی دوست دارد و نهان داشتن طاعت. عالمت صادق دو چيز است: و گفت
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. توحيد خاص آن است که در سر و دل در توحيد چنان پندارد که پيش حضرت او ايستاده است: و گفت

در احکام و قدرت او؛ در درياهای توحيد او؛ و از خويشتن فانی شده و او را . رود تدبير او بر او می

  . اکنون که هست همچنان است که پيش از اين بود، در جريان حکم او. خبر نه

زيرا که تشنگی . در بحر تجريد افتاد هر روز تشنه تر بود و هرگز سيراب نگرددهرکه : و گفت

  . حقيقت دارد و آن جز به حق ساکن نگردد

عزيزترين چيزی در دنيا اخالص است که هرچند جهد کنم تا ريا از دل خويش بيرون کنم به : و گفت

  . لونی ديگر از دل من برويد

  . معاصی دوست تر از آن دارم که با ذره ای تصنع بينماگر خدای را بينم با جمله : و گفت

  . از عالمت زهد آن است که طلب مقصود نکند تا وقتی که موجود خود را مفقود نگرداند: و گفت

  . غايت عبوديت آن است که بنده او باشی در همه چيزی: و گفت

  . هرکه بشناخت او را به فکر، عبادت کرد او را به دل: و گفت

  . ليلترين مردمان طماع است، چنانکه شريفترين ايشان درويش صادق بودذ: و گفت

دانی که نصيحت کردم خلق را قوال؛ و نصيحت کردم  بارخدايا تو می: و چون وفاتش نزديک آمد، گفت

  . نفس را فعال و خيانت نفس من به نصيحت خلق خويش بخش

به چه سبب؟ : گفتند. بيامرزيد: کرد؟ گفتخدای با تو چه : گفتند. وبعد از وفات او را بخواب ديدند

  . رحمةاهللا عليه. به برکت آنکه هرگز هزل را با جد نياميختم: گفت

  

  ذکر ابوحفص حداد قدس اهللا روحه العزيز

ابوحفص : آن قدوه رجال، آن نقطه کمال، آن عابد صادق، آن زاهد عاشق، آن سلطان اوتاد، قطب عالم

شايخ بود علی االطالق، خليفه حق بود به استحقاق، و او از محتشمان اين حداد، رحمةاهللا عليه، پادشاه م

طايفه بود، و کسی به بزرگی او نبود در وقت وی، ور در رياضت و کرامت و مروت و فتوت بی 

و پير بوعثمان . نظير بود و در کشف و بيان يگانه و معلم و ملقن او بی واسطه خدای بود، عزوجل

 از کرمان به زيارت او آمدو در صحبت او به بغداد به زيارت مشايخ، و ابتدای حيری بود و شاه شجاع

در شارستان نشابور جهودی : او آن بود که بر کنيزکی عاشق بود، چنانکه قرار نداشت، او را گفتند

  . جادوگر است، تدبير کار تو او کند

د کرد و هيچ طاعت و عمل تو را چهل روز نماز نباي: او گفت. ابوحفص پيش او رفت و حال بگفت

نيکو نبايد کرد و نام خدای بر زبان نشايد راند و نيت نيکو نبايد کرد، تا من حيلت کنم و تو را به سحر 
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  . به مقصود رسانم

بی : جهود گفت. بعد از آن جهود آن طلسم بکرد و مراد حاصل نشد. بوحفص چهل روز چنان کرد

  . نه مرا يقين است که اين مقصود حاصل شدیشک از تو خيری در وجود آمده است و اگر 

آمدم سنگی از راه به پای باز کناره افگندم تا  من هيچ چيزی نکردم اال در راه که می: بوحفص گفت

  . کسی بر او نيفتد

ميازار خداوندی را که تو چهل روز فرمان او ضايع کنی و او از کرم اين مقدار رنج تو : جهود گفت

  . ضايع نکرد

 اين سخن در دل ابوحفص پديد آمد و چندان قوت کرد که بو حفص به دست جهود توبه کرد و آتشی از

کرد و شب به  داشت و هر روز يک دينار کسب می کرد و واقعه خود نهان می همان آهنگری می

 و نماز خفتن دريوزه کردی و - چنانکه ندانستندی -درويشان دادی و در کليددان بيوه زنان انداختی 

وقت بودی که در حوضی که تره شستندی بقايای آن برچيدی و نان خورش ساختی .  بدان گشادیروزه

اعوذ باهللا من : خواند اين آيت می. گذشت مدتی بدين روزگار گذاشتی يك روز نابينائی در بازا ر می

 بدين آيت دلش* و بدالهم من اهللا ما لم يکونوا يحتسبون* بسم اهللا الرحمن الرحيم * الشيطان الرجيم 

به جای انبر، دست در کوره کرد و آهن تفسيده . مشغول شد و چيزی بر وی در آمد و بيخود گذشت

. گردانيد  که می-شاگردان پتک بزدند، نگاه کردند، آهن در دست او ديدند . بيرون کرد و بر سندان نهاد

  اين چه حال است؟ ! ای استاد: گفتند

  ! او بانگ بر شاگردان زد که بزنيد

  برکجا بزنيم؟ چون آهن پاک شد؟ ! ای استاد: گفتند

چون پاک شد برکجا : آهن تافته در دست خود ديد و اين سخن بشنيد که. پس بوحفص به خود بازآمد

  زنيم؟

ما چندين گاه خواستيم به تکلف که اين کار رها : نعره بزد و آهن بيفگند و دکان را به غارت داد و گفت

داشتم  ه که اين حديث حمله آورد و ما را از ما بستد و اگر چه من دست از کار میکنيم و نکرديم تا آنگا

  . تا کار دست از من نداشت فايده نبود

  . پس روی به رياضت سخت نهاد و عزلت و مراقبت پيش گرفت

 آخر چرا نيايی تاا ستماع احاديث: گفتند. کردند چنانکه نقل است که در همسايگی او احاديث استماع می

  کنی؟ 

  سماع ديگر حديث چون کنم؟ . توانم داد خواهم  داد يک حديث بدهم، نمی من سی سال است تا می: گفت
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  آن حديث کدام است؟ : گفتند

از . رسول صلی اهللا عليه و آله وسلم من حسن اسالم المرء ترکه ما ال يعنيه: فرمايد آنکه می: گفت

  .  به کارش نيايدنيکويی اسالم مرد آن است که ترک کند چيزی که

آهويی از کوه بيامد و . وقت ايشان خوش گشت. نقل است که با ياران به صحرا رفته بود و سخن گفت

شيخ به حال خود . آهو برفت. کرد زد و فرياد می ابوحفص تپانچه بر روی خود می. سر برکنار  نهاد

  اين چه بود؟ : اصحاب پرسيدندآه. بازآمد

ر خاطرم آمد که کاشکی گوسفندی بودی تا بريان کردمانی و ياران چون وقت ما خوش شد د: گفت

  . چون در خاطرم بگذشت آهويی بيامد. امشب پراکنده نشدندی

  کسی را با حق چنين حالی بود فرياد کردن و تپانچه زدن چه معنی دارد؟ ! يا شيخ: مريدان گفتند

اگر خدای تعالی به فرعون نيکی . دن استدانيد که مراد در کنار نهادن از در بيرون کر نمی: شيخ گفت

  . خواستی بر مراد او نيل را روان نکردی

نقل است که هر وقت در خشم شدی سخن در خلق  نيکو گفتی تا خشم او ساکن شدی، آنگه به سخن 

  . ديگر شدی

  تو را چه بوده است؟ : گفت. يکی را ديد متحير و گريان. گذشت نقل است که يک روز می

  . داشتم، گم شده است و جز آن هيچ نداشتمخری : گفت

  . در حال خر پديد آمد. به عزت تو که گام برندارم تا خر بدو باز نرسد: شيخ توقف کرد و گفت

يکی برداشتم . مويزی چند ديدم پيش او نهاده. رفتم روزی در پيش ابوحفص می: ابوعثمان حيری گويد

  مويز من بخوردی از چه وجه؟!ائنای خ: حلق مرا بگرفت و گفت. و در دهان نهادم

  . من از دل تو دانم و بر تو اعتماد دارم و نيز دانستم که هرچه داری ايثار کنی: گفتم

 که -به پاکی حق . من بر دل خويش اعتماد ندارم، تو بر دل من چون اعتماد داری!ای جاهل: گفت

 کسی درون خويش نداند، -مد دانم که از من چه خواهد آ زيم و نمی عمری است تا برهراس او می

  . ديگری درون او چه داند

و هم ابوعثمان گويد که با ابوحفص به خانه ابوبکر حليفه بودم و جمعی اصحاب آنجا بودند، از 

  . کاشکی حاضر بودی: گفتم. کردند درويشی ياد می

  . اگر کاغذی بودی رقعه ای نوشتمی تا بيامدی: شيخ گفت

  . اينجا کاغذ هست: گفتم

اگر مرده باشد و کاغذ وارث را شده باشد نشايد بر اين کاغذ . خداوند خانه به بازار رفته است: فتگ
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  . چيزی نوشتن

تو را چه بدين : گفت. مرا چنان روشن شده است که مجلس علم گويم: بوحفص را گفتم: بوعثمان گفت

اگرحق تعالی مرا به عوض تا بدان حد که : شفقت تو بر خلق تا چه حد است؟ گفت: آورده است؟ گفتم

اما چون مجلس گويی . اگر چنين است بسم اهللا: گفت. همه عاصيان در دوزخ کند و عذاب کند روا دارم

اول دل خود را پند ده و تن خود را؛ و ديگر آن که جمع آمدن مردم تو را غره نکند که ايشان ظاهر تو 

  . را مراقبت کنند و حق تعالی باطن تو را

چون مجلس به آخر آمد سايلی برخاست . بوحفص پنهان در گوشه ای بنشست. ت برآمدمپس من بر تخ

يا کذاب انزل من : ابوحفص گفت. در حال پيراهن خود بيرون آوردم و به وی دادم. و پيراهنی خواست

دعوی کردی که شفقت من بر خلق : چه دروغ گفتم؟ گفت: گفتم! فرود آی ای دروغ زن از منبر. المنبر

ز آن است که برخود؛ و به صدقه دادن سبقت کردی تا فضل سابقان تو را باشد؛ خود را بهتر بيش ا

پس تو . اگر دعوی تو راست بودی زمانی درنگ کردی تا فضل سابقان ديگری را باشد. خواستی

  . کذابی ونه  منبر  جای کذابان است

چون بهوش .  بيفتاد و بيهوش شداو در حال. جهودی پيش آمد. رفت نقل است که يک روز در بازار می

ترسيدم . مردی را ديدم لباس عدل پوشيده و خود را ديدم لباس فضل پوشيده: گفت. آمد از او پرسيدند

که نبايد که لباس فضل از سر من برکشند و در آن جهود پوشند، و لباس عدل از وی برکشند و در من 

  . پوشند

سبحان اهللا آن چه سوز و . ديدم که در من نگريست  میسی سال چنان بودم که حق را خشمگين: و گفت

  . بيم بوده باشد او را در آن حال

چون به بغداد رسيد مريدان . دانست نقل است که ابوحفص را عزم حج افتاد و او عامی بود و تازی نمی

پس . داندشيئی عظيم باشد که شيخ الشيوخ خراسان راترجمانی بايد تا زبان ايشان را ب: با هم گفتندآه

در حال تازی گفتن آغاز . انديشند جنيد مريدان را به استقبال فرستاد و شيخ بدانست که اصحابنا چه می

 چنانکه اهل بغداد در فصاحت او عجب ماندند و جماعتی از اکابر پيش او جمع آمدند و از فتوت - کرد 

  . شما گوييد. عبارت شما را است: بوحفص گفت. پرسيدند

وت نزديک من آن است که فتوت از خود نبينی و آنچه کرده باشی آن را به خود نسبت فت: جنيد گفت

  . ندهی که اين من کرده ام

  . اما فتوت نزديک من انصاف دادن و انصاف ناطلبيدن است. نيکوست آنچه گفتی: بوحفص گفت

  . افضل در عمل آريد اصحابنا:جنيد گفت
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  . اين به سخن راست نيايد: بوحفص گفت

برخيزيد ای اصحابنا که زيادت آورد بوحفص برآدم و ذريت او در :  چون اين بشنيد گفتجنيد

  . گويد يعنی خطی گرد اوالد آدم بکشيد در جوانمردی، اگر جوانمردی اين است که او می. جوانمردی

و بوحفص اصحاب خويش را عظيم به هيبت و ادب داشتی و هيچ مريد را زهره نبودی که در پيش او 

. تی و چشم بر روی او نيارستی انداخت و پيش او همه برپای بودندی و بی امر او ننشستندیبنشس

  . بوحفص سلطان وار نشسته بودی

  . اصحاب را ادب سالطين آموخته ای: جنيد گفت

  . بينی اما از عنوان دليل توان ساخت که در نامه چيست تو عنوان نامه بيش نمی: بوحفص گفت

  .  زيره با و حلوا فرمای تا بسازندديگی: پس ابوحفص گفت

. برد بر سر حمالی نهيد تا می: چون بياورد ابوحفص گفت. جنيد اشارت کرد به مريدی تا بسازد

  . چندانکه خسته گردد آنجا بر در هر خانه ای که رسيده باشد آواز دهد، و هرکه بيرون آيد به وی دهد

پيری خداوند . بنهاد بر در خانه ای و آواز داد. درفت تا خسته شدو طاقت نمان حمال چنان کرد و می

  . اگر زيره و با حلوا آورده ای، تا دربگشاييم: گفت. خانه بود

  . درآر: دربگشاد و گفت. آری: گفت

از پير پرسيدم که اين چه حال است و تو چه دانستی که ما زيره با و حلوا . عجب داشتم: حمال گفت

  آورده ايم؟

دانم که . طلبند  اين بر خاطرم بگذشت که مدتی است فرزندان من از من اين میدوش در مناجات: گفت

  . بر زمين نيفتاده باشد

از آنکه او .  جنيد چند بار در وی نگرست-  سخت با ادب -نقل است که مريدی بود در خدمت بوحفص 

  چند سال است تا در خدمت شماست؟ : خوش آمدش پرسيد آه 

  . ده سال است: ابوحفص گفت

  . ادبی تمام دارد و فری عجب و شايسته جوانی است: گفت

آری، هفده هزار دينار در راه ما باخته است و هفده هزار ديگر وام کرده ام و در : ابوحفص گفت

  . ام، هنوز زهره آن ندارد که از ما سخنی پرسد باخته

. زده روز هيچ نخورده بودمابوتراب را ديدم در باديه و من شان: گفت. پس ابوحفص روی به باديه نهاد

تو را چه نشانده است اينجا؟ : ابوتراب گفت. به فکری فرورفتم. بر کنار حوضی رفتم تا آب خورم

يعنی اگر . کنم تا غلبه کدام را بود تا يار آن ديگر باشم که غالب باشد ميان علم و يقين انتظار می: گفتم
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  . مغلبه علم را بود آب خورم و اگر يقين را بود برو

  . کار تو بزرگ شود: بوتراب گفت

خواست که در حق ايشان انعامی . پس چون به مکه رسيد جماعتی مسکين را ديد مضطر و فرومانده

به عزت او که اگر : حالتی بر وی ظاهر شد، دست فرو کرد و سنگی برداشت و گفت. گرم گشت. کند

  . چيزی به من ندهی جمله قناديل مسجد بشکنم

در حال يکی بيامد و صره ای زر بياورد و بدو داد تا بر درويشان خرج . ر طواف آمداين بگفت و د

راه آورد ! ای شيخ: جنيد گفت. چون حج بگزارد و به بغداد آمد اصحاب جنيد از او استقبال کردند. کرد

  ما را چه آورده ای؟ 

رد؟ اينم فتوح بود که توانست ک بايست زندگانی نمی مگر يکی از اصحاب ما چنانکه می: بوحفص گفت

گفتم اگر از برادری ترک ادبی بينيد آن را عذری از خود برانگيزيد و بی او آن عذر را از خود 

اگر بدان عذر غبار برنخيزد و حق به دست تو بود عذر بهتر برانگيزد و بی او عذری ديگر . بخواهيد

اگر بعد از آن غبار .  چهل باراگر بدين همه غبار برنخيزد عذری ديگر انگيز تا. از خود بخواه

برنخيزد و حق به جانب تو باشد و آن چهل عذر در مقابله آن جرم نيفتد بنشين و با خود بگوی که زهی 

برادری برای !زهی ناجوانمرد جافی که تويی! زهی خودرای بی ادب! زهی گران و تاريك! گاو نفس

من دستم از تو . ن بر سر کار خودیجرمی چهل عذر از تو خواست و تو يکی نپذيرفتی و همچنا

  . کن چنانکه خواهی می. تو دانی. شستم

  . يعنی اين قوت که را تواند بود. جنيد چون اين بشنيد تعجب کرد

. نقل است که شبلی چهار ماه بوحفص را مهمان کرد و هرروز چند لون طعام و چند گونه حلوا آوردی

  . وقتی به نشابور آيی ميزبانی و جوانمردی به تو آموزماگر !يا شبلی: آخر چون به وداع او رفت گفت

  چه کردمی؟ ! يا اباحفص: گفت

مهمان را چنان بايد داشت که خود را به آمدن مهمانی . تکلف کردی و متکلف جوانمرد نبود: گفت

گرانی نيايدت و به رفتن شادی نبودت و چون تکلف کنی آمدن او بر تو گران بود و رفتن آسان و هرکه 

  . را با مهمان حال اين بود ناجوانمردی بود

بو حفص شبانه چهل و يک . پس چون شبلی به نشابور آمد پيش ابوحفص فرود آمد و چهل تن بودند

  . نه، گفته بودی که تکلف نبايد کرد: شبلی گفت. چراغ برگرفت

  . برخيز و بنشان: بوحفص گفت

  اين چه حال است؟ !يا شيخ: پس گفت.  نشاندشبلی برخاست و هرچند جهد کرد يک چراغ بيش نتوانست
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 الجرم به نام هريکی چراغی - که مهمان فرستاده حق بود -شما چهل تن بوديت فرستاده حق : گفت

آن چهل که برای خدای بود نتوانستی نشاند اما آن يکی که از . گرفتم برای خدای و يکی برای خود

. برای من کردی و من اينچه کردم برای خدای کردمتو هرچه در بغداد کردی . برای من بود نشاندی

  . الجرم آن تکلف باشد و اين نه

هرکه افعال و احوال خود به هروقتی نسنجد به ميزان کتاب و : بوحفص گفت: بوعلی ثقفی گويدآه

  . سنت و خواطر خود را متهم ندارد او را از جمله مردان مشمر

  ولی را خاموشی به يا سخن؟ : پرسيدندآه 

و خاموش اگر . اگر سخنگوی آفت سخن داند هرچند تواند خاموش باشد، اگر چه به عمر نوح بود: فتگ

  . راحت خاموشی بداند از خدای در خواهد تا دو چند عمر نوح دهدش تا سخن نگويد

  چرا دنيا را دشمن داری؟ : گفتند

  . اندازد از آنکه سرايی است که هر ساعت بنده را در گناهی ديگر می: گفت

  . اگر دنيا بد است تو به نيک است و توبه هم در دنيا حاصل شود: گفتند

  . يقينم و در يقين تو نه به شک و بر خطريم. آيد اما به گناهی که در دنيا کرده می. چنين است: گفت

  عبوديت چيست؟ : گفتند

  . ه اندآنکه ترک هرچه توراست بگويی، و مالزم باشی چيزی را که تو را بدان فرمود: گفت

  درويشی چيست؟ : گفتند

  . به حضرت خدای شکستگی عرضه کردن: گفت

  نشان دوستان چيست؟ : گفتند

يعنی چنان مجرد از دنيا بيرون رود که از وی چيزی . آنکه روزی که بميرد دوستان شاد شوند: گفت

  . نماند که آن خالف دعوی او بود در تجريد

  ولی کيست؟ : گفتند

  . ت کرامات داده باشند و او را ازآن غايب گردانيدهآنکه او را قو: گفت

  عاقل کيست؟: گفتند

  . آنکه از نفس خويش اخالص طلبد: گفت

  بخل چيست؟ : گفتند

  . آنکه ايثار ترک کند د روقتيکه بدان محتاج بود: گفت

  . ايثار آن است که مقدم داری نصيب برادران بر نصيب خود در کارهای دنيا و آخرت: و گفت
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کرم انداختن دنيا است برای کسی که بدان محتاج است و روی آوردن است بر خدای به سبب : فتو گ

  . نيازی که تو را است به حق

نيکوترين وسيلتی که بنده بدو تقرب کند به خدای دوام فقر است به همه حالها و مالزم گرفتن : و گفت

  . سنت در همه فعلها و طلب قوت حالل

تهم ندارد در همه وقتها و همه حالتها و مخالفت خود نکند مغرور بود و هرکه هرکه خود را م: و گفت

  . به عين رضا بخود نگرست هالک شد

  . خوف چراغ دل بود و آنچه در دل بود از خير و شر بدان چراغ توان ديد: و گفت

  . کسی را نرسد که دعوی فراست کند ولکن از فراست ديگران ببايد ترسيد: و گفت

رکه بدهد و بستاند او مردی است، و هرکه بدهد و نستاند او نيم مردی است؛ و هرکه ندهد و ه: و گفت

  . بستاند او مگسی است، نه کسی است در وی هيچ خير نيست

هرکه از خدای بستاند وبدهد به خدای، او : گفت. معنی اين سخن از او پرسيدند: بوعثمان حيری گفت

بيند در آنچه کند؛ و هرکه بدهد و نستاند او نيم مردی  ود را نمیمردی است، زيرا که او دراين حال خ

بيند در آنچه کند که ناستدن فضلی است؛ و هرکه ندهد و بستاند او هيچ کسی  است زيرا که خود را می

  . است، زيرا که گمان او چنان است که دهنده و ستاننده اوست نه خدای

  . دارد که از هالکان نباشد بر خويشتن اميد میبيند  هرکه در همه حال فضل خدای می: و گفت

  . مبادا که عبادت خدای تو را پشتی بود تا معبود معبود بود: و گفت

  . فاضلترين چيزی اهل اعمال را مراقبت خويش است با خدای: و گفت

  . چه نيکوست استغنا به خدای و چه زشت است استغنا با نام: و گفت

ذوق چشيد بيهوش شد به صفتی که بهوش نتواند آمد مگر در وقت هرکه جرعه ای از شراب : و گفت

  . لقا و مشاهده

  . حال مفارقت نکند از عالم و مفارقت نکند با قبول: و گفت

دهند از وصول و از قرب  مقامات عالی و مرا همه آرزوی آن است که داللت  خلق خبر می: و گفت

  . لحظه بودکنند مرا به راهی که آن ره حق بود و اگرهمه يک 

عبادات در ظاهر سرور است و در حقيقت غرور از آنکه مقدور سبقت گرفته است و اصل آن : و گفت

  . است که کس به فعل خود شاد نشود مگر مغروری

  . معاصی بريد کفر است چنانکه زهر بر يد مرگ است: و گفت

ز معاصی اجتناب ننمايد و از هرکه داند که او را برخواهند انگيخت و حسابش خواهند کرد و ا: و گفت
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  . دهد که من ايمان ندارم به بعث و حساب مخالفات روی نگرداند يقين است که از سر خود خبر می

هرکه دوست دارد که دل او متواضع شود گو در صحبت صالحان باش و خدمت ايشان را : و گفت

  . مالزم

  . روشنی تنها به خدمت او است و روشنی جانها به استقامت: و گفت

  . تقوی در حالل محض است و بس: و گفت

  . تصوف همه ادب است: و گفت

  . بنده در توبه بر هيچ کار نيست زيرا که توبه آن است که بدو آيد نه آنکه از او آيد: و گفت

  . راموش کنندهر عمل که شايسته بود آن را برند و بر تو ف: و گفت

نابينا آن است که خدای را به اشياء بيند و نبيند اشياء را به خدا و بينا آن است که از خدای بود : و گفت

  . نظر او به مکونات

الزم يک در باش تا همه درها برتو گشايند و ! يا اخی: گفت. نقل است که يکی از او وصيت خواست

  . ن نهندالزم يک سيد باش تا همه سادات تو را گرد

نديدم که هرگز با غفلت و انبساط خدای را . بيست و دو سال با ابوحفص صحبت داشتم: محمش گفت

ياد کرد که چون خدای را ياد کردی برسبيل حضور و تعظيم و حرمت ياد کردی و در آن حال متغير 

  . چنانکه حاضران آن را بديدندی. شدی

  .  بايد بود به همه حال در تقصيرهای خويشدر وقت نزع که شکسته دل: و سخن اوست که گفت

بر چه روی بخدا آورده گفت فقير آه روی به غنی آرد به چه آرد اال به فقر و : از او پرسيدندآه 

  . فروماندگی

 . رحمةاهللا عليه. و وصيت عبداهللا سلمی آن بود که چون وفات کنم سر من بر پای ابوحفص نهيد

 

  العزيزذکر حمدون قصار قدس اهللا روحه 

دون                            رار حم اب ذوق آن شيخ اصحاب شوق آن موزون اب ر ارب شانۀ مالمت آن پي آن يگانه قيامت آن ن

م حديث درجه                       ه و عل وی و در فق ورع و تق ود ب ود و موصوف ب شايخ ب قصار رحمةاهللا عليه از کبار م

کالمی  عالی داشت و در عيوب نفس ديدن صاحب نظری عجب بود و مجاهده و معامله بغايت داشت و           

ود و بمالمت           در دل  ارک ب داهللا مب ر عب ود و پي وتراب ب د ب ها مؤثر و عالی و مذهب ثوری داشت و مري

د و صاحب مذهب                   شر شد و در طريقت مجته شابور از او منت ان در ني ود و مذهب مالمتي تال ب خلق مب

ان        ر     است وجمعی از اين طايفه بدو تولی کنند و ايشان را قصاريان گويند و در تقوی چن ه شبی ب ود ک  ب
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شاند وگفت                   رد چراغ بن ات ک ن چرغ        : بالين دوستی بود در حالت نزع چون آن دوست وف ن ساعت اي اي

  . وارث راست ما را روا نباشد سوختن آن

تم          روزی در جويبار حير به نشابور می      : و گفت  د گف يش آم ام پ وح ن رفتم عياری بود به فتوت معروف ن

مردی من آن    جوان : مردی من يا جوانمردی تو گفتم هر دو گفت جوان: يا نوح جوان مردی چيست گفت  

ق در آن                                   ا صوفی شوم و از شرم خل رم ت ع گي ع درپوشم و معاملت مرق نم و مرق رون ک ا بي است که قب

و                      جامه از معصيت پرهيز کنم و جوان       ه ت ق ب ق و خل مردی تو آن است که مرقع بيرون کنی تا تو به خل

ن                          فريفته نگردد پس جوانمردی من        ر اسرار و اي و حفظ حقيقت ب ار و آن ت ر اظه ود ب  حفظ شريعت ب

  . اصلی عظيم است

ه                     د ک د و وی را گفتن شابور بيامدن ابر ن ه و اک نقلست که چون کار او عالی شد و کلمات او منتشر شد ايم

که  از آن: مرا سخن گفتن روا نيست گفتند چرا گفت : که سخن تو فايده دلها بود گفت      : ترا سخن بايد گفت   

ؤثر               دل من هنوز در دنيا و جاه بسته است سخن من فايده ندهد و در دلها اثر نکند و سختی که در دلها م

سلم           تن آنکس را م نبود گفتن آن بر علم استهزاء کردن بود و بر شريعت استخفاف کردن بود و سخن گف

  . بود که به خاموشی او دين باطل شود و چون بگويد خلل برخيزد

دارد و  هيچکس را که در علم سخن گويد چون همان سخن را کسی ديگر گويد و نيابت مینشايد  : وگفت

ود                         روا نبود که سخن گويد تا نه       ا او را صالحيت آن ب تن ت روی سخن گف ه فرضی واجب است ب د ک بين

آنکه هر سخنی که گفته باشد هرگزش حاجت نباشد بار ديگرگفتن : گفتند نشان صالحيت آن چيست گفت

ت   و دروی  واهم گف ه خ ن چ د از اي ه بع ود ک دبير آن نب ب   : ت ه از غي دان ک ود چن ب ب خن او از غي و س

  . بيند گويد و خود را در ميانه نه آيد می برومی

افع          ا را گفت          پرسيدند که چرا سخن سلف ن ر است دله رای عز اسالم            : ت شان سخن از ب بجهت آنکه اي

ق               گفتند و از جهت نجات نفس و از بهر رضاء حق و م                   می ول خل ا و قب ا از بهر عز نفس و طلب دني

  . گوئيم می

ر                          : و گفت  ا حق در خال معاملت بهت بايد که علم حق تعالی به تو نيکوتر از آن باشد که علم خلق يعنی ب

  . از آن کنی که در مال

  . هر که محقق بود درحال خود از حال خود خبر نتواند داد: و گفت

ود و گفت             فاش مگردان برهيچ کس آنچه      : و گفت  ان ب ز پنه ه      : واجب است که از تو ني هرچه خواهی ک

  . پوشيده بود بر کس آشکارا مکن

و                                : و گفت  ری بت ه از برکات او خي ود ک ه زود ب ر ازو جدائی مجوی ک ه خصلتی بينی از خي در هر ک
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  . رسد

  . کنم صحبت علما و احتمال کردن از جهال من شما را بدو چيز وصيت می: و گفت

ود و نيکی را بس خطری                با صوفيان کنيد که زشتی     صحبت  : و گفت  شان عذرها ب ه نزديک اي ا را ب ه

  . نباشد تا ترا بدان بزرگ دارند تا تو بدان در غلط افتی

ردان                 : و گفت  دن خويش از درجۀ م از پس مان د و ب هر که در سيرتهاء سلف نظر کند تقصير خود بدان

  . بيند

  . رنجی اما رنج که هست در طلب زيادت است به آسانی بیرساند  بسنده است آنچه به تو می: و گفت

  . شکر نعمت آنست که خود را طفيلی بينی: و گفت

  . هر که تواند که کور نبود از ديدن نقصان نفس گو کور مباش: و گفت

  . هر که پندارد که نفس او بهتر است از نفس فرعون کبر آشکار کرده است: و گفت

تال                     هرگاه که مستی را ب    : و گفت  ان بال مب ه بهم د ک ه نباي ی ک ا وی را مالمت نکن ينی که ميخسبد نگر ت

  . گردی

  . مالمت ترک سالمت است: و گفت

يدند از مالمت گفت ان و : و پرس ا طرفی بگويم رجاء مرجي ق ام ق دشوار است و مغل ر خل ن ب راه اي

د                          ا ب ان ت ه مرجي ه باشد ک دان برفت ا چن ی در رج ود يعن ه کس       خوف قدريان صفت مالمت ب ان سبب هم

ی تش م تش   مالم ق مالم ه خل ا از آن جهت هم دريان ت ه ق د ک رده باش لوک ک دان س د و در خوف چن کنن

  . کنند تا او در همه حال نشانۀ تير مالمت بود می

  . من نيکخوئی را ندانم مگر در سخاوت و بدخوئی را نشناسم اال در بخل: و گفت

  . هرکه خود را ملکی داند بخيل بود: و گفت

  . حال فقير در تواضع بود چون به فقر خويش تکبر کند بر جمله اغنيا در تکبر زيادت آيد: و گفت

  . تواضع آن باشد که کس را به خود محتاج نه بينی نه در اين جهان ونه در آن جهان: و گفت

رات             : و گفت  ه خي رد جمل ه تواضع ترک ک اه ک ود هرگ منصب حق فقير را چندان بود که او متواضع ب

  . رک کردت

ن طريق               : و گفت  ان را از اي شتر زيرک ان بي ميراث زيرکی و عجب است و از آنست که مشايخ و بزرگ

  . اند دور داشته

  . اصل همه دردها بسيار خوردن است و آفت دين بسيار خوردن: و گفت

  . تهر که را مشغول گرداند به طلب دنيا از آخرت ذليل و خوار گشت يا در دنيا يا در آخر: و گفت
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  . خواردار دنيا را تا بزرگ نمائی در چشم اهل دنيا و دنيا دار: و گفت

  . حمدون مرا وصيت کرد که تا توانی از بهر دنيا خشم مگير: و عبداهللا مبارک گفت

  . آنکه نپرستد و دوست ندارد که او را پرستند: پرسيدند که بنده کيست گفت

ه         : و گفتند زهد چيست گفت     د آنست ک ر باشی از                  نزديک من زه و است ساکن دل ت  بدانچه در دست ت

  . آنچه در ضمان خداوند است

د نباشی ا                         داری نومي پرسيدند از توکل گفت توکل آنست که اگر ده هزار درم ترا وام بود چشم بر هيچ ن

  . زحق تعالی بگزاردن آن

  . توکل دست بخدای زدن است: و گفت

  . ری بهتر از آنکه به حيله تدبير مشغول شویاگر توانی که کار خود به خدای بازگذا: و گفت

  . جزع نکند در مصيبت مگر کسی که خدای را متهم داشته بود: و گفت

ؤمنی را بکشد          : و گفت  ؤمنی م ز يکی آنکه م ه سه چي ابليس و ياران او بهيچ چيز چنان شاد نشود که ب

  . ودوم آنکه بر کفر بميرد سوم از دلی که در وی بيم درويشی بود

دا تعب ارک گف ت  : هللا مب ن گف دان را وصيتی ک د فرزن د او را گفتن ار ش دون بيم شان از  : حم ر اي ن ب م

  . ترسم که از درويشی توانگری بيش می

  . در حال نزع که مرا در ميان زنان مگذار رحمةاهللا عليه: و عبداهللا را گفت

  

  ذکر منصور عمار قدس اهللا روحه العزيز

وی آن نگين خاتم هدايت آن امين عالم واليت آن مشهور اسرار منصور آن سابق راه معنی آن ناقد نقد تق

عمار رحمةاهللا عليه از کبار مشايخ بود و درموعظه کلماتی عالی داشت چنانکه در وعظ کسی نيکوتر                   

ام و بعضی               : ازو سخن نگفت   و بيانی شافی داشت و در انواع علوم کامل بود و درمعاملت و معرفت تم

ود و                متصوفه در کار او      ول اهل خراسان و از مرو ب ود و مقب ان ب مبالغت کنند و او از اصحاب عراقي

  . گويند که از پوشنگ بود و در بصره مقيم شد

سبب توبه او آن بود که در راه کاغذی يافت بسم اهللا الرحمن الرحيم بر وی نوشته بود برداشت و جائی            

ه حرمتی            ه ب د ک شاده        نيافت که آنرا بنهادی بخورد بخواب دي و گ ر ت ه را درحکمت ب ه داشتی آن رقع ک

  . کرديم پس مدتی رياضت کشيد و مجلس آغاز کرد

ل مجلس خرد غالم در راه          ه نق نقلست که جوانی به مجلس فساد مشغول بود چهار درم به غالمی داد ک

ا چه می           : به مجلس منصور عمار برگذشت گفت       نم ت شی           ساعتی توقف ک رای دروي د منصور از ب گوي
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ن      : کيست که چهار درم بدهد تا چهار دعا کنم او را غالم گفت              : خواست گفت   میچيزی   ر از اي هيچ بهت

ا      : نيست که اين چهار درم بدو دهم تا آن دعا مرا کند پس آن چهار درم بداد منصور گفت                   ون چه دع اکن

د سوم آنکه                     : خواهی گفت     می ه ده را توب الی خواجه م ردم و دوم آنکه حق تع عوض  اول آنکه آزاد گ

ا                             ار دع د منصور عم سيان رحمت کن و و مجل ر ت چهار درم باز دهد چهارم آنکه بر من و برخواجه و ب

ودی و چه آوردی گفت        : کرد غالم باز خانه رفت خواجه گفت       ودم و           : کجا ب ار ب ه مجلس منصور عم ب

ر : خواجه گفت  : کدام دعاست غالم حال باز گفت : چهار دعا خريدم بدان چهار درم خواجه گفت     ا آزاد ت

اقی                           ار درم چهارصد درم بخشيدم ب ه عوض چه کردم و توبه کردم خدای را که هرگز خمر نخورم و ب

آنچه بدست تو : آن چهارم به من تعلق ندارد آنچه بدست من بود کردم شبانه به خواب ديد که هاتفی گفت          

و غالم و بر منصور بود بالئيمی خويش کردی آنچه حواله بماست به کريمی خويش ما نيز کرديم بر تو            

  . و مجلسيان رحمت کرديم

  يکی رقعه بوی داد اين بيت بود بر آن نوشته: گفت نقلست که روزی مجلس می

التقی   اس ب امر الن ی ي ر تق  و غي

  

ريض    و م اس و ه داوی الن ب ي  طبي

  

د و او از                             ه عالج ديگران کن ين طبيبی است ک د همچن يعنی کسی که متقی نيست و خلق را تقوی فرماي

مه بيمارتر بود منصور جواب داد که ای مرد تو به قول من عمل کن که قول و علم من ترا سود دارد                        ه

  . و تقصير من در عمل ترا زيان ندارد

ر من رفت از آن            شبی بيرون آمدم به در خانۀ رسيدم يکی مناجات می         : و گفت  اه ب ن گن دايا اي کرد که خ

ادم  نبود تا فرمان ترا خالف کنم بلکه از نفس من       بود که راه من بزد و ابليس مدد کرد الجرم در گناه افت

ه                 ردم اعوذ بالّل نيدم آغاز ک ن ش ذارد چون اي اگر تو دستم نگيری که گيرد و اگر تو در نگذاری که درگ

ون               رهم و يفعل من الشيطان الرجيم وقودها الناس والحجارة عليها ماليکة غالظ شداد اليعصون الّله ما ام

ا     آوازی شنودم بامداد بدر آن خانه می      ما يؤمرون پس     گذشتم خروشی شنيدم گفتم چه حالست پيرزنی آنج

زد و جان                            : بود گفت  ره ب د نع ر خواندن ه در کوی آيتی ب فرزندم دوش از بيم حق تعالی به مرده است ک

  . من خواندم و من کشتم او را: بداد منصور گفت

م در جواب آن گفت    ازتو سئوالی ک  : نقلست که هرون الرشيد او را گفت       بگوی  : نم و سه روز مهلت ده

ق کيست و جاهل          عالم: گفت رين خل م از راه           ت د پس ه رون آم ق کيست منصور برخاست و بي رين خل ت

ت الم : بازگشت گف نو ع واب ش ؤمنين ج ا اميرالم ل  ي ناک است و جاه ع ترس ق مطي رين خل ق  ت رين خل ت

  . عاصی ايمن است
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ت ه دل عارف : و گف دائی ک ست آن خ ل   پاک دان را موضع توک د و دل زاه ود گرداني ر خ ل ذک ان را مح

ع         ن طم ا را وط ل دني ت و دل اه ای قناع شان را ج ا و دل دروي ع رض وکالن را منب د و دل مت گرداني

  . گردانيد

ه : و گفت  ه حکم ظاهر              مردمان بر دو گون رين است ب ن درجۀ بزرگت ه خدای و اي دان ب د يکی نيازمن ان

ق                 قارش نباشد از آنکه می    شريعت و يکی آنکه ديد افت      رد در ازل از خل سمت ک داند که حق تعالی آنچه ق

ه حق و در               ن کس در عين افتقارست ب و رزق و اجل و حيوة و سعادت و شقاوت جز آن نباشد پس اي

  . عين استغنا است از غير حق

ان تفضيل و                       : و گفت  ه زب دان ب ان تصديق و در دل زاه ه زب  در دل   حکمت سخن گويد در دل عارفان ب

  . عابدان به زبان توفيق و در دل مريدان به زبان تفکر و در دل عالمان به زبان تذکر

ود و عزلت          : و گفت  شی آرزوی وی ب خنک آنکسی که بامداد آه  برخيزد عبادت حرفت او بود و دروي

ه                         ول توب  و  شهوت او بود و آخرت همت او بود و در مرگ فکرت او بود و توبه کردن عزم او بود و قب

  . رحمت اميد او بود

ه خود عارف: و گفت ا ب سمند ي ر دو ق ان ب ده و  مردم ود شغلش مجاه ه بخود عارف ب ا بحق آنک د ي ان

  . رياضت بود و آنکه به حق عارف بود شغلش عبادت و طلب رضا بود

انی صفت: و گفت ه روح دگان جمل اء بن ا  دله دان دله ه ب دان دل راه يافت روحی ک ا ب د پس چون دني ان

  . رسيد در حجاب شود می

  . نيکوترين لباسی بنده را تواضع و شکستگی است و نيکوترين لباسی عارفان را تقوی است: و گفت

  . هر که مشغول ذکر خلق شد از ذکر حق بازماند: و گفت

  . سالمت نفس در مخالفت اوست و بالء تو در متابعت نفس است: و گفت

  .  بود که در مصايب دين افتدهر که جزع کند در مصايب دنيا زود: و گفت

  . آرزوی دنيا را ترک آرتا از غم راحت يابی و زبان نگاه دار تا از عذر خواستن برهی: و گفت

  . شادی تو به معصيت در آن ساعت که توانی و دست يابی بترست ازمعصيت کردن تو: و گفت

ذور دار        هر جا که رسی سنگی بر آهن ميزن، باشد که سوختۀ در ميان باش             : و گفت  د اگر بسوزد گو مع

  . که بر راه گذر قافله افتاده بودی

رد گفت     : چون منصور وفات کرد ابوالحسن شعرانی او را به خواب ديد گفت            ود  : خدای با تو چه ک فرم

د می              : که منصور عمار توئی گفتم بلی گفت        ه زه ان را ب ه مردم ودی ک و ب ار           ت دان ک فرمودی و خود ب

تم           ين است که می   کردی گفتم خداوندا چن     نمی فرمائی اما هرگز مجلس نگفتم اال که نخست ثناء پاک تو گف
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ه صدقت راست                       ود ک الی فرم ردم حق تع ق را نصيحت ک آنگاه بر پيغمبر تو صلوات فرستادم آنگاه خل

د چنانکه                        ا گوي گفتی پس فرشتگان را فرمود که او را کرسی نهيد در آسمان تا در ميان فرشتگان مرا ثن

  . رحمةاهللا عليه. گفت  ميان آدميان میدر زمين در

  

  ذکر جواب االنطاکی قدس الّله روحه العزيز

د                             اکی احم الم پ د آن مقدس ع د اهل عه آن امام صاحب صدر آن همام قدر آن مبارز جد و جهد آن مجاه

وم        انواع عل ود ب ظاهر  بن عاصم االنطاکی رحمة اهللا عليه از قدماء مشايخ بود و از کبار اولياء و عالم ب

شر                       ود و ب و باطن و مجاهدۀ تمام داشت و عمری دراز يافت و اتباع تابعين را يافته بود مريد محاسبی ب

زی         دی از تي وب خوان وس القل ی او را جاس ليمان دارائ ه و بوس ضيل را يافت ود و ف ده ب ری را دي و س

ديع داشت چنانکه يکی از                       و    فراست او، و او را کلماتی عالی است و اشاراتی لطيف ب ه ت يد ک  او پرس

ا          : چرا گفت : نه گفت : مشتاق خدائی گفت   ود کج بجهت آنکه شوق به غايب بود اما چون غايب حاضر ب

  . شوق بود

مدارج آن سه است مدرجه اول اثبات وحدانيت واحد قهار مدرجه دوم بريده         : گفتند معروف چيست گفت   

ارت               ه عب م يجعل         کردن دل از ماسوی اهللا و مدرجه سوم آنکه هيچکس را ب  کردن آن ره نيست و من ل

  . اهللا نورَافماله من نور

ست گفت د عالمت محبت چي سيار و : گفتن وت او ب ود و خل م ب ود و تفکر اوداي دک ب ادت او ان ه عب آنک

ه           د او ن دو درنگرن دوهگين            خاموشی او پيوسته چون ب شود چون مصيبتی رسد ان د ن د و چون بخوانن بين

  .  شادنگردد و از هيچکس نترسد و بهيچکس اميد نداردنشود و چون صوابی روی بدو نهد

ا   : و گفتند خوف و رجاء چيست و عالمت هر دو کدامست گفت      عالمت خوف گريز است و عالمت رج

ز                      طلب است هر که صاحب رجا است و طلب ندارد او دروغ زن است و هرکه صاحب خوفست و گري

  . ندارد کذابست

ه نجات             کسی را ديدم که ترسناک    ترين مردمان به نجات       راجی: و گفت  تر بود بر نفس خويش که نبايد ک

ه                     تر خلق به هالک کسی را يافتم که ايمن           نيابد و ترسناک   ونس علي ه ي دی ک ر نفس خود آن ندي ود ب ر ب ت

  . السالم چون چنان گمان برد که حق تعالی عتاب نکند چگونه عقوبت روی بوی نهاد

ه شکی است          ترين يقين آنست که چون ب       کم: و گفت  دل رسد دل را پرنور کند و پاک کند از وی هرجا ک

تا از دل شکر و خوف خدای تعالی پديد آيد و يقين معرفت عظمت خدای بود و بر قدر و عظمت خدای        

  . تواند بود و عظمت معرفت عظمت خدای بود
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د و در د            : و گفت  د و    چون با اهل صدق بنشينيد به صدق نشينيد که ايشان جاسوسان دلهاان اء شما رون له

  . بيرون آيند

نشان رجا آنست که چون نيکوئی بدو رسد او را الهام شکر دهند يا اميد تمامی نعمت از خدای                     : و گفت 

  . تعالی بر وی اندر دنيا و تمامی عفو در آخرت

نشان زهد چهار است اعتماد بر حق و بيزاری از خلق و اخالص برای خدای و احتمال ظلم از              : و گفت 

  . کرامت دينجهت 

  . نشان اندکی معرفت بنده به نفس خويش از اندکی حيا بود و اندکی خوف: و گفت

  . تر تر از خدای ترسان هر که بخدای عارف: و گفت

  . چون صالح دلجوئی ياری خواه بروی به نگاه داشت زبان: و گفت

  . ترين فقری آن بود که تو بدان متحمل باشی و بدان راضی نافع: و گفت

ر                  : فتو گ  و را ب د ت اری ده ر خودبينی و ي ا نعمت خدای ب نافعترين عقلی آن بود که ترا شناساگرداند ت

  . شکر آن و برخيزد به خالف هوا

  . ترين اخالص آن بود که دور کند از تو ريا و تصنع و تزين نافع: و گفت

  . دبزرگترين تواضع آن بود که دور کند از تو کبر و خشم را در تو بميران: و گفت

ه         : و گفت  ود ک يش از آن ب و ب ر ت ه ضرر آن ب زيان کارترين معاصی آن بود که طاعت کنی بر جهل ک

  . معصيتی کنی بر جهل

  . هر که اندکی را آسان شمارد و خرد گيرد زود بود که در بسيار افتاد: و گفت

  . يابان غفلتگردند در ب کنند در دريای فکرت و عوام سرگشته و گمراه می خواص غواصی می: و گفت

  . امام جمله عملهای علم است و امام جمله علمها عنايت: و گفت

ه                              : و گفت  د و ب شاهده کن ه امور آخرت م دان جمل ا ب د آرد ت ده پدي الی در دل بن يقين نوريست که حق تع

ه کارهای                        قوت آن نور جمله حجاب     ه جمل ور مطالع دان ن ا ب سوزد ت ها که ميان او و ميان آخرت است ب

  . کند چنانکه گوئی او رامشاهده است آخرت می

ه                            : و گفت  د ب زرگ دارن را ب د و ت اد کنن دان ي را ب ه ت داری ک اخالص آنست که چون عملی کنی دوست ن

  . سبب عمل تو و طلب نکنی ثواب عمل خويش از هيچکس مگر از خدای تعالی اين خالص عمل بود

 تو و هيچکس نيست در آسمان بجز     عمل کن و چنان عمل کن که هيچکس نيست در زمين بجز           : و گفت 

  . او

يش داری در               : و گفت  ه در پ در عمر ک زرگ شمر و اينق اين روزی چند که مانده است اين را غنيمتی ب
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  . صالح گذار تا بيامرزند آنچه از تو بگذشته است

از شب و       : و گفت  دواء دل پنج چيز است همنشينی اهل صالح و خواندن قرآن و تهی داشتن شکم و نم

  . ری کردن در وقت سحرزا

ان حق و                          : و گفت  و و مي ان ت اطن مي ق و عدلی ب ان خل و و مي ان ت عدل دو قسم است عدليست ظاهر مي

  . طريق عدل طريق استقامت است و طريق فضل طريق فضيلت است

  . ها موافق اهل صالحيم در اعمال جوارح و مخالف ايشانيم بهمت: و گفت

  . کنيم والکم و اوالدکم فتنة و ما فتنه زيادت میفرمايد انما ام خداوند می: و گفت

نقلست که شبی سی و اندکس از اصحاب او جمع شدند و سفره بنهادند نان اندک بود شيخ پاره پاره کرد                     

ار                           ه قصد ايث ود هيچ کسب ب ر جای خود ب ا ب ان پاره ه ن د هم از آوردن و چراغ برگرفت چون چراغ ب

  . ده بود رحمةاهللا عليهنخورده بود مريدان را چنين تربيت کر

  

  ذکر عبداهللا خبيق قدس اهللا روحه العزيز

ه و سبيق              ام اهل جندب آن غواص درياء دين و آن درياء در يقين آن قطب مکنت و آن رکن سنت آن ام

الل     ود و درح وکالن ب ان ومت ود و از متورع صوفه ب اد مت اد و عب ه از زه ة اهللا علي ق رحم داهللا خبي عب

ام الغتی تم ه  خوردن مب ود و بانطاکي وفی ب ود و در اصل ک ته ب باط صحبت داش ا يوسف اس  داشت و ب

نشستی و مذهب سفيان بن سعيد الثوری داشت و در فقه و معاملت و حقيقت و اصحاب او را ديده بود و 

  . کلمات رفيع دارد

ان و دل            : فتح موصلی گويد که اول او را ديدم مرا گفت          وا    يا خراسانی چهار بيش نيست چشم و زب  و ه

اه                    د و دل نگ ه خالف آن دان و ب به چشم جائی منگر که نشايد و به زبان چيزی مگوی که خدای در دل ت

دين                                   ار ب ن هر چه وا اگر اي اه دار از شر و هيچ مجوی به وا نگ سلمانان و ه دار از خيانت و کين بر م

  . صفت نباشد خاکستر بر سر بايد کرد که در آن شقاوت تو بود

اک    خداوند ت : و گفت  عالی دلها را موضع ذکر آفريد چون بانفس صحبت داشتند موضع شهوت شدند و ب

  . آرام کننده قرار کننده يا شوقی بی ندارند و شهوت ازدل بيرون نرود مگر از خوفی بی

ا از کل آزاد                               : و گفت  دار ت ع م سته طم ده دل باشد گو دل را ب دگانی خويش زن ه در زن هر که خواهد ک

  . شوی

ه                            اندو: و گفت  زی ک ه چي اش اال ب اد مب ود و ش را از آن مضرت ب ه مدار مگر از برای چيزی که فردا ت

  . فردا ترا شاد کند
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ا               ترين بندگان از بندگان خدای آن بود که بدل وحشی           رميده: و گفت  ودی ب سی ب شان را ان تر بود و اگر اي

  . خدای همه چيز را با ايشان انس بودی

  . که ترا از معصيت باز داردترين خوفها آن بود  نافع: و گفت

  . ترين اميدها آن بود که کار بر تو آسان گرداند نافع: و گفت

  . هر که باطل بسيار شنود حالوت طاعت ازدل او برود: و گفت

را از عمر در غفلت و               نافع: و گفت  ترين خوف آن بود که اندوه ترا دائم کند بر آنچه فوت شده است زي

  . ر بقيت عمر توفکرت را الزم تو گرداند د

د و              : و گفت  ود زشتی کن د و يکی ب ول کن ه قب د دارد ک د و امي رجاسه گونه است مردی بود که نيکی کن

دارد که خدای      کند و اميد می     توجه کند و اميد دارد که بيامرزد و يکی رجا کاذب بود که پيوسته گناه می               

  . او را بيامرزد

  . بر رجاء غالب بودهر که بدکردار بود خوف او بايد که : و گفت

ه عاجز می                اخالص در عمل سخت     : و گفت  ر از عمل و عمل خود چنانست ک ا     ت زاردن آن ت د از گ آين

  . باخالص چه رسد

ه احوال و                    : و گفت  مستغنی نتواند بود بهيچ حال ا زجمله احوال از صدق و صدق مستغنی است از جمل

ه ح                    ان خدای ب ان او و مي ر خزائن غيب و        هر که به صدق بود در آن چه مي ردد ب ع گ قيقت هست مطل

د خويش                                ار خداون رد در ک و سبقت نگي ر ت ه هيچ کس ب وانی ک امين گردد در آسمانها و زمينها و اگر ت

  . چنان کن و تا توانی بر خداوند خويش هيچ مگزين که او ترا از همه چيزها به والسالم

  

  ذکر جنيد بغدادی قدس الّله روحه العزيز

رده باستادی سلطان                      آن شيخ علی االط    وار آن سبق ب ع ان الق آن قطب باستحقاق آن منبع اسرار آن مرت

م کامل و                           ون عل ان و در فن ه جه ام االئم طريقت جنيد بغدادی رحمة اهللا عليه شيخ المشايخ عالم بود و ام

در اصول و فروع مفتی و در معامالت و رياضات و کرامات و کلمات لطيف و اشارات عالی بر جمله              

ر                   سب ه ب ود و جمل ه فرقت ب ود هم ول و محم ود و قب سنديده ب ار پ ا آخر روزگ قت داشت و از اول حال ت

ر ظاهر و                          امامت او متفق بودند و سخن او در طريقت حجت است و به همه زبانها ستوده و هيچکس ب

دای                    باطن او انگشت نتوانست نهادن به خالف سنت و اعتراض نتوانست کرد مگر کسی کور بود و مقت

ده      اهل تصوف بود و اور ا سيد الطايفه گفته         وم خوان شايخ نوشته    اند و لسان الق د و اعبدالم د و طاوس    ان ان

ی  د و عشق ب ود و در زه ه ب ين در شريعت و حقيقت باقصی الغاي لطان المحقق اء و س ر و در  العلم نظي
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د و طريق او طريق        ا  طريقت مجتهد و بيشتر ازمشايخ بغداد در عصر او و بعد از وی مذهب او داشته                ن

روف د و مع د ان حاب بايزي ه اص ان ک الف طيفوري ت بخ حو اس ت و  ص ه در طريق ی ک رين طريق ت

صانيف عالی است                 ود و او را ت شايخ او ب مشهورترين مذهبی مذهب جنيد است و در وقت او مرجع م

ين رو                        ا چن ود و ب رد او ب ا    در اشارات و حقايق و معانی و اول کسی که علم اشارت منتشر ک ار باره زگ

ود           دشمنان و حاسدان به کفر و زندقه او گواهی دادند و صحبت محاسبی يافته بود و خواهرزاده سری ب

باشد و برهان    : و مريد او روزی از سری پرسيدند که هيچ مريد را درجه ازدرجۀ پير بلندتر باشد گفت                

ه درد و شوق             د هم يوه معرفت و    آن ظاهر است جنيد را درجه باالی درجه من است و جني ود و در ش ب

ا از او می                  ود ت ر آيتی ب شاهده و فق ده و م ته است و در مجاه ا آن     کشف توحيد شأن رفيع داش ه ب د ک آرن

ود و لکن دل نداشته        : عظمت که سهل تستری داشت جنيد گفت       ات ب ات و سباق غاي که سهل صاحب آي

السالم همه در دو عبادت بود      است يعنی ملک صفت بوده است ملک صفت نبوده است چنانکه آدم عليه              

ا را نرسد          يعنی در دو گيتی کاری ديگرست و ايشان دانند که چه می   ار است و م ل ک ه نق ا را ب د م گوين

ود و طلب           او دزد زده ب ودکی ب ه از ک ود ک کسی را بر کسی از ايشان فضل نهادن و ابتداء حال او آن ب

د               گار و با ادب فراست و فکرت بود و تيز فهمی عجب بود             در را دي د پ ه آم  يک روز از دبيرستان بخان

ول نکرد می    امروز چيزی از زکوه بيش خال تو برده  : چه بوده است گفت   : گريان گفت  ريم   ام سری قب گ

: شايد جنيد گفت    ام و اين خود هيچ دوستی را از دوستان خدا نمی            که عمر خود در اين پنج درم بسر برده        

د کيست گفت                    بمن ده تا بدو دهم و بستاند باو دا         رد و در بکوفت گفتن : د جنيد روان شد و در خانه خال ب

بدان خدای که با تو اين فضل و        : ستانم گفت   نمی: جنيد در بگشائيد و اين فريضۀ زکوه بستان سری گفت         

د                     : با پدرم آن عدل کرد که بستانی سری گفت         ا و چه عدل جني رده است و ب ای جنيد با من چه فضل ک

ت ضل : گف اتو آن ف ا   ب ه دني ه او را ب رده است ک دل ک درم آن ع ا پ شی داد و ب را دروي ه ت رده است ک ک

ال                      مشغول گردانيد تو اگر خواهی قبول کنی و اگر خواهی رد کنی او اگر خواهد و اگر نخواهد زکوه م

را         : بمستحق بايد رسانيد سری را اين سخن خوش آمد گفت    نم ت ول ک وه قب ن زک يش از آنکه اي سر پ ای پ

  . م در بگشاد و آن زکوه بستد و او را در دل خود جای دادقبول کرد

ی    سئله شکر م رام م سجد ح رد و در م ه حج ب ه سری او را ب ود ک اله ب ت س د هف ان  و جني ت در مي رف

زی    : چهارصد پير چهارصد قول بگفتند در شرح بيان شکر هر کسی قولی سری با جنيد گفت                ونيز چي ت

شوی و نعمت او                  شکر آنست که نعمتی که خدای     : گوی گفت  دان نعمت دروی عاصی ن  ترا داده باشد ب

صدقين و   : را سرمايه معصيت نسازی چون جنيد اين بگفت     هر چهارصد پير گفتند احسنت ياقره عين ال

ان     : تا سری گفت  : همه اتفاق کردند که بهتر از اين نتوان گفت         و از خدای زب يا غالم زود باشد که حظ ت
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د گفت       ود جني دين م     : تو ب ه سری گفت         یمن ب ستم ک تم از         : بس سری گفت     : گري ا آوردی گف ن از کج اي

تی و           ردۀ فروگذاش دی و پ دکان ش ر روز ب ردی ه ی ک ه فروش د وآبگين داد آم ه بغ س ب و پ ست ت مجال

ا                                ه سری در آنج ز خان ود در دهلي ه ب رد و خان ا ک ان ره د و دک دتی برآم چهارصد رکعت نماز کردی م

ر خاطر                 نشست و به پاسبانی دل مشغول شد و          ز دون حق ب سجاده در عين مراقبت باز کشيد تا هيچ چي

او گذر نکرد و چهل سال همچنين بنشست چنانکه سی سال نماز خفتن بگذاردی و بر پای بايستادی و تا        

اد      : گفتی وهم بدان وضو نماز صبح بگزاردی گفت         صبح اهللا اهللا می    ان افت را گم د م چون چهل سال برآم

ايم                       که به مقصود رسيدم در       و نم و بت ار گوشه ت ه زن د ک اه آن آم د گ ا جني ه ي اتفی را آواز داد ک ساعت ه

ن می                        يش از اي اهی ب ه گن د ک دا آم و هستی          چون اين بشنيدم گفتم خداوندا جنيد را چه گناه ن ه ت خواهی ک

شيد و گفت    ه           : جنيد آه کرد و سر درک د در آن خان وب پس جني م يکن للوصال اهالفکل احسانه ذن من ل

ه گفت   . گفت  وهمه شب اهللا اهللا می    بنشست   د خليف : زبان در کار او دراز کردند و حکايت او با خليفه گفتن

افتند خليفه کنيزکی داشت بسه هزار دينار  حجتی منع نتوان کرد گفتند خلق بسخن او در فتنه می او را بی

اس ف  ه لب ا اورا ب ود ت ود بفرم ه عاشق او ب ود و خليف ال او کس نب ه جم ده و ب يس خري واهر نف اخر و ج

روی                                ه ب د رو و روی بگشای و خود را وجواهر و جام يش جني ه فالن جای پ د ب بياراستند و او راگفتن

ده       ا در      عرضه کن وبگوی که من مال بسيار دارم و دلم از کار جهان گرفته است آم را بخواهی ت ا م ام ت

و خود را بروی عرضه کن و   گيرد اال بتو    صحبت توروی در طاعت آرم که دلم بر هيچکس قرار نمی          

د          يش شيخ آم ادم پ ا خ حجاب بردار و در اين باب جدی بليغ نمای پس خادم با وی روان کردند کنيزک ب

اختيار چشم بر وی افتاد و خاموش شد و           و آنچه تقرير کرده بودند باضعاف آن به جای آورد جنيد را بی            

آه و  :  در پيش افکند پس سر برآورد وگفت       کرد جنيد سر    هيچ جواب نداد و کنيزک آن حکايت مکرر می        

ه را آتش در   : در کنيزک دميد در حال بيفتاد و بمرد خادم برفت و با خليفه بگفت             که حال چنين بود خليف

د برخاست و             : جان افتاد و پشيمان شد و گفت       د دي ه نباي د ک رد آن بين د ک ه نباي د ک ردان آن کن ا م هر که ب

ار داد  :  پيش خود نتواند خواند پس جنيد را گفتچنين کس را: پيش جنيد رفت و گفت     ای شيخ آخردلت ب

ای اميرالمؤمنين ترا شفقت بر مومنان چنين است که خواستی  : که چنان صورتی را بسوختی جنيد گفت    

خوابی و جان کندن چهل ساله مرا به باد بردهی من خود در ميانه کنم مکن تا نکنند بعد  تا رياضت و بی

دان                   از آن کار جنيد    د هزار چن يد و درهرچه او را امتحان کردن الم رس ه ع  باال گرفت و آوازه او به هم

  . بود و در سخن آمد

و            : وقتی با مردمان گفت    ه ت شايد ک ه ب د ک دال اشارت نکردن ا سی کس از اب تم ت که با مردمان سخن نگف

  . شان اقتدار نشايستدويست پير را خدمت کردم که پيش از هفت از اي: خلق را به خدای خوانی و گفت
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ايم اما از سر گرسنگی  ما اين تصوف به قيل و قال نگرفتيم و به جنگ و کارزار بدست نياورده   : و گفت 

  . ايم و در چشم ما آراسته بود ايم و دست داشتن از دنيا و بريدن از آنچه دوست داشته خوابی يافته و بی

ر دست                 : و گفت  اب خدای ب ه کت د ک ه باشد و سنت مصطفی صلی اهللا           اين راه را کسی باي راست گرفت

ه در ظلمت              عليه و سلم بر دست چپ و در روشنائی اين دو شمع می             رود تا نه در مغاک شبهت افتد و ن

  . بدعت

ت ه     : و گف ضی ب ه مرت ه ک ضی است رضی اهللا عن ی مرت شيدن عل روع و بالک ادر اصول و ف يخ م ش

الی او را              پرداختن حربها ازو چيزها حکايت کردندی که هيچ ک         د تع ه خداون دارد ک س طاقت شنيدن آن ن

  . چندان علم و حکمت کرامت کرده بود

اگر مرتضی اين يک سخن به کرامت نگفتی اصحاب طريقت چه کردندی و آن سخن آنست که                 : و گفت 

ناختی گفت  ه ش ه چ دای را ب ه خ د ک ئوال کردن ه او : از مرتضی س ود ک را بخ د م اگر داني ه شناس بدانک

وان             خداوندی اس  اس نت ت که شبه اونتواند بود هيچ صورتی او را در نتوان يافت و هيچ وجهی او را قي

ه   االی هم ه او نزديکی است در دوری خويش و دوری است در نزديکی خويش ب ی ک يچ خلق رد به ک

زی و نيست در    : چيزها است و نتوان گفت    که تحت او چيزيست و او نيست چون چيزی و نيست از چي

ر او و اگر                      چيزی و نيست     ز غي به چيزی سبحان آن خدائی که او اين چنين است و چنين نيست هيچ چي

م و گفت                 م من فه د فه د در نهج               : کسی شرح اين سخن دهد مجلدی برآي ا جني د صادق را ب ده هزار مري

اه                        د و از م صدق کشيدند و بر معرفت همه را به دريای قهر فرو بردند تا ابوالقاسم جنيد را برسر آوردن

  .  خورشيد فلک ارادت ساختندو

  . اگر من هزار سال بزيم اعمال يک ذره کم نکنم مگر که مرا از آن باز دارند: و گفت

رون می                        : و گفت  ه بي ر هم ر و قطمي ده نقي د    به گناه اولين و آخرين من ماخوذم که ابوالقاسم را از عه باي

ه                      د و خاليق ب ود چون کسی خود را کل بين شان کليت ب ن ن ام       آمد و اي ه مق د و ب  مثابت اعضا خود بين

  . المؤمنون کنفس واحدة برسد سخنش اين بود که ما اوذی نبی مثل مااوذيت

ه من برغيبت                       : و گفت  ان شدم ک از چن ستند ب ر من گري ين ب روزگار چنان گذاشتم که اهل آسمان و زم

  . گريستم اکنون چنان شدم که من نه از ايشان خبر دارم و نه از خود ايشان می

اه داشت                                  : و گفت  را نگ ا ده سال دل من م تم ت اه داش بانی و دل را نگ ه پاس ر در دل نشستم ب سی سال ب

  . اکنون بيست سال است که من نه از دل خبر دارم و نه از من دل خبر دارد

  . و جنيد در ميان نه و خلق را خبرنه: خدای تعالی سی سال به زبان جنيد با جنيد سخن گفت: و گفت

تن       بي: و گفت  ا را از گف ه زبانه تم ک ود نگف ست سال بر حواشی آن علم سخن گفتم اما آنچه غوامض آن ب
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رده ع ک ده و گفت من د و دل را از ادراک محروم گرداني را منقبض می: ان را  خوف م د و رجاء م گردان

سبط شوم برجاء                            منسبط می  ه من اه ک ود و هرگ کند پس هرگاه که منقبض شوم به خوف آن جا فناء من ب

  . را بمن بازدهندم

ه و غيريت       : و گفت  ود و بيگان اگر فردا مرا خدای گويد که مرا ببين نه بينم گويم چشم در دوستی غير ب

  . ديدم واسطه می دارد که در دنيا بی مرا از ديدار باز می

  . تا بدانستم که الکالم لفی الفواد سی ساله نماز قضا کردم: و گفت

اوی درآمدی آن                   بيست سال تکبير اول از    : و گفت  شه دني را اندي ازی م  من فوت نشد، چنانکه اگر در نم

  . نماز را قضا کردمی و اگر بهشت و آخرت درآمدی سجده سهو کردمی

ا شما                   : يک روز اصحاب را گفت     راز نشستن ب اگر دانمی که نمازی بيرون فريضه دو رکعت فاضل ت

  . بودی هرگز با شما ننشستمی

ته روزه    د پيوس ه جني ست ک ضل       نقل ی ف شادی و گفت شان روزه گ ا اي دی ب اران درآمدن ون ي تی چ  داش

  . مساعدت با برادران کم از فضل روزه نبود

ن                          ه اي ود ک رد فرم ات ک سائی وف نقلست که ميان جنيد و ابوبکر کسائی هزار مسئله مراسلت بود چون ک

که آن مسائل بدست  دارم  من چنان دوست می: مسائل بدست کس مدهيد و با من در خاک نهيد جنيد گفت      

  . خلق نيفتد

اطر    رای خ ر ب د اگ ه باش ر طريقت چ د ای پي يدی اصحاب گفتن ا پوش م علم ه برس د جام ه جني ست ک نقل

اری برآمدی از آهن و آتش لباسی سازمی و                       : اصحاب مرقع درپوشی گفت    ع ک ه مرق ه ب اگر بدانمی ک

 بالخرقه انما االعتبار بالحرقه چون کنند که ليس االعتبار درپوشمی و لکن بهر ساعت در باطن ماندا می    

ت  قطی گف د سری س يم ش د عظ ت: سخن جني د گف را وعظ باي ی : ت ت نم د و رغب ردد ش د مت رد و  جني ک

د                : گفت  می با وجود شيخ ادب نباشد سخن گفتن تا شبی مصطفی را صلی اهللا عليه و آله و سلم بخواب دي

در بند آن بودی : را ديدم بر در ايستاده گفتگويد سری  سخن گوی بامداد برخاست تا پاسی می  : که گفت 

ده     : که ديگران بگويند که سخن گوی اکنون بايد گفت         ه     که سخن ترا سبب نجات عالمی گرداني د چون ب ان

ه                            ر علي ون چون پيغمب ی اکن تم و نگفت ی و من بگف داد نگفت شايخ بغ ه شفاعت م ی و ب گفتار مريدان نگفت

ر       : کرد و استغفار کرد سری را گفت    جنيد اجابت   : السالم فرمود ببايد گفت    ه من پيغمب ستی ک و چه دان ت

د           : را به خواب ديدم سری گفت      من خدای را به خواب ديدم فرمود که رسول را فرستادم تا جنيد را بگوي

چهل  : بگويم به شرط آنکه از چهل تن زيادت نبود روزی مجلس گفت           : تا بر منبر سخن گويد جنيد گفت      

ه     تن حاضر بودند هژده تن     د و بخان ا    جان بدادند و بيست و دو بيهوش شدند و ايشان را بر گردن نهادن ه
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و غالمی ترسا درآمد چنانکه کس ندانست که او ترسا است و             : گفت  بردند و روزی در جامع مجلس می      

ه    : گفت ايها الشيخ قول پيغامبر است اتقو فراسه المومن فانه ينظر بنور اهللا بپرهيزيد از فراست مومن ک

سلمانی است                : نگرد جنيد گفت    و به نور خدای می    ا ه وقت م قول آنست که مسلمان شوی و زنار ببری ک

د    : و در حال مسلمان شد خلق غلو کردند چون مجلسی چند گفت            ترک کرد و در خانه متواری شد هرچن

دتی                  : درخواست کردند اجابت نکرد گفت     ه م د از آن ب رد بع وانم ک ر   مرا خوش ميايد خود را هالک نت  ب

ود گفت              منبر شد و سخن آغاز کرد بی       ن چه حکمت ب ه در اي د ک در حديث  : آنکه گفتند پس سوال کردن

ود و               شان ب رين اي ه بت ود ک يافتم که رسول عليه السالم فرموده است که در آخرالزمان زعيم قوم آنکس ب

ا سخن        م می  دانم برای سخن پيغامبر عليه السال       ايشان را وعظ گويد و من خود را بترين خلق می           ويم ت گ

  . او را خالف نکرده باشم

دم                 : و يکی ازو پرسيد که بدين درجه بچه رسيدی گفت          ر يک ق ه شب ب بدانکه چهل سال در آن درجه ب

  . مجاهده ايستاده بودم يعنی بر آستانه سری سقطی

د                    : نقلست که گفت   ا جني ه ي نيدم ک دائی ش از ده ن دان   يک روز دلم گم شده بود گفتم الهی دل من ب ا دل ب م

  . خواهی که با غير مابمانی ايم تا با ما بمانی تو بازمی ربوده

د                د آم يش جني رد پ ان مکی تبراک ه حالت از عمروبن عثم نقلست که چون حسين منصور حالج در غلب

صحو و  : بچه آمدۀ چنان نبايد که با سهل تستری و عمروبن عثمان مکی کردی حسين گفت             : جنيد گفت 

د ب    سکر دو صفت    د گفت               ان شود جني انی ن د خود باوصاف وی ف ده و از خداون ده را پيوسته بن ن  : ن ای اب

منصور خطا کردی در صحو و سکر از آن خالف نيست که صحو عبارت است از صحت حال با حق                     

سيار می                   و فضولی ب نم و   و اين در تحت صفت و اکتساب خلق نيايد و من ای پسر منصور در کالم ت بي

  . معنی عبارات بی

را گفت                : لست که جنيد گفت   نق حالی  : جوانی را ديدم در باديه زير درخت مغيالن گفتم چه نشانده است ت

تم             : ام تا باز يابم گفت      داشتم اينجا کم شد مالزمت کرده      ود گف ان نشسته ب به حج رفتم چون بازگشتم همچن

ا را مالزمت                  آنچه می  : سبب مالزمت چيست گفت    ن ج افتم الجرم اي ا بازي د گفت    جستم اينج ردم جني : ک

  . ندانم که کدام حال شريفترا از آن دو حال مالزمت کردن در طلب حال يا مالزمت دريافت حال

ار                     : نقلست که شبلی گفت    ان بهشت و دوزخ من دوزخ اختي د مي ر کن را در قيامت مخي الی م اگر حق تع

ار                   ر اختي شان       کنم از آنکه بهشت مراد منست و دوزخ مراد دوست هر که اختيار خود ب د ن  دوست گزين

د گفت                ر دادن ن سخن خب د را از اي ودکی می    : محبت نباشد جني د من         شبلی ک ر کنن را مخي ه اگر م د ک کن

ار آن      را اختي اختيار نکنم گويم بنده را باختيار چه کار هرجا که فرستی بروم و هرجا که بداری بباشم م
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  . باشد که تو خواهی

د و گفت                 د آم يش جني ه يک روز کسی پ د گفت               : نقلست ک ويم جني ا سخنی گ اش ت ای : ساعتی حاضر ب

ا من می      عزيز تو از من چيزی می     دتی است ت بم و می   طلبی که م الی يک نفس        طل احق تع ه ب خواهم ک

  . حاضر شوم نيافتم اين ساعت بتو حاضر چون توانم شد

چون  :  گفت رفتم عجوزۀ را ديدم عصا در دست و ميان بسته           در باديه می  : نقلست که در پيش رويم گفت     

د                        زاردم جني به بغدادرسی جنيد را بگوی که شرم نداری که حديث او کنی در پيش عوام چون رسالت گ

ق می                که معاذاهللا کی ما حديث او می      : گفت ا حديث خل ق ام يش خل وئيم در پ ه ازو         گ يش او ک وئيم در پ گ

  . حديث نتوان کرد

د حاضر يکی               نقلست که يکی از بزرگان رسول صلی اهللا عليه و آله و سل             د نشسته و جني م به خواب دي

يا رسول اهللا    : فتوی درآورد پيغامبر صلی اهللا عليه و آله و سلم فرمود که به جنيد ده تا جواب گويد گفت                  

د گفت            ه ديگری دهن د              : در حضور تو چون ب ه جني را ب ود م ۀ امت خود مباهات ب ا را بهم چندانکه انبي

  . مباهات است

شاد                       جعفر بن نصير گويد جنيد       ام چون روزه گ از ش دم نم ستان خري ری ب ر وزي ه انجي درمی بمن داد ک

ود گفت        : يک انجير در دهن نهاد و بگريست و مرا گفت          تم چه ب ه شرم         : بردار گف اتفی آواز داد ک ه ه ک

  گردی و اين بيت بگفت نداری که چيزی را که برای ما بر خود حرام کردۀ بازگرد آن می

  شعر

س    وی م ن اله وان م ون اله  روقهن

  

وان       ريع ه وی ص ل ه ريع ک  و ص

  

ار           : نقلست که يکبار رنجور شد گفت     ده و خدای چه ک ان بن د مي ه ای جني اتفی آواز داد ک م اشفنی ه الله

ار     اند مشغول باش و بر آنچه مبتال کرده    داری تو در ميان ميای و بدانچه فرموده        ا ختي را ب اند صبر کن ت

  . چه کار

شيد گفت          از که می   : ناليد گفت   ی رفت درويش می   نقلست که يکبار بعيادت درويش     الی درويش دم درک : ن

  . نه سامان ناليدن است و نه قوت صبر کردن: کنی درويش فرياد برآورد و گفت اين صبربا که می

ه                             داری ک ه شرم ن اتفی آواز داد ک د ه ای دمي ر پ د و ب نقلست که يکبار جنيد را پای درد کرد فاتحه خوان

  . خود صرف کنیکالم مادر حق نفس 

رد طبيب گفت       اگر چشمت بکار است آب مرسان چون برفت وضو         : نقلست که يکبار چشمش درد ک

د در                                  ه جني نيد ک ود آوازی ش دار شد چشمش نيک شده ب رو شد چون بي ساخت و نماز کرد و بخواب ف
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از                افتی چون طبيب ب ا بخواستی اجابت ي انرا از م دان عزم دوزخي د  رضاء ما ترک چشم کرد اگر ب  آم

ان آورد گفت                 : چه کردی گفت  : چشم اونيک ديد و گفت     ود در حال ايم ا ب از طبيب ترس ن  : وضوء نم اي

  . عالج خالق است نه مخلوق و درد چشم مرا بود نه ترا طبيب تو بودی نه من

د او                  د آم يش جني نقلست که بزرگی پيش جنيد می آمد ابليس را ديد آه از پيش او می گريخت چون در پ

ده و يکی را می              را ديد گ   د آم د گفت     رم شده و خشم بروی پدي نيده       : رنجاني ا شيخ من ش يس را        ي ه ابل ام ک

ه از               دم ک يس رادي بيشتر آن وقت دست بود بر فرزند آدم که در خشم شود تو اين ساعت در خشمی و ابل

شويم بلکه بحق درخشم شويم ال                        : گريخت جنيد گفت    تو می  ا بخود در خشم ن ه م دانی ک شنيده و ن جرم  ن

ه                     ابليس هيچ  ودی ک ه آن ب ود واگرن وقت از ما چنان نگريزد که آن وقت خشم ديگران بحظ نفس خود ب

  . حق تعالی فرموده است که اعوذباهللا من الشيطان الرجيم گويند من هرگز استعاذت نخواستمی

د چون او را    یبينم بر در مسجد ايستاده بودم پيری ديدم که از دور م  نقلست که خواستم تا ابليس را به     آم

آرزوی تو گفتم يا ملعون چه چيز تو را از سجده آدم             : بديدم وحشتی در من پديد آمد گفتم تو کيستی گفت         

د گفت             يا جنيد ترا چه صورت می     : بازداشت گفت  ر شدم     : بندد که من غير او را سجده کنم جني من متحي

ودی و از            گوئی که اگرتو ب     در سخن او بسرم ندا آمد که بگوی که دروغ می           اد ب نده بودتی امر او را منق

ه       : امر او بيرون نيامدتی و بنهی تقرب نکردی ابليس چون اين بشنيد بانگی کرد و گفت                 اهللا ک د ب ای جني

  . مرا سوختی و ناپديد شد

ی از          : الحول والقوة االباهللا جنيد گفت    : نقلست که شبلی روزی گفت     اين گفتار تنگ دالن است و تنگ دل

  . ضا بود بقضادست داشتن ر

ز شده            : يکی پيش جنيد گفت    ار عزي ن روزگ ن در اي د گفت            که برادران دي ا يافت جني د و ن اگر کسی    : ان

رادران       طلبی که مونت او کشد عزيز است و اگر کسی می        می ن جنس ب خواهی که تو مونت او کشی اي

  . بسياراند پيش من

رد جني        نقلست که شبی بامريدی در راه می       د گفت    : د گفت  رفت سگی بانگ ک ن چه   : لبيک لبيک مري اي

نيدم و سگ را                  : حال است گفت   الی ش قوه و دمدمه سگ از قهر حق تعالی ديدم و آواز از قدرت حق تع

  . در ميان نديدم الجرم لبيک جواب دادم

ه چيست گفت                نقلست که يک روز زار می      ه سبب گري د ک ائی       : گريست سئوال کردن اگر بالی او اژده

باشم که خود را لقمه او سازم و با اين همه عمری گذاشتم در طلب بال و هنوز با من                    گردد اول کس من     

  . گويند که ترا چندان بندگی نيست که به بالی ما ارزد می

دی         : گفتند ابوسعيد خراز را بوقت نزاع تواجد بسيار بود جنيد گفت           عجب نبود اگر از شوق او جان ببري
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د و              غايت م : گفتند اين چه مقام بود گفت      حبت و اين مقامی عزيز است که جمله عقول را مستغرق گردان

ه           جمله نفوس را فراموش کند و اين عالی   ود ک امی نب ن وقت مق م معرفت را در اي امی است عل ترين مق

و و                بنده به جائی برسد که داند که خدای او را دوست می            ر ت ه حق من ب ه ب د ک دارد الجرم اين بنده گوي

د و انس                : يز گويد که بدوستی تو مرا بس گفت       بجاه من نزد تو و ن      از کنن ر خدای ن ه ب اين قومی باشند ک

نيع        بدو گيرند و ميان ايشان و خدای حشمت برخاسته بود و ايشان سخن             ه ش ه نزديک عام د ک هائی گوين

  . باشد

و از                : و جنيد گفت   ا   شبی بخواب ديدم که به حضرت خداوند ايستاده بودم مرا فرمود که اين سخنان ت  کج

  . گوئی گويم فرمود که صدقت راست می گويم حق می گوئی گفتم آنچه می می

از می           نقل است که ابن شريح به مجلس جنيد بگذشت گفتند آنچه جنيد می             م ب ه عل د ب د گفت     گوي آن : خوان

  . راند بر زبان او چنانکه دانم که سخن او را صوتی است که گوئی حق می دانم وليکن اين می نمی

م                          نقلست   دان فه م ب ه کس را فه که جنيد چون در توحيد سخن گفتی هر بار بعبارت ديگر آغاز کردی ک

اگر خدای غايب است ذکر غايب غيبت است و : اهللا جنيد گفت : نرسيد روزی شبلی در مجلس جنيد گفت      

  . غيبت حرام است واگر حاضر است در مشاهده حاضر نام او بردن ترک حرمت است

طاقت هفتاد ساله زير پای نه     : رسم گفت   در سخن تو نمی   :  يکی برخاست وگفت   :گفت  و روزی سخن می   

  . سر زير پای آرم اگر نرسی جرم از من دان: رسم گفت نهادم و نمی: گفت

و ذکر خدای            اين که تو می   : جنيد گفت : و يکی در مجلس جنيد را بسی مدح گفت         گوئی مرا هيچ نسيب ت

  . گوئی کنی و ثناء او را می را می

ود گفت         : قلست که يکی در مجلس او برخاست و گفت        ن ود و         : دل کدام وقت خوش ب ه اودل ب آن وقت ک

سيار گفت  : بغير از اين چيزی ديگر داری گفت : يکی پانصد دينار پيش جنيد آورد جنيد گفت        ديگرت  : ب

  . بايد بردار تو بدين اوليتری که من هيچ ندارم و مرا نمی: بايد گفت: بايد گفت می

رد و گفت                        نقلست   د روی باصحاب ک د جني سيار دي ق ب ن  : که جنيد از جامع بيرون آمد بعد از نماز خل اي

  . اند اما همنشينی را قومی ديگرند همه حشوبهشت

ن درست          رد ت ن م ه اي د ک نقلست که مردی در مجلس جنيد برخاست و سئوال کرد جنيد را در خاطر آم

ذ        است کسب تواند کرد سئوال چرا می         ن م د و اي ر خود چرا می        کن ه             لت ب د ک د آن شب در خواب دي نه

طبقی سرپوشيده پيش اونهادند و او را گفتند بخور چون سرپوش برداشت سائل را ديد مرده بر آن طبق    

خوردی در مسجد جنيد دانست که غيبت کرده  من گوشت مرده نخورم گفتند پس چرا دی می      : نهاده گفت 

 هيبت آن بيدار شدم و طهارت کردم و دو رکعت نماز کردم       از: است بدل و او را بخاطری بگيرند گفت       
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ره              ه و از آن ت زه  و به طلب آن درويش بيرون رفتم او را ديدم بر لب دجل دی از آب      ري ه شسته بودن ا ک ه

ای جنيد توبه بکردی از آن چه در  : رفتم گفت   خورد سر بر کرد مرا ديد که پيش وی می           گرفت و می    می

  . برو اکنون وهوالذی يقبل التوبه من عبادة و اين نوبت خاطر نگهدار: دم گفتحق ما انديشيدی گفتم کر

تم     اخالص از حجامی آموختم وقتی به مکه بودم حجامی موی خواجه راست می            : نقلست که گفت   کرد گف

ام ناشده      : از برای خدای موی من توانی ستردن گفت       رد تم ا ک توانم و چشم بر آب کرد و خواجه را ره

از                            بر: و گفت  ويم ب ر سرم داد و م شاند و بوسه ب را بن خيز که چون حديث خدای آمد همه در باقی شد م

ردم       . اين را بحاجت خود صرف کن     : کرد پس کاغذی بمن داد در آنجا قراضۀ چندو گفت          با خود نيت ک

ردم         يش او ب که اول فتوحی که مرا باشد بجای او مروت کنم بسی برنيآمد که از بصره سرة زر برسيد پ

ده است گفت                      : چيست گفت : گفت ن آم م اي و ده ه اول بت وحی را ک رد از    : نيت کرده بودم که هر فت ای م

ه از                            دی ک را دي زی دهی ک را چي خدای شرم نداری که مرا گفتی از برای خدای موی من باز کن پس م

  . برای خدای کاری کرد و بر آن مزدی گرفت

د ج          : و گفت  ودم هرچن ا من موافقت                   وقتی در شبی به نماز مشغول ب ردم نفس من در يک سجده ب د ک ه

م چون دربگشادم جوانی                  رون آي ه بي ه از خان نکرد هيچ تفکر نيز نتوانستم کرد دلتنگ شدم و خواستم ک

د گفت            را دي ودم       : ديدم گليمی پوشيده و بر در سرای سر درکشيده چون م و ب ن ساعت در انتظار ت ا اي ت

ه هرگز درد     : تقرار کردی گف گفتم پس تو بودۀ که مرا بی    آری مسئله مرا جواب ده چگوئی در نفس ک

رو                     ان خود ف ه گريب تم ب ن بگف د چون اي واء خودکن ردد چون مخالفت ه تم گ ه گف ا ن او داروی او گردد ي

شنو برخاست و برفت                   : نگريست و گفت   ای نفس چندين بار از من همين جواب شنيدی اکنون از جنيد ب

  . جا شدو ندانستم که از کجا آمده بود و ک

  . يونس چندان بگريست که نابينا شد و چندان در نماز باز ايستاد که پشتش دوتا شد: جنيد گفت

بعزت تو که اگر ميان من و خدمت تو دريائی از آتش بود و راه برآنجا باشد من درآيم از غايت : و گفت

  . اشتياق که به حضرت تودارم

ه خواب غف               د ک ه نوشت جني ه محب را خواب و         نقلست که علی سهل نام د ک ان باي رار چن لت است و ق

داوود                 الی ب قرار نباشد که اگر بخسبد از مقصود بازماند و از خود و وقت خود غافل بود چنانکه حق تع

آنکه دعوی محبت ما کرد چون شب در آمد بخفت و از : پيامبر عليه السالم وحی فرستاد که دروغ گفت       

بيداری ما معامله است در راه حق و خواب ما فعل حق است  دوستی من پرداخت جنيد جواب نوشت که        

ة           بر ما پس آنچه بی   وم موهب ا بحق والن ود ازم ا ب ار م ه باختي ود ک اختيار ما بود از حق بما بهتر از آن ب

ه او صاحب  ست ک د آن تان و عجب از جني ر دوس الی ب ود از حق تع ين آن عطائی ب ی المحب من اهللا عل
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المين               ربيت اهل سکر می   صحو بود و در اين نامه ت       وم الع ه ن د ک ا آن حديث خواه ه آنج ود ک د ب د توان کن

  . خواهد که تناموعينای والينام قلبی عبادة يا آن می

د گفت               هزار  : نقلست که در بغداد دزدی را آويخته بودند جنيد برفت و پای او بوسه داد ازو سؤال کردن

ه سر در              رحمت بروی باد که در کار خود مرد بوده است و چنا            انيده است ک ال رس ه کم ن اين کار را ب

  . سر آن کار کرده است

ازار        نقلست که شبی دزدی به خانه جنيد رفت جز پيراهنی نيافت برداشت و برفت روز ديگر شيخ در ب

د          : گفت   فروخت خريدار می     گذشت پيراهن خود ديد بدست داللی که می         می واهی ده ا گ نائی خواهم ت آش

  . من گواهی دهم که از آن اوست تا بخريد: رم جنيد برفت و گفتکه از آن تست تا بخ

د گفت           : نقلست که پيرزنی پيش جنيد آمد و گفت        ا بازآي رزن     : پسرم غايب است دعائی کن ت صبر کن پي

رزن                : برفت و روزی چند صبر کرد و بازآمد شيخ گفت          ود روزی پي د نوبت صبر فرم ا چن صبر کن ت

ده        اگر راست می    : است خدای را دعا کن جنيد گفت      هيچ صبرم نمانده    : بيامد و گفت   سرت بازآم وئی پ گ

سر                     است که حق تعالی فرموده است امن يجيب المضطر اذا دعا پس دعا کرد پيرزن چون بازخانه شد پ

  . آمده بود

برو ايمن باش که او گرسنگی : نقلست که يکی پيش جنيد شکايت کرد از گرسنگی و برهنگی جنيد گفت

 ندهد که تشنيع زندو جهانرا پر از شکايت کند بصديقان و دوستان خود دهد تو شکايت                  و برهنگی بکس  

  . مکن

د از    رد بع ود بب ا خ د و ب شی را بخوان د و دروي اداری درآم ود دني سته ب ا اصحاب نش د ب ه جني ست ک نقل

مود ساعتی بيامد زنبيلی بر سر درويشی نهاده دروی طعام جنيد چون آن بديد دروی غيرت کار کرد فر                  

ت    د گف از زدن ادار ب رروی آن دني ل ب ا آن زنبي ی: ت شی م ت   دروي اه گف د آنگ الی کن ا حم ست ت ر : باي اگ

  .  را نعمت نيست همت است و اگر دنيا نيست آخرت است درويشان

ومی    شان ق شان را چون      نقلست که يکی از توانگران صدقه خود جز به صوفيان ندادی گفتی اي ه اي د ک ان

ه حضرت خدای             حاجتی باشد همت ايشا    ه ب ن پراکنده شود و از حق تعالی باز مانند و من يک دل را ک

اين سخن دوستی است از : برم دوستر دارم از هزار دل که همت اودنيا بود اين سخن با جنيد گفتند گفت             

انگرفتی                           دی به شان خريدن رد مفلس شد بجهت آنکه هرچه دروي ه آن م دوستان خدای پس چنان افتاد ک

  . تو مرد را تجارت زيان ندارد: دو داد وگفتجنيد مالی ب

ه                 ود اال خان ده ب نقل است که جنيد مريدی داشت که مالی بسيار در راه شيخ ساخته بود و او را هيچ نمان

د برفت و بفروخت شيخ گفت                  : يا شيخ چه کنم گفت    : گفت ام ده آن زر  : بفروش و زر بيار تا کارت انج
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ه ساخت و                      در دجله انداز و برفت و در دجله ان         د و خود را بيگان داخت و به خدمت شيخ شد او را بران

ه    از من بازگرد هر چند می : گفت دين زر در باخت اه    آمد ميراند يعنی تا خودبينی نکند که من چن ا آنگ ام ت

  . که راهش انجام گرفت

يگران نقلست که جوانی را در مجلس جنيد حالتی ظاهر شد توبه کرد و هرچه داشت بغارت داد و حق د

وده                        ا نيست آن حضرت را آل بداد و هزار دينار برداشت تا پيش جنيد برد گفتند حضرت او حضرت دني

اه                  نتوانی کرد بر لب دجله نشست و يک يک دينار آب در دجله ميانداخت تا هيچ نماند برخاست و بخانق

ر  قدمی که يکبار بايد نهاد به هزار بار نهی برو         : شد جنيد چون او را بديد گفت       که ما را نشائی ازدلت ب

يچ جای        رد به نيامد که به يکبار در آب انداختی در اين راه نيز اگر همچنين آنچه کنی بحساب خواهی ک

  . نرسی بازگرد و به بازار شو که حساب و صرفه ديدن در بازار راست آيد

ود در                   ر ب  گوشۀ رفت و      نقلست که مريدی را صورت بست که بدرجه کمال رسيدم و تنها بودن مرا بهت

ه بهشت می                    ر آن         مدتی بنشست تا چنان شد که هر شب شتری بياوردندی و گفتندی که ترا ب ريم و او ب ب

اکيزه و آب               شتر نشستی و می    ا پ ا و طعامه ا صورت زيب ومی ب رفتی تا جائی رسيدی خوش و خرم و ق

افتی  ه خواب درشدی خود را در صومعه خود ي اه ب ودی آنگ ا ب ا سحر آنج تارعونت دروی روان و ت

ه بهشت می         : ظاهر شد و پنداری عظيم در وی سر برزد و بدعوی پديد آمد و گفت               د    مرا هر شبی ب برن

ا شيخ                                ه ب يد هم ام حال پرس اتکبری تم د ب ه صومعه او شد او را دي يد برخاست و ب اين سخن بجنيد رس

وة اال ب            : شيخ گفت : بگفت ار بگوی الحول و الق د سه ب ی العظيم چون    امشب چون ترا آنجا برن اهللا العل

ه را گفت                بردند او بدل انکار شيخ می        شب درآمد او را می     يد تجرب دان موضع رس رد چون ب الحول  : ک

ر                         اده ب يش نه والقوة آن قوم به جملگی بخود شنيدند و برفتند و او خود را در مزبلۀ يافت استخوان در پ

  . ست که مريد را تنها بودن زهر استخطا خود واقف شد و توبه کرد و به صحبت شيخ پيوست و بدان

رد و گفت              : گفت  نقلست که جنيد سخن می     ع ک ار ديگر      : مريدی نعره بزد شيخ او را از آن من اگر يک ب

اه می                    د خود را نگ ا حال بجائی          نعره زنی ترا مهجور گردانم پس شيخ باز سرسخن شد آن مري داشت ت

  .  ميان دلق خاکستر شدهرسيد که طاقتش نماند وهالک شد برفتند او را ديدند

د را                ه بنشست جني ه مجلس شو نيزي رد و ب د سفر ک نقلست که از مريدی ترک ادبی مکر در وجود آم

اد و سرش بشکست وخون                         روزی گذر بانجا افتاد در وی نگريست آن مريد در حال از هيبت شيخ بيفت

ه       کن  گری می   جلوه: آمد جنيد گفت روان شد از هر قطرۀ نقش اهللا پديد می         يدم ک ام ذکر رس ه مق ی ب ی يعن

د در حال                                    ر جان او آم ن سخن ب ذکور رسد اي ه م ه ب د ک د مردمی باي همه کودکان با تو در ذکر برابرن

الهاء دراز  : وفات کرد دفن کردند بعد از مدتی که به خواب ديدند پرسيدند که چون يافتی خود را گفت   س
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امی ود     است ت ر خ يدم و کف ود رس ر خ سر کف ون ب یروم اکن ه    را م ن هم ن دور دور است اي نم و دي بي

  . پنداشتها مکر بوده است

نقل است که جنيد را در بصره مريدی بود در خلوت مگر روزی انديشه گناهی کرد و در آينۀ نگاه کرد 

و روی خود سياه ديد متحير شد و هر حيلت که کرد سود نداشت از شرم روی به کس ننمود تا سه روز             

زد گفت            ن سياهی کم می    برآمد باره باره آ    اه يکی در ب ه آورده  : کيست گفت   : شد ناگ ه        نام د نام ام از جني

د    برخواند نوشته بود که چرا در حضرت عزت با ادب نباشی سه شبانه روز است تا مرا گازری می                    باي

  . کرد تا سياهی رويت به سپيدی بدل شود

د از             ا يک           نقلست که جنيد را مريدی بود مگر روزی نکتۀ بروی گرفتن د ت اه نيام  خجالت برفت و بخانق

د اصحاب                 روز جنيد با اصحاب در بازار می       گذشت نظرش بدان مريد افتاد مريد از شرم بگريخت جني

ما را مرغی از دام نفور شده است و بر عقب او برفت مريد بازنگريست شيخ را : را بازگردانيد و گفت 

سيد که راه نبود روی بر ديوار نهاد از شرم ناگاه شيخ            رفت تا بجائی ر     آمد گام گرم کرد و می       ديد که می  

د          : کجا ميائی شيخ گفت: بدو رسيد مريد گفت   ا بکار آي د شيخ آنج وار آي شانی در دي د را پي ه مري جائی ک

ق               د رقتی در خل ق آن حال بديدن پس او را با خانقاه برد مريد بقدمهاء شيخ افتاد و استغفار کرد چون خل

  .  توبه کردندپديد آمد و بسيار کس

ر گردن او می                   اب ب ود آفت اره ب د پ ا    نقلست که جنيد با مريدی به باديه فروشد و گوشه جيب مري تافت ت

يخ بهيبت دروی   روز روزی گرمست ش ه ام د برفت ک ان مري ر زب د ب سوخت وخون از وی روان ش ب

  . برو که تو اهل صحبت نيستی و او را مهجور گردانيد: نگريست و گفت

داشت ديگران را غيرت آمد شيخ بفراست بدانست  ريدی داشت که او را از همه عزيزتر مینقلست که م

ادب و فهم او از همه زيادت است ما را نظر بر آنست امتحان کنيم تا شما را معلوم شود فرمود تا          : گفت

ه   بيند بکشيد و ب     هر مريد يکی را برداريد و جائی که کجا شما را نه           : بيست مرغ آوردند و گفت     ياريد هم

ه چرانکشتی گفت                         يد ک از آورد شيخ پرس ده ب از آنکه   : برفتند و بکشتند و بازآمدند اال آن مريد مرغ زن

الی می       شيخ فرموده بود که جائی بايد که کس نبيند و من هرجا که می              د شيخ گفت       رفتم حق تع د  : دي ديدي

  . که فهم او چگونه است و از آن ديگران چگونه استغفار کردند

دی                            نقلست شان را کفايت کردن ودی اي ه ب شه ک ه هر اندي  او را هشت مريد بود که از خواص او بودند ک

اد       ايشان را در خاطر آمد که ما را بجهاد می         ه ساختگی جه ود ک ادم را فرم بايد رفتن ديگر روز جنيد خ

د و هر                 هشت  کن پس شيخ با آن هشت مريد به جهاد رفتند چون صف برکشيدند مبارزی از کفار در آم

ه شهيد می        : را شهيد کرد جنيد گفت     ستاده روح هر يکی را ک شد از   نگاه کردم در هوا نه هودج ديدم اي
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ه آن از آن من باشد در صف                     مريدان در آن هودج می     ايد ک تم ش نهادند پس يک هودج تهی بماند من گف

د و گفت              م از آن منست       ای ابوالقاسم آن هو     : کارزار شدم آنمبارز که اصحاب را کشته بود در آم دج نه

شان را                             ه اي غ ک ان تي تو به بغداد بازرو و پير قوم باش و ايمان بر من عرضه کن پس ملسمان شد و بهم

د و     : کشته بود هشت کافر ديگر را بکشت پس شهادت يافت جنيد گفت            جان او را نيز در آن هودج نهادن

  . ناپديد شدند

الن کس   ا ف ال است ت د سی س د را گفتن ه جني ست ک راب  نقل ام و ش ه است و طع و برنگرفت  سر از زان

ع باشد                   ع جم نخورده و جهندگان در وی افتاده و او را از آن خبر نه چگوئی در چنين مرد که او در جم

  . بشود انشاء اهللا تعالی: يا نه گفت

د رفت                         ارت جني ه زي نقلست که سيدی بود که او را ناصری گفتندی قصد حج کرد چون به بغداد رسيد ب

ستی گفت  : از گيالن گفت: م کرد جنيد پرسيد که سيد از کجاست گفت   و سال  دان  : از فرزندان کي از فرزن

يد      پدر تو دو شمشير می: اميرالمؤمنين علی رضی اهللا عنه گفت    ا نفس ای س زد يکی با کافران و يکی ب

: د غلطيد گفت   که فرزند اوئی از اين دو کدام کارفرمائی سيد چون اين بشنيد بسيار بگريست و پيش جني                

وانی هيچ        : ای شيخ حج من اينجا بود مر بخدای راهنمای گفت          ا ت اين سينه تو حرم خاص خدای است ت

  . تمام شد: نامحرم در حرم خاص راه مده گفت

ه خراسان و گفت                  : و جنيد را کلماتی عالی است گفت       ه عراق و صدق ب : فتوت بشام است و فصاحت ب

د دام مکر و استدراج و دام قهر ودام      اع بر راه سه گونه دام می در اين راه قاطعان بسيارند و انو     اندازن

ا و گفت          ان دامه د     : لطف و اين رانهايت نيست اکنون مردی بايد تا فرق کند مي انی از سر پدي نفس رحم

  . آيد نفس سينه ودل بميرد و بر هيچ چيز نگذرد اال که آن چيز را بسوزد و اگر همه عرش بود

ه شود از                         چون قدرت : و گفت  د زد و چون عظمت معاين ه کراهيت توان ردد صاحب اونفس ب  معاينه گ

ت           ود و گف افر ش س زدن ک سی نف ا ک ود آنج ه ش ت معاين ون هيب د و چ ع کنن س زدن من ه  : نف سی ک نف

صاحب تعظيم    : باضطرار از مرد برآيد جمله حجابها و گناها که ميان بنده و خدای است بسوزد و گفت                

و   د ب س زدن توان ت      را نف احب هيب ستد و ص ه از او بازاي د ک ود و نتوان اه ب س زدن از ره گن د و آن نف

  . صاحب حمد است و اين نزديک او گناه بود و نتواند که اينجا نفس زند

  . خنک آنکس که او را در همه عمر يک ساعت حضور بوده است: و گفت

  . تيارلحظت کفران است و خطرات ايمان و اشارت غفران يعنی لحظت اخ: و گفت

ت سم: و گف دگان دو ق دگان حق بن د بن ن    ان وذ برضاک م ه اع د ک دگان آنجاان ا بن ت ام دگان حقيق د و بن ان

ت    م و گف ه اعوذبک منک واهللا اعل د ک ت آنجاان دگان حقيق ا بن م  : سخطک و ام دگان دو عل دای از بن خ
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  . خواهد يکی شناخت عبوديت دوم شناخت علم ربوبيت هرچه جز اين است حظ نفس است می

  . ترين نشستها و بلندترين نشستی اينست که با فکرت بود در ميدان توحيد شريف: و گفت

همه راهها بر خلق بسته است مگر بر راه محمد عليه السالم رود که هر که حافظ قرآن نباشد و   : و گفت 

  . حديث پيغامبر ننوشته باشد بوی اقتدا مکنيد زيرا که علم به کتاب و سنت باز بسته است

ا و کشتی او زهر                              : و گفت  د بحق نرسد يکی دني را قطع نکن ده آن ميان بنده و حق چهار دريا است تا بن

وا و کشتی                    است يکی آدميان و کشتی او دور بودن و يکی ابليس است و کشتی او بغض است و يکی ه

  . او مخالفت است

زی ا                     : و گفت  ه چي ه نفس ب رق آنست ک سانی و وساوس شيطانی ف ع         ميان هواجس نف و من د و ت لحاح کن

ا شيطان چون                             کنی و او معاودت می      می راد خود رسد ام ه م ه ب ا وقتی ک ود ت کند اگرچه بعد از مدتی ب

  . دعوت کند به خالفی اگر تو خالف آن کنی او ترک آن دعوت کند

يها اين نفس بدی فرماينده است به هالک خواند و ياری دشمنان کند و متابع هوا بود و به همه بد: و گفت

  . متهم بود

  . ابليس مشاهده نيافت در طاعتش و آدم مشاهده گم نکرد و در زلتش: و گفت

ه             طاعت علت نيست بر آنچه در ازل رفته است و ليکن بشارت می            : و گفت  ار ک ر آنکه در ازل ک دهد ب

  . رفته است در حق طاعت کننده نيکو رفته است

  . مرد بسيرت مرد آيد نه بصورت: و گفت

  . ل دوستان خدای جای سرخدای است و خدای سر خود در دلی نهند که دروی دوستی دنيا بودد: و گفت

  . اساس آنست که قيام نکنی به مراد نفس: و گفت

  . تر از آنکه در آتش شدن غافل بودن از خدای سخت: و گفت

ز با حق الفت   نفس هرگ : به حقيقت آزادی نرسی تا از عبوديت بر تو هيچ باقی مانده بود و گفت              : و گفت 

  . نيگرد

  . هر که نفس خود را بشناخت عبوديت بر وی آسان بود: و گفت

  . هر که نيکو بود رعايت او دايم بود و واليت اوهميشه بود: و گفت

  . هر که را معاملت برخالف اشارت بود او مدعی است و کذابست: و گفت

  . مشاهده اينکس دروغ زن است هر که بگويد اهللا بی: و گفت

  . هر که نشناخت خدای را هرگز شاد نبود:  گفتو

دا               : و گفت  ان ج هر که خواهد که تادين او به سالمت باشد و تن او آسوده ودل او به عافيت گو از مردم
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  . باش که اين زمانه وحشت است و خردمند آنست که تنهائی اختيار کند

ه ه خوف و خوف ب ين ب يده است و يق ين نرس ه يق م ب را عل ه ورع و ورع و گفت هر ک  عمل و عمل ب

  . باخالص و اخالص به مشاهده او از هالکين است

شان فاضلتر      رفتند و آن مردان ازتشنگی می اند که به يقين بر آب می     مردانی بوده : و گفت  ين اي د يق مردن

  . برعايت حقوق نتوان رسيد مگر بحر است قلوب: و گفت

انش را ن          : و گفت  انش         اگر جمله دنيا يک کس را بود زي د زي ا کن ه خرم دارد و اگر سرش شره يک دان

  . دارد

ا هيچ کس شکايت              : اگر توانی که اوانی خانه تو جز سفال نباشد بکن و گفت               : و گفت  ه ب ده آنست ک بن

هر گاه که برادران و ياران حاضر  : نکند و ترک تقصير کند در خدمت و تقصير در تدبير است و گفت      

  . شوند نافله بيفتد

  . نياز بود از علم عالمان صادق بیمريد : و گفت

بدرستی که حق تعالی معامله که با بندگان در آخرت خواهد کرد بر اندازۀ آن بود که بندگان در                 : و گفت 

  . اول با او کرده باشند

  . بدرستی که خدای تعالی به دل بندگان نزديک شود بر اندازۀ آنکه بنده را به خويش قرب بيند: و گفت

ر   : و گفت  و               اگر ت ر ت ه باشی در اول مصائب ب د و اگر مردان و آسان گردانن ر ت د راه ب ه حقيقت دانن ا ب

ت ی وگف صدمة االول د ال صبر عن ز از عجايب و لطايف و ال سی چي ذل : روشن شود ب ل ب ه دلي در جمل

د از طريق خود و                  ه اورا طلب کن مجهود است و نبود کسی خدای را طلب کند ببذل مجهود چو کسی ک

د خدمت و گفت                   جمله ع : گفت ه      : لم علما بدو حروف باز رسيده است تصحيح ملت و تجري وة هر ک حي

بنفس بود و موت او برفتن جان بود و حيوة هر که بخدای بود او نقل کند و از حيوة طبع بحيوة اصل و                         

ه                               ه ب ان ک ه و هر زب ا ب ود نابين الی مشغول نب حيوة بر حقيقت اينست که هر چشمی که به عبرت حق تع

او مستغرق نيست گنگ به و هر گوش که بحق شنيدن مترصد نيست کر به و هر تنی که به خدمت        ذکر  

رود و هر                 : خدای در کار نيست يا نبود مرده به و گفت          دمش از جای ب هر که دست در عمل خود زند ق

  . که دست در مال زند در اندکی افتد و هر که دست در خدای زند جليل و بزرگوار شود

  . حق تعالی بمريدی نيکی خواهد او را پيش صوفيان افکند و از قرايان بازداردچون : و گفت

ل       : نقلست که گفت   ند و فاتحه و ق اج باش دان محت نشايد که مريدان را چيزی آموزند مگر آنچه در نماز ب

  . هو اهللا احد تمامست و هر مريدی که زن کند و علم نويسد از وی هيچ نبايد

ن                     هر که ميان خود وح    : گفت د اي ذت مناجات ياب ه ل د ک اه خواه ضرت خدای توبره طعام نهاده است آنگ
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  . هرگز نبود

شان رسد آن صبر شيرين                       دنيا در دل مريدان تلخ    : و گفت  دل اي ر از صبر است چون معرفت ب ر از     ت ت

  . عسل گردد

  . زمين درخشان است از مرقعيان چنانکه آسمان درخشان است ازستارگان: و گفت

ت ما ر: و گف شان ش ه دروي اوی        ا ک د نادرخالب د بنگري رام کنن دای اک رای خ ند و از ب دای شناس د بخ اي

فاضلترين اعمال علم اوقات آموختن است وآن علم آنست که نگاه دارنده نفس باشی و         : ايد و گفت    چگونه

د  : نگاه دارنده دل و نگاه دارنده دين و گفت       خواطر چهارست خاطری است از حق که بنده را دعوت کن

بانتباه و خاطری از فرشته که بنده را دعوت کند به طاعت و خاطری از نفس که دعوت کند که دعوت                      

  . کند به آرايش نفس و تنعم به دنيا و خاطری از شيطان که دعوت کند به حقد و حسد و عداوت

  . بالچراغ عارفان است و بيدارکننده مريدان و هالک کننده غافالن: و گفت

ن اشارت                   همت اشارت : و گفت   خدای است ارادت اشارات فريشته و خاطر اشارات معرفت و زينت ت

الی هرگز صاحب هّمت را عقوبت               . شيطان و شهوات اشارت نفس و لهو اشارت کفر         وگفت خدای تع

  . نكند اگر چه معصيت رور بر وی 

  . هر کرا هّمت است او بينا است و هر کرا ارادت است او نابينا است: و گفت

ود       و گفت هي   د و لکن آن ب شی نياب چ شخصی بر هيچ شخصی سبقت نگيرد و هيچ عمل بر هيچ عمل پي

  . ها سبقت گيرد و همتها از اعمال غيری در پيش شود که همت صاحب همت بر هّمت

اه دل خود طلبی مالزم                    : و گفت  اجماع چهار هزار پير طريقت است که نهايت رياضت اينست که هرگ

  . حق بينی

زی            هر که د  : و گفت  ه چي ه حظ او از خدای فوت شود ب ر موافقت به حقيقت رسيده باشد از آن ترسد ک

  . ديگر

شاهده صفات                       : و گفت  را م ق است و هر ک مقامات به شواهد است هر کرا مشاهدت احوال است او رفي

رد چون                      است او اسير است که رنج اينجا رسد که خودی برجای بود در شبانروزی هزار بارش ببايد م

  . نی شد و شهود حق تعالی حاصل گشت امير شداو فا

  . سخن انبياء خبر باشد از حضور و کالم صديقان اشارت است از مشاهده: و گفت

ه را سر                    : و گفت  ود هر ک شان ب ال اي اول چيزی که ظاهر شود از احوال اهل احوال خالص شدن افع

  . خالص نبود هيچ فعل او صافی نبود

  . ه همه پليدی دروی افکنند و همه نيکوئی از وی بيرون آيدصوفی چون زمين باشد ک: و گفت
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  . تصوف ذکر است باجتماع و وجدی است باستماع و عملی است باتباع: و گفت

  . تصوف اصطفاست هرکه گزيده شده ازماسوی اهللا اوصوفی است: و گفت

ا و      : و گفت  ان    صوفی آنست که دل او چون دل ابراهيم سالمت يافته بود از دوستی دني ده فرم بجای آرن

وب و                             سی و صبر او صبر اي ر عي خدای بود و تسليم او تسليم اسمعيل و اندوه او اندوه داود و فقر او فق

  . شوق او شوق موسی در وقت مناجات و اخالص او اخالص محمد صلی اهللا عليه و علی و سلم

ا نعت               : و گفت  د نعت حق است ي ده در آنست گفتن ق گفت  تصوف نعتی است که اقامت بن تش  :  خل حقيق

  . نعت حق است و اسمش نعت خلق

  . تصوف آن بود که ترا خداوند از تو بميراند و بخود زنده کند: و گفت

  . عالقه تصوف آن بود که با خدای باشی بی: و گفت

  . تصوف ذکری است پس وجدی است پس نه اينست و نه آن تا نماند چنانکه نبود: و گفت

ر                        :پرسيدند از ذات تصوف گفت     ه ستم کردن ب ری و سر از ذاتش نپرسی ک  بر تو باد که ظاهرش بگي

  . وی بود

ه جوانی در                       : و گفت  ست ک د اال او چنانکه نقل صوفيان آنانند که قيام ايشان بخداوند است از آنجا که ندان

ميان اصحاب جنيد افتاد و چند روز سر فرو کشيد و سر بر نياورد مگر به نماز پس برفت جنيد مريدی                     

ه او         ر زی را ک د چي ه باي ا بر عقب او بفرستاد که از او سئوال کن صوفی به صفا موصوف است چگون

اش    را وصف نيست مريد برفت و پرسيد جواب داد که کن بال وصف تدرک ماال وصف له بی      وصف ب

ن سخن فروشد گفت                            تا بی   د روز در عظمت اي شنيد چن ن ب د چون اي ابی جني ه    : وصف را دري ا ک دريغ

  . يم بود و ما قدر او ندانستيممرغی عظ

ان و        : نقلست که گفت   ن جه رادات اي راد است از م عارف را هفتاد و دو مقام است يکی از آن نايافت م

  . عارف را حالی از حالی باز ندارد و منزلتی از منزلتی بازندارد: گفت

  .عارف آنست که حق تعالی از سر او سخن گويد و او خاموش: و گفت

  . آنست که حق تعالی اورا آريت دهد آه از سر او سخن گويد و او خاموشعارف : و گفت

  . گردد چنانکه هيچ چيز اور ا حجاب نکند و باز ندارند عارف آنست که در درجات می: و گفت

ه خود را                  : و گفت  معرفت دو قسم است معرفت تعرف است و معرفت تعريف معرفت تعرف آنست ک

  . ريف آنست که ايشان را شناسا گرداندبايشان آشنا گرداند و معرفت تع

  . معرفت مشغولی است به خدای تعالی: و گفت

  . معرفت مکر خدای است يعنی هر که پندارد که عارف است ممکورست: و گفت
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  . عارف معروف است: معرفت وجود جهل است در وقت حصول علم تو گفتند زيادت کن گفت: و گفت

ی                    علم چيزی است محيط و معرفت     : و گفت  ده کجاست يعن زی است محيط پس خدای کجاست و بن  چي

ه عکس آنست چون                         ن محيط از آنست ک علم خدای راست و معرفت بنده را و هر دو محيط است و اي

ده می                 وئی شرک می       اين محيط در آن محيط فرو شود شرک نماند و تا خدای بن شيند بلکه عارف و         گ ن

  . ست اينجا خدای و بنده کجاست يعنی همه خدای استاند در حقيقت او معروف يکی است چنانکه گفته

سی است پس غرق است                      : و گفت  اول علم است پس معرفت است بانکار پس جهود است بانکار پس نف

  . اند پس هالک و چون پرده برخيزد همه خداوند حجاب

  . علم آنست که قدر خويش بدانی: و گفت

ا          : و گفت  ت غدر است و آنچه موجود است در داخل مکر                 اثبات مکر است و علم باثبات مکر و حرک

  . غدر است

  . علم توحيد جدا است ازو جود او و موجود او مفارق علم است بدو: و گفت

  . گويند اند و مردمان درحواشی او سخن می بيست سال تا علم توحيد بر نوشته: و گفت

  . يل در دريا باشد امانه دريا باشدتوحيد خدای و دانستن قدم او بود از حدث يعنی دانی که اگر س: و گفت

  . غايت توحيد انکار توحيد است يعنی توحيد که بدانی انکار کنی که اين به توحديست: و گفت

  . محبت امانت خدای است: و گفت

  . هر محبت که بعوض بود چون عوض برخيزد محبت برخيزد: و گفت

  . را گويد ای منمحبت درست نشود مگر در ميان دو تن که يکی ديگری : و گفت

د و گفت             : و گفت  ردد شرط ادب بيفت ر              : چون محبت درست گ ده است محبت ب الی حرام گرداني حق تع

ا     : ميل و گفت   محبت افراط ميل است بی    : صاحب عالقت و گفت    يد ت وان رس به محبت خدای به خدای نت

 بر آن خلل است در       ها و اعتماد کردن     انس يافتن بوعده  : به جان خويش در راه او سخاوت نکنی و گفت         

  . سخاوت

شنوند                           : و گفت  ام آن را ب د اگر ع ر نماي ام کف ه نزديک ع د ک ا گوين وت ومناجات چيزه اهل انس در خل

د و                    ال کنن شان را احتم ايشان را تکفير کنند و ايشان در احوال خويش بر آن مزيد يابند و هرچه گويند اي

  . اليق ايشان اين بود

  .  هالکمشاهده غرق است و وجد: و گفت

  . وجد زنده کننده همه است و مشاهده ميراننده همه: و گفت

معاينه : مشاهده اقامت ربوبيت است و ازالت عبوديت بشرط آنکه تو در ميان هيچ نبينی و گفت               : و گفت 
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  . شدن چيزی با يافت ذات آن چيز مشاهده است

ی آنچه    وجد انقطاع اوصاف است درظهور ذات    : وجد هالک و جداست و گفت    : و گفت   در سرور يعن

  . اوصاف توئی تست منقطع گردد و آنچه ذات تست در عين پيروزی روی نمايد

  . قرب بوجد جمع است و غيبت او در بشريت تفرقه: و گفت

مراقبت آن بود که ترسنده باشد بر فوت شدن نصيبی که ايشان را از خدای هست و پرسيدند که                 : و گفت 

ا گف        شاهده و         : تفرق چيست ميان مراقبت و حي ا خجلت از حاضر م مراقبت انتظار غايب است و حي

  . وقت چون فوت شود هرگز نتوان يافت و هيچ چيز عزيزتر از وقت نيست: گفت

اگر صادقی هزارسال روی بحق آرد پس يک لحظه از حق اعراض کند آنچه در آن لحظه ازو                  : و گفت 

ه در آن هزار سال حاصل                     ود ک يش از آن ب ی در آن يک لحظه حاصل              فوت شده باشد ب ود يعن رده ب ک

اتم مضرت ضايع شدن                           ه م ی آنست ک توانستی کرد آنچه در آن هزار سال حاصل نکردی و ديگر معن

ادبی   حضور آن يک لحظه که از خدای اعراض کرده باشد به هزار سال طاعت و حضور جزاء آن بی       

  . نتوان کرد

ات نيست و گفت        تر ازنگاهداشت انف     هيچ چيز بر اولياء سخت    : و گفت  عبوديت دو خصلت     : اس در اوق

  . است صدق افتقار بخدای در نهان و آشکار و به نيکی اقتدا کردن برسول خدای تعالی

  . عبوديت ترک مشغلهاست و مشغول بودن بدانچه اصل فراغت است: و گفت

ت ردن     : و گف اد ک ذت و دوم اعتم دن در ل اکن ش ی س سبت است يک ن دو ن ردن اي رک ک ت ت ر عبودي ب

  . حرکت چون اين هر دو گم شد اينجا حق عبوديت گزارده آمد

  . شکر آنست که نفس خود را از اهل نعمت نشمرد : و گفت

ستاده باشد           : و گفت  شکر را علتی است و آن آنست که نفس خود را مزيد بدان مطالبت کند و با خدای اي

  . بحظ نفس

  . شغله آنحد زهد تهی دست بودن است و خالی بودن از م: و گفت

  . حقيقت صدق آنست که راست گوئی درمهمترين کاری که از او نجات نيابی مگر به دروغ: و گفت

  . هيچکس نيست که طلب صدق کند که نيابد و اگر همه نيابد بعضی بيابد: و گفت

  . صادق روزی چهل بار از حالی به حالی بگردد و مرائی چهل سال بر يک حال بماند: و گفت

د                  عال: و گفت  مت فقراء صادق آنست که سؤال نکنند و معارضه نکنند و اگر کسی با ايشان معارضه کن

  . خاموش شوند

ذيرد و عمل                    : و گفت  ه نقصان پ ادت شود و ن ه زي ان ب رار زب تصديق زيادت شود و نقصان نگيرد و اق
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  . ارکان زيادت شود و نقصان پذيرد

  . زع کندآنکه ج صبر بازداشتن است نفس را باخدای بی: و گفت

  . غايت صبر توکل است قال اهللا تعالی الذين صبروا و علی ربهم يتوکلون: و گفت

  . صبر فرو خوردن تلخيهاست وروی ترش ناکردن: و گفت

  . طعام است يعنی طعام در ميان نبيند توکل آنست که خوردن بی: و گفت

  . ای را بودیتوکل آنست که خدای را باشی چنانکه پيش از اين که نبودی خد: و گفت

  . پيش از اين توکل حقيقت بود امروز علم است: و گفت

ه داده است و گفت                          : و گفت  الی ک ست بوعده حق تع اکردن لکن سکون دل : توکل نه کسب کردن و نه ن

  . يقين قرار گرفتن علمی بود در دل که بهيچ حال نگردد و از دل خالی نبود

دوه         : و گفت  ی و ان ه        يقين آنست که عزم رزق نکن ه ب د و آن است ک و کفايت آي رزق نخوری و آن از ت

  . اند مشغول باشی و به يقين او رزق تو بتو رساند علمی که بر گردن تو کرده

  . فتوت آنست که با درويشان نقار نکنی و با توانگران معارضه نکنی: و گفت

  . جوانمردی آنست که بار خود بر خلق ننهی و آنچه داری بذل کنی: وگفت

  . تواضع آن است که تکبر نکنی بر اهل هر دو سرای که مستغنی باشی بحق: و گفت

  . خلق چهار چيز است سخاوت و الفت و نصيحت و شفقت: و گفت

  . صحبت با فاسقان نيکو خو دوستر دارم از آنکه باقرای بدخو: وگفت

  . ا گويندحيا ديدن آالست و ديدن تقصير پس از اين هر دو حالتی زايد که آن را حي: و گفت

  . عنايت بيش از آب و گل بوده است: و گفت

  . حال چيزی است که بدل فرو آيد اما دايم نبود: و گفت

  . رضا رفع اختيار است: و گفت

  . رضا آنست که بال را نعمتی شمری: و گفت

  . فقر درياء بالست: و گفت

  . فقر خالی شدن دل است از اشکال: وگفت

  . ی حرام از جوف و ترک عمل گيری بعسی وسوقخوف آنست که بيرون کن: و گفت

  . صوم نصفی است از طريقت: و گفت

توبه را سه معنی است اول ندامت دوم عزم برترک معاودت سوم خود را پاک کردن از مظالم                   : و گفت 

  . و خصومت
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  . حقيقت ذکر فانی شدن ذاکر است در ذکر و ذکر در مشاهده مذکور: و گفت

د و اشارات    رود و همه او را در اين تصديق می         رود و بر هوا می       آب می  مکر آنست که بر   : و گفت  کنن

  . کنند اين همه مکر بود کسی را داند او را در اين تصحيح می

  . ايمن بودن مريد از مکر از کباير بود و ايمن بودن و اصل از مکر کفر بود: و گفت

د گفت          پرسيدند که چه حالت است که مرد آرميده باشد چون سماع شن            د آي حق  : ود اضطراب در وی پدي

تعالی ذريت آدم را در ميثاق خطاب کرده که الست بربکم همه ارواح مستغرق لذت آنخطاب شدند چون             

  . در اين عالم سماع شنوند در حرکت و اضطراب آيند

دن                        : و گفت  رو ميراني ست از مراجعت خلقت و مفارقت از اخالق طبيعت و ف تصوف صافی کردن دل

ش وم  صفات ب ه عل انی و بلندشدن ب ر صفات روح دن ب رود آم سانی و ف ودن از دواعی نف ريت و دور ب

ر                                 ا بجای آوردن ب ه امت و وف د و نصيحت کردن جمل ی االب ر است ال حقيقی و بکار داشتن آنچه اوليت

  . حقيقت و متابعت پيغمبر کردن در شريعت

يد از ذات تصوف           عنوتی است که در وی هيچ صلح ن       : و باز پرسيدند از تصوف گفت      م پرس ود و روي ب

ه ظاهر می                    : گفت ن سخن تصوف ب ه دور باشی از اي رد و از ذات وی سؤال مکن پس              بر تو باد ک گي

  . اند قائم با خداوند چنانکه ايشان را نداند االخدای صوفيان قومی: رويم الحاح کرد گفت

د گفت  صوفی را بخل از توحيد    : تر گفت   پرسيدند که از همه زشتيها چه زشت       ی آنست   : سؤال کردن معن

ا   د فن شه و باش ود همي ه ب ود چنانک وم و خدای ب ردد در وی عل دا گ اچيز شود در وی رسوم و ناپي ه ن ک

  . ونقص گردد اوراه نيابد

د               : و بازگفتند توحيد چيست گفت     صفت بندگی همه ذل است و عجز و ضعف و استکانت و صفت خداون

  . رد با آنکه گم شده است موحد استهمه عز و قدرت هر که اين جدا تواند ک

ق فعل    : يقين است گفتند چگونه گفت: باز پرسيدند از توحيد گفت     آنکه بشناسی که حرکات و سکنات خل

  . خدای است که کسی را با او شرکت نيست چون اين بجای آوردی شرط توحيد بجای آوردی

  . ابقا حق راست و فنا مادون او ر: سؤال کردند از فنا و بقا گفت

  . آنکه ظاهر او مجرد بود از اعراض و باطن او از اغراض: گفتند تجريد چيست گفت

ه              : سؤال کردند از محبت گفت     آنکه صفات محبوب بدل صفات محب بنشيند قال رسول اهللا صلی اهللا علي

  . و علی آله و سلم فاذا احببته کنت له سمعا و بصرًا

  . خيزدآن بود که حشمت بر: سؤال کردند از انس گفت

ه           : سؤال کردند از تفکر گفت  ود ک ات خدای و عالمتش آن ب د وجه است تفکری است در آي در اين چن
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ده    د و تفکری است در وع ت زاي ه ازو محب دای ک ا خ د و تفکری است در آالء و نعم ازو معرفت زاي

ا نفس                        ازو خدای و عذاب او ازو هيبت زايد و تفکری است در صفات نفس و در احسان کردن خدای ب

رم                               ر ک اد ب ويم از اعتم د گ د چرا از فکرت دروعده هيبت زاي حبا زايد از خدای تعالی و اگر کسی گوي

  . خدای از خدای بگريزد و بمعصيت مشغول شود

ه           : سؤال کردند از تحقيق بنده درعبوديت گفت       چون بنده جمله اشياء را ملک خدای بيند و پديد آمدن جمل

وده                از خدای بيند و قيام جمله به         الی فرم ارک و تع خدای بيند و مرجع جمله بخدای بيند چنانکه خدای تب

  است

يده                     ود بصفوت عبوديت رس ه اورا محقق ب ن هم فسبحان الذی بيده ملکوت کل شئی واليه ترجعون و اي

  . بود

ه مراقبت انتظار می           : سؤال کردند از حقيقت مراقبت گفت         التی است ک وع او ترسد            ح د آنچه از وق کن

  . لقی بود چنانکه کسی از شبيخون ترسد نخسبد قال اهللا تعالی فار تقب يعنی فانتظرالجرم خ

صدق صفت صادق است و صادق آنست که چون او را  : سؤال کردند از صادق و صديق و صدق گفت     

ۀ                          ود هم يده ب بينی چنان بينی که شنوده باشی خبر او و چون معاينه بود بل که خبر او اگر يکبار بتو رس

يدند از            عمرش ه  وال و احوال پرس ال و اق ود صدق او در افع ه پيوسته ب ابی و صديق آنست ک مچنان ي

ود چون             : فرض فی فرض و نقل فی نقل گفت       : اخالص گفت  اخالص فريضه است در هرچه فريضه ب

از                    ودن مغز نم نماز و غير آن و نماز که فريضه است فرض است در سنت باخالص بودن و اخالص ب

  . سنتبود و نماز مغز 

يش و گفت                     : و هم از اخالص پرسيدند گفت      دن از ب : فنا است از فعل خويش و برداشتن فعل خويش دي

  . کند اخالص آنست که بيرون آری خلق را از معامله خدای و نفس يعنی دعوی ربوبيت می

  . چشم داشتن عقوبت است در هر نفسی: سؤال کردند از خوف گفت

الوده گشت هرگز او را                   بوت: گفتند بالی او چکار کند گفت      ه ب ن بوت ه دري ۀ است که مرد را بااليد هر ک

  . بال ننمايد

اری       شفقت بر آنست که بطوع بايشان دهی آنچه طلب می          : سئوال کردند از شفقت بر خلق گفت       د و ب کنن

  . بر ايشان ننهی که طاقت آن ندارند و سخنی نگوئی که ندانند

د گفت           رادی نوشته                  وقتی : گفتند تنها بودن کی درست آي ری و آنچه ت ه از نفس خويش عزلت گي د     ک ان

  . امروز درس تو شود

  . درويش راضی: گفتند عزيزترين خلق کيست گفت
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ود و آنچه              : گفتند صحبت با که داريم گفت     روی فراموش ب رده باشد ب اتو ک ه ب ه هر نيکی ک ا کسی ک ب

  . گذارد بروی بود می

  .  گريستن بر گريستن:گفتند هيچ چيز فاضلتر از گريستن هست گفت

  . آنکه از بندگی کسان ديگر آزاد بود: گفتند بنده کيست گفت

د         : گفتند مريد و مراد کيست گفت      ه مري را ک ود زي مريد در سياست بود از علم و مراد در رعايت حق ب

  . دونده بود و مراد برنده دونده در برندگی رسد

  . يری يافتی و بر خالف هواکردی به حق پيوستیدنيا را ترک گ: گفتند راه به خدای چگونه است گفت

  . فرو داشتن سر و پهلو بزير داشتن: گفتند تواضع چيست گفت

ام است حجاب خاص سه             : گوئی حجاب سه است نفس و خلق و دنيا گفت           گفتند که می   اين سه حجاب ع

  . است ديد طاعت و ديد ثواب و ديد کرامت

ل                     زلت عالم ميل است از حالل به حر       : و گفت  ا و زلت عارف مي ه فن ا ب ام و زلت زاهد ميل است از بق

  . است از کريم به کرامت

اد     : گفتند فرق ميان دل مومن و منافع چيست گفت         افع هفت ار بگردد و دل من دل مومن در ساعتی هفتاد ب

  . سال بر يک حال بماند

از : فتند اين چه ادعاست گفت     يارب فرداء قيامت مرا نابينا انگيز گ      : گفت  نقلست که جنيد را ديدند که می      

ا      : آنکه تا کسی راکه ترا بيند او را نبايد ديد چون وفاتش نزديک آمد گفت              د ت خوانرا بکشيد و سفر بنهي

د مگر در وضو    : به جمجمه دهن خوردن اصحاب جان بدهم چون کار تنگ در آمد گفت             مرا وضو دهي

د پس در    ل بجای آوردن ا تخلي ود ت د فرم ل فراموش کردن اد و میتخلي يد  سجود افت د ای س گريست گفتن

اج   : طريقت با اين طاعت و عبادت که از پيش فرستاده چه وقت سجوداست گفت     د محت ر   هيچ وقت جني ت

رد و می                 دن آغاز ک رآن خوان دی گفت       ازين ساعت نيست و حالی ق د مري رآن می   : خوان : خوانی گفت     ق

ر من در خواهند نورديد و هفتاد ساله طاعت اوليتر از من بدين که خواهد بود که اين ساعت صحيفه عم        

را می                      و عبادت خود را می       ده و آن ادی برآم ه و ب وا بيک موی آويخت نم در ه د نمی     بي اد        جنباي ه ب م ک دان

قطيعت است يا باد وصلت و بريک جانب صراط و بر يک جانب ملک الموت و قاضی که عدل صفت           

رد               اند و نمی    اوست ميل نکند و راهی پيش من نهاده        تم ک دانم که مرا به کدام راه خواهند برد پس قرآن خ

ام پس   فراموش نکرده: و از سورة البقره و هفتاد آيت برخواند و کار تنگ درآمد و گفتند بگوی اهللا گفت     

سم اهللا  : کرد تا چهار انگشت عقد گرفت و انگشت مسبحه راگذاشت و گفت       در تسبيح انگشت عقد می     ب

اتفی                   الرحمن الرحيم و ديد فرا     اند ه ز کرد و جان بداد غسال بوقت غسل خواست تا آبی به چشم وی رس
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از نگردد پس                                   ا ب اء م ه لق سته شد جز ب ا ب آواز داد که دست از ديده دوست ما بدار که چشمی که بنام م

ا                                 ان م ه قرم د شد جز ب ام عق ه بن ه انگشتی ک د ک د آواز آم از کن ود ب رده ب د ک ه عق خواست تا انگشت ک

ه می                بازگشاده نگ  د ک ازه نشست هر چن ر گوشه جن فيد ب وتری س تند کب ازه برداش د   ردد و چون جن راندن

ی ازه       نم ۀ جن ر گوش شق ب سمار ع ن بم ه چنگ م د ک ه مداري را رنج ود را و م ه خ ا آواز داد ک ت ت رف

ام شمارنج مبريد که امروز قالب او نصيب کروبيان است که اگر غوغاء              اند من از بهر آن نشسته       دوخته

ر    : بودی کالبد او چون باز سفيد در هوا با ما پريدی يکی او را بخواب ديد گفت شما ن  جواب منکر ونکي

شان                       : چون دادی گفت   د من ربک من در اي د و گفتن چون آن دومقرب از درگاه عزت يا آن هيبت بيامدن

ه جواب د      ی   نگريستم و خنديدم و گفتم آن روز که پرسنده او بود از من که الست بربکم بودم ک ه بل ادم ک

ايد که خدای تو کيست کسی که جواب سلطان داده باشد از غالم کی انديشد هم امروز به                    اکنون شما آمده  

وز در سکر محبت                          زبان او می   د او هن د و گفتن گويم الذی خلقنی فهو يهدين به حرمت از پيش من برفتن

 آن بود که ما دانستيم که صد کار غير از: کار خود را چون ديدی گفت: است ديگری به خواب ديد گفت

  . اند ما نيز خاموش شديم تا کار چگونه شود و اند هزار نقطۀ نبوت سرافکنده و خاموش

ه اشارات و    : جنيد را به خواب ديدم و گفتم خدای با توچه کرد گفت        : جريری گفت  رد و آن هم رحمت ک

  . عبارات باد برد مگر آن دو رکعت نماز که در نيم شب کردم

داد و گفت            نقلست   يد جواب ن سئله پرس ود يکی از وی م : که يک روز شبلی بر سر خاک جنيد ايستاده ب

  . انی الستحيبه و التراب بيننا کما کنت استحيبه و هويرانی

م همچنانکه                سئله ده يش خاک او جواب م ه پ بزرگان را حال حيوة و ممات يکی است من شرم دارم ک

  . درحال حيوة شرم داشتم رحمة اهللا عليه

  

  ذکر عمرو بن عثمان مکی قدس اهللا روحه العزيز

آن شيخ الشيوخ طريقت آن اصل اصول به حقيقت آن شمع عالم آن چراغ حرم آن انسان ملکی عمروبن                   

ن                            ران اي شمان و معتب ود و از محت وم ب ن ق عثمان مکی رحمةاهللا و عليه از بزرگان طريقت و سادات اي

د و سخن  اد او بودن ه منق ود هم ه ب ه  طايف ود برياضت و ورع مخصوص و ب ول ب ه مقب يش از هم  او ب

داد و در صحو            ر خود دست ن حقايق و لطايف موصوف و روزگاری ستوده داشت و هرگز سکر را ب

د از آنکه ابوسعيد                          ود بع د ب رفت و تصانيف لطيف دارد درين طريق و کلماتی عالی و ارادت او به جني

  . اء دراز در آنجا معتکف بودخراز را ديده بود و پير حرم بود و ساله

ی   زی م ه چي د ک صور حالج را دي سين من ه ح ست ک ت نقل ی: نوشت گف ه م ت چ سی گف زی : نوي ه چي ک



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٣٣٠

نويسم که با قرآن مقابله کنم عمروبن عثمان او را دعابد کرد و از پيش خود مهجور کرد پيران گفتند     می

  . هرچه بر حسن آمد از آن بالها به سبب دعاء او بود

ه                        نقلست   ارت رفت ه طه ود و ب اده ب که روزی ترجمه گنج نامه بر کاغذی نوشته بود و در زير سجاده نه

ا شيخ گفت       : بود در متوضا خبر شد خادم را گفت   د نيافت ب ادم بيام شيخ  : تا آن جزء را بردارد چون خ

ش ببرند و   نامه برد زود باشد که دستهايش ببرند و پايهاي          آنکس که آن گنج   : بردند و رفت پس گفت    : گفت

دزدد و آن  نامه می  بايد رسيد او گنج بردارش کنند و بسوزند و خاکسترش بر باد دهند او را بسر گنج می         

ود      : نامه اين بود که گفت      گنج آن وقت که جان در قالب آدم عليه السالم آمد جملۀ فرشتگان را سجود فرم

د و        که من سجده نکنم و جان بباز      : همه سر برخاک نهادند ابليس گفت      م و سر ببينم که شايد که لعنت کنن

طاغی و فاسق و مرائی خوانند سجده نکرد تا سر آدمی را بديد و بدانست الجرم بجز ابليس هيچکس را             

بر سر آدمی وقوف نيست و کسی سر ابليس ندانست مگر آدمی پس ابليس بر سر آدمی وقوف يافت از     

اده  آنکه سجده نکرد تا بديد که به سر ديدن مشغول بو      د و ابليس از همه مردود بود که بر ديده او گنج نه

ازی                               ا غم د ت ا سرش ببرن د ام ن بين ه يک ت بودند گفتند ما گنجی در خاک نهاديم و شرط گنج آن است ک

ده من                                ر دي نج ب نجم گ رد گ يکن من م را مکش و ل نکند پس ابليس فرياد برآورد که اندرين مهلتم ده و م

م و           نهاند و اين ديده به سالمت ن       را مهلت دادي ه انک من المنظرين و ت ود ک الی فرم رود صمصام ال اب

د        د تاگوين ليکن متهمت گردانيديم تا اگر هالک نکنيم متهم و دروغ زن باشی و هيچکس راست گوی ندان

د الجرم ملعون است و مطرود و                 ا گوي ه او شيطان است راست از کج کان من الجن فسق عن امر رب

ه                  مخذولست و مجهول و تر     جمه گنج نامه عمرو بن عثمان اين بود و هم او در کتاب محبت گفته است ک

يش از                           حق تعالی دلها را بيافريد بيش از جانها بهفت هزار سال و در روضه انس بداشت و سرها را پ

ه                      دلها بيافريد بهفت هزار سال و در درجه وصل بداشت و هر روز سيصد و شصت نظر کرامت و کلم

ار                              یمحبت جانها را م    رد و سيصد و شصت ب ا ظاهر ک ر دله ه انس ب نوانيد و سيصد و شصت لطيف ش

رامين             د و از خود گ اه کردن ه در کون نگ ا جمل د زهوی و      کشف جمال بر سر تجلی کرد ت ر کس نديدن ت

رد و                                دان ک ه زن رد سر را در جان ب شان امتحان ک ر اي دان ب فخری در ميان ايشان پديد آمد حق تعالی ب

اء          جان را در دل      محبوس گردانيد و دل را در تن بازداشت آنگاه عقل را در ايشان مرکب گردانيد و انبي

را فرستاد و فرمانها را بداد آنگاه هر کسی از اهل آن مر مقام خود را جويای شدند حق تعالی نمازشان                      

  . فرمود تا تن در نماز شد دل در محبت پيوست جان به قربت رسيد سر به وصلت قرار گرفت

ران           نق زان و پي ه عزي د شما ک ه بداني ری و شبلی ک لست که از حرم به عراق نامه نوشت به جنيد و جري

ه را                     شق االنفس و هر ک ه اال ب وا بالغي م تکون د ل د گوئي ه باي ال کعب ين حجاز و جم عراقيد هر که را زم
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شق االرواح و در آخر رنا                    ه اال ب ن        بساط قرب و درگاه عزت بايد گوئيد لم تکونوا بالغي ه اي ه نوشت ک م

د و               د و برخودان د و در خودان ا خودان ه ب ه هم ران حجاز ک خطی است از عمروبن عثمان مکی و اين پي

شين است و                          وه آت ه در وی دو هزار ک ن راه ک د دارد گو درآی دري اگر از شما کسی هست که همت بلن

ه      ی هيچ نمی  کنيد که به دعو     دوهزار دريا مغرق مهلک و اگر اين پايگاه نداريد دعوی می           دهند چون نام

د گفت          اه جني د آنگ ه از    : به جنيد رسيد پيران عراق را جمع کرد و نامه بر ايشان خوان د ک د و بگوئي بيائي

ار نيست                         اين کوهها چه خواسته است تا گفتند که از اين کوهها مراد نيستی مرد است که تا مرد هزار ب

شين يکی            : جنيد گفت نشود و هزار بار هست نگردد بدرگاه عزت نرسد پس            وه آت من از اين دو هزار ک

ده   : ام جريری گفت بيش بسر نبرده  يش نبري دم ب ام شبلی   دولت ترا که آخر يکی بريدی که من هنوز سه ق

دی              :  های بگريست و گفت     بهای خنک ترا ای جنيد که يک کوه آتشين بريدی و خنک ترا که سه قدم بري

  . ام که من هنوز گرد آن از دور نديده

ار شد و                ه صحبت او پيوست پس آنجوان بيم د جوانی ب نقلست که چون عمروبن عثمان به صفاهان آم

د                          ابيتی برگوي وال را بگوی ت ه ق رد ک مدتی رنج بکشيد روزی جمعی به عيادت آمدند شيخ را اشارت ک

  اين بيت برگوی: عمرو باقوال گفت

د    دنی عاي م يع ت فل الی مرض  م

  

اعود   دکم ف رض عب نکم و يم  م

  

  . بيمار چون اين بشنيد در حال صحت يافت و يکی از بزرگان طريقت شد

ی افمن شرح اهللا صدره السالم گفت يدند از معن م : پرس ده برعظمت عل ه چون نظر بن ی آنست ک معن

  . وحدانيت و جالل ربوبيت افتاد نابينا شود بعد از آن از هر چه نظر برو افتد

ی از تفک    : و گفت  ز کن ه پرهي اد ک و ب ر ت زی از صفات    ب ادر چي زی از عظمت خدای ي ر کردن در چي

  . خدای که تفکر در خدای معصيت است و کفر

د ازو     جمع آنست که حق تعالی خطاب کرد بندگان را در ميثاق و تفرقه آنست که عبارت می                 : و گفت  کن

  . نعبارت بر کيفيت وجد دوستان نيفتد از آنکه او سر حق است نزديک مؤمنا: باوجود بهم و گفت

  . اول مشاهده قربت است و معرفت بعلم اليقين و حقايق آن: و گفت

  . اول مشاهده زوايد يقين است و اول يقين آخر حقيقت است: و گفت

دان         : و گفت  داری مگر آنکه ب محبت داخل است در رضا و رضا نيز درمحبت از جهت آنکه دوست ن

  . راضی باشی و راضی نباشی مگر بدانچه دوست داری

  . تصوف آنست که بنده در هر وقتی مشغول به چيزی بود که در آن وقت آن اوليتر: تو گف
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ه المرجع و             : و گفت  م بالصواب و الي رفتن بال بخوشی و آسان واهللا اعل صبر ايستادن بود با خدای و گ

  . المآب

  

  ذکر ابوسعيد خراز قدس اهللا روحه العزيز

دوه          ام انس آن ق ان قدس آن سوخته مق الم        آن پخته جه زم حقيقت آن معظم ع ه قل طارم طريقت آن غرق

ود و اشرافی عظيم                          شان ب دماء اي ار و از ق شايخ کب اعزاز قطب وقت ابوسعيد خراز رحمةاهللا عليه از م

ه                            ال و در هم ه کم ايق ب ايق و دق داشت در ورع و رياضت بغايت بود و به کرامت مخصوص و در حق

روردن آيتی                  د پ ود و در مري ده ب ن لقب از بهر آن         فن بر سر آم د و اي سان التصوف گفتن ود و او را ل ب

اب تصنيف                     م او را چهارصد کت ن عل دادند که درين امت کس را زبان حقيقت چنان نبود که او را در اي

د و انقطاع بی    ا       است و در تجري ود و ب ده ب ون مصری را دي ود و ذوالن داد ب ود و اصل او از بغ ا ب همت

ائ او           بشروسری سقطی صحبت داشته بود     اء و فن  و در طريقت مجتهد بود و ابتدائ عبارت از حالت بق

اهر      اء ظ وم بعضی از علم ايق عل د و در دق ضمن گرداني ارت مت ن دو عب ود را دري ت خ رد و طريق ک

اب               د و آن کت صانيف او ديدن ه در ت اظ ک ه بعضی الف بروی انکار کردند و او را به کفر منسوب کردند ب

اهللا         کتاب السرنام کرده بود مع     ق ب نی آن فهم نکردند يکی اين بود که گفته بود ان عبدًا رجع الی اهللا و تعل

ه جواب                                   م يکن ل د ل ن تري ن أنت و اي ه من اي و قلت ل سه و ماسوی اهللا فل و سکن فی قرب اهللا قدنسی نف

م نفس                    : غيراهللا گفت  رد و در قرب خدای ساکن شود ه چون بنده به خدای رجوع کند و تعلق به خدا گي

يش را هم ما سوی اهللا را فراموش کند اگر او را گويند تو از کجائی و چه خواهی او را هيچ جواب                      خو

ه               تر از آن نباشد که گويد اهللا و در صفت اين قوم که او می                خوب د ک وم گوين ن ق گويد که بعضی را از اي

مه گويند اهللا که اعضاء و خواهی گويد اهللا اگر چنان بود که اندامهاء اودر تن او به سخن آيد ه   تو چه می  

د                         ه هيچکس نتوان ايتی رسد ک مفاصل او برابر آمده بود از نوراهللا که مجذوبست دروی پس در قرب بغ

ر  ر حقيقت و از خدای رود ب ا هرچه رود از حقيقت رود ب د اهللا از جهت آنکه آنج يش او گوي ه در پ ک

ه کسی گو              ده باشد چگون سر نيام ا رسد و در       خدای چون اينجا هيچ از اهللا ب ل عقال اينج ه عق د اهللا جمل ي

  . حيرت بماند تمام شد اين سخن

شان                          : و گفت  ا اي م ب ود از آنکه ه شان مخالفت نب ان من و اي سالها با صوفيان صحبت داشتم که هرگزمي

  . بودم و هم با خود

ود         : و گفت  را طاقت قرب نب ه م  چنانکه  همه را مخير کردند ميان قرب و بعد من بعد را اختيار کردم ک

وت                     : لقمان گفت  ار نب را طاقت ب ه م ردم ک مرا مخير گردانيدند ميان حکمت ونبوت من حکمت اختيار گ
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  . نبود

العهود                         : و گفت  ا ب تم الوف د صدق چيست گف را گفتن د و م شبی بخواب ديدم که دو فرشته از آسمان بيامدن

  . گفتند صدقت و هر دو بر آسمان رفتند

س ه ال ی شبی رسول را علي ه  و گفت ای ک ذورم فرم تم مع تداری گف را دوس ه م ود ک دم فرم الم بخواب دي

ته         : دوستی خدای مرا مشغول کرده است از دوستی تو گفت          هر که خدای را دوست دارد مرادوست داش

  . بود

ت د از   : و گف ه او از عصا نترس اتفی آواز داد ک زنم ه ا او را ب رفتم ت دم عصا برگ واب دي يس را بخ ابل

ريبم      شما را چه کنم که بينداخته: و باشد گفتم بيا گفتنوری ترسد که دل ت  دان ف ان را ب ايد آنچه من مردم

ايست که بدان مراد  مرا در شما لطيفه: دنيا چون از من برگذشت باز نگريد و گفت   : گفتم آن چيست گفت   

  . نشستن با کودکان: خود بيابم گفتم آن چيست گفت

ودم رسول را صلی اهللا علي    : و گفت  ه می    بدمشق ب دم ک ه خواب دي لم ب وبکر و عمر    ه و س ر اب د و ب آم

ا خود می                ينه می           رضی اهللا عنهما تکيه زده و من بيتی ب ر س تم و انگشتی ب سالم     گف ه ال زدم رسول علي

  . فرمود که شر اين از خير اين بيش است يعنی سماع نبايد کرد

رد ش                   ات ک يش از وی وف د گفت        نقلست که ابوسعيد خراز را دو پسر بود يکی پ ای : بی او را بخواب دي

مرا در جوار خود فرود آورد و گرامی کرد گفتم ای پسر مرا وصيت کن : پسر خدای باتو چه کرد گفت  

تم      : ای پدر به بددلی با خدای معامله مکن گفتم زيادت کن گفت       : گفت داری گف ويم طاقت ن ای پدر اگر گ

  . لی يک پيراهن مگذارای پدر ميان خود و خدای تعا: از خدای ياری خواهم گفت

 .  

  . نقلست که سی سال بعد از اين بزيست که هرگز پيراهنی ديگر نپوشيد

زی                             : و گفت  ه بجز خدای چي اتفی آواز داد ک زی خواهم ه ه از خدای چي رآن داشت ک را ب وقتی نفسم م

د     : خواهی الجرم سخن اوست که گفت       ديگر می  نم بع ع ک زی جم از خدای شرم دارم که برای روزی چي

  . از آن که او ضمان کرده است

ام خواهم              وقتی در باديه می   : و گفت  ا از خدای طع رد ت ه ک رفتم گرسنگی غلبه کرد و نفس چيزی مطالب

ام  : گفتم طعام خواستن کار متوکالن نيست هيچ نگفتم چون نفس نااميد شد مکری ديگر ساخت گفت                  طع

ق مرا دريافت آوازی شنيدم که کسی       خواهی باری صبر خواه قصد کردم تا صبر خواهم عصمت ح            نمی

د                        گويد که اين دوست ما می        می ا آي ه سوی م ا آنکس را ک ه م رر است ک زديکيم و مق دو ن ا ب ه م د ک گوي

آورد و پندارد که نه او ما  خواهد و عجز و ضعف خويش پيش می         ضايع نگذاريم تا از ما قوت صبر می       
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ام خواستن م               ود و بصبر          را ديده است و نه ما او را يعنی به طع ا ب ر م ام غي حجوب گشتی از آنکه طع

  . شدی که صبر هم غير ماست خواستن هم محجوب می

اد شدم نفس گفت: و گفت اد ش زل افت ر من يد چشم من ب ه رس را فاق ی زاد م ه شدم ب ی در بادي ه : وقت ک

نيدم                     ا شدم آوازی ش ه ای    سکونت يافتم سوگند خوردم که در آن منزل فرو نيايم گوری بكندم و در آنج  آ

د         گ او را در يابي ان ري ت د رمي ته اس ود را بازداش دای خ اء خ ی از اولي زل يک الن من ان در ف مردم

  . جماعتی بيامدند و مرا برگرفتند و به منزل بردند

ارم ضعفی در من                    : و گفت  افتم چه ه شدم سه روز هيچ ني يک چند هر سه روز طعام خوردمی در بادي

ع                  پديد آمد طبع بعادت خود طعام خوا       ا سببی خواهی دف ار کن ت ست برجای بنشستم هاتفی آواز داد اختي

زل           د ودوازده من د آم وتی در من پدي سستی را يا طعام خواهی يا سکونت نفس را گفتم الهی سببی پس ق

  . ديگر برفتم

ان است و          : و گفت  يک روز بر کرانه دريا جوانی ديدم مرقع پوشيده و محبرۀ آويخته گفتم سيمای او عي

ره می                 لتش نچنانست چون در وی می     معام ويم از رسيدگان است و چون در محب ويم از       نگرم گ نگرم گ

تم ای جوان راه بخدای چيست گفت                        دام است گف ه ازک راه بخدای دو    : طالب علمان است بيا تا بپرسم ک

و می           سپری   است راه خواص و راه عوام ترا از راه خواص هيچ خبری نيست اما راه عوام اينست که ت

  . شمری نهی و محبره را آلت حجاب می و معاملت خود را علت وصول بحق می

رفتم ده سگ شبانان درنده روی به من نهادند چون نزديک آمدند من روی               روزی به صحرا می   : و گفت 

دا                     رد و از من ج ه را از من دور ک به مراقبت نهادم سگی سپيد در آنميان بود بر ايشان حمله کرد و هم

  .  که دور شدم نگاه کردم سگ را نديدمنشد تا وقتی

ه در          : درورع عباس المهندی بگذشت و گفت     : گفت  نقلست که روزی سخن می     داری ک يا اباسعيد شرم ن

ه                             سليم شد ک وئی در حال ت اه در ورع سخن گ د، آب خوری آنگ زير بناء دوانقی نشينی و ازحوض زبي

  .  دوستی آنکس است که بدونيکوئی کندگوئی و سخن اوست که آفرينش دلها بر چنان است که تومی

  . ای عجب آنکه در همه عالم مر خدای را محسن نداند چگونه دل بکليت بدو سپارد: و گفت

  . دشمنی فقراء بعضی با بعضی از غيرت حق بود خواست که با يکديگر آرام نتوانند گرفت: و گفت

اء خود چون ا               : و گفت  ال را از اولي د اعم ده   حق تعالی مطالبه کن ه روا            و را برگزي رده ک ار ک د و اختي ان

ار راحتی                               شان را در هيچ ک ه اي د ک ال نکن ود و احتم ده ب ندارد ايشان را که ميان او و ميان ايشان درآين

  . بود اال بدو

د پس                    : و گفت  چون حق تعالی خواهد که دوست گيرد بنده را از بندگان خود در ذکر بروی گشاده گردان



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٣٣٥

رود آرد و محل             هر که از ذکر لذت يافت      ردا نيت ف  در قرب بر او گشاده گرداند پس او را در سرای ف

د او                      اقی مان دا ب رجالل و عظمت او ابت جالل و عظمت بر وی مکشوف گرداند پس هرگاه که چشم او ب

  . او در حفظ خدای افتد بی

ا اس                      : و گفت  ا اتصال پس فن اه     اول مقامات اهل معرفت تحير است با افتقار پس سرور است ب ا انتب ت ب

ی                        ه و عل امبر صلی اهللا و علي د پيغ پس بقا است با انتظار و نرسد هيچ مخلوقی باالی اين اگر کسی گوي

وبکر رايک              آله و سلم نرسيد گوئيم رسيد اما در خور خويش چنانکه همه را حق تعالی متجلی شود و اب

  . بار متجلی شد د رخور او و هر يکی را در خور آنکس

رد     گمان برد که بجهد بوصال حق رسد خود را در رنج بیهر که : و گفت  ان ب ه گم نهايت افکند و هر ک

  . نهايت افکند جهد بوی رسد خود را در تمناء بی که بی

ده و خدای در سر                      خلق در قبضه خدای   : و گفت  ان بن اند ودر ملک او هرگاه که مشاهده حاصل شود مي

  . بنده و فهم بنده جز خدای هيچ نماند

ده شغلی                           :و گفت  اء بن رين چيزه ا مشغول مکن و عزيزت رين چيزه ه عزيزت  وقت عزيز خود را جز ب

  . باشد عن الماضی و المستقبل يعنی وقت نگاه دار

ود وی را سهو و                  : و گفت  م وی از حق ب اده عل سته باشد و م ور حق نگري هر که بنور فراست نگرد بن

شان        از بندگان حق قومی   : گويا کند و گفت   غفلت نباشد بلکه حکم حق بود که زبان بنده را بدان             ه اي د ک ان

هر که را معرفت     : را خشيت خدای خاموش گردانيده است و ايشان فصحا و بلغااند در نطق بدو و گفت               

دو و            در دل قرار گرفت درست آنسنت که در هر دو سرای نبيند جز او نشنود جز او مشغول نبود جز ب

  . ندگی و بقا بقاء بنده باشد در حضور الهیفنا فناء بنده باشد از رژيت ب: گفت

  . فنا متالشی شدن است بحق و بقا حضور است با حق: و گفت

  . حقيقت قرب پاکی دل است از همه چيزها و آرام دل با خدای: وگفت

  . هر باطن که ظاهر وی بخالف او بود باطل بود: و گفت

ل               : گفت ان و دل از آن غاف ه                ذکر سه وجه است ذکری است بزب ود و ذکری است ب ن ذکر عادت ب و اي

د                                ان را گنگ کن د و زب ه ذکر گردان ه دل را ب ود و ذکريست ک زبان و دل حاضر اين ذکر طلب ثواب ب

  . قدر اين ذکر کس نداند جز خدای تعالی

  . اول توحيد فانی شدن است همه چيزها از دل مرد و بخدای بازگشتن به جملگی: و گفت

ه           ست ياری می  عارف تا نرسيده ا   : و گفت  ه خدای از هم خواهد از همه چيز چون برسد مستغنی گردد ب

  . چيز و بدو محتاج گردد همه چيز



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٣٣٦

  . حقيقت قرب آنست که به دل احساس هيچ نتوانی کرد و به وجود هيچ چيز حس نتوانی يافت: و گفت

  . علم آنست که در عمل آرد ترا و يقين آن است که برگيرد ترا: و گفت

  . ف تمکين است از وقتتصو: و گفت

ود         : پرسيدند از تصوف گفت    ذت ب وار و در عين ل آنست که صافی بود از خداوند خويش و پر بود از ان

  . ازذکر

يدند گفت م از تصوف پرس د پس : وه ا نيابن د ت ع کنن د و من شايش يابن ا گ د ت ه بدهن ومی ک ه ق و ب ان ت گم

  . کنند باسرار که بگرييد برما ندامی

يد و      :  را گريه بود گفت    پرسيدند که عارف   ايق قرب رس ه حق گريه او چندان بود که در راه باشد چون ب

  . طعم وصال بچشيد گريه زايل شود

  . عيش زاهد خوش نبود که بخود مشغول بود: و گفت

  . خلق عظيم آن بود که او را هيچ همت نبود جز خدای: و گفت

ی: و گفت ل اضطرابی است ب ی توک ان اضطراب  سکون و سکونی ب ه چن د ک ل باي ی صاحب توک يعن

ه هرگزش    رب يافت ک ود در ق ان سکونش ب ا چن ز ي ود هرگ ه سکونش نب ود درنايافت ک مضطرب ش

  . حرکت نبود

شاهده  : و گفت ه کشف وم وی و مراقبت ب ان او و خدای است بتق رد در آنچه مي د ک م نتوان ه تحک هرک

  . نتواند رسيد

  .  است از نفس و ساکن است با خدایغره مشويد به صفای عبوديت که منقطع: و گفت

شان نمی              ه دروي وانگران ب شان              : رسد گفت     گفتند چون است که حق ت ز را يکی از آنکه آنچه اي سه چي

  . اند رحمةاهللا عليه دارند حالل نباشد دوم آن که بر آن موافق نباشد سوم آنکه درويشان بالاختيار کرده

  

  ذکر ابوالحسين نوری قدس اهللا روحه العزيز

شته در درد دوری      شتن ک رار آن خوي ه اس وار آن نقط ه ان زت آن قبل سلوب ع دت آن م ذوب وح آن مج

دوه وقت و ظريف اهل محبت تصوف و                              د و ق ه عه ه يگان ة اهللا علي وری رحم لطيف عالم ابوالحسين ن

وزی عجب و      الی و رم ی ع سنديده و نکت امالتی پ گرفت و مع ود و رياضاتی ش ت ب ل محب ريف اه ش

ال و شوقی بی           نظری صحيح    ديم او متفق             و فراستی صادق وعشقی به کم ر تق شايخ ب نهايت داشت و م

ه و از       بودند و او را اميرالقلوب گفتندی و قمرالصوفيه مريد سری سقطی بود صحبت احمد حواری يافت

ود و او را در                      شايخ ب اء م ود و صاحب مذهب و از صدور علم د ب ود و در طريقت مجته د ب اقران جني
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د                       طريقت ب  ر تفضل نه ر فق ر اهميتی قاطعه است و حجتی المعه و قاعده مذهبش آنست که تصوف را ب

د ودر صحبت                      ومعاملتش موافق جنيد است و از نوادر طريقت او يکی آنست که صحبت ايثار حرام دان

سنديده و                        شان فريضه است وعزلت ناپ ا دروي ايثار حق صاحب فرمايد بر حق خويش و گويد صحبت ب

ور از                     ايثار صاح  ب بر صاحب فريضه و او را نوری از آن گفتند که چون در شب تاريک سخن گفتی ن

ور فراست از اسرار                  ه ن ه ب د ک وری گفتن ز از آن ن دهان او بيرون آمدی چنانکه خانه روشن شدی و ني

ا                      ق آنج باطن خبردادی ونيز گفتند که او را صومعه بود در صحرا که همه شب آنجا عبادت کردی و خل

ه می         به ن  اال برمی              ظاره شدندی به شب نوری ديدند ک ه ب د       درخشيدی و از صومعه او ب شدی و ابومحم

رون                          : مغازلی گفت  ه بي داد از خان ه هر روز بام ود ک ان ب دا چن وری و در ابت هيچکس نديدم به عبادت ن

از کردی                      آمدی که بدکان می    ا  روم و نانی چند برداشتی و درراه صدقه کردی و در مسجد شدی و نم ت

ان                                 ان گم زی خورده است و اهل دک ان چي ه دک ه ب ه پنداشتندی ک دکان آمدی اهل خان نماز پيشين پس ب

ر احوال                       ه کس ب بردندی که به خانه چيزی خورده است همچنين بيست سال بدين نوع معاملت کردی ک

  . اومطلع نشد

ق کردم و رياضات کشيدم     نقل است که سالها مجاهده کردم و خود را به زندان بازداشتم و پشت بر خالي               

ر                 راه به من گشاده نشد و با خود گفتم که چيزی می            بايد کرد که کار برآيد و يا فرو شوم و از اين نفس ب

هم پس گفتم ای تن تو سالها بهواو مراد خودخوردی وديدی و شنيدی و رفتی و گرفتی و خفتی و عيش                      

ون                  اوان است اکن و ت وق             کردی و شهوت راندی و اين همه بر ت رنهم و هرچه حق دت ب ه رو تابن در خان

رو                               اری در راه حق ف ه ب ی شوی و اگر ن انی صاحب دولت حق است در گردنت قالده کنم اگر بر آن بم

  . شوی

د و                       : و گفت  شان بينن ود هرچه اي ازک ب ه ن ن طايف اء اي ه دله ودم ک نيده ب در راه حق چنين کردم و من ش

ا                   د  شنوند سر آن بدانند و من در خود آن نمی          ده برپ ود مگر من مجاه اء حق ب اء و اولي ول انبي يدم گفتم ق

ه           ا بنگرم ک رآيم ت کردم و اين خلل از من است که اينجا خالف را راه نيست آنگه گفتم اکنون گرد خود ب

ا دل يکی شود بال آن                           چيست بخود فرونگرستم آفت آن بود که نفس با دل من يکی شده بود چون نفس ب

ه    نفس حظ خود از وی بستاند چون چنان ديدم دانستم که از آن بر جای می       بود که هرچه دل تابد       د ک مان

ه                     رسد نفس حظ خود می         هرچه از درگاه بدل می     رد آن ن دان بياسودی گ د از آن هرچه نفس ب تاند بع س

ا                    ا ب ودی ي ا صدقه خوش ب ا ب ا روزه ي از ي ثًال اگر او را بانم زی ديگر زدمی م گشتمی و چنگ در چي

اه  خلوت يا با    خلق در ساختن خالف او کردمی تا آن همه را بيرون انداختم و گامها همه بريده گشت آنگ

ه             کامی  من در کان بی   : آمد پس گفتم تو که ای گفت        اسرار در من پديد می     دان بگوی ک ا مري ون ب ام و اکن
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ان دو زورق                 کان من کان بی    ستادم و  کامی است و در من درکان نامرادی است آنگه بدجله رفتم و مي باي

رفتم                     گفتم نروم تا ماهی درشست من نيفتد آخردر افتاد چون برکشيدم گفتم الحمدهللا که کار من نيک آمد ب

و    : و با جنيد بگفتم که مرا فتوحی پديد آمد گفت          ای ابوالحسين آنکه ماهی افتاد اگر ماری بودی کرامت ت

نبود که تو در ميان نباشی سبحان اهللا         بودی لکن چو تودر ميان آمدی فريب است نه کرامت که کرامت آ            

  . اند  اين آزادگان چه مردان بوده

ده      : نقلست که چون غالم خليل بدشمنی اين طايفه برخاست و پيش خليفه گفت             د آم اعتی پدي ه      که جم د ک ان

د و در سردابها می         گويند و همه روز تماشا می        کنند و کفريات می     گويند و رقص می     سرود می  د    کنن رون

ومی        و سخن می     پنهان ن ق د اي شان مذهب                     گوين ه کشتن اي د ب ان ده ومنين فرم ه اگر اميرالم د از زنادق ان

زنادقه متالشی شود که سر همه اين گروهند اگر اين چيز از دست اميرالمؤمنين آيد من او را ضامنم به                    

ام و                  وری و      ثوابی جزيل خليفه در حال فرمود تا ايشان را حاضر کردند و ايشان ابوحمزه و ارق  شبلی ن

وری بجست و خود                          رد ن ام ک جنيد بودند پس خليفه فرمود تا ايشان را به قتل آرند سياف قصد کشتن ارق

ام بنشست و گفت                   ه صدق و بجای ارق داخت ب دان            : را در پيش ان ان و خن ل آر طرب کن ه قت را ب اول م

دان شتاب               : سياف گفت  ه ب وری        ای جوانمرد هنوز وقت تو نيست و شمشير چيزی نيست ک د ن زدگی کنن

ار می                      : گفت ر ايث ار است و من اصحاب را ب ر ايث ا          بناء طريقت من ب ا دردني رين چيزه دارم و عزيزت

ا آنکه                       زندگانی است می   رده باشم ب ار ک ز ايث ا عمر ن نم ت خواهم تا اين نفسی چند در کار اين برادران ک

ن          سرای خدمت است و آن سرای     يک نفس در دنيا نزديک من دوستر ا زهزار سال آخرت ا زآنکه اي

ه                          د خليف ه عرضه کردن شنيدند از وی در خدمت خليف قربت و قربت من به خدمت باشد چون اين سخن ب

شان نظر                             ار اي ا در ک ود ت ه قاضی رجوع فرم د ب از انصاف وقدم صدق او تعجب آمد فرمود توقف کني

ه              بی: کند قاضی گفت   وم کامل است و     حجتی ايشان را منع نتوان کرد پس قاضی دانست ک د در عل جني

دداد                 : سخن نوری شنيده بود گفت     ه او جواب نتوان از اين ديوانه مزاج يعنی شبلی چيزی از فقه بپرسم ک

ه     : بيست و نيم دينار گفت: از بيست دينار چند زکوة بايد داد شبلی گفت  : پس گفت  ين ک ن چن وة اي اين زک

ار نگرفت گفت               صديق اکبر رضی اهللا عنه که چهل      : نصب کرده است گفت    داد و هيچ ب ار ب :  هزار دين

د داد    : اين نيم دينار چيست که گفتی گفت       غرامت را که آن بيست دينار چرا نگاه داشت تانيم دينارش بباي

وری گفت                 اه ن ن   : پس از نوری مسئله پرسيد ا زفقه در حال جواب داد قاضی خجل شد آنگ ای قاضی اي

ه             همه پرسيدی و هيچ نپرسيدی که خدای را م         ه ب ه دوست و حرکت و سکون هم ه ب ام هم ه قي د ک ردانن

شان                د جان از اي از مانن دوست و همه زنده بدواند و پاينده به مشاهده او اگر يک لحظه از مشاهده حق ب

ود              ن ب م اي ند عل برآيدبدو خسبند و بدو خورند و بدو گيرند و بدو روند و بدو بينند و بدو شنوند و بدو باش
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نم        قاضی متحير شد و کس به خليفه فرستاد که اگر اينها ملحد و زنديق              نه آنکه تو پرسيدی    اند من حکم ک

د و گفت          شان را بخوان ه اي ين يک موحد نيست خليف ه در روی زم د   : ک د گفتن ا   : حاجت خواهي حاجت م

ا را رد                      ه م رد مهجور کنی ک آنست که ما را فراموش کنی نه به قبول خود ما را مشرف گردانی و نه ب

ه      تو چون   قبول تست و قبول تو چون رد تو است خليفه بسيار بگريست و ايشان را به کرامتی تمام روان

  . کرد

ا محاسن حرکتی می                 رد گفت   نقلست که نوری يک روز مردی را ديد درنماز که ب دست از محاسن   : ک

افر شد او را                           دين سخن ک ه او ب د ک ه    حق بدار اين سخن به خليفه رسانيدند و فقها اجماع کردن يش خليف پ

و گفتی گفت     : بردند خليفه گفت   ی گفت  : اين سخن ت ی گفت   : بل ده از آن کيست گفت   : چرا گفت از آن : بن

ه خدای     : از آن کسی که بنده آن او بودپس خليفه گفت         : محاسن از آن که بود گفت     : خدای گفت  الحمدهللا ک

  . مرا از قتل او نگاه داشت

ز      اکردهچهل سالست تا ميان من و ميان دل جد        : و گفت  يچ چي اند که درين چهل سال هيچ آرزو نبود و به

  . شهوتم نبود و هيچ چيز در دلم نيکو ننمود و اين از آن وقت باز بود که خدای را بشناختم

  . کردم تا وقتی که من همه آن نور شدم نوری درخشان ديدم در غيب پيوسته در وی نظر می: و گفت

 که مرا حالتی دايم دهد هاتفی آواز داد که ای ابوالحسين بر دايم        وقتی از خدای تعالی درخواستم    : و گفت 

  . صبر نتواند کرد اال دائم

اد و گفت         م در خاک افت حرب من   : نقلست که جنيد يک روز پيش نوری شد نوری در پيش جنيد به تظل

م    می شوم و چون من پديد آيد من گم می     سخت شده است و طاقتم نماند سی سالست که چون او پديد می             آي

د          کنم می    او غايب ميشود و حضور او در غيبت من است هر چند زاری می              و جني ا ت ا من باشم ي د ي گوي

د گفت                  : اصحاب را گفت   ان  : بنگريد کسی را که درمانده و ممتحن و متحير حق تعالی است پس جني چن

  . بايد که اگر پرده شود بتو و اگر آشکارا شود بتو تو نباشی و خود همه او بود

گويد اهللا  گردد و می نقلست که جمعی پيش جنيد آمدند و گفتند چند شبانروز است تا نوری بيک خشت می

ا بوقت می                 از بجای می           اهللا و هيچ طعام و شراب نخورده است و نخفته و نمازه زارد و آداب نم آورد   گ

و آداب بجای آوردن  دارد    اصحاب جنيد گفتند او هشيار است و فانی نيست از آنکه اوقات نماز نگاه می               

د گفت                   می دارد جني ر ن ز خب انی از هيچ چي ه ف ه شما     : شناسد پس اين تکلف است نه فنا ک ين نيست ک چن

اه دارد از آنکه وقت خدمت از         می شان را نگ گوئيد که آنها که در وجد باشند محفوظ باشند پس خدای اي

ت د و گف وری آم يش ن د پ د پس جني ا ابوالحسين : خدمت محروم مانن ا او خروش سود ي ه ب ی ک اگردان

وری در حال از          می ارغ شود ن دارد تا من نيز در خروش آيم و اگر دانی که رضا به تسليم کن تادلت ف
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  . نيکومعلما که توئی ما را: خروش باز ايستاد و گفت

بل     : نوری بيامد و بر کنارۀ بايستاد و گفت       : گفت  نقل است که شبلی مجلس می      ی السالم عليک يا ابابکر ش

وب گفت   : گفت را در          : و عليک السالم يا اميرالقل ه آن تن ک م گف المی در عل ود از ع الی راضی نب حق تع

رد و خود را راست نيافت                                   اه ک رود آی شبلی نگ ه ف اه دار و اگر ن اه نگ ی ج عمل نيارد اگر تو در عمل

رون آ                   ر       فرود آمد و چهار ماه در خانه بنشست که بيرون نيامد خلق جمع شدند و اورا بي ر منب د و ب وردن

شاندند و                   : کردند نوری خبر يافت بيامد و گفت       ر منبرت ن يده کردی الجرم ب شان پوش يا ابابکر تو بر اي

د گفت                  ا انداختن د و بمزبله سنگ براندن را ب ردم م ود و             : من نصحيت ک و چه ب وب نصيحت ت ا اميرالقل ي

ود گفت      ق خد        : پوشيده کردن من چه ب ردم خل ا ک ه ره ود ک يده    نصيحت من آن ب ه خدای و پوش ای را ب

و آن       : کردن من چه بود گفت     نصيحت من آن بود که رها کردم خلق خدای را به خدای و پوشيده کردن ت

بينيم  بود که حجاب شدی ميان خدای وخلق و تو کيستی که ميان خدای و خلق خدا واسطه باشی پس نمی                 

  . تو را اال فضول

ه ع              ه از اصفهان ب ای برهن يدنوری               نقلست که جوانی پ د چون نزديک رس رون آم وری بي ارت ن زم زي

آيد که اين حديث بر وی تافته         که جوانی می  : مريدی را فرمود تا يک فرسنگ راه بجاروب برفت وگفت         

از اصفهان و ملک اصفهان آن جوان را کوشکی        : آئی گفت     از کجا می  : است چون برسيد نوری گفت    

اگر ملک اصفهان : داد که از آنجا مرو پس نوری گفت میوهزار دينار اسباب و کنيزکی به هزار دينار   

داد و هزار دينار اسباب دادی که از آنجا مرو و تو اين طلب                تو را کوشکی و کنيزکی و هزار دينار می        

الی هژده هزار     : را با آن مقابله کردی جوان در حال فرياد برآورد که مرا مزن نوری گفت            اگر حق تع

  . يش مريدی نهد و او در آن نگرد مسلمش نبود که حديث خدای کندعالم بر طبقی نهد و در پ

اران                نقلست که نوری با يکی نشسته بود و هر دو زار می            ه ي وری روی ب گريستند چون آنکس برفت ن

ه گفت               : کرد و گفت   د ن ود گفتن ه ب ه آن شخص ک ود حکايت خدمات خود می           : دانستيد ک يس ب رد و     ابل ک

راق می      . گفت  افسانه روزگار خود می    د می          و از درد ف د و چنانکه ديدي ز می         نالي ستم    گريست من ني گري

د گفت     کرد من گوش داشتم که تا چه می           نوری در خلوت مناجات می    : جعفر خلدی گفت   دايا    : گوي ار خ ب

ه دوزخ را از                               ديم و اگر هر آين درت و ارادت ق م و ق ه عل د ب اهل دوزخ را عذاب کنی جمله آفريده توان

ر گفت                       مردم پرخواهی ک   ری جعف ه بهشت بب شان را ب من  : رد قادری بر آنگه دوزخ از من پرکنی و اي

ه ابوالحسين را بگوی                     متحير شدم آنگاه به خواب ديدم که يکی بيامدی و گفتی که خدای فرموده است ک

  . که ما ترا بدان تعظيم و شفقت بخشيدم

رسيدم، دعا    ر که به حجراالسود می    کردم و هر با     شبی طواف گاه خالی يافتم طواف می      : نقلست که گفت  
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گفتم اللهم ارزقنی حاال و صفة ال التغير منه باری خدايا مرا حالی و صفتی روزی کن که       کردم و می    می

ا ابوالحسين می               ه ي نيدم ک ه آوازی ش ری کنی        از آن نگردم يک روز از ميان کعب ا براب ا م ه ب خواهی ک

ر                مائيم که از صفت خود برنگرديم اما بندگان گ         ه ب ائيم ک ردد م دا گ ردان داريم تا ربوبيت از عبوديت پي

  . يک صفتيم صفت آدمی گردان است

تم  رد گف ن او حرکت نمی آ ر ت وئی ب ه م ه مراقبت نشسته ک دم ب دم او را دي وری ش يش ن د پ بلی گوي ش

سيار ساکن                  : مراقبتی چنين نيکو از که آموختی گفت       ود و او از من ب ر   از گربه که بر سوراخ موش ب  ت

  . بود

ته است        نقلست که شبی اهل قادسيه شنيدند که دوستی از دوستان خدای خود را در وادی شيران باز داش

ود ودر                رده ب رو ب ه گوری ف او را دريابيد خلق جمله بيرون آمدند و بوادی سباع رفتند ديدند نوری را ک

ه قادس                         د و او را ب رد او شيران نشسته شفاعت کردن ر گ رد ب د پس از آن حال     آنجا نشسته و گ يه آوردن

دم رطب آرزو         : سئوال کردند گفت   مدتی بود تا چيزی نخورده بودم و درين باديه بودم چون خرمابن بدي

ا آرزو                         يش خرم ا ب د ت کردم گفتم هنوز جای آرزو مانده است در من درين وادی فروآيم تا شيرانت بدرن

  . نکند

ه               کردم دزدی جامه    روزی در آب غسل می    : نقلست که گفت   ودم ک ده ب رون نيام وز از آب بي  من ببرد هن

  . باز آورد دست او خشک شده بود گفتم الهی چون جامه بازآورد دست او بازده در حال نيک شد

ه         : پرسيدند که خدای تعالی با تو چه کند گفت         ه روزی ب اه دارد ک ه من نگ ه روم جام ه گرماب چون من ب

از آورد و          گرمابه رفتم يکی جامه من ببرد گفتم خداوندا        ه ب د وجام رد بيام ازده در حال آن م  جامه من ب

  . عذر خواست

ان دو غالم بچه رومی                            ر يک دک سوختند ب سيار ب ق ب اد و خل نقلست که در بازار نخاسان بغداد آتش افت

د غالم می                       ود و خداون ه ب رو گرفت شان ف رد اي شان را         : گفت   بودند سخت با جمال و آتش گ ه اي ه هر ک ک

يد آن دو                    بيرون آرد هزار     وری برس اه ن دينار مغربی بدهم هيچکس را زهره نبود که گرد آن بگردد ناگ

ه سالمت      : کردند گفت   غالم بچه را ديد که فرياد می       اد و هردو را ب بسم اهللا الرحمن الرحيم و پای در نه

وری گفت              ردار و خدای را شکر کن    : بيرون آورد خداوند غالم هزار دينار مغربی پيش نوری نهاد ن  ب

  . ايم اند که ما دنيا را به آخرت بدل کرده اند بنا گرفتن داده که اين مرتبه که بما داده

ده       : نقلست که خادمه داشت زيتونه نام گفت      ردم و او آتش بدست گرداني وری ب يش ن روزی نان و شير پ

د و  هنجار مردی است در حال ز خورد گفتم بی بود انگشتان او سياه شده هم چنان ناشسته نان می          نی بيام

ت      ر را گف د و کس امي وری بيام د ن ر بردن يش امي را پ ردۀ و م ن ب ه م ه جام ه رزم ت ک را بگرف او : م
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آورد پس من خالص يافتم  آمد ورزمه جامه می آرند نگاه کردند کنيزکی می رامرنجان که جامه اينک می    

  . توبه کردم: هنجار مردی است زيتونه گفت دگرگوئی که بی: شيخ مرا گفت

ر      گذشت يکی را ديد که بار افتاده و خرش مرده و او زار می            ت که نوری می   نقلس ای ب وری پ گريست ن

  . برخيز چه جای خفتن است حالی بر خاست مردبار برنهاد و برفت: خر زد و گفت

وری                   ار شد ن د بيم دتی جني د از م نقلست که نوری بيمار شد جنيد به عيادت او آمد و گل و ميوه آورد بع

ا او صحت      : بعيادت آمد پس با ياران گفت  با اصحاب    د ت زی برگيري د چي که هر کس از اين بيماری جني

ه        : يابد گفتند برگرفتيم جنيد حالی برخاست نوری گفت  ان ک ه چن ين آی ن ادت آئی چن ه عي اين نوبت که ب

  . گل و ميوه آری

د     کر زدند و او صبر می قوت که به تازيانه می پيری ديدم ضعيف و بی: نوری گفت  دان بردن ه زن د پس ب

ه   : قوت چگونه صبر کردی بر آن تازيانه گفت   من پيش او رفتم و گفتم تو چنين ضعف و بی           د ب ای فرزن

ه از بال               : همت بال توان کشيد نه بجسم گفتم پيش تو صبر چيست گفت            ود ک ان ب دن همچن آنکه در بال آم

  . بيرون شدن

ور چون   نقلست که از نوری سئوال کردند که راه به معرفت          چون است گفت هفت دريا است از نار و ن

  . هر هفت را گذاره کردی آنگاه لقمۀ گردی در حلق او چنانکه اولين و آخرين را بيک لقمه فرو بردی

ه قرب کردی گفت            : نقلست که يکی از اصحاب بوحمزه را گفت        وحمزه اشارت ب ه      : و ب او را بگوی ک

  . آنچه ما در آنيم بعد بعد بودگويد قرب قرب در  رساند و می نوری سالم می

  . مشاهده ربوبيت است: و سؤال کردند از عبوديت گفت

وقتی که از خدای فهم کند و اگر از خدای : و گفتند آدمی که مستحق آن شود که خلق را سخن گويد گفت   

  . کند بالی او در عباد اهللا و بالد اهللا عام بود فهم نمی

افتن اشارت بحق استغراق سراير         اشارت  : سئوال کردند از اشارت گفت   ارت و ي ستغنی است از عب م

  . است از عبارت صدق

بخدای که ممتنع است زبان از نعمت حقيقت او و گنگ است بالغت اديب                   : سئوال کردند از وجد گفت    

دتر از معالجه                            ا است و هيچ دردی نيست دردمن رين کاره ار وجد از بزرگت ه ک از وصف جوهر او ک

  . وجد

ه  وجد : و گفت  ا از                  زبان ا از شادی ي د ي بش آي دامها بجن ه ان د ک د آي ه در سرنجنبد و از شوق پدي ايست ک

  . اندوه

ل چيست گفت             : گفتند دليل چيست به خدای گفت      د پس حال عق ل عاجزی است وعاجز        : خدای گفتن عق
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  . داللت نتوان کرد جز بر عاجزی که مثل او بود

  . ر خط رسول عليه السالم ننهند گشاده نشودراه مسلمانی بر خلق بسته است تا سر ب: وگفت

اند که جان ايشان از کدورت بشريت آزاد گشته است و از آفت نفس صافی شده                  صوفيان آن قوم  : و گفت 

ده                   ا حق بيارامي ی ب ه ملک       و از هوا خالص يافته تا در صف اول و درجه اعل ده ن ر او رمي د و از غي ان

  . بودند و نه مملوک

  . د که هيچ چيز در بند او نبود و او در بند هيچ چيز نشودصوفی آن بو: و گفت

ده بدست                          : و گفت  ه مجاه ودی ب ی اگر رسم ب يکن اخالقی است يعن وم ل ه عل تصوف نه رسوم است ون

رون                       ق خدای بي آمدی و اگر علم بودی به تعلم حاصل شدی بلکه اخالقی است که تحلقوا باخالق اهللا بخل

  . علومآمدن نه برسوم دست دهد و نه ب

  . تصوف آزادی است و جوانمردی و ترک تکلف و سخاوت: و گفت

  . تصوف ترک جمله نصيبهاء نفس است برای نصيب حق: و گفت

  . تصوف دشمنی دنيا است و دوستی مولی: و گفت

يش او رفت و گفت         . گفت   نقلست که روزی نابينائی اهللا اهللا می       وری پ دان             : ن و او را چه دانی و اگر ب ت

و دروده و آن نی در             :  اين بگفت  زنده مانی  ستانی ن اد و در ني ه صحرا افت و بيهوش شد و از آن شوق ب

د می          رفت و خون روان می        پای و پهلوی او می     د بونصر سراج     شد و از هر قطره خون اهللا اهللا پدي آم

ت ه اال اهللا گف د بگوی الال د گفتن ه آوردن ا خان ا ب د چون او را از آنج ا می: گوي  و در آن روم آخرهم آنج

ه      : تا نوری وفات کرد هيچ کس در حقيقت صدق سخن نگفت            : کرد جنيد گفت    وفات می  ه صديق زمان ک

  . او بود رحمةاهللا عليه

  

  ذکر بوعثمان حيری قدس اهللا روحه العزيز

ه       وخته جذب ر س ت آن جگ ه عبودي ه عتب ت آن ادب يافت وار حقيق اظر ان ت آن ن رار طريق آن حاضر اس

ه و                   ربوبيت آن سبق برده      ن طايف ابر اي در مريدی و پيری قطب وقت عثمان حيری رحمة اهللا عليه از اک

انواع      ول اصحاب و مخصوص ب ت و مقب الی هم ود و ع در ب ع ق ود و رفي صوف ب ل ت ران اه از معتب

وم و طريقت و شريعت کامل           ون عل د و در فن کرامات و رياضات و وعظی شافی داشت و اشارتی بلن

 داشت و هيچکس را در بزرگی او سخن نيست چنانکه اهل طريقت در                      بود و سخنی موزون و مؤثر     

داد و                   عهداو چنين گفتند که در دنيا سه مردند که ايشان را چهارم نيست عثمان در نيشابور و جنيد در بغ

وعلی                  : بوعبداهللا الجال بشام و عبداهللا محمدرازی گفت       د فضل و اب م و يوسف حسين و محم د و روي جني
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ری                 جوزجانی و غير     ان حي ايشان را از مشايخ بسی ديدم هيچکس از اين قوم شناساتر بخدای از ابوعثم

نديدم و اظهار تصوف در خراسان ازو بود و او با جنيد و روبم و يوسف حسين و محمدفضل صحبت                        

داشته بود و او را سه پير بزرگوار بود اول يحيی معاد و دوم شاه شجاع کرمانی و سوم ابوحفص حداد                    

س از مشايخ ازدل پيران چندان بهره نيافت که او يافت و در نيشابور او را منبر نهادند تا سخن                    و هيچک 

ت   ه گف ود ک داء او آن ب رد و ابت ان ک صوف بي ل ت ی : اه ت م زی از حقيق م چي ته دل ال  پيوس د در ح طلبي

د چ        طفوليت و از اهل ظاهر نفرتی داشتم و پيوسته بدان می           ر آنن ه ب ه عام ن ک زی ديگر   بودم که جز اي ي

  . هست و شريعت را اسراريست جز اين ظاهر

رفت با چهار غالم يکی حبشی و يکی رومی و يکی کشميری و يکی    نقلست که روزی به دبيرستان می     

يد و در                      ه رس ترک و دواتی زرين در دست و دستاری قصب بر سر و خزی پوشيده بکاروانسرائی کهن

کند و اور ا قوت آن نه که براند رحم آمدش غالم    مینگريست خری ديد پشت ريش کالغ از جراحت او          

ه خز             : تو چرا با منی گفت    : را گفت  يم در حال جب و باش ار ت تا هر انديشه که بر خاطر تو بگذرد با آن ي

ان حال در                             ه زب رو بست در حال آن خر ب وی ف بيرون کرد و بر دراز گوش پوشيد و دستاری قصب ب

د چون                       حضرت عزت مناجاتی کرد بوعثمان هنو      رو آم وی ف ردان ب ه م ه واقع ود ک يده ب ه نرس ه خان ز ب

دگاه                              د و چن در ببري ادر و پ شاده شد از م روی گ ار ب شوريدۀ به مجلس يحيی افتاد از سخن يحيی معاذ ک

د او                        اه بازگفتن يدند و حکايت ش انی برس درخدمت يحيی رياضت کشيد تا جمعی از پيش شاه شجاع کرم

ی پديد آمد دستوری خواست و به کرمان شد به خدمت شاه شاه او را بار                را ميلی عظيم بديدن شاه کرمان     

ر                      : نداد گفت  ه ب د ک تو بارجاخو کرده و مقام يحيی رجاست کسی که پرورده رجا بود از وی سلوک نباي

جا تقليد کردن کاهلی بار آورد و رجا يحيی را تحقيق است و ترا تقليد بسيار تضرع نمود و بيست روز                     

رد   بر آستانه ا   و معتکف شد تا بار دادند در صحبت او بماندو فوائد بسياری گرفت تا شاه عزم نيشابور ک

ا گفت            به زيارت بوحفص عثمان با وی بيامد و شاه قبا می           پس  : پوشيد بوحفص شاه را استقبال کرد و ثن

د   بوعثمان را همه همت صحبت بوحفص بود اما حشمت شاه او را از آن منع می        زی گوي ه  کرد که چي  ک

ه بی   شاه غيور بود بوعثمان ازخدای می      د از آنکه       خواست تا سببی سازد ک وحفص بمان يش ب اه پ آزار ش

د می       اروزی              کار بوحفص عظيم بلن ساخت ت م برگ راه ب ان ه رد بوعثم اه عزم بازگشتن ک د چون ش دي

ا          : بوحفص گفت  ا وی خوش است ش ا را ب ه  با شاه به حکم انبساط اين جوان را اينجا بمان که م ه روی ب

وحفص               : عثمان کرد و گفت    ا اب د ت د آنچه دي اجابت کن شيخ را پس شاه برفت و بوعثمان آنجا بماند و دي

  . در حق ابوعثمان

شی                              : گفت ی نخست آت د يعن از آي ه صالح ب ه ب ا ک که آن واعظ يعنی يحيی معاذ را او را به زيان آورد ت
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  . بايست تا آن را زيادت کند و نبود بوده است کسی می

  . هنوز جوان بودم که بوحفص مرا از پيش خود براند: نقلست که بوعثمان گفت

ان روی سوی              : و گفت  نم همچن ر وی ک ه پشت ب نخواهم که دگر نزديک من آئی هيچ نگفتم و دلم نداد ک

دم و از                              او بازپس می   ر او جائی ساختم و سوراخی بري ا از چشم او غايب شدم ودر براب ان ت رفتم گري

د و                            می آنجا او را   ان دي را چن ديدم و عزم کردم که از آنجا بيرون نيايم مگر به فرمان شيخ چون شيخ م

  . آن حال مشاهده کرد مرا بخواند و مقرب گردانيد ودختر بمن داد

وده                   را از هيچ         و سخن اوست که چهل سال است تا خداوند مرا در هر حال که داشته است کاره نب ام و م

ل نک  الی ديگر نق ه ح ال ب وده ح اخط ب ال س ن در آن ح ه م ه  رده است ک ست ک رين سخن آن ل ب ام و دلي

ا بدرسرای او گفت                   ان برفت ت د بوعثم زی نيست         : منکری بود او را به دعوت خوان ای شکم خوار چي

نيکو جدی داری     : بازگرد بوعثمان بازگشت چون باره بازآمد آوزا داد که ای شيخ يا پس بازگشت گفت              

ازگرد       :  برو شيخ برفت ديگر بار بخواند باز آمد گفت          در چيزی خوردن کمتر است     سنگ بخور و اال ب

ری در وی     آمد و می  راند شيخ می خواند و می شيخ برفت ديگر همچنين تاسی بار او را می    ه تغي رفت ک

د او شد و گفت            پديد نمی رد و مري ه ک اد و بگريست و توب ای شيخ افت رد در پ د از آن م و چه  : آمد بع  ت

ن سهل کاريست    : بار ترا بخواری براندم يک ذره تغير در تو پديد نيامد بوعثمان گفت      مردی که سی     اي

ن                           د اي د نياي شان پدي ر در اي د و هيچ تغي کار سگان چنين باشد که چون برانی بروند و چون بخوانی بياين

  . پس کاری نبود که سگان با ما برابرند کار مردان کار ديگر است

تند                رفت يکی   نقلست که روزی می     از بام طشتی خاکستر بر سر او ريخت اصحاب در خشم شدند خواس

ان گفت           د بوعثم ا گوين ار شکر می       : که آنکس را جف ه                    هزار ب ود ب ه سزای آتش ب ه کسی ک رد ک د ک باي

  . خاکستر با او صلح کردند

ادم و                       : بوعمرو گفت  از در معصيت افت ودم ب ر آن ب دتی ب ان و م  از  در ابتدا توبه کردم در مجلس بوعثم

يدم مر او گفت               ديدم می    خدمت او اعراض کردم و هر جائی که او را می           دو رس ه ب ريختم روزی ناگ : گ

وب باشی دشمن                 ای پسر با دشمنان منشين مگر که معصوم باشی از آنکه دشمن عيب تو بيند چون معي

را    شاد گردد و چون معصوم باشی اندوهگين شود اگر ترا بايد که معصيتی کنی پيش ما آی تا       الء ت ا ب م

  . دلم از گناه سير شد و توبه نصوح کردم: به جان بکشيم و تو دشمن کام نگردی چون شيخ اين بگفت

ر کاله                         نقلست که جوانی قالش می       د موی در زي ان رادي اه بوعثم ابی در دست و سرمست ناگ رفت رب

 شفقت نزديک او شد پنهان کرد و رباب در آستين کشيد پنداشت که احتساب خواهد کرد بوعثمان از سر          

ود                    مترس که برادران همه يکی    : و گفت  اند جوان چون آن بديد توبه کرد و مريد شيخ شد و عسلش فرم
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را می  : و خرقه در وی پوشيد و سربرآورد و گفت      رد در ساعت     الهی من از آن خود کردم باقی ت د ک باي

ر شد ن           ه متحي ان در آن واقع د چنانکه بوعثم رو آم وی ف ردان ب ه م ی    واقع ان مغرب از ديگر را ابوعثم م

ع می                ای شيخ در رشک می       : برسيد بوعثمان حيری گفت    ا بعمری دراز طم ه هرچه م تيم    سوزم ک داش

  . آيد تا بدانی که کار خدای دارد نه خلق اش بوی خمر می رايگان بسر اين جوان درافکندند که از معده

ا   نقلست که يکی از او پرسيد که به زبان ذکر می     ويم دل ب ار نمی  گ ردد گفت    آن ي ه يک     : گ شکر کن ک

  . عضو باری مطيع شد و يک جزو را از تو راه دادند باشد که دل نيز موافقت کند

د                         د و اگر نخيزن د خوش آي نقلست که مريدی پرسيد که چگوئی در حق کسی که جمعی برای او برخيزن

ان جمعی گفت       : ناخوش آيد شيخ هيچ نگفت       ا روزی در مي سئله چ  : ت يدند چه     از من م ين پرس ين و چن ن

  . گويم چنين کسی را که اگر در همين بماند گو خواه ترسا ميرخواه جهود

نقلست که مريدی ده سال خدمت او کرد و از آداب و حرمت هيچ بازنگرفت و با شيخ به سفر حجاز شد 

ي              : گفت  و رياضت کشيد و در اين مدت می        د از ده سال ش ا بع : خ گفت که سری از اسرار با من بگوی ت

ه از   د ک دان مان ن سخن ب م اي م من فه ن سخن دراز است فه ه اي ای بکش ک زار پ رز روی اي چون بمب

اک             : ابوسعيد ابوالخير پرسيدند رحمةاهللا عليه که معرفت چيست گفت          ه بينی پ د ک ان را گوين آنکه کودک

  . کن آنگه حديث ما گفت

رد و دوام هيبت و               : و گفت  د ک ه و              صحبت با خدای به حسن ادب باي ا رسول صلی اهللا و علي  صحبت ب

ا                       سلم به متابعت سنت و لزوم ظاهر علم و صحبت با اوليا به حرمت داشتن و خدمت کردن و صحبت ب

چون  : برادران بتازه روئی اگر در گناه نباشند و صحبت با جهال بدعا و رحمت کردن بر ايشان و گفت      

ع آن       مريدی چيزی شنود از علم اين قوم و آن را کار فرماي            د ونف د آي د نور آن به آخر عمر در دل او پدي

ار               دان ک شان و ب م اي زی شنود از عل ه چي بدو رسد و هرکه ازو آن سخن بشنود او را سود دارد و هر ک

  . نکند حکايتی بود که ياد گرفت روزی چند برآيد فراموش شود

  . فزايد اال ادبارهر که را در ابتداء ارادت درست نبود بنده اور ا به روزگار ني: و گفت

  . هرکه سنت را بر خود امير کند حکمت گويد و هر که هوا را بر خود امير کند بدعت گويد: و گفت

بيند تا هيچ ازو نيک و بيند که عيب نفس کسی بيند که در همه حالها خود  هيچ کس عيب خود نه: و گفت

  . رانکوهيده دارد

  .  برابر نگردد منع و عطا و ذل و عزمرد تمام نشود تا در دل او چهار چيز: و گفت

ه                   : وگفت که عزيزترين چيزی بروی زمين سه چيز است عالمی که سخن او از علم خودبود و مريدی ک

  . کيفيت او را طمع نبود و عارفی که صفت حق کند بی
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  . اصل ما درين طريق خاموشی است و بسنده کردن به علم خدای: و گفت

  . مت رياء باطن بودخالف سنتدر ظاهر عال: و گفت

  . سزاوار است آنرا که خدای تعالی به معرفت عزيز کرد که او خود را به معصيت ذليل نکند: و گفت

ر خدای و تواضع و مراقبت و                     : و گفت  تغنا از غي صالح دل در چهار چيز است در فقر به خدای و اس

  . معانی ازخدای ناقص بودهر کرا انديشه او در جمله معانی خدای نبود نصيب او در جمله : گفت

  . هر که تفکر کند در آخرت و پايداری آن رغبت در آخرتش پديد آيد: و گفت

د و رحمت                         : و گفت  د آي ارغش پدي ی ف هر که زاهد شود در نصيب خويش از راحت و عز و رياست دل

  . بر بندگان خدای

  . زهد دست داشتن دنياست و پاک ناداشتن اندر دست هر که بود: و گفت

  . اندوهگين آن بود که پروای آتش نبود که از اندوه برسد: گفتو 

  . اندوه بهمه وجه فضيلت مؤمن است اگر به سبب معصيت نبود: و گفت

  . خوف از عدل اوست و رجا از فضل او: و گفت

  . صدق خوف پرهيز کردن است از روزگار بظاهر و باطن: و گفت

  . تقبلخوف خاص در وقت بود و خوف عام در مس: و گفت

  . خوف ترا به خدای رساند و عجب دور گرداند: و گفت

  . صابر آن بود که خوی کرده بود به مکاره کشيدن: و گفت

  . شکر عام بر طعام بود و بر لباس و شکر خاص بر آنچه در دل ايشان آيد از معانی: و گفت

دو از آنکه از       اصل تواضع از سه چيز است از آنکه بنده از جهل خويش به خدای تعا              : و گفت  اد کن لی ي

توکل بسنده کردن است به خدای       : گناه خويش ياد کند و آنچه احتياج خويش به خدای تعالی ياد کندوگفت            

  . از آنکه اعتماد بروی دارد

  . هر که از حيا سخن گويد و شرم ندارد از خدای در آنچه گويد او مستدرج بود: و گفت

  . ار فردا او را اندک بوديقين آن بود که انديشه و قصد ک: و گفت

  . شوق ثمره محبت بود هر که خدای را دوست دارد آرزومند خدای و لقاء خدای بود: و گفت

ده از           : و گفت  بقدر آنکه بدل بنده از خدای تعالی سروری رسد بنده را اشتياق پديد آيد بدو و بقدر آنکه بن

  . ترسد بدو نزديک شود دور ماندن او و از راندن او می

ردد     : گفتو   د گ ام    . بخوف محبت درست گردد و مالزمت ادب بر دوست مؤک و گفت محبت را از آن ن

  . محبت کردند که هر چه در دل بود جز محبوب محو گرداند
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  . هر که وحشت غفلت نچشيده باشد حالوت انس نيابد: و گفت

مه رضا است و الرضا تفويض آن بود که علمی که ندانی به عالم آن علم بگذاری و تفويض مقد         : و گفت 

  . باب اهللا االعظم

  . زهد در حرام فريضه است و در مباح وسيلت و در حالل قربت: و گفت

  . ترسی که نبايد که مردود باشی باشی و می عالمت سعادت آنست که مطيع می: و گفت

  . کنی و اميد داری که مقبول باشی عالمت شقاوت آن است که معصيت می: و گفت

ل آ ف عاق دانی     و گت و در زن ت ت سازد و گف ار آن ب د ک ه در اوفت يش از آنک د پ ه ترس ه از هرچ ست ک ن

  . ازمتابعت کردن شهوات خويش چون کار به خدای بازگذاری سالمت يابی و براحت برسی

ابی         : و گفت  ا نجات ي صبر کردن بر طاعت تا قوت نشود از تو طاعت بود و صبر کردن از معصيت ت

  . عت بوداز اصرار بر معصيت هم طا

ر را                           : و گفت  ذلل اهل فق ود و ت ا تواضع ب ر اغني ه تعزز ب صحبت دار با اغنيا بتعزز و بافقرا به تذلل ک

  . شريفتر

ر خدای ترس خدای از             : و گفت  و از غي رد و ترس ت شاد بودن تو به دنيا شاد بودن به خدای از دلت بب

  . ز دلت دور کنددلت پاک ببرد و اميد داشتن بغير خدای اميد داشتن به خدای ا

ر هوای نفس خويش             : و گفت  دارد و رضاء او ب د ن ر او امي موفق آنست که از غير خدای نترسد و بغي

  . برگزيند

ر                            : و گفت  د وحقي را از خدای منقطع گردان ر و عجب نفس ت اند و کب ه خدای رس را ب خوف از خدای ت

  . داشتن خلق را بيماری است که هرگز دوا نپذيرد

شان                  ر اخالق خويش  آدميان ب : و گفت  واء اي اند تا مادام که خالف هواء ايشان کرده نيايد و چون خالف ه

  . کنند جمله خداوندان اخالق کريم خداوندان اخالق لئيم باشند

ول                : و گفت  ع در قب ان و طم اصل عداوت از سه چيز است طمع در مال و طمع در گرامی داشتن مردم

  . کردن خلق

  . د رااز دنيا غنيمت بودهر قطع که افتد مري: و گفت

  . ادب اعتماد گاه فقر است و آرايش اغنيا: و گفت

رده               : و گفت  ادت       خدای تعالی واجب کرده است بر کرم خويش عفو کردن بندگان که تقصير ک د در عب ان

ود در                : که فرموده است کتب ربکم علی نفسه الرحمة و گفت          ه نفس را در آن حفظ نب ود ک اخالص آن ب

ه                      هيچ حال و اي    ا ک ود طاعته شان ب ه باي شان رودن ن اخالص عوام باشد و اخالص خاص آن بود که براي
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  . آرندشان و ايشان از آن می

  . بيرون و ايشان را در آن طاعت پندار نيفتد وآنرا به چيزی نشمرند

  . اخالص صدق نيت است با حق تعالی: و گفت

  . اخالص نسيان رؤيت خلق بود بدايم نظر با خالق: و گفت

رد و                   ان شد سالم ک ه خدمت بوعثم رد و ب شابور ک ر ني ذر ب رد گ نقلست که يکی از فرغانه عزم حج ک

ا خود گفت         ان گفت                : جواب نداد فرغانی ب د بوعثم د جواب نده سلمانی را سالم کن سلمانی م ه حج    : م ک

و         : رضاء او بروند گفت      چنين کند که مادر را در بيماری بگذارند و بی          ده ب ادر زن ا م شتم ت د توقف   بازگ

ه                 ام ب ا اعزازی و اکرامی تم را ب يدم و م ان رس کردم بعد از آن عزم حج کردم و به خدمت شيخ ابوعثم

ر آن می                        ا ستوربانی بمن داد و ب ا      نشاند همگی من در خدمت او فرو گرفت جهدی بسيار کردم ت ودم ت ب

ان گفت             رد بوعثم اد ک د و فري ه بدري سر : وفات کرد در حال مرض موت پسرش جام  خالف سنت   ای پ

ام جان                               ه حضور تم ا في اء يترشح بم ال کل ان ال ق ود کم کردی و خالف سنت ظاهر کردن نشان نفاق ب

  . تسليم کرد رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابوعبداهللا بن الجالقدس اهللا روحه العزيز

ا         ک رض اب فل ات آن آفت ۀ کرام ات آن آين ه مقام ت آن بدرق ل متان کينه اه ت آن س ر ديان فينه بح آن س

ود و     ابوع ه ب ن طايف ول اي ود و مقب ود و محم ام ب ار ش شايخ کب ه از م ة اهللا علي ال رحم ن الج داهللا ب ب

نظير بود ابوتراب     مخصوص به کلمات رفيع و اشارات بديع ودر حقايق و معارف و دقايق و لطايف بی               

نيدم  ازو : و ذوالنون مصری را ديده بود و با جنيد و نوری صحبت داشته بود ابوعمر و دمشقی گفت           ش

دتی         : که گفت  رفتم م در ابتدا مادر و پدر را گفتم مرا در کار خدای کنيد گفتند کرديم پس از پيش ايشان ب

مرا فرزندی بود به خدای     : کيستی گفتم فرزند تو گفت    : چون بازآمدم بدرخانه رفتم و در بزدم پدرم گفت        

  . بخشيدم و آنچه بخشيده بازنستانم در به من نگشاد

د                    روزی ج : و گفت  ستادم جني ه او باي وانی ديدم ترسا صاحب جمال در مشاهده او متحير شدم و در مقابل

د سوخت گفت                  می ه آتش دوزخ بخواهن ن بازارچه نفس است     : گذشت گفتم يا استاد اين چنين روئی ب اي

ی رين م را ب ه ت يطان ک الم   ودام ش زار ع ژده ه ودی در ه رت ب ر نظر عب ه اگ رت ک اره عب ه نظ دارد ن

د    : حرمتی و نظر دروی معذب شوی گفت             جود است اما زود باشد که تو بدين بی         اعجوبه مو  چون جني

الی                 ا حق تع ردم ت ه ک برفت مرا قرآن فراموش شد تا سالها استغائت خواستم از حق تعالی وزاری و توب

ز از موجودات                             يچ چي ه به دارم ک ره ن ه زه دگاه است ک ون چن رد اکن ا ک از عط رآن ب به فضل خويش ق
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  . نم تا وقت خود را به نظر کردن در اشياء ضايع گردانمالتفات ک

ود گفت                    د چه حال ب د گفتن رون رفت و بازآم ار  : نقلست که سئوال کردند از فقر خاموش شد پس بي چه

  . دانگ سيم داشتم شرمم آمد که در فقر سخن گويم آن را صدقه کردم

ه و     به مدينه رسيدم رنجديده و فاقه کشيده تا به نزديک تر         : و گفت  ی آل ه و عل بت مصطفی صلی اهللا علي

ردۀ        ه گ سالم ک ه ال دم علي سلم رسيدم گفتم يا رسول اهللا به مهمان تو آمدم پس در خواب شدم پيغمبر را دي

  . به من داد نيمه بخوردم چون بيدار شدم نيمه ديگر در دست من بود

  .  نماندآنگاه که از او هيچ باقی: پرسيدند که مردکی مستحق اسم فقر گردد گفت

  . آنگاه که فريشته دست چپ بيست روز بر وی هيچ ننويسد: گفتند چگونه تائب گردد گفت

هر که مدح وذم پيش او يکسان باشد او زاهد بود و هر که بر فرايض قيام نمايد باول وقت عابد               : و گفت 

  . بود و هر که افعال همه از خدای بيند موحد بود

  .  بهيچ چيز بازنگرددهمت عارف حق باشد و ازحق: و گفت

ر                                 : و گفت  ه آسانی ازوی ب ا دل ب ر شود ت ا در چشم او حقي ا بچشم زوال نگرد ت ه دني زاهد آن بود که ب

  . تواند داشت

  . هر که تقوی باوی صحبت نکند در درويشی حرام محض خورد: و گفت

  . صوفی فقيری است مجرد از اسباب: و گفت

  . ير آنستی که بزودی ميلنجيدیاگر نه شرف تواضع استی حکم فق: و گفت

  . تقوی شکر معرفت است و تواضع شکر عزو صبر شکر هر که مصيبت: و گفت

  . خايف آن بود که از غمها او را ايمن کنند: و گفت

ام ثابت                           : و گفت  ر آن مق ه ب ه مرتب هر که به نفس به مرتبه رسد زود از آنجا بيفتد و هر که را برسانند ب

  . تواند بود

ور                        ه: و گفت  ر حق که با او باطلی شريک تواند بود از قسم حق به قسم باطل آمد به جهت آنکه حق غي

  . است

  . قصد کردن تو برزق تو را از حق دور کند و محتاج خلق گرداند: و گفت

ان می            و نقلست که چون وفاتش نزديک آمد می         رد همچن د و چون بم ده است            خندي د مگر زن د گفتن خندي

  . ه بود رحمةاهللا عليهچون نگاه کردند مرد

  

  ذکر ابومحمد رويم قدس اهللا روحه العزيز
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ده بی          ۀ نواخت آن زن ی قب اذل بی    آن صفی پرده شناخت آن ول ل آن ب اب بی    زل دل آن آفت د     ب ام عه يم ام غ

ه متفق                           ه و بامانت و بزرگی او هم دوح هم ود و مم ار ب ابومحمد رويم رحمةاهللا عليه ازجمله مشايخ کب

 سران جنيد بود و در مذهب داود فقيه الفقها و در علم تفسير نصيبی تمام داشت و در بودند و از صاحب

دمی                            د ق ود ودر تجري ود و صاحب همت و صاحب فراست ب فنون علم حظی به کمال و مشاراليه قوم ب

  . راسخ داشت و رياضت بليغ کشيده بود و سفرها بر توکل کرده و تصانيف بسيار دارد در طريقت

ه در حال حاضر                           : فتنقلست که گ   ه ن ذر نکرده است ک ام گ بيست سال است تا بر دل من ذکر هيچ طع

  . شده است

تم                               : و گفت  ۀ آب خواس ر من غالب شد از خان شنگی ب رو شدم ت وئی ف ه ک اهی ب رم گ روزی در بغداد گ

ت   د گف را دي ون م رون آورد چ وزۀ آب بي ودکی ک ز روزه  : ک د از آن هرگ ورد بع روزه آب خ صوفی ب

   .نگشادم

واء او           : حال تو چون است گفت    : نقلست که يکی پيش او آمد گفت       ن او ه ه دي چگونه باشد حال آنکس ک

  . باشدو همت او دنيا نه نيکوکاری از خلق رميده ونه عارفی از خلق گزيده نه تقی ونه نقی

رده است چيست گفت                     ده فريضه ک الی بربن ا خلقت       : و پرسيدند که اول چيزی که خدای تع معرفت و م

  . الجن و االنس االليعبدون

حق تعالی پنهان گردانيده است چيزها در چيزها رضاء خويش در طاعتها و غضب خويش در         : و گفت 

ات خويش در کرامات                        معصيتها و مکر خويش در علم خويش و خداع خويش در لطف خويش و عقوب

  . خويش

م           حاضران بر سه وجه    : و گفت  د الجرم داي د حاضری است شاهد و عي ود و حاضريست    ان در هيبت ب

  . شاهد وعده الجرم دايم در رغبت بود وحاضری است شاهد حق الجرم دايم در طرب بود

ت ذارد   : و گف و بگ ر ت ردار ب تاند و ک ارت بازس اه گفت د و آنگ ردار روزی کن ار و ک را گفت ديا چون ت خ

:  ستاند آفتی بود و گفتنعمتی بود و چون کردار بازستاند وگفتار بگذارد مصيبتی بود وچون هر دو باز   

ق را مطالبت از        ه خل گشتن تو با هر گروهی که بود از مردمان به سالمت تر بود که با صوفيان که هم

ا                         ه ب ود و دوام صدق و هر ک ه حقيقت ورع ب شان ب ه مطالبت اي ه را ک ن طايف ود مگر اي ظاهر شرع ب

رد و      اند خالفی کند خدا ايشان نشيند و ايشان را بر آنچه ايشان محق     از گي ان از دل او ب ور ايم الی ن ی تع

حکم حکيم اينست که حکما بر برادران فراخ کند و بر خود تنگ گيرد که بر ايشان فراخ کردن ايمان و                     

  . علم بود و بر خود تنگ گرفتن از حکم ورع بود

د گفت        ه دلش آر               : گفتند آداب سفر چگونه باي ا ک دم درنگذرد و آنج شه از ق سافر را اندي ام گرفت  آنکه م
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  . منزلش بود

ذری از   : وگفت ه بگ ی ک ا وقت ياط ت رب س ن برب ساط و صبر ک ن از انب ز ک ساط و پرهي ر ب ر ب آرام گي

  . صراط

تصوف مبنی است بر سه خصلت تعلق ساختن بفقر و افتقار و محقق شدن به بذل و ايثار کردن                  : و گفت 

  . و ترک کردن اعتراض و اختيار

  . فعال حسنتصوف ايستادن است بر ا: و گفت

انی      : و گفت  ا ف اء خود ت اء او از جف توحيد حقيقی آنست که فانی شوی در والء او از هواء خود و در وف

  . شوی کل به کل

  . توحيد محو آثار بشريت است وتجريد الهيت: و گفت

  . عارف را آينۀ است که چون در آن بنگرد موالء او بدومتجلی شود: و گفت

  .  که مقارن علم بودتمامی حقايق آن بود: وگفت

  . قرب زايل شدن جمله متعرضات است: و گفت

  . انس آنست که وحشتی در تو پديد آيد از ماسوی اهللا و از نفس خود نيز: و گفت

  . انس سرور دل است به حالوت خطاب: و گفت

  . انس خلوت گرفتن است ا زغير خدای: و گفت

 نشود مگر به دوری از منيت و منيت کسی را   همت ساکن نشود مگر به محبت و ارادت ساکن    : و گفت 

  . بود که گام فراخ نهد

  . محبت وفا است با وصال و حرمت است با طلب وصال: و گفت

اه دارد سر خود را و گوش        : يقين مشاهده است و پرسيدند ازنعمت فقر گفت: و گفت  ه نگ ر آنست ک فقي

  . دارد نفس خود را و بگزارد فرايض خدا

  . ايت است و شکر آن بود که آنچه توانی بکنیصبر ترک شک: وگفت

  . توبه آن بود که توبه کنی از توبه: و گفت

  . تواضع ذليلی قلوب است در جليلی عالم الغيوب: و گفت

  . شهوت خفی است که ظاهر نشود مگر در وقت عمل: و گفت

است و در   لحظت راحت است و خطرات امارت و اشارت و گفت نفس زدن در اشارات حرام                 : و گفت 

  . خطرات ومکاشفات و معاينات حالل

  . زهد حقير داشتن دنيا است وآثار او از دل ستردن: و گفت
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  . خايف آنست که از غير خدای نترسد: و گفت

  . بايد رضا آن بود که اگردوزخ را بر دست راستش بدارند نگويد که از چپ می: و گفت

   .رضا استقبال کردن احکام است به دلخوشی: و گفت

  . اخالص در عمل آن بود که درهر دو سرای عوض چشم ندارد: و گفت

ذل روح است اگر            : نقلست که ابوعبداهللا خفيف وصيت خواست از وی گفت         کمترين کاری در اين راه ب

  . اين نخواهی کرد بترهات صوفيان مشغول مشو

 شد به قضا و مقصود او آن نقلست که در آخر عمر خود را در ميان دنياداران پنهان کرد و معتمد خليفه         

م مشغول      : بود که تا خود راستری سازد و محجوب گردد تا جنيد گفت        ارغ مشغوليم و روي ان ف ما عارف

  . فارغ بود رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابن عطا قدس اهللا روحه العزيز

شا                    ام الم ا ام ه سبحانی آن گوهر بحر وف يخ آن قطب عالم روحانی آن معدن حکمت ربانی آن ساکن کعب

ابن عطا رحمةاهللا عليه سلطان اهل تحقيق بود و برهان اهل توحيد و در فنون علم آيتی بود و باصول و              

ود و او                               ل آن کشف نب انی تاوي ل و مع يش ازوی در اسرار اننزي شايخ ب فروع مفتی و هيچکس را از م

ان           م بي سائل آن و عل الی   رادر علم تفسير و حقايق آن واحاديث و دقايق آن و قرائت و م  و لطايف آن کم

اند و ابوسعيد خرار در کار او مبالغت کردی و بجز او را  عظيم داشت و جمله اقران او را محترم داشته

  . تصوف مسلم نداشتی و او از کبار مريدان جنيد بود

ن چه حال است گفت                       د اي د ترشده گفتن ه صومعه ديدن ه صومعه او شدند جمل را  : نقلست که جمعی ب م

ود گفت         گشتم و آب از چشم می       مد از خجالت گرد صومعه می     حالتی پديد آ   ودکی  : ريختم گفتند چه ب درک

رار نگرفت                              م ق وز دل دش دادم هن واب خداون ه ث ره ب ار نق د هزار دين کبوتری از آن يکی بگرفتم يادم آم

  . گريم تا حال چه شود می

ن د     : نقلست که از او پرسيدند که هر روز چند قرآن خوانی گفت              يش از اي تم کردمی        پ بانروز دو خ ر ش

ی     ه م ت ک ال اس ارده س ون چه ت        اکن ه غفل ن ب يش از اي ی پ يدم يعن ال رس سوره االنف روز ب وانم ام خ

  . خواندم می

ال در سفری می             ه صاحب جم د و       نقلست که ابن عطاده پسر داشت هم ر او افتادن در دزدان ب ا پ د ب رفتن

پسری را که بکشتندی روی به آسمان کردی        هر  . گفت  زدند و او هيچ نمی      يک يک پسر او را گردن می      

رد و                           در ک ه پ د روی ب ل آرن ه قت ه ب تند ک د چون آن ديگر را خواس سر را گردن بزدن ه پ و بخنديدی تا ن
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وئی گفت   خندی و چيزی نمی  شفقت پدر که توئی نه پسر ترا گردن زدند و تو می  زهی بی : گفت جان  : گ

ه     بيند و می  داند و می    که او خود می   : کند با او هيچ نتوان گفت       پدر آنکس که اين می     د هم تواند اگر خواه

يش می      : را نگاه دارد دزد چون اين بشنيد حالتی در وی ظاهر شد و گفت     ن سخن پ ر اگر اي گفتی   ای پي

  . شد هيچ پسرت کشته نمی

د گفت       ا جني ه روزی ب ا فاضل  : نقلست ک د و حساب            اغني ه قيامت حساب کنن ا ب ا اغني ه ب را ک د از فق ترن

ا    : واسطه بود درمحل عتاب وعتاب از دوست فاضلتر از حساب جنيد گفت             شنوانيدن کالم بی   اگر با اغني

ا   ی اينج ان الجالب ن عثم ی ب يخ عل د و عذر فاضلتر از حساب ش شان عذر خواهن د از دروي حساب کنن

اب مرمت محبت                   لطيفه می  ی عت اب مجاهلت باشد يعن ود عت انگی ب ق محبت عذر بيگ ه درتحقي  گويد ک

ادت و عذر             است که گفته   ه عي د ب اند المعتاب مرمة المحبه دوستی چون خواهد که خلل پذيرد مرمت کنن

افتد که حق تعالی بنده  در موجب تقصير بود و من نيز اينجا حرفی بگويم در عتاب سر از سوی بنده می     

ار                      اب گرفت ه عت ا ب ا در       را غنی گردانيده است و بند ه از سر نفس به فضول مشغول شده ت  شده است ام

را عذر               فقر سر از سوی حق می      شيد پس آن ج ک ه رن ر آن هم ه سبب فق ده ب ا بن ر داد ت ده را فق افتد که بن

ود    بايد خواست و عذر را ا زحق بود که عوض همه چيزهاست که هر که فقيرتر بود بحق غنی              می ر ب ت

  . که انتم الفقراء الی اهللا ان اکرمکم عنداهللا اتقيکم

رود                 و هرکه توا   ن ب ثش از دي د دوثل وانگر را تواضع کن ه ت شی ک نگرتر بود از حق دورتر بود که دروي

اند که اياکم و مجالسة     پس توانگر مغرور توانگری بود که داند که چون بود که ايشان به حقيقت مردگان              

ه پانصد سال انتظار باي                      شيد از  الموتی و بعد از پانصد سال از درويشان به حق راه يابند و عتابی ک د ک

سالم مر                            ه ال ر علي ه پيغمب ر باشد چگوئی ک عذری که اهل آن به پانصد سال غرق وصل باشند کجا بهت

وانگر از  : کرد کجاتوان گفت فرزندان خود را جز فقر روانداشت و بيگانگان را به عطا توانگر می   که ت

  . درويش فاضلتر پس قول قول جنيد است واهللا اعلم

ايد   ان ابن عطا را گفتند چه بوده است شما صوفيان را که الفاظی اشتقاق کرده              نقلست که بعضی ازمتکلم   

ه می     که در مستمعان غريب است و زبان معتاد را ترک کرده          ا تموي د و   ايد اين از دو بيرون نيست ي کني

د سخن      حق را تمويه بکار نيايد پس درست شد که در مذهب شما عيبی ظاهر گشت که پوشيده می                   گردي

ز         : ردمان ابن عطا گفت   را برم  ا عزي ر م ن عمل ب ود از آنکه اي از بهر آن گرديم که ما را بدين عزت ب

م لفظی خاص       ار داري ستعمل بک ظ م ه لف تيم ک د و نخواس را بدانن ه آن ی طايف ز ان ه بج تيم ک ود نخواس ب

  . پيداکرديم و او را کلماتی عالی است

ه      نست که گفته  اند و بهترين علم آ      بهترين عمل آنست که کرده    : و گفت  د مگوی و هرچه         اند هرچه نگفت ان
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  . اند مکن نکرده

ن          : و گفت  د اگردر اي دان توحي مرد را که جوينده درميدان علم جويند آنگاه در ميدان حکمت آنگاه در مي

  . سه ميدان نبود طمع از دين او گسسته کن

ا سخن کند از خدای و قدم       بزرگترين دعويها آنست که کسی دعوی کند و اشارت کند به خدای ي            : و گفت 

  . در ميدان انبساط نهد اينهمه که گفتيم از صفات دروغ زنان است

  . نشايد که بنده التفات کند و بر صفات فرود آيد: و گفت

ارتی را                            : و گفت  ارتی وهر عب انی را عب انی است و هر زب انی را زب هر عملی را بيانی است و هر بي

ه                    اند مخص   طريقی و هر طريقی را جمعی      رد او را رسد ک د ک دا توان ن احوال ج وص پس هرکه ميان اي

  . سخن گويد

  . هر که خود را بادب سنت آراسته دارد حق تعالی دل او را به نور معرفت منور گرداند: و گفت

  . هيچ مقام نيست برتر از موافقت در فرمانها ودر اخالق: و گفت

ه از خدای غ          : و گفت  ا آن غفلت است ک رين غفلته اء او و از معاملت او و     بزرگت د و از فرمانه ل مان اف

  . بندۀ است مقهور و علمی مقدور و در اين ميان هر دو نيست معذور: گفت

ت واهی از          : و گف ه خ ر ک رای ه د از آن ب ن بع ود صرف مک س خ وای نف ود را در راه ه سهاء خ نف

  . موجودات صرف کن

  . افضل طاعات گوش داشتن حق است بر دوام اوقات: و گفت

ردارد                        : و گفت  دم ب رادری يک ق ع ب رای نف ن مدت ب دو در اي اگر کسی بيست سال در شيوه نفاق قدم زن

  . فاضلتر از آنکه شصت سال عبادت باخالص کند و از آن نجات نفس خود طلب کند

ی   صحيح: هر که به چيزی دون خدای ساکن شود بالء او در آن چيز بود و گفت   : و گفت  ترين عقلها عقل

ه               است که مو   اهی ک ا گن رين گناهه زد وبهت افق توفيق بود و بدترين طاعات طاعتی است که ازعجب خي

  . از پس آن توبه درآيد

  . آرام گرفتن باسباب مغرور شدن است و استادن بر احوال بريدن از محول احوال: و گفت

اکی سزاوارتر از نظ                           : و گفت  ه پ ق جای نظر حق ب ر باطن جای نظر حق است وظاهر جای نظر خل

  . خلق جای

هر که اول مدخل او بهمت بود به خدای رسد و هر که اول مدخل او بارادت بود به آخرت رسد                     : وگفت

  . و هر که را اول مدخل او به آرزو بود به دنيا رسد

هرچه بنده را از آخرت باز دارد آن دنيا بود و بعضی را دنياسرائی بود و بعضی را تجارتی و                 : و گفت 
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لبۀ و بعضی را علمی و مفاخرتی به علم و بعضی را مجلسی مختلفی و بعضی را                  بعضی را عزی و غ    

  . اند اند که درآن نفسی و شهوتی همت هر يکی از خلق به حد خويش بسته

ه شهوت                : و گفت  د         دلها را شهوتی است و ارواح را شهوتی است و نفوس را شهوتی هم ع کنن ا را جم ه

  . ده و شهوات نفوس لذت گرفتن براحتشهوت ارواح قرب بود و شهوات دلها مشاه

ه مالزمت ادب نفس بدآنچه او را سرشته                    سرشت نفس بربی  : و گفت  د    ادبی است و بنده مامور است ب ان

د در       رود در ميدان مخالفت و بنده او را بجهد باز می    می شاده کن ان او را گ ه عن دارد از مطالبت بدهرک

  . فساد با او شريک بود

  . رويت نفس و حالهاء اوو عوض جستن بر فعل خويش: تر گفت  تعالی چه دشمنپرسيدند که بر خدای

  . قوت منافق خوردن و آشاميدن بود و قوت مومن ذکر دو جهد بود: و گفت

ده       د و ادب از بن تعانت و جه ت است اس ه منزل ود در س ده ب د و بن ان خداون ه در مي صافی ک ت ان و گف

وت دادن و ا  دای ق تن و از خ تعانت خواس ده ادب   اس ق دادن و از بن دای توفي ردن و از خ د ک ده جه ز بن

  . بجای آوردن واز خدای کرامت دادن

ه                            : و گفت  ه ادب يافت ود و هر ک ساط کرامت ب ه آداب صالحان او را صالحيت ب هر که ادب يافته بود ب

اء    ه آداب انبي ود ب ه ب ه ادب يافت ر ک ود و ه شاهد ب ساط م ه آداب صديقان او را صالحيت ب ود ب او را ب

  . صالحيت بساط انس بود و انبساط

  . هر کرا از ادب محروم گردانيدند از همه خيراتش محروم گردانيدند: و گفت

ت د و     : و گف اير درگذارن ال کب ه ازجه د ک صير ادب در بع ود از تق عبتر ب رب ص صير در ادب در ق تق

  . صديقان را به چشم زخمی و التفاتی بگيرند

ه لح: و گفت اء ب دان هالکت اولي ه خطرات اشارات و هالکت موح ان ب ست و هالکت عارف ظات قلوب

  . باشارت حقيقت

د دوم آنکه نظر در عاقبت            اند طبقه اول آنکه نظر در وقت و حالت می             موحدان چهار طبقه  : و گفت  کنن

  . کنند کنند چهارم آنکه نظر در سابقت می کنند سوم آن که در حقايق می می

ازل مرسالن : و گفت ی من ی  ادن ازل صلحا و ادن ی من هدا اعل ازل ش ی من ب شهداست وادن ی مرات اعل

  . منازل صلحا اعلی منازل مومنان

ود               : و گفت  دو روشن ب د ب ا اب شان ت خدای را بندگانند که اتصال ايشان به حق درست شود و چشمهاء اي

دو    ايشان را حيوة نبود اال بدو و به سبب اتصال ايشان بدو و دلهاء ايشان را بصفاء يقي       ود ب م ب ن نظر داي

  . که حيوة ايشان بحيوة او موصول بود الجرمايشان را تا ابد مرگ نبود
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چون کشف گردد ربوبيت در سرو صاحب آن نفس زند آن برو حرام گردد و برود و هرگز باز  : و گفت 

  . نيايد

اء خدای پس گفت            : و گفت  ر اولي ر چه نيکو است غيرت در وقت منادمت و د           : غيرت فريضه است ب

  . محبت

ی حال     : و گفت  ر او يعن ه غي ود ک شتن او فاضلتر از آن ب ود ک التی صحيح ب رت را ح اگر صاحب غي

ا او از آن آتش غيرت                                د ت واب ياب ه او را بکشد ث ه هر ک ود ک ه غايت ب ان ب صحيح صاحب غيرت چن

  . برهد

  . همت آن است که هيچ از عوارض آنرا باطل نتواند گردانيد: وگفت

  . بود که در دنيا نبودهمت آن : و گفت

ه                      : و گفت  دگی موحد ب زندگی محبت به بذل است وزندگی مشتاق با شک و زندگی عارف به ذکر و زن

دگی سوختن و                      زبان وزندگی صاحب تعظيم به نفس و زندگی صاحب همت به انقطاع از نفس و اين زن

اطنش                  ويم ب ود و        غرقه شدن بود اگر کسی گويد زندگی موحد به زبان چگونه بود گ ه ب د گرفت ه توحي هم

ان می         ود جز آنکه زب ر نب اطنش خب ن ذره از ب د گفت    اي د چنانکه بايزي د     : جنبان ا بايزي سی سال است ت

دگی                            می ده وزن سی مان ود و نف ار شده ب انش از ک ه زب ود ک جويم و زندگی صاحب تعظيم به نفس چنان ب

ی         صاحب همت منقطع شدن نفس آن بود که اگر در آن همت نفس زند هال               سالم ل ه ال ک شود کماقال علي

  . مع اهللا وقت الحديث من درگنجم نه نبی مرسل نه جبرئيل

  . علم چهار است علم معرفت وعلم عبادت و علم عبوديت و علم خدمت: و گفت

ی              : و گفت  ی را حقی و هر حقی را حقی يعن ی است و حقيقت حقيقت اسم بنده است و هر حقی را حقيقت

ی را        نهايت و چون بی      نشان است و بی     م بنده بود و آن بی     هر حقيقت که تو دانی اس      ود هر حقيقت نهايت ب

  . حقی بود

  . حقيقت توحيد نسيان توحيد است و اين سخن بيان آنست که حقيقت اسم بنده است: و گفت

  . صدق توحيد آن بود که قايم نيکی بود: و گفت

  . محبت بر دوام عتاب بود: و گفت

  . لکت کند ازمحبت بيفتدچون محب دعوی مم: و گفت

  . وجد انقطاع اوصاف است تا نشان ارادت نماند همه اندوه بود: وگفت

  . هرگاه که تو ياد وجد توانی کرد وجد از تو دور است: و گفت

  . نشان نبوت محبت برخاستن حجاب است ميان قلوب و عالم الغيوب: و گفت
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  . و دور نماند هيچ خير درو ننماندعلم بزرگترين هيبت است و حيا چون ازين هر د: و گفت

  . هر کرا توبه با عمل درست بود توبه او مقبول بود: و گفت

  . عقل آلت عبوديت است نه اشراف بر ربوبيت: و گفت

رای                            : و گفت  ه ب ر خدای در توکل خويش ن ود ب هر که توکل کند بر خدای از برای خدای و يا متوکل ب

  . ن و در آن جهاننصيب ديگر خدای کارش بسازد درين جها

  . توکل حسن التجاست بخدای تعالی و صدق افتقارست بدو: گفت

رون       : و گفت  از ننگری و از حقيقت سکون بي توکل آنست که تا شدت فاقه در تو پديد نيايد بهيچ سبب ب

  . نيائی چنانکه حق داند که تو بدان راست ايستاده

  . معرفت راسه رکن بود هيبت و حيا و انس: و گفت

رده است و آن                    : گفتو   ار ک ده را اختي ديم خدای در آنچه در ازل بن رضا نظر کردن دل است باختيار ق

  . دست داشتن خشم است

را در                : و گفت  يد م ه من رس ه آنچه در وقت ب د ک د يکی آنکه بين رضا آنست که بدل بدو چيز نظاره کن

  .  چه فاضلتر است ونيکوترازل اين اختيار کرده است و ديگر آنکه بيند که مرا اختيار کرد آن

  . اخالص آنست که خالص بود از آفات: و گفت

  . تواضع قبول حق بود از هر که بود: و گفت

اطن وی نيت و                       : و گفت  اطنی ظاهر وی نگاهداشتن حدهاء شرع است و ب تقوی را ظاهری است و ب

  .  انتهاش توحيداخالص پرسيدند که ابتداء اين کار و انتهاش کدامست گفت ابتداش معرفت است و

  . قرارگرفتن بدو چيز است آداب عبوديت و تعظيم حق معرفت و ربوبيت: و گفت

آنکه معاملت   : اند گفتند اين چگونه بود گفت      ادب ايستادن است بر مراقبت با هر چه نيکو داشته         : و گفت 

ن بجای آوردی اديب باشی گرچه عجمی باشی گ  ان و آشکارا چون اي د پنه ادب کن دای ب ا خ د از ب فتن

  . مراقبت حق بر دوام وقت: طاعت کدام فاضلتر گفت

  . سوختن دل بود و پاره شدن جگر و زبانه زدن آتش در وی : پرسيدند از شوق گفت

  . محبت زيرا که شوق ازو خيزد: گفتند شوق برتر بود يا محبت گفت

تعالی بر ايشان وحی     چون آوازه و عصی آدم برآمد جمله چيزها بگريستند مگر سيم و زر حق               : و گفت 

ه                        ود ک کرد که چرا برآرم نگريستيد و گفتند ما بر کسی که در تو عاصی شود در نگرييم حق تعالی فرم

  . بعزت و جالل من که قيمت همه چيزها به شما آشکارا کنم و فرزندان آدم را خادم شما گردانم

ه خواهی پيوس       : عزلتی خواهم گرفت گفت       : نقلست که يکی باوی گفت      ه ک ق می       ب ری    ت چون از خل ب
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  . باش و به باطن با حق به ظاهر با خلق می: چه کنم گفت: گفت

د    : نقلست که اصحاب خود را گفت    بچه بلند گردد درجه مرد بعضی گفتند به کثرت صوم و بعضی گفتن

دی نيافت    : به مداومت صلوة و بعضی گفتند به مجاهده و محاسبه و موازنه و بذل مال ابن عطا گفت                  بلن

اين ستودند و انک            که يافت اال بخوی خوش نه     آن لم ب ه و س ی آل بينی که مصطفی را صلی اهللا عليه و عل

  . لعلی خلق عظيم

ت   رد و گف ای دراز ک يش اصحاب پ ار پ ه يکب ست ک ه  : نقل ل ادب ادب است چنانک ان اه رک ادب مي ت

ه           شان صافی   رسول عليه السالم پای دراز کرده بود پيش ابوبکر و عمر رضی اهللا عنهما ک ا اي ود    ب ر ب ت

  . چون عثمان رضی اهللا عنه در آمد پای گرد کرد

د و در             ود او را بخوان ه ب ر خليف ه وزي سی ک ن عي ی ب نقلست که ابن عطا را به زندقه محسوب کردند عل

ا او سخن درشت گفت                    ا ب ن عط رد و اب ايش        : سخن با او جفا ک وزه از پ ا م ود ت ر در خشم شد فرم وزي

ان می            بشکند و بر سرش می     ديک و رجليک دست و پايت             : گفت   زدند تا بمرد و او در آن مي قطع اهللا ي

د        ای او ببريدن ا دست و پ ود ت رد فرم روی ک دتی خشم رو ب د از م ه بع الی خليف اد خدای تع ده گردان بري

د                       بعضی از مشايخ بدين جهت ابن عطا را بارندادند يعنی چرا بر کسی که توانی که بدعاء تو بصالح آي

ه او              بدکرد بايستی که دعاء نيک کردی اما عذر چنين گفته         دعاء   اند که تواند بود که از آن دعاء بدکرد ک

ود می     ظالم بود برای نصيب مسلمانان ديگر و گفته   د       اند که او از اهل فراست ب ا او چه خواهن ه ب د ک دي

ا او را      کرد موافقت قضا کرد تا حق بر زبان او براند و او در ميان نه و مرا چنان می    ن عط ه اب د ک نماي

اه و                      ال وج ا و از منصب و م نيک خواست نه بدتا او درجه شهادت يابد و درجه خواری کشيدن در دني

ن                         ه عقوبت اي ود ک بزرگی افتادن و اين وجهی نيکو است چون چنين دانی ابن عطا او رانيک خواسته ب

  . جهان درجنب آن عالم سهل است واهللا اعلم

  

  دس اهللا روحه العزيزذکر ابراهيم رقی ق

ی       اقی متق ود ب انی خ ام صبح صادق آن ف ابق آن در ش رغ س فيا آن در دام م دره اص ا آن ق ه اتقي آن قبل

رم و صاحب         ابراهيم ابن داود رقی رحمةاهللا عليه از اکابر علما و مشايخ بود و از قدماء طوايف و محت

  . ن جنيد و ابن جال و عمری دراز يافتکرامات و کلماتی عالی داشت و او بزرگان شام بود و از اقرا

ر                   نقلست که درويشی در وادی می      د و روی ب رفت شيری قصد او کرد چون در درويش نگريست بغري

ود                    ه ب ه خود دوخت خاک نهاد و برفت درويش در جامه خود نگاه کرد و پاره از جامه شيخ رقی بر خرق

  . دانست که شير حرمت آن داشت
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  . است بيرون از هرچه و هم بدو رسدمعرفت اثبات حق : و گفت

  . قدرت آشکار است و چشمها گشاده ليکن ديدار ضعيف است: و گفت

  . نشان دوستی حق برگزيدن طاعت اوست و متابعت رسول اوست عليه السالم: و گفت

ر        ضعيفترين خلق آنست که عاجز بود از دست داشتن شهوات و قوی           : و گفت  ترين آن بود که قادر بود ب

ود و اگر             : آن و گفت  ترک   قيمت هر آدمی بر قدر همت او بود اگر همت او دنيا بود او را هيچ قيمت نب

  . رضای خدای بود ممکن نبود که درتوان يافت غايت قيمت او و يا وقوف توان يافت بر آن

  . راضی آنست که سؤال نکند و مبالغت کردن در دعا از شروط رضانيست: و گفت

  . تن بود بر آنچه خدای تعالی ضمان کرده استتوکل آرام گرف: و گفت

  . رنج اما مشغولی و رنج تو در زيادت طلبيدن بود رسد بی آنچه کفايت است بتو می: و گفت

  . کفايت درويشان توکل است و کفايت توانگران اعتماد بر امالک و اسباب: و گفت

  . ادب کردن درويشان آن بود که ازحقيقت بعلم آيند: و گفت

الی هيچ                            : و گفت  را نزديک خدای تع ه ت ين دان ک تا مادام که در دل تو خطری بود اعراض کون را يق

  . خطری نيست

  . هر که عزيز شود به چيزی جز خدای تعالی درست آنست که در عز خويش خوار است: و گفت

  . بسنده است تر از دنيا دو چيز يکی صحبت فقير دوم حرمت ولی و اهللا اعلم و احکم: و گفت

  

  ذکر يوسف اسباط قدس اهللا روحه العزيز

اط       ی آن مخلص محت رورده معن وی آن پ رده تق و ک دان درد آن خ ارز مي رد آن مب ردان م د م آن مجاه

ه و                 ود و در مراقب د او کس نب ابعين بزه يوسف اسباط رحمةاهللا عليه از زهاد و عباد اين قوم بود و در ت

ی داشت     محاسبه کمالی داشت و معرفت وحالت خود پنهان     ا انقطاع کل داشتی و رياضت کردی و ازدني

  . وکلماتی شافی دارد و بسيار مشايخ کبار ديده بود

وت  زد آن ق ا ميافت و از م يچ از آن نخورد و برگ خرم راث يافت و ه زاردرم مي اد ه ه هفت ست ک نقل

  . ساخت می

ه وقتی              : و گفت  ه کهن ه    چهل سال بر من بگذشت که مرا پيراهنی نو نبود مگر خرق ه مرعشی نام بحذيف

زی می                  نوشت که شنيده   ازار چي ه در ب ۀ و آن آنست ک ه فروخت دو حب دی او دانگی    ام که دين خود ب خري

ت ی    : گف را م ه ت بب آنگ ه س تی او ب سو خواس سه ت و و     وتوب رای صالحيت ت رد ب سامحت ک ناخت م ش

را فضايل       اند و مادر کتاب معتمد چنين يافتيم و هم بحذيفه           اينحکايت بر عکس اين نوشته      نوشت که هرک
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رده است                        نزديک او دوستر از گناه بود او فريفته است و هر که قرآن خواند و دنيا برگزيند او استهزا ک

ار            ترسم که آنچه ظاهر می      و من می   را درم و دين ا و هرک اه م ود ازگن شود از اعمال ما بر زبان کارتر ب

  .  خدای در دين و دنياء خويشدر دل او بزرگتر از بزرگی آخرت چگونه اميد دارد به

ه                       : و گفت  م بحذيف م وه اگر شبی به صدق باخدای کار کنم دوستر دارم از آنکه در راه خدای شمشير زن

کنم به تقوی خدای و عمل کردن بدانچه تعليم داده است ترا و مراقبت چنانکه                   نوشت اما بعد وصيت می    

ع     هيچ کس نبيند ترا آنجا که مراقبت کنی االخدای تعال   ه هيچ کس را در دف ی و ساختگی کردن چيزی ک

  . آن حيلتی نيست و در وقت فروآمدن آن پشيمانی سودمند نيست والسالم

را             : از يوسف اسباط پرسيدند که غايت تواضع چيست گفت         : شبلی گفت  رون آئی هر ک ه بي آنکه از خان

  . بينی چنان دانی که بهتر از تست

  . ل دهند و اندکی تواضع را جزاء بسيار اجتهاد دهنداندکی ورع را جزاء بسيار عم: و گفت

عالمت تواضع آنست که سخن حق قبول کنی از هر که گويد و رفق کنی با کسی که فروتر بود : و گفت

ا                     و بزرگ داری آنرا که باالی تو بود در رتبت و اگر زلل بينی احتمال کنی و خشم فروخوری و هرج

  . انگران تکبر کنی و هرچه بتو رسد شکر کنیکه باشی رجوع به خدای کنی و بر تو

دن از منکران و                  : و گفت  اطالن وروی گرداني تن ب توبه را ده مقام است دور بودن ازجاهالن و ترک گف

در رفتن به مجبوبات و شتافتن به خيرات ودرست کردن توبه و الزم بودن بر توبه و ادعا کردن مظالم                   

  . وطلب غنيمت و تصفيه قوت

ولی و                         عال: و گفت  ار م ود و ايث ود و خدمت معب مت زهد ده چيز است ترک موجود و ترک آرزوء مفق

ی       ت رواح يعن اح قل ب ارب اح و طل د در مب شفق و زه رام م ز و احت دن بعزي زز ش ی و متع فاء معن ص

  . آسايش

  . ازعالمت زهد يکی آن است که بداند که بنده زهد نتواند ورزيد اال بايمنی بخدای تعالی: و گفت

يش کردن                 : فتو گ  عالمت ورع ده چيز است درنگ کردن در متشابهات و بيرون آمدن از شبهات و تفت

داومت کردن برضاء رحمن                       در اقوات و از تشويش احتراز کردن و گوش داشتن زيادت و نقصان و م

ودن از طريق عاهات و                   اب و دور ب د ازمواضع آفت ات و روی گرداني ق ساختن بامان واز سر صفا تعل

  . از سر مباهاتاعراض 

عالمت صبر ده چيز است حبس نفس و استحکام درس و مداومت بر طلب انس و نفی جزع و                     : و گفت 

ام شب                  امالت و طول قي اسقاط ورع  و محافظت بر طاعات و استقصا در سنن واجبات و صدق در مع

  . در مجاهدات و اصالح جنايات
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رد     د را برانگيزاند بیمحو نگرداند شهوات را از دل مگر خوفی که مر       : و گفت  ه م اختيار و يا شوقی ک

  . آرام کند را بی

الی                   و گفت مراقبت را عالمات است بر گزيدن آنچه خدای برگزيده است و عزم نيکو کردن به خدای تع

ه    ق ب ه خل دن از جمل دای و منقطع ش رفتن دل بخ دای و آرام گ صير ازجهت خ ی و تق ناختن افزون و ش

  . خدای تعالی

رک طلب  صدق : و گفت ر داشتن و ت ل براب ا فع ول ب ان راست داشتن و ق ا زب ات است دل ب را عالم

  . محمدت اين جهان گفتن و رياست ناگرفتن و آخرت را بر دنيا گزيدن و نفس را قهر کردن

و          : و گفت  ستادن بدانچه بت رده است و اي توکل راده عالمت است آرام گرفتن بدانچه حق تعالی ضمان ک

ه   رسد از رفيع و دو   د ک ن و تسليم کردن بما يکون و تعلق گرفتن دل در ميان کاف و نون يعنی چنان دان

ود توکل              ون ب را بکاف ون االجرم هرچه ت هنوز ميان کاف ونون است و کاف به نون نه پيوسته است ت

د و ترک                ی نکن درست بود وقدم در عبوديت نهادن و از ربوبيت بيرون آمدن يعنی دعوی فرعونی ومن

  . ويد و قطع عاليق ونوميدی از خاليق و دخول در حقايق وبدست آوردن دقايقاختيار گ

دان عمل و توکل کن                    و گفت عمل کن عمل مردی که او معاينه می          د داد اال ب بيند که او را نجات نخواه

ه می         ه او معاين ود                         توکل مردی ک شته ب رای اونب الی در ازل ب يد اال آنکه حق تع د رس ه بدونخواه د ک بين

  . کردهوحکم 

ذکر و          : و گفت  افتن ب ذت ي وت و طول وحشت از مخالطات و ل انس را عالمت است دايم نشستن در خل

  . راحت يافتن در مجاهده و چنگ در زدن بحبل طاعت

تن و                         : و گفت  يش از گف رفتن سخن پ ار و وزن گ دار پروردگ عالمت حيا انقباض دل است و عظمت دي

ه از آن شرم زده                   دور بودن از آنچه خواهی که از آن عذر            زی ک خواهی و ترک خوض کردن در چي

خواهی شد و نگاه داشتن زبان و چشم و گوش و حفظ شکم و فرج و ترک آرايش حيوة دنيا و ياد کردن           

  . گورستان و مردگان

وة در             : و گفت  ا و دشمن داشتن حي شوق را عالمت است دوست داشتن مرگ در وقت راحت در دني

ه ذکر حق و بی         وقت صحت و رغبت و انس گر          شر آالء حق و در طرب                  فتن ب رار شدن در وقت ن ق

  . آمدن دروقت تفکر خاصه در ساعتی که تو بر حق بود

ه گفت         ع و تفرق يد از جم ه يکی پرس رق        : نقلست ک ع کردن دل است در معرفت و تفرقت متف ع جم جم

  . گردانيدن در احوال

  . و فريضه است رحمةاهللا عليه و اهللا اعلمنماز جماعت بر تو فريضه نيست و طلب حالل بر ت: و گفت
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  ذکر ابويعقوب النهر جوری قدس اهللا روحه العزيز

ات           اهد مقام ال آن ش ر وص ال آن معط ور جم يلت آن من رم وس رب ح ضيلت آن مق م ف شرف رق آن م

ه                  ود و لطفی عظيم داشت و ب شايخ ب ار م ه از کب مشهوری ابويعقوب اسحاق النهر جوری رحمةاهللا علي

ر                خدمت و  ده سخت و مراقبتی ب  ادب مخصوص بود و مقبول اصحاب و سوزی بغايت داشت و مجاه

ان                         کمال و کلماتی پسنديده وگفته     ن عثم ود و صحبت عمر ب ر نب ورانی ت شايخ ازو ن اند که هيچ پير از م

  . مکی و جنيد يافته و مجاور حرم بود و آنجاوفات يافت

دی           نقلست که يک ساعت از عبادت و مجاهده فارغ ن          بودی و يکدم خوش دل نبودی پس درمناجات بنالي

  . با حق تعالی بسرش ندا کردند که يا با يعقوب تو بندۀ و بنده را با راحت چه کار

ود                در دل خود سختی می       : نقلست که يکی او را گفت      را روزه فرم ردم م افالن کس مشورت ک ابم و ب ي

شد او گفت      چنان کردم زائل نشد و با فالن گفتم سفر فرمود کردم             ل ن و          : زائ د طريق ت ا کردن شان خط اي

ار                         د در ک آنست که در آن ساعت که خلق بخسبند به ملتزم روی و تضرع و زاری کنی و بگوئی خداون

  . چنان کردم زائل شد: خود متحريم مرا دست حيرآن مرد گفت

از کنی   چون طلب    : يابم گفت   کنم و حالوت آن در دل نمی        نماز می : نقلست که يکی او را گفت      دل در نم

  . اند که اگر خر را در پای عقبه جودهی عقبه را قطع نتواند کرد حالوت نماز نيابی چنانکه در مثل گفته

ن       اعوذبک منک پناه می: گفت مردی يک چشم راديدم در طواف که می : وگفت د اي و گفتن و بت جويم از ت

د                  : چه دعا است گفت    ه در نظرم خوش آم ه يکی ک ردم ب رين        روزی نظری ک د و ب طپانچه از هوادرآم

ادت                                دی زي ادت دي ه نگرستنی طپانچۀ اگر زي نيدم ک ودم آوازی ش سته ب دو نگري ه ب يک چشم من زد ک

  . کرديمی و اگر نگری خوری

  . دنيا دريا است کنارۀ او آخرت است و کشتی او تقوی و مردمان همه مسافر: و گفت

شه درويش        هر کرا سپری به طعام بود هميشه گرسنه بود        : و گفت  ود همي ال ب ه م وانگری ب  و هر کرا ت

اری از خدای             ار خود ي ه در ک ود و هر ک شه محروم ب د همي بود و هر که در حاجت خود قصد خلق کن

  . نخواهد هميشه مخذول بود

  . زوال نيست نعمتی را که شکر کنی و پايداری نيست آن را چون کفران آری در نعمت: و گفت

  . رسد از حقيقت يقين بال به نزديک او نعمت گردد و رجا مصيبتچون بندۀ به کمال : و گفت

  . اصل سياست کم خوردن است و کم خفتن و کم گفتن و ترک شهوات: و گفت

چون بنده از خود فانی شود بحق باقی شود چنانکه پيغمبر صلی اهللا عليه و آله و سلم درين مقام            : و گفت 
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  . امش نخواند اال بعبد فاوحی الی عبده ما اوحیاز خود فانی به حق باقی گشت الجرم بهيچ ن

هر که در عبوديت استعمال علم رضا نکند وعبوديت در فنا و بقاء او صحبت نکند او مدعی و                    : و گفت 

  . کذابست

ه طاعت داشتن خدای را وديگر شادی است نزديک                        : و گفت  شادی در سه خصلت است يکی شادی ب

راوش      بودن به خدای و دور بودن از خلق و س      ق را ف اد کردن خل وم شادی است ياد کردن خدای را و ي

ود دوم دور      کردن و نشان آنکه شادی است به خدای سه چيز است يکی آنکه هميشه در طاعت داشتن ب

  . باشد از دنيا و اهل دنيا سوم بايست خلق ازو بيفتد هيچ چيز ياد نکند با خدای مگر آنچه خدای را باشد

  . ا آن باشد که به علم پيوسته باشدفاضلترين کاره: و گفت

  . عارفترين به خدای آن بود که متحيرتر بود در خدای تعالی: و گفت

ن هر سه                 : و گفت  ی دري وت يعن عارف به حق نرسد مگردل بريده گرداند از سه چيز علم و عمل و خل

  . از هر سه بريده باشد

دا       ه خ ه    : ی گفت يکی از او پرسيد که عارف بهيچ چيز تأسف نخورد جز ب ز ن د جز    عارف خود چي بين

  . بچشم فنا و زوال: به کدام چشم نگرد گفت: خدای تابروی تاسف خورد گفت

  . مشاهدۀ ارواح تحقيق است و مشاهدۀ قلوب تحقيق: و گفت

جمع عين حق است آنکه جمله اشياء بدو قائم بود و تفرقه صفت حق است از باطل يعنی هرچه              : و گفت 

  . ت به نسبت با حق و هر صفت که باطل کند حق را آن تفرقه بوددون حق است باطل اس

ده شد و             : و گفت  م پراکن ه از آن عل جمع آنست که تعليم داد آدم را عليه السالم از اسماء و تفرقه آنست ک

  . منتشر گشت در باب او

شان می             ارزاق متوکالن بر خداوند است می     : و گفت  شان و براي شغلی و     یرود ب    رسد به علم خدای براي

  . رنجی و غير ايشان همه روز در طلب آن مشغول و رنج کش

د و از           و گفت متوکل بحقيقت آنست که رن جو مؤنت خود از خلق برگرفته است نه کسی را شکايت کن

  . بيند منع و عطا جز از خدای تعالی آنچه بدو رسد و نه ذم کند کسی را که منع کنندش از جهت آنکه نه

ه  : هيچ حاجت هست گفت    : ل ابراهيم خليل را بود که جبرئيل عليهماالسالم گفت       حقيت توک : و گفت  بتون

  . زيرا که از نفس غايب بود بخدای تعالی تا با خدای هيچ چيز ديگر نديد

ر                : و گفت  د خي ر آتش برون ات ب ه اگردر آن اوق ات ک اتی است در غلب اهل توکل رادر حقايق توکل اوق

شان را           ا                  ندارند از آن و اگر اي شان نرسد و اگر تيره ر اي د هيچ مضرت ب در آن حالت در آتش اندازن

شان را بگزد                             شۀ اي ه اگر پ ود ک د از آن رو وقت ب م نيابن د ال شان را مجروح گردانن بديشان اندازند و اي
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  . بترسند و باندک حرکتی از جای بروند

 علما و استعمال کردن       دور بودن از جهال و صحبت داشتن با       : و گفتند طريق بخدای چگونه است گفت      

  . علم ودايم بر ذکر بودن

اول تلک امه قدخلت لها ما کسبت پس به آخر زفرات قلوبست بودايع حضور             : پرسيدند از تصوف گفت   

ال         ا ق آنجا که همه را خطاب کرده است حق و آن همه در صورت ذرات بوده است تا خبر داده است کم

  . ليهعزو جل الست بربکم قالوا بلی رحمةاهللا ع

  

  ذکر سمنون محب قدس اهللا روحه العزيز

ی ی   آن ب ب آن ب ه ح وف هم اکن       خ ال آن س بح وص فتۀ ص ال آن آش مع جم ه ش ب آن پروان ه ل ل هم عق

ود                        ه ب ول اهل زمان ود و مقب مضطرب محبوب حق سمنون محب رحمة اهللا عليه در شان خويش يگانه ب

ب داشت و در    وزی عجي ب و رم ارات غري شايخ و اش ه   والطف الم ابر ب ه اک ود و جمل ی ب ت آيت محب

ذاب   دی و او را سمنون الک روت سمنون المحب خواندن وت و م تند و او را از فت رار داش بزرگی او اق

ديم                            ذهبی خاص است و او تق ود و او را در محبت م خواندی صحبت سری يافته بود و از اقران جنيد ب

ته    محبت کرده است بر معرفت و بيشتر مشايخ معرفت را بر محب            ديم داش د و می      ت تق ه محبت        ان د ک گوي

اند و در محلی که طالب   اصل و قاعدۀ راه است بخدای و احوال و مقامات همه به نسبت به محبت بازی       

  . را شناسند زوال بدان روا باشد در محل محبت بهيچ حال روا نباشد مادام که ذات او موجود بود

د او را گفت                  ه حجاز رفت اهل في ه چون ب ر شد و سخن می                   نقلست ک ر منب ا را سخن گوی ب د م . گفت   ن

د   گويم سخن محبت درحال آن قناديل بر يکديگر می     مستمع نيافت روی به قناديل کرد که با شما می          آمدن

  . شدند و پاره می

ر دست                  . گفت  نقلست که يک روز در محبت سخن می        مرغی از هوا فرو آمد و بر سر او نشست پس ب

شست پس از کنار بر زمين نشست پس چندان منقار بر زمين زد که خون از     او نشست پس بر کنار او ن      

  . منقار او روان شد پس بيفتاد و بمرد

نقلست که در آخر عمر برای هر سنت زنی خواست دختری در وجود آمد چون سه ساله شد سمنون را     

ردند برای هر قومی    ک  باوی پيوندی پديد آمد همان شب قيامت را به خواب ديد و ديد که علمی نصب می                

د         : کردند که نور او عرصات فرو گرفت سمنون گفت          وعلمی نصب می   اين علم از آنکدام قوم است گفتن

ان                                ان است سمنون خود را در آن مي م محب ی عل شان است يعن از آن قوم که يحبهم و يحبونه در شأن اي

از : کنی گفت     د که چرا برون می    انداخت يکی بيامد او را از ميان ايشان برون کرد سمنون فرياد برآور            
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الی از دل              : آنکه اين علم محبان است و تو از ايشان نيستی گفت           د وحق تع آخر مرا سمنون محب خوانن

و        من می  داند هاتفی آواز داد که ای سمنون تو از محبان بودی اما چون دل تو بدان کودک ميل کرد نام ت

م در خواب زا د سمنون ه ان محو کردن دۀ محب اطع راه من از جري ل ق ن طف داگر اي ه خداون رد ک ری ک

اد و                          ام درافت ر از ب ه دخت رآورد ک ادی ب دار شد فري ردار چون از خواب بي خواهد بود اورا از راه من ب

  . بمرد

نم و  : نقلست که يکبار در مناجات گفت  الهی در هر چه مرا بيازمائی در آن راستم يابی و در ان تسليم ک

د و او دم نمی                 دم نزنم در حال دردی بروی      ه جانش برخاست آم ستولی شد ک سايگان        م دادان هم زد بام

ا صورت                             ود ام زده ب د و او هيچ دم ن گفتند ای شيخ دوش تو را چه بود که از فرياد تو ما را خواب نيام

ه خاموشی     ود ک از نم دو ب الی ب ا حق تع يده ت ستمعان رس ود و بگوش م ده ب ر صورت او آم ان او ب ج

  . ر به حقيقت خاموش بودنی همسايگان را خبر نبودی چيزی که نتوانی مگویخاموشی باطن است اگ

  :گفت نقلست که يکبار اين بيت می

ظ  واک ح ی فيماس يس ل  ل

  

اختبرنی     ئت ف ا ش ف م  فکي

  

ولش          يعنی مرا جز در تو نصيب نيست دلم بغير تو مايل نيست مرا بهرچه خواهی امتحان کن در حال ب

د           : گفت  فت و کودکان را می    ر  بسته شد به دبيرستانها می     فا ده الی ش ا حق تع عم دروغ زن را دعا کنيد ت

د     ابومحمد مغازلی گويد با سمنون در بغداد بودم چهل هزار درم بر درويشان نفقه کردند و هيچ بما ندادن

داين                         : بعد از آن سمنون گفت     ه م يم پس ب از کن ی نم د رکعت شان دادن ه اي بيا تا جائی رويم و بهر درمی ک

  . يم و چهل هزار رکعت نماز کرديمرفت

نقلست که غالم خليل خود را پيش خليفه به تصوف معروف کرده بود و دين به دنيا فروخته ودايم عيب                     

ر                    اه او ب ا ج د ت شان تبرک نکن ند و کس بدي مشايخ پيش خليفه گفتی و مرادش آن بود تا همه مهجور باش

انيد           جای ماند و فضيحت نشود چون سمنون بلند شد وصيت           او منتشر شد غالم خليل رنج بسيار بدو رس

را                        و فرصت می   ه م رد ک جست تا چگونه او را فضيحت کند تا زنی منعمه خود را بر سمنون عرضه ک

بخواه سمنون قبول نکرد پيش جنيد رفت تا شفاعت کند به سمنون تا اورا بخواهدجنيد او را زجر کرد و            

رد          براند زن پيش غالم خليل رفت وسمنون را        ر ک تهمتی نهاد غالم خليل شاد شد و خليفه را بر وی متغي

زن                     پس خليفه فرمود که سمنون را بکشند چون سياف را حاضر کردند خليفه خواست که بگويد گردن ب

و        : گنگ شد نتوانست زبانش بگرفت و هيچ نتوانست گفت            د زوال ملک ت ه گفتن د ک بانه در خواب دي ش

داد س          سته است بام د پس غالم             درحيوة سمنون ب ام بازگرداني ا کرامی تم د و بنواخت و ب منون را بخوان
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ه                        رد ک ه آخر عمر مجذوم گشت يکی سمنون را حکايت ک ا ب ادت شد و ت خليل را درحق اودشمنی زي

همانا که يکی از نارسيدگان متصوفه همت دروی بسته است و نيک نکرده            : غالم خليل مجذوم شد گفت    

ا           هگاه مشايخ را با اعمال او راه می       است که او منازع مشايخ بود گا       ن سخن ب اد اي گرفت خدايش شفا ده

ول                                شان هيچ قب تاد اي يش متصوفه فرس اع پ رد و هرچه داشت از مت ه ک ه توب د از آنجمل غالم خليل گفتن

ه   نکردند بنگر که انگار اين طايفه تا چه حد است که آخر آن مرد را به مقام توبه می                رساند خود کسی ک

  . اند هيچکس برايشان زيان نکند و نکنند  تا چه بود الجرم گفتهاقرار دارد

وده است اذکرو اهللا                  : سؤال کردند از محبت گفت     الی فرم صفاء دوستی است با ذکر دايم چنانکه حق تع

  . ذکرًا کثيرا

ال             : و گفت  لم ق المرء من   : محبان خدا شرف دنيا و آخرت بردند الن النبی صلی اهللا عليه و علی آله و س

  . احب

  . مرد با آن بود که دوستدارد پس ايشان در دنيا و آخرت با خدای باشند: و گفت

تر بود و هيچ چيز  تر و لطيف  عبارت نتوان کرد و از چيزی مگر به چيزی که از آن چيز رقيق             : و گفت 

وان                 تر و لطيف    دقی ارت نت ی از محبت عب رد؟ يعن وان ک ارت ت تر نباشد از محبت پس بچه از محبت عب

  . کرد

  . تا هر سفله دعوی محبت نکند چون بدبيند بهزيمت شود: گفتند چرا محبت را به بال مقرون کردند گفت

ود                  : پرسيدند از فقر گفت    فقير آنست که بفقدانش گيرد چنانکه جاهل بنقد و فقير را از نقد چنان وحشت ب

  . که جاهل را از فقد

  . و ملک هيچ چيز نباشی رحمة اهللا عليهتصوف آنست که هيچ چيز ملک تو نباشد و ت: و گفت

  

  ذکر ابومحمد مرتعش قدس اهللا روحه العزيز

رتعش         د م يخ ابومحم رورش ش دان پ ساط وج الک ب وی آن س ق تق تن الي ی آن ب ابق معن ان س ه ج آن ب

رده و                            د ک ابر و سفرها بتجري ول اک ود و مقب ران اهل تصوف ب رحمةاهللا عليه از بزرگان مشايخ و معتب

دمتهاء ش رۀ بخ صوص و از حي دات مخ ات و مجاه ود و برياض ف ب شهور طواي روف و م سته مع اي

ود و در              ام اودر شونيزيه ب ته و مق د صحبت داش نيشابور بود ابوحفص را ديده بود و با ابوعثمان و جني

  . بغداد وفات کرد

س                            : نقلست که گفت   د چون دان ود گفتن ر هوای نفس ب ه ب ردم هم ردم بتوکل چون نگه ک تی سيزده حج ک

واء                   : از آنکه مادرم گفت   : گفت ود و ه سبوئی آب آر بر من گران آمد دانستم که آن حج بر شره شهوت ب
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  . نفس

ه مرتعش می               : درويشی گفت  انزده درم می         در بغداد بودم و خاطر حج داشتم در دلم آمد ک د و پ ا     آي آرد ت

ردم مر                      از ک ه روم در حال يکی در بزدب وه در دست        رکوه و رسن ونعلين خرم و در بادي ود رک تعش ب

ه   : بگير و مرا رنجه مدار چند درم خواستی گفتم پانزده درم گفت           : بستان گفتم نگيريم گفت   : گفت بگير ک

  . پانزده درم است

وزۀ   نقلست که روزی در محلتی از بغداد می  رفت تشنه شد از خانه آب خواست دختری صاحب جمال ک

شربتی آب        : ا خداوند خانه بيامد گفت     آب آورد دلش صيد جمال او شد همانجا بنشست ت          ی ب ای خواجه دل

و دادم و او    : گرانست مرا از خانه تو شربتی آب دادند و دلم بردند آن مرد گفت       آن دختر منست بزنی بت

تاد و                               ه فرس ه گرماب ود و مرتعش را ب داد ب ان بغ ه ازمنعم رد و خداوندخان د نکاح ک را به خانه برد وعق

ه   خرقه بيرون کرد و جامه پا    کيزه در وی پوشيد چون شب درآمد دختر بوی دادند مرتعش برخاست و ب

اد گفت                           د چه افت د گفتن ع من بياري ه مرق رآورد ک اد ب دا    : نماز مشغول شد ناگاه در ميان نماز فري سرم ن ب

کردند که به يکی نظر که بغير ما کردی جامۀ اهل صالح از ظاهر تو برکشيديم اگر نظری ديگر کنی                      

  . از باطنت برکشيم مرقع در پوشيد و زن را طالق دادلباس آشنائی 

واء             : رود گفت   نقلست که اور اگفتند که فالن کس بر سر آب می           ه مخالفت ه د ک ق ده آنرا که خدای توفي

  . خودکند بزرگتر از آن بود که در هوا پرد و بر آب رود

د از دو روز    امع بع ضان در ج اه رم ود آخر م سته ب ه در اعتکاف نش ست ک را نقل د چ د گفتن رون آم بي

  . جماعتی قراء را نتوانستم ديد و آنديد طاعت ايشان بر من گران آمد: اعتکاف را باطل کردی گفت

ين خود                               ه يق اند ب ه بهشت رس ا ب د ي ه فعل او را از آتش نجات ده رد ک و سخن اوست که ره که گمان ب

الی دارد ح         اند     رادر خطر انداخته است و هر که اعتماد بر فضل خدای تع ه بهشت رس الی او را ب ق تع

  . کما قال اهللا تعالی قل يفضل اهللا و برحمته فبذلک فليفرحوا

  . آرام گرفتن اسباب در دل منقطع گرداند از اعتماد کردن بر مسبب االسباب: و گفت

به دشمنی آنچه خدای دشمن گرفته است   : پرسيدند که بچه چيز بنده دوستی خدای حاصل تواند کرد گفت          

  . دنيا است و نفسو آن 

اصل توحيد سه است شناختن خدای را بربوبيت و اقرار کردن خدای را بوحدانيت و نفی کردن      : و گفت 

  . جملۀ انداد

رة         : و گفت  د و در حظي ا مکرمش گردان عارف صيد معروف است که معروف او را صيد کرده است ت

  . القدس بنشاند
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  .  اخالص صبر بروی و اخالص درویدرست کردن معامالت بدو چيز است صبر و: و گفت

  . مخلص چون دل بحق دهد سلوت باشد و چون به خلق دهد فکرت باشد: و گفت

  . تصوف حسن خلق است: و گفت

نن و از          و گوی و می   : تصوف حالی است که گرداند صاحب آنرا از گفت        : و گفت  ه خدای ذوالم برد تا ب

   .آنجا بيرون گراند تا خدای بماند و او نيست شود

  . اين مذهبی است همه جد بهزل آميخته مگردانيد: و گفت

ه                      : و گفت  ر ب ردد از فقي دا گ ر ج ه فقي شينند پس چون بينی ک عزيزترين نشستن فقرا آن بود که با فقرا ن

  . يقين دان که از علتی خالی نيست

و        : نقلست که بعضی از اصحاب ازو وصيت خواستند گفت          ه از من ب ه شما را ب د ک يش کسی روي د و پ

  . مرا به کسی بگذاريد که به از شما باشد رحمةاهللا عليه

  

  ذکر محمد فضل قدس اهللا روحه العزيز

آن متمکن به کرامات وحقايق و آن متعين باشارات و دقايق آن مقبول طوايف آن مخصوص لطايف آن                     

ود و ستودۀ     در مرغزار عشق و عقل ابوعبداهللا محمدبن فضل رحمة اهللا عليه از کبار مشايخ خراسان                  ب

وت و مروت بی             همه بود ودر رياضات و رنج بی        ود و درفت ر ب ود و              نظي د خضرويه ب ود و مري ا ب همت

ه عالمت                    ه نوشت ک ار بدونام ود چنانکه يکب ترمدی را ديده بود و بوعثمان حيری را بدو ميلی عظيم ب

د و از عمل م                : شقاوت چيست گفت   د دوم     سه چيز يکی آنکه حق تعالی او را علم روزی کن حروم گردان

د و از حرمت داشت            د سوم آنکه صحبت صالحان روزی کن د و از اخالص محروم کن آنکه عمل ده

  . ايشان محروم کند

  . محمدفضل سمسار مردان است: و بوعثمان حيری گفت

و بوعثمان با همه جاللت خود گفتی اگر قوت دارمی در پناه محمد فضل رومی تا سر من صافی شدی            

  . بديدار او

ت   شان را گف د و او اي رون کردن خ بي شيد و از بل سيار ک اء ب خ جف ل بل شان : و از اه ا رب صدق از اي ي

  . بازگير

د گفت                وتی          : نقلست که از اوسؤال کردند که سالمت صدر بچه حاصل آي ين و آن حي ستادن بحق اليق باي

د ت                   ين کن د نخست عين       بود تا بعد از آن علم اليقين دهند تا بعلم اليقين مطالعۀ عين اليق ا سالمت ياب ا اينج

ين            م اليق ه عل وم شد ک ود پس معل ه نب ه کعب اليقين نبود که کسی را که کعبه نديد هرگز او را علم اليقين ب
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ن               اد از اي ود و اجته ه همت ب ود آن ب ين ب يش از عين اليق ه پ ه آن علمی ک بعد از عين اليقين تواند بود ک

ايق عين       جای بود که گاه صواب افتد و گاه خطا چون           علم اليقين پيدا آمد بعلم اليقين مطالعۀ اسرار و حق

د                      اه برآرن اه او را ازچ زرگ شده ناگ اليقين توان کرد مثالش چنين بود که کسی در چاهی افتاده باشد و ب

اب علمش                                ه آفت ا چنانکه ب د ت دن خوی کن اب دي ه آفت ا ب د ت ات کن در آفتاب متحير گردد و مدتی بر آن ثب

  . دان علم مطالعۀ اسرار آفتاب تواند کردحاصل شود که ب

دو                       : گفت ا ب د ت واء خود ننه ر ه دم ب د چرا ق عجب دارم از آنکه بهواء خود به خانه او رود و زيارت کن

  . رسد و باو ديدار کند

  . صوفی آنست که صافی شود از جملۀ بالها و غائب گردد از جملۀ عطاها: و گفت

  . اء نفسراحت در اخالص است از آرزوه: و گفت

  . چون مريد به گوشۀ خاطر به دنيا نگرد تو بيش در وی منگر که او مدبر طريقت شد: و گفت

د         : و گفت  د دوم آنکه عمل کن د بدانچه دان اسالم به چهارچيز از شخص مفارقت کند يکی آنکه عمل نکن

  . تنبدانچه نداند سوم آنکه نجويد آنچه نداند چهارم آن که مردمان را منع کند از آموخ

علم سه حرفست عين و الم وميم عين علم است و الم عمل و ميم مخلص حق است در عمل و                  : و گفت 

  . علم

بزرگترين اهل معرفت مجتهدترين ايشان باشند در اداء شريعت و با رغبت ترين در حفظ سنت                : و گفت 

  . و متابعت

ا              : و گفت  سی عظيم      محبت ايثار است و آن چهار معنی است يکی دوام ذکر بدل و ش دان دوم ان ودن ب د ب

ر خود                              ارم او را ب دن چه از بري ه هست ب ه ذکر حق سوم قطع اشغال کردن و از هر قطع ک گرفتن ب

اؤکم و اخوانکم و                              اؤکم و ابن ان آب ل ان ک ه است ق الی گفت گزيدن و بر هر چه غيراوست چنانکه حق تع

ة و صفت محب                    يکم من اهللا و رسوله االي ر             ازواجکم الی قوله احب ال شان ب ه محبت اي ان حق اينست ک

ارم                  ا چه زل رود يکی محبت دوم هيبت سوم حي ار من ر چه شان ب معنی ايثار بودسعد از اين معاملت اي

  . تعظيم

  . نيازی بود و ايثار جوانمردان بوقت حاجت ايثار زاهدان بوقت بی: و گفت

  . وار داریزهد در دنيا ترک است و اگر نتوانی ايثار کنی و اگر نتوانی خ: و گفت

  

  ذکر ابوالحسن بوشنجی قدس اهللا روحه العزيز

ه از                    آن صادق کار ديده آن مخلص بارکشيده آن موحد يک رنگی شيخ ابوالحسن بوشنجی رحمة اهللا علي
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دمی ثابت                 ترين اهل زمانه و عالم      جوانمردان خراسان بود و محتشم     د ق م طريقت و در تجري رين در عل ت

راق می                     داشت و ابن عطا و بوعثمان        الها از بوشنج برفت و بع ده و س ن عمرو رادي ود    و جريدی و اب ب

ا                  چون بازآمد بزندقه منسوب کردندش از آنجا بنشابور آمد و عمر را آنجا گذاشت چنانکه مشهور شد ت

د ابوالحسن                         شابور پارساتر کيست گفتن ه در ن به حدی که روستائی را دراز گوشی گم شده بود پرسيد ک

را       ای جوانمرد غلط کرده   :  در دامنش آويخت که خرمن تو بردۀ درماند و گفت          بوشنجی بيامد و   ای من ت

د و دست برداشت و گفت               : بينم گفت   اکنون می  ردۀ درمان و ب از خر در           : نی خرمن ت را از وی ب الهی م

تائی گفت                   و           : حال يکی آواز داد که او را رها کن که خر يافتيم بعد از آن روس ه ت ستم ک ای شيخ من دان

  . ديدۀ لکن من خود را هيچ آبروی نديدم برين درگاه گفتم تاتو نفسی بزنی تا مقصود من برآيدن

رفت ناگاه ترکی درآمد و قفائی بر شيخ زد و برفت مردمان گفتند چرا         نقلست که يک روز در راهی می      

د و از شيخ عذر می                        شيمان شد و بازآم زرگ پ يخ خواست ش     کردی که او شيخ ابوالحسن است مردی ب

  . ای دوست فارغ باش که ما اين نه از تو ديديم از آنجا که رفت غلط نرود: گفت

ه فالن درويش می                    رهن ب ادم را آواز داد     نقلست که در متوضا بود در خاطرش آمد که اين پي د داد خ باي

ادم گفت               : وگفت ه        : اين پيراهن از سر من برکش و به فالن درويش ده خ دان صبر کن ک ای خواجه چن

  . ترسم که شيطان راه بزند و اين انديشه بر دلم سرد گرداند می: ن آئی گفتبيرو

ار شد              : نقلست که يکی ازو پرسيد که چگونۀ گفت        دندانم فرسوده شد از نعمت حق خوردن و زبانم از ک

  . از بس شکايت کردن

ست گفت روت چي ه م يدند ک ا : پرس ه ب د ک ی باش ا مروت رام است ت و ح ر ت ه ب تن از آنچ کرام دست داش

ت   ست گف صوف چي يدند ت رده باشی و پرس اتبين ک ن  : الک يش از اي ه و ب ت پديدن می و حقيق صوف اس ت

  . اسم حقيقت بود بی

  . کوتاهی امل است و مداومت بر عمل: پرسيدند از تصوف گفت

زی                   : پرسيدند از فتوت گفت    ه ظاهر چي مراعات نيکو کردن و بر موافقت دايم بودن و از نفس خويش ب

  .  مخالف آن بود باطن توناديدن که

  . توحيد آن بود که بدانی او آن مانند هيچ ذاتی نيست: و گفت

ر وی                   : و گفت  رد و آدمی ب د ک اه نتوان را تب د نوشت و شيطان آن اتبين نتوان رام الک ه ک اخالص آنست ک

  . مطلع نتواند شد

  . اول ايمان به آخر آن پيوسته است: و گفت

دانی               :وگفتند ايمان و توکل چيست گفت      ه آرام دل و ب ه خرد خائی ب  آنکه نان از پيش خود خوری و لقم
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  . که آنچه تراست از تو فوت نشود

ز داشت        : و گفت  هرکه خود را خوار داشت خدای تعالی او را رفيع القدر گردانيد و هر که خود را عزي

  . خدای تعالی او را خوار گردانيد

  . و را از فتنه تو نگاهداردحق تعالی ت: نقلست که يکی ازو دعا خواست گفت

خواست شبی ابوالحسن    رفت و از حق تعالی دنيا می نقلست که بعد ازوفات اودرويشی بسر خاک او می      

ا خواهی                     : را بخواب ديد که گفت     ا مخواه و اگر نعمت دني ای درويش چون بسر خاک ما آئی نعمت دني

  . بريده کردن خواه رحمةاهللا عليهبسر خاک خواجگان دنيا رو و چون اينجا آئی همت از دو کون 

  

  ذکر محمدبن علی الترمدی قدس اهللا روحه العزيز

ت             يخ وق زدی ش رم اي رم ح فياء آن مح رد اص اء آن متف د اولي ت آن مجته يم مل نت آن عظ ليم س آن س

ان                 ه زب ان اهل واليت و بهم ود و از محترم شمان شيوخ ب ه از محت ا   محمدعلی الترمدی رحمة اهللا علي ه

ايق                               ستوده وآ  ارف و حق ان مع ود و در بي ه ب ار ثق ات اخب انی و در احاديث و رواي ود در شرح مع يتی ب

ر و خلقی عظيم و اورا رياضات و کرامات                    فقتی واف اعجوبه بود قبولی به کمال و حلمی شگرفت و ش

د و                             دا کنن وی اقت اعتی ب ديان جم د و ترم بسيار است ودر فنون علم کامل و در شريعت و طريقت مجته

ه صاحب کشف و                            مذه ود ک د کسی نب ب او بر علم بوده است که عالم ربانی بود و حکيم امت بود و مقل

وتراب                      دی و صحبت ب اء خواندن صاحب اسرار بود و حکمتی به غايت داشت چنانکه او را حکيم االولي

تم   يک روز سخنی می     : و خضرويه و ابن جال يافته بود با يحيی معاذ سخن گفته بود چنانکه گفت                در  گف

مناظرۀ اميريحيی متحير شد در آن سخن و او را تصانيف بسيار است همه مشهور و مذکور و در وقت                    

م                  ا دو طالب عل دا ب ودی ودر ابت او در ترمد کسی نبود که سخن او فهم کردی و از اهل شهر مهجور ب

ادرش غمگين شد و گفت               ادر   : راست شد که به طلب علم روند چون عزم درست شد م من  ای جان م

دل او        کس و تو متولی کار من مرا بکه می       ضعيفم و بی   ا و عاجز از آن سخن دردی ب ذاری و من تنه گ

تان     د روزی در گورس دگاه برآم ون چن دند چ م ش ب عل ق او بطل رد وآن دو رفي فر ک رک س د ت رود آم ف

ال       نشسته بود و زار می     ه کم د ب يده   گريست که من اينجا مهمل و جاهل ماندم و ياران من بازآين م رس عل

را هر روزی   : بازگفتم پير گفت: ای پسر چرا گريانی گفت: ناگاه پيری نورانی بيامد و گفت    خواهی تا ت

د از          سبقی گويم تا بزودی از ايشان درگذری گفتم خواهم پس هر روز سبقم می              گفت تا سه سال برآمد بع

  . آن مرا معلوم شد که او خضر بوده است و اين دولت برضاوالده يافتم

يدندی                 : ابوبکر وراق گفت   هر يک شب خضر عليه السالم به نزديک او آمدی و واقعها از يکديگر پرس
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را گفت              اوی                : و هم او نقل کند که روزی محمدبن علی الحکيم م د ب تم شيخ دان رم گف را جائی ب امروز ت

اده د                  ر درختی     برفتم ديری برنيامد که بيابانی ديدم سخت و صعب و تختی زرين در ميان بيابان نه ر زي

ر                          سبز و چشمۀ آب و يکی بر آن تخت لباس زيبا پوشيده چون شيخ نزديک او شد برخاست و شيخ را ب

آمدند تا چهل تن جمع شدند و اشاراتی کردند           تخت نشاند چون ساعتی زير آمد از هر طرفی گروهی می          

رد و او جواب م     بر آسمان طعامی ظاهر شد بخوردند شيخ سئوال می    رد از آن م چنانکه من   . گفت  یک

را گفت                     ه سعيد    : يک کلمه از آن فهم نکردم چون ساعتی برآمد دستوری خواست و بازگشت و م رو ک

ود                          ه ب گشتی پس چون زمانی برآمد بترمد باز آمدم وگفتم ای شيخ آن چه بود و چه جای بود و آن مرد ک

: ت چگونه رفتيم و بازآمديم گفت      تيه بنی اسرائيل بود و آن مرد قطب المدار بود گفتم در اين ساع             : گفت

  . يا ابابکر چون برنده او بود توان رسيدن ترا چگونگی چه کار ترا با رسيدن کار نه با پرسيدن

تم                    : نقلست که گفت   هر چند با نفس کوشيدم تا او را بر طاعت دارم با وی برنيامدم از خود نوميد شدم گف

ار جيحون شدم و                 مگر حق تعالی اين نفس را از برای دوزخ آفريده            ه کن رورم ب است دوزخی را چه پ

ا مگر                                   داختم ت دم و خود را در آب ان و غلطي ه پهل ای من ببست و برفت پس ب يکی را گفتم تا دست و پ

تم                         شتم گف غرقه آب شوم آب بزد و دست من بگشاد و موجی بيامد و مرا بر کنار انداخت از خودنوميد گ

 شايد ونه دوزخ را در آن ساعت که از خود نااميد شدم به برکت سبحان اهللا نفسی آفريدۀ که نه بهشت را

آن سر من گشاده گشت بديديم آنچه مرا بايست و همان ساعت از خود غايب شدم تا بزيستم به برکت آن             

  . ساعت زيستم

دازم در         : ابوبکر وراق گفت   ن را در جيحون ان ه اي شيخ روزی جزوی چند از تصانيف خود بمن داد ک

تم هيچ   : ردم همه لطايف و حقايق بود دلم نداد در خانه بنهادم و گفتم انداختم گفت          وی نگاه ک   چه ديدی گف

دازد و يکی آنکه چه برهان             گفت نانداختی برو و بينداز گفتم مشکلم دوشديکی آنکه چرا در آب می                 ان

از شد و صندوقی سرگ                     د   ظاهر خواهد شد بازآمدم و درجيحون انداختم جيحون ديدم که از هم ب شاده پدي

ه     تم از آن چون ب د عجب داش از آم رار ب ه ق اد پس سربرهم آورد و جيحون ب د و آن اجزا در آن افت آم

زی  : اکنون انداختی گفتم ايهاالشيخ بعزت خدای که اين سر با من بگوی گفت             : خدمت شيخ آمدم گفت    چي

را                           ود ب ول مشکل ب ر عق ه کشف تحقيق آن ب ه ک ن طايف م اي درم خضر از من      تصنيف کرده بودم در عل

ا آن را               درخواست و آن صندوق را ماهی بود که به فرمان او آورده بود و حق تعالی آب را فرمان داد ت

  . بوی رساند

ت و    ه را بگرف سالم آن جمل ه ال داخت خضر علي ود را در آب ان صانيف خ ه ت ار جمل ه يک ب ست ک نقل

ا   هرگز يک جزو تصنيف نکرده: دار سخن اوست که گفت خود را بدين مشغول می: بازآورد و گفت   ام ت
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  . گويند اين تصنيف اوست وليکن چون وقت بر من تنگ شدی مرا بدان تسلی بودی

  . در عمر خود هزار و يک بار خدای تبارک و تعالی وتقدس بخواب ديدم: نقلست که گفت

شت در همه   نقلست که در عهد او زاهدی بزرگ بود و پيوسته بر حکيم اعتراض کردی و حکيم کلبه دا                 

ه او را   يخ نخواست ک ه در نداشت ش ود ک اده ب ه نه ه بچ د سگی در آن کلب از بازآم فر حج ا چون س دني

ان             رفت و می    بيرون کند هشتاد بار می     آمد تا باشد که سگ باختيار خود آن بچگان را بيرون برد پس هم

ا کسی ب                     ود ای فالن ب ه فرم ری می   شب آن زاهد پيغمبر عليه السالم را بخواب ديد ک رای        راب ه ب کنی ک

د                 سگی هشتاد بار مساعدت کرد برو اگر سعادت ابدی می           د و آن زاه ان بن خواهی کمر خدمت او برمي

  . ننگ داشتی از جواب سالم حکيم بعد از آن همه عمر در خدمت شيخ بسر برد

يازارد آن روز   نقلست که از عيال او پرسيدند که چون شيخ خشم گيرد شما دانيد گفتند دانيم چون از ما ب                  

شان را                               ا اي را بچه آزردم ت د الهی ت با ما نيکی بيشتر کند و نان و آب نخورد و گريه و زاری کند و گوي

بر من بيرون آوری الهی توبه کردم ايشان را به صالح بازآر ما بدانيم و توبه کنيم تا شيخ از بال بيرون                      

  . آريم

ول              نقلست که مدتی خضر را نديد تا روزی که کنيزک ج           ر نجاست و ب ود وطشتی پ امۀ کودک شسته ب

ی      امع م ه ج ود و ب يده ب اک پوش تاری پ اد س اکيزه ب ه پ يخ جام رده و ش بب    ک ه س زک ب ر کني ت مگ رف

رو خورد        : درخواستی درخشم شد و آن طشت برداشت بسر شيخ فرو کرد شيخ هيچ نگفت               و آن خشم ف

  . در حال خضر را عليه السالم بيافت

د او ر     شنود و             نقلست که گفتن اک نکرده است مردی آن ب ال خود بينی پ يش عي ه پ دان ادب است ک ا چن

رد                     قصد زيارت اوکرد چون او را بديد در مسجد ساعتی توقف کرد تا از اوراد فارغ شد و بيرون آمد م

دو              : بر اثر او برفت در راه گفت       کاشکی بدانستمی آنچه گفتند راست است شيخ بفراست بدانست روی ب

ه              :  پاک کرد اورا عجب آمد با خود گفت        کرد و بينی   ۀ است ک آنچه مرا گفتند يا دروغ گفتند يا اين تازيان

رد و گفت                     شيخ مرا می   دو ک م بدانست روی ب ن ه را راست       : زند تا سر بزرگان نطلبم شيخ اي سر ت ای پ

وک         ه سر مل ه هر ک د  گفتند و لکن اگر خواهی تا سر همه پيش تو نهند سر خلق بر خلق نگاه دار ک گوي

  . هم سری را نشايد

ه شيخ                      ر يافت ک ا روزی خب نقلست که در جوانی زنی صاحب جمال او را به خود خواند اجابت نکرد ت

اد       در باغی است خود را بياراست و آنجا رفت شيخ چون بدانست بگريخت زن بر عقب می                   د و فري دوي

واری بل         کرد که در خون من سعی می        می ر دي ات نکرد و ب داخت      کنی شيخ التف رو ان د شد و خود را ف ن

ودی               چون پير شد روزی مطالعه احوال و اقوال خود می          کرد آن حالش ياد آمد در خاطرش آمد که چه ب
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د رنجور شد                            ن در خاطر خودبدي ه کردمی چون اي اگر حاجت آن زن روا کردمی که جوان بودم و توب

ری     ای نفس خبيث پر معصيت بيش از چهل سال در اول جوانی ترا             : گفت ون در پي ود اکن اين خاطر نب

ن                     بعد از چندين مجاهده پشيمانی برناکرده گناه از کجا آمد اندوهگين شد و بماتم بنشست سه روز ماتم اي

ه       خاطر بداشت بعد از سه روز پيغمبر را عليه السالم در خواب ديد که فرموده ای محمد رنجور مشو ک

ا چهل سال                 نه از آن است که روزگار تو تراجعی است بلکه ا           ات م ه از وف ود ک ين خاطر تو را از آن ب

را                ه حالت ت را جرمی است ون ه ت اديم ن ر افت ز دورت ا ني ديگر بگذشت و مدت ما از دنيا دورتر شد و م

  . قصوری آنچه ديدی از دراز کشيدن مدت مفارقت ماست نه آنکه صفت تو در نقصان است

ا      : نقلست که گفت   ار شدم و از اوراد زي دان        يک بار بيم ه ازمن چن ا تندرستی ک تم دريغ دم گف دتی بازمان

و     خيرات می  ه ت اری ک آمد اکنون همه گسسته شد آوازی شنيدم که ای محمد اين چه سخن بود که گفتی ک

از آن سخن ندم : کنی نه چنان بود که ما کنيم کارتو جز سهو و غفلت نبود و کار ما جز صدق نبود گفت

  . خوردم و توبه کردم

ذيب اخالق                      و سخن اوس   ت که بعد از آنکه مرد بسی رياضت کشيد و بسی ادب ظاهر بجای آورده و ته

ينۀ او                             رد و س دان سبب سعتی گي د و دل او ب الی در دل خود بازياب حاصل شده انوار عطاهای خدای تع

ردو در سخن             ا ترک عزلت گي اد شود الجرم اينج منشرح گردد و نفس او بفضاء توحيد درآيدو بدان ش

ه سبب                            آيد و    ه سبب سخن او و ب ق او را ب شرح دهد فتوحی که او رادر اين راه روی نموده باشد تا خل

فتوح او از غيب گرامی دارند و اعزاز کنند و بزرگ شمرند تا نفس اينجا فريفته شود و همچون شيری                    

ه باشد من                          ده در خود يافت داء مجاه ه در ابت ذت ک شيند و آن ل ردد   از درون او بجهد و برگردن اون سط گ ب

ه        س ک د آورد نف دام نتوان يش او را ب ز پ د و هرگ ا غوص کن ه دردري د چگون اهی ازدام بجه ه م چنانک

د از آنکه در اول                      بفضای توحيد رسد هزار بار خبيث      د نياي يش اودر قي تر و مکارتر از آن بود که اول پ

ا     ويش س ت خ شريت آل شت و در اول از ضيق ب سط گ شاده و منب ا گ ن ج ود و اي سته ب ا ب ود اينج خته ب

ن آفت                     ابی و از اي ر ي ازوسعت توحيد آلت خود سازد پس از نفس ايمن مباش و گوش دار تا بر نفس ظف

  . که گفتيم حذر کنی که شيطان در درون نشسته است

اد             ول افت شان قب ۀ اي يدند و توب م رس وا به ه چون آدم و ح رده است ک ل ک يم نق دعلی حک م محم چنانکه ه

يش حوا آورد و گفت                روزی آدم به کاری رفت      ام پ اس ن يس بچه خود را خن ده     :  ابل يش آم را مهمی پ م

ن کيست                       ه اي يد ک د پرس ازپس آم است بچۀ مرا نگاه دار تا بازآيم حوا قبول کرد ابليس برفت چون آدم ب

فرزند ابليس است که بمن سپرده است آدم او رامالمت کرد که چرا قبول کردی و در خشم شد و                      : گفت

د و گفت                     آن بچه را بک    از آم يس ب : شت و پاره پاره کرد و هر پارۀ از شاخ درختی بياويخت و برفت ابل
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ه         : و گفت : فرزند من کجاست حوا احوال بازگفت      پاره پاره کرده است و هر پارۀ از شاخ درختی آويخت

ول کن  او را قب: ابليس فرزند را آواز داد بهم پيوست و زنده شد و پيش ابليس آمد ديگرباره حوا را گفت  

يس برفت و آدم                  که مهمی ديگر دارم حوا قبول نمی       رد پس ابل ول ک ا قب کرد بشفاعت و زاری پيش آمد ت

دانم تا چه سر    نمی: آدم حوا را برنجانيد و گفت : بيامد و او را بديد پرسيد که چيست حوا احوال بازگفت          

ری و از آندشمن خدای می      است درين که فرمان من نمی       ه سخن    ب ری و فريفت شوی پس او را     او می ب

د                 بگشت و بسوخت و خاکستر او را نيمی به آب انداخت و نيمی بباد برداد و برفت ابليس بازآمد و فرزن

ت وا حال بگف د ح يس : طلبي يش ابل ده شد و پ م پيوست و زن د را آواز داد و آن اجزاء او به يس فرزن ابل

رد   او را قبول نمی: نشست پس ابليس دگر باره حوا را گفت     يس سوگند        ک د پس ابل را هالک کن ه آدم م ک

د      : داد تا قبول کرد ابليس برفت آدم بيامد ديگربار او رابديد در خشم شد و گفت                 ا چه خواه د ت خدای دان

رد و يک           شنوی و آن من نمی   بود که سخن او می    ه ک اس را بکشت و قلي شنوی پس در خشم شد و خن

ود چون     نيمه خود بخورد و يک نيمه به حوا داد و گويند      آخرين بار خناس را بصفت گوسفندی آورده ب

ه آدم               : ابليس بازآمد و فرزند طلبيد حوا حال بازگفت        که او را قليه کرد و يک نيمه من خوردم و يک نيم

ام من شد مقصود من                ينۀ او مق ابليس گفت مقصود من اين بود تا خود را در درون آدم راه دهم چون س

کند الخناس الذی يوسوس فی صدور الناس من          کالم قديم خود ياد می    حاصل گشت چنانکه حق تعالی در       

  . الجنة و الناس اينست

اقی    : و گفت  ر وی ب هر کرا يک صفت از صفات نفسانی مانده باشد چون مکاتبی بود که اگر يک درم ب

و           ده ب ر وی هيچ نمان ين   بود او آزاد نبود و بندۀ آن يک درم بود اما آنرا که آزاد کرده باشند و ب ن چن د اي

ود                     رده ب کس مجذوب بود که حق تعالی او را از بندگی نفس آزاد کرده بود در آن وقت که او را جذب ک

ا       ل اجتب ب اه ن يني ه م دی الي شاء و يه ن ي ه م ی الي الی اهللا يجتب ال اهللا تع ا ق ود کم ی او ب پس آزاد حقيق

  . او را جوينداند که بانابت  آنکسانند که در جذبه افتادند و اهل هدايت آن قوم

مجذوب را منازل است چنانکه بعضی را ازيشان ثلث نبوت دهند و بعضی را نصفی و بعضی      : و گفت 

ود و                            ه مجذوبان ب يش از هم وت ب را زيادت از نصف تا به جائی برسد که مجذوبی افتد که حظ او از نب

س                       ه ال د مصطفی علي وده چنانکه محم اء ب ه اولي ر جمل ود         او خاتم اولياء بود و مهت ا ب ه انبي ر جمل الم مهت

وت                        : وختم نبوت بدو بود و گفت      اء را از نب ه اولي د ک ود اگر کسی گوي ه مهدی ب د بودک آن مجذوب توان

اقتصاد و هدی صالح و سمت حسن يک جزو است از      : چون نصيب بود گويم پيغامبر عليه السالم گفت       

ه   بيست و چهار جزو نبوت و مجذوب را اقتصاد و هدی صالح تواند بو        سالم ک د و پيغمبر فرمود عليه ال

د درجه            : خواب راست جزوی است از نبوت و جائی ديگر گفت          هر که يک درم از حرام بخصم باز ده
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  . از نبوت بيابد پس اين همه مجذوب را تواند بود

ائلی گفت            درست: و گفت  د ق ود گفت   : تر نشان اوليا آنست که از اصول علم سخن گوي ه ب م  : آن چگون عل

ن                  ابتدا ب  ا اي ن اصول حکمت است و حکمت علم م حروف اي اق و عل ود و علم مقادير و علم عهد و ميث

است و اين علم بر بزرگان اولياء ظاهر شود و کسی از ايشان قبول تواند کرد که ابليس را از واليت او              

و : حظی نبود گفتند اولياء از سوء خاتمت ترسند گفت       ه  بلی وليکن آن خوف خطرات بود و روزی نب د ک

  . حق تعالی دوست ندارد که عيش خوش را بر ايشان تيره بگرداند

ان                     : و گفت  ه بلعمي مشغول به ذکر اوچنان بود که ازو سؤال نتواند و اين مقام بزرگتر از آن مقام است ک

  . آنکه ايشان آيات الهی را اهل نه اند: فهم کنند گفتند بلعميان کدام قومند گفت

تقوی آنست که در قيامت هيچ کس دامنت نگيرد وجوانمردی آنکه           : ردی گفت پرسيدند از تقوی و جوانم    

  . تو دامن هيچ کس نگيری

ده                             : و گفت  ع او را بن ه طم ه معصيت او را خوار نکرده است و آزاد کسی است ک عزيز کسی است ک

اری                   ه پرهيزگ ل کسی است ک نکرده است و خواجه کسی است که شيطان او را بنده نکرده است و عاق

  . رای خدای تعالی و حساب نفس خويش کندب

  . هر که در طريقت افتاد او را با اهل معصيت هيچ انکار بنمايد: و گفت

  . هر که از چيزی بترسد ازو بگريزد و هر که از خدای ترسد در وی گريزد: و گفت

  . اصل مسلمانی دو چيز است يکی ديدمنت و دوم خوف قطيعت: و گفت

  . نيت درست نيايد  آن غم نبايد خورد که بر گم کردۀ نيت که هيچ کار خير بیبر هيچ گم کردۀ: و گفت

هر کرا همت اودينی گردد همه کارها دنيائی او دينی گردد و هر کرا همت او دنيائی گردد همه : و گفت

  . کارها دينی او بشومی همت وی دنيائی گردد

ه بی               زهد در زندقه    هر که بسنده کند از علم به سخن بی        : و گفت  ه نفق د ب سنده کن ه ب ورع در     افتد و هر ک

  . تر بود فسق گرفتار شود و هر کۀ باوصاف عبوديت جاهل بود باوصاف ربوبيت جاهل

و خود را نمی                        تو می : و گفت  شناسی ونفس ت ای نفس خود حق را ب د    شناسد و نمی      خواهی که با بق توان

  . شناخت چگونه حق را تواند شناخت

ه ذات                 بدترين خصال م  : و گفت  رد دوستی کبراست و اختيار در کارها زيرا که کبر از کسی اليق بود ک

  . جهل بود عيب بود و اختيار از کسی درست بود که علم او بی او بی

د و صد شيطان آن                : و گفت  ه يک ساعت شيطان کن د ک اهی نکن صد شير گرسنه رمۀ گوسفند چندان تب

  . تباهی نکند که يک ساعت نفس آدمی کند باوی
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  . کند او را آنچه زيان کار اوست بسنده است مرد را اين عيب که شاد می: و گفت

  . حق تعالی ضمان رزق بندگان کرده است بندگان راضيان توکل بايد کرد: و گفت

ه نعمت او             : و گفت  رد ک د ک مراقبت آنرا بايد کرد که هيچ نظر او ازتو غايب نيست و شکر کسی را باي

  . ع کسی را بايد کرد که قدم از ملک و سلطنت او هرگز بيرون نتوان نهاداز تو منقطع نيست و خضو

  . جوانمردی آن بود که راه گذری ومقيم پيش تويکسان بود: وگفت

  . حقيقت محبت حق تعالی دوام انس است به ذکر او: و گفت

وم                  اينکه می : وگفت الی معل ی را کم ه هر دل را ک ه   گويند که دل نامتناهی است راست نيست زي  است ک

دين سخن صورت دل                ه ب م ک ان دان چون آنجا برسد بايستد امامعنی آن است که راه نامتناهی است و چن

  . ايم خواسته است که دل به معنی نامتناهی است چنانکه در شرح القلب بيان کرده

لم                 : و گفت  ه و س ی ال ه و عل ة اهللا  رح: اسم اعظم هرگز متجلی نشد اال در عهد پيغامبر ما صلی اهللا علي م

  . عليه

  

  ذکر ابوالخير اقطع قدس اهللا روحه العزيز

ر را                          ۀ فق ه رضا آن طليع رد مرتب ه بال آن م ال آن پيک بادي ه راه کم آن پيش روصف رجال و آن بدرق

ران و صاحب فراستی   ود و از اشراف اق شايخ ب ار م ه از کب ة اهللا علي والخير اقطع رحم ع شيخ اب مطل

ت و با ابن جال صحبت داشته بود و سباع و آهو با او انس گرفته بوند و                 عظيم بوده و از مغرب بوده اس      

  . با شير و اژدها هم قرينی کردی و حيوانات پيش او بسی آمدندی

ه من داد پشت            ديد ديناری بر دست می       آمد هر کرا می     در کوه لکام بودم سلطان می     : و گفت  اد يکی ب نه

ازار                 فاق افتادکه بی  دست آنجا داشتم ودر کنار رفيقی انداختم ات        دان ب رفتم يک روز ب ر گ وضو کراسۀ ب

ه                      می د و هم شان بگريختن رفتم با اصحاب بهم چون شوريدۀ جماعتی دزدی کرده بودند در ميان بازار اي

نم          : خلق بهم برآمدند در صوفيان آويختند شيخ گفت        ه رهزن م د ک شان را خالص دهي مهتر ايشان منم اي

و چه کسی گفت     هيچ مگوئيد   : بامريدان گفت  د ت ر    : آخر او را ببردند و دستش ببريدند گفتن م امي من فالن

رده است مستحق قطع است                    : زهی آتشی که درجان ما زدی گفت      : گفت تم خيانت ک ه دس اک نيست ک ب

اکيزه            : گفت تم از آن پ ه دس زی              چيزی بدستم رسيده است ک ه چي ود ودست ب شکری ب ود و آن سيم ل ر ب ت

ه    تر بود و آن مصحف است که بی      من پاکيزه رسيده است که آن ازدست       ر گرفت ه     وضو ب ه خان ام چون ب

ه            : بازآمد عيالش فرياد برگرفت شيخ گفت     ودی ک ان ب چه جای تعزيت است جای تهنيت است اگر چن

  . دست ما نبريدندی دل ما ببريدندی و داغ بيگانگی در دل ما نهادندی بدست ما چه بودی
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دان              و جمعی چنين نقل کنند که در د        ست اوکلی افتد طبيبان گفتند دستش ببايد بريد او بدان رضا نداد مري

ده                   رد دست را بري گفتند صبر کنيد تا در نماز شود او را دگر خبر نبود چنان کردند چون او نماز تمام ک

  . يافت

ن هيچ آلت سفر با خود انديشه کردم که او را به جا آب و بی رفت بی يکی در باديه می: نقل است که گفت

رد و گفت            از پس ک ه                  : کار نيست روی ب ا خودتوب دم ب شدم و چون بهوش بازآم ه حرام از هوش ب الغيب

  . وهوالذی يقبل التوبة عن عباده: کردم روی بازپس کرد و گفت

  . دل صافی نتوان کرد اال به تصحيح نيت باخدای و تن را صفا نتوان داد اال به خدمت اولياء: و گفت

ايگاهها است دلی است که جای ايمان است شفيق است بر همه مسلمانان و جهد کردن                دلها را ج  : و گفت 

در کارهای ايشان و ياری دادن ايشان در آنچه صالح ايشان درآن بود و دلی است که جايگاه نفاق است                    

  . عالمت آن حقد است و غل و حسد

  . دعوی رعونتی است که کوه حمل آن نتواند کرد: و گفت

يچ کس : وگفت  ضها     ه ه جای آوردن و فري رفتن و ادب ب رار گ ه موافقت ق  بجای شريف نرسد مگر ب

  . بجای داشتن و با بيگانگان صحبت ناکردن، رحمةاهللا عليه

  

  ذکر عبداهللا تروغبدی قدس اهللا روحه العزيز

يخ خودی                           دۀ ب د آن برکن د آن سابق راه تفري ه تجري دايت آن سالک بادي از ه آن پاک باز واليت آن شاه ب

شيخ عبداهللا تروغبدی رحمةاهللا عليه يگانه عهد بود و نشانۀ وقت بود و از جمله مشايخ طوس و از کبار   

ان     گرف است صحبت بوعثم ات و رياضات ش ود و او را کرام ل ب د کام اصحاب و در ورع و تجري

ی         ه آدم ی افتادک وس قحط ه در ط ود ک ان ب ال او چن داء ح ده و ابت شايخ دي سی م ود و ب ه ب ری يافت  حي

اد و گفت                      می ره آتش درو افت ن شفقت    : خوردند و يک روز بخانه درآمد مگر دومن گندم يافت د رخم اي

ه              بود بر مسلمانان که ايشان از گرسنگی می        ميرند و تو گندم در خمره نهادۀ شوری بدو درآمدی روی ب

  . صحرا نهاد و رياضت و مجاهده پيش گرفت

ياه        نان خوردن منصور حالج از کشمير می         يک بار باصحاب خويش به سفره نشسته بود ب         ائی س د قب آم

دن صفت می       : پوشيده و دو سگ سياه در دست شيخ اصحاب را گفت               تقبال می        جوانی ب د و باس د    آي باي

دی می               ان                  رفت که کار او عظيم است اصحاب برفتند و او را ديدن م چن ر دست ه ياه ب د و دو سگ س آم

شاند        روی به شيخ نهاد شيخ چون او را بديد جا          ا خوددر سفره ن د و سگان را ب ا درآم ی خويش بدوداد ت

ارۀ او   تن شيخ نظ ستند گف يچ نتوان دو داد ه ود و جای خويش ب تقبال او فرم ه اس د ک چون اصحاب ديدن
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ان بخورد و برفت       داد و اصحاب انکار می خورد و به سگا ن می      کرد تا اونان می     می کردند پس چون ن

از     ر جای             شيخ بوداع او برخاست چون ب ه سگ را ب ود ک ن چه حالت ب د شيخا اي د اصحاب گفتن  گردي

اين سگ نفس او : بنشانيدی و ما را باستقبال چنين کسی فرستادی که جمله سفره از نماز ببرد شيخ گفت      

ا از پی او می                     بود از پی او می     ده است و م ادر درون مان رق     دويد از بيرون مانده و سگ م م پس ف دوي

توانست ديدن و بر شما  ع سگ بود تا کسی که سگ متابع وی بود سگ او ظاهر میبود از کسی که متاب

ود اگر سگ             : پوشيده است اين بتر از آن هزار بار پس گفت          د ب اه او خواه رينش پادش ن ساعت در آف اي

  . دارد و اگر ندارد کار روی بدوخواهد داشت

ه      مريد در رنج اس   : نقلست که ازو پرسيدند که صفت مريد چيست گفت         ت ولکن آن سرور طلب است ن

  . عنا وتعب

  . صوفی به خداوند و زاهد به نفس: و ازو پرسيدند از صوفی و زاهد گفت

دۀ او           : و گفت  حق تعالی هر بنده را از معرفت خويش به قدر کاری بخشيده است تا معرفت او ياری دهن

  . بود بر بال

  . آالت مکشوف است ومعانی مستور: و گفت

او                        هرکه خد : و گفت  ه عمر خويش يک روز جوانمردی را برکت يک روزه خدمت ب مت کند در جمل

  . رسد پس حال کسی چگونه بود که جملۀ عمر در خدمت ايشان صرف کند

ه خدای                  : و گفت  هيچ انس نيست در اجتماع برادران به سبب وحشت فراق و هيچ کس را وسيلتی نبود ب

  . جز خدای وسيلت نيست

  . رک کند از برای دنيا از غايت حب دنيا بود، رحمةاهللا عليههر که دنيا را ت: و گفت

  

  ذکر ابوبکر وراق قدس اهللا روحه العزيز

اق شيخ وقت             آن خزانه علم و حکمت آن يگانه حلم و عصمت آن شرف عباد آن کنف زهاد آن مجرد آف

ام و در     وی تم ود ودر ورع و تق اد ب اد و عب ابر زه ه از اک ةاهللا علي وبکر وراق رحم د اب د و تفري تجري

اند و کشته نفس  نظير چنانکه مشايخ او را مودب االولياء خوانده کمالی خوب داشت و در معاملۀ ادب بی

ود و او                           يم ب خ مق ود و در بل ومبارک نفس بود و با محمد حکيم صحبت داشته بود و ازياران خضرويه ب

گفتی کليد همه برکتی صبر است را در رياضات و آداب تصانيف است و مريدان را از سفر منع کردی 

  . در موقع ارادت تا آنگاه که ارادت ترا درست گردد چون ارادت درست شد اول برکتها برتو گشاده شد

دن                          تن و بازآم ه گورستان رفتی و بازآمدی در رف نقلست که عمری در آرزوی خضر بود و هر روز ب
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رد جواب   جزوی قرآن برخواندی يک روز چون از دروازه بيرون شد پيری          نورانی پيش آمد و سالم ک

. گفت   خواهم پير با او روان شد تا به گورستان و در راه با او سخن می                : صحبت خواهی گفت  : داد گفت 

ان می ان سخن گوي يدند چون بازخواست گشت گفت وهمچن ه دروازه رس ا ب د ت ه : آمدن عمری است ک

اشتی از خواندن يک جزو محروم ماندی بينی من خضرم امروز که با من صحبت د خواهی تا مرا به می

ر                     چون صحبت خضر چنين است صحبت ديگران چه خواهد بود تا بدانی که عزلت و تجريد و تنهائی ب

  . همه کارها شرف دارد

: لرزيد و رويش زرد شده گفت    نقلست که فرزندی داشت به دبيرستان فرستاد يک روز او راديد که می            

يبا آن   تی بمن آموخته است که حق تعالی می  استاد آي : ترا چه بوده است گفت     فرمايد يوما يجعل الولدان ش

رد                ات ک م درآن وف ار شد و ه ين شدم پس آن کودک بيم يم آيت چن د از ب ر گردان ان را پي ه کودک روزک

ای ابوبکر فرزند تو بيک آيت چنين شد که جان بداد و تو        : گفت  گريست و می    پدرش بر سر خاک او می     

  . کند و ختم کردی و درتو اثر نمیچند سال خواندی 

ه                               ودی ک ان ب رده چن از ک ارغ شدی از شرم آنکه نم از ف نقل است که هرگاه از مسجد بازگشتی و از نم

  . کسی را بدزدی گيرند يا به گناهی گرفتار آيد

از می                 د چون ب ارت او آم ه زي ا و آخرت در    : گشت وصيتی خواست گفت      نقل است که يکی ب ر دني خي

  . افتم و شر هر دو جهان در بسياری مال و آميختن با مردماناندکی مال ي

: ای جوان تو کيستی گفتم من مردی غريبم گفت   : در راه مکه زنی را ديدم مرا گفت: نقل است که گفت 

دخويش گفت              شکايت می  ه خداون درتم          : کنی از وحشت غربت يا انس نگرفتۀ ب دان ق نيدم چن ن ش چون اي

  . يرم بازگشتم تا او برفتنماند که گامی از پی او برگ

يش                  : و گفت  رينش و پ دری بر من گشادند گفتند بخواه گفتم خداوند آن قوم که انبيا بودند و سر غوغاء آف

ه يک ذره بجز                            دی ک و آن خداون د ت روان سپاهند معلوم است که هر بال و اندوه که بود برايشان فرو آم

  . دارم گی خودم رهاکن که طاقت بال نمی بيچارهاز تو يه کسی نرسد چه خواهم مرا هم در اين مقام 

ساب                          مردمان سه گروه  : و گفت  اه شوند معاش و اکت را تب را چون ام ا و سوم فق را ودوم علم اند يکی ام

د و همت در                           اه شوند زه خلق تباه شودو چون علما تباه شوند دين خلق رو به نقصان نهد و چون فقرا تب

را                      ميان خلق تباه شود تباهی امرا جور       اهی فق وا و تب ود و متابعت ه ا ب  و ظلم بود و تباهی علما ميل دني

  . ترک طاعت ومخالفت رضا

دل تاريک                          : و گفت  وا غالب شود دل تاريک شود و چون اصل غلبۀ نفس مقارنه شهوات است چون ه

د                        شود خلق را دشمن گيرد و چون خلق رادشمن گيرد خلق نيز او را دشمن گيرند او باخلق جفا آغاز کن
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  . و جور کردن پيش گيرد

ا              : و گفت  از ت ق و از آن وقت ب ا خل از روزگار آدم تا اکنون هيچ فتنه ظاهر نشد مگر به سبب آميختن ب

  . امروز هيچ کس سالمت نيافت مگر آنکه از اختالط کرانه کرد

ر                      : و يکی ازو وصيت خواست گفت      ان خود بب ردار و زب اردی ب شکن و ک ای خد ب ر و دوپ سنگی برگي

ه                        : که طاقت اين دارد گفت    : گفت د ک د و گوش همت او از خدای شنود باي آنکه زبان سر او در نطق آي

  . زبان ظاهر او گنگ بود و گوش صورت او کر بود اين به زبان بريدن و پای شکستن دست دهد

ام اموراست و اول                    : و گفت  حکما از پس انبيااند و بعد از نبوت هيچ نيست مگر حکمت و حکمت احک

  . ن حکمت خاموشی است وسخن گفتن بقدر حاجتنشا

  . تر بود و کالم او خوشتر خاموشی عارف نافع: و گفت

ق                     خدای تعالی از بنده هشت چيز می      : و گفت  ر خل ان خدای و شفقت ب ز تعظيم فرم خواهد از دل دو چي

ی ز م ان دو چي دای و از زب دام   خ ق و از ان ا خل ردن ب ق ک د و رف ه توحي ردن ب رار ک د اق ز خواه دو چي

خواهند صبر کردن در حکم          خواهد طاعت داشتن خدای و ياری دادن مومنان و از خلق دو چيز می               می

  . خدای و حلم با خلق خدای

  . هر که بر نفس خويش عاشق شد کبر و حسد و خواری و مذلت برو عاشق شد: و گفت

و چيست     اگر طمع را گويند که پدرت کيست گويد در مقدور شک آوردن و اگر           : و گفت  د غايت ت گوين

  . گويد حرمان

ان گفت: و گفت  ه شيطان می: يکی از بزرگ ه   ک ومنی را ب ار م ه اول ب يم ک دين ابلهی ن ه من ب د ک گوي

ره                            وابروی چي دين حريص شد ه نم چون ب شهوات حالل حريص ک ه اول او را ب نم ک کافری وسوسه ک

  .  آنگاه به کافری وسوسه کنمتر بود گردد وقوت گيرد آنگه به معاصی وسوسه کنم تا مرا آسان

پنج چيز است که هميشه با تواند اگر صحبت اين پنج چيز بدانی نجات يافتن و اگر ندانی هالک              : و گفت 

ودن و بهر         د ب ق باخدای بموافقت باي شوی اول خدای تعالی پس نفس و پس شيطان و پس دنيا و پس خل

يطان بعداوت با دنيا به حذر با خلق به شفقت اگر             چه وی کند بسندگار باشی با نفس به مخالفت بايد با ش           

  . اين کنی رستی

ردان                            : و گفت  ادل در اشغال گ دار و ت ع م انس حق طم ری ب شان وحشت نگي ری و از اي تا ازمخلوق نب

ام و حکمت                     ی طلب اله اک نکن ری پ داری طمع فکرت و عبرت مدار و تا سينه از طلب رياست و مهت

  . مدار

  . قتدا کن و با زهاد بحسن مدارا و با جهال بصبری جميلصحبت باعقال با: و گفت
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ه لطف رياضت      اصل آدمی زاد از آب است و خاک کس بود که آب بر او غالب             : و گفت  ود او را ب تر ب

د او         بايد داد اگر به عنف کنند متغيرگردد و به مقصود نرسد و کس بود که خاک بر او غالب                    ود الب ر ب ت

  . تی بايد سرشت تا کاری را بشايدرا بلگد بايد کوفت و به سخ

م او                     : و گفت  وم طع رد و از هر طع ون او ک وان ل د از هر ال ه آب را بيافري الی خواست ک چون حق تع

ه               ون آب ندانست و چون هم ی کسی ل ن معن ون آب گشت ازاي ا ل گردانيد چون همه الوان را بياميخت ت

حيوة يابند اما از کيفيت لذت او خبرنه و         طعوم را بياميخت کسی طعم آب نشناخت ا زخوردن او لذت و             

  . جعلنا من الماء کل شيئی حی دليل اين است

الم      : و گفت  فرخ درويشی در دنيا و آخرت که در دنيا سلطان را از وی خراج نيست ودر آخرت جبار ع

  . را با او شمارنه

ه حالل خورده اس: و گفت ه لقم ه کيست ک دانم ک نم ب ان را بي زم خلق داد برخي ه حرام بام ست ک ت و کي

هر که بامداد برخيزد و زبان را بلغو و غيبت و فحش مشغول کند بدانم               : خورده است گفتند چگونه گفت    

دانی                     تغفار مشغول دارد ب ل و اس ه ذکر وتهلي که او حرام خورده است و هر که بامداد برخيزد و زبان ب

  . که حالل خورده است

  . ای است و صبر نگاه دار در آنچه ميان تو و نفس استصدق نگهدار در آنچه ميان تو و خد: وگفت

ه درجه               : و گفت  اند او را ب ور برس ردد در احوال خويش پس آن ن يقين نوری است که بنده بدو منور گ

  . متقيان

وا و                  : و از او پرسيدند از زهد گفت       زهد سه حرف است زا و ها و دال زا ترک زينت است و هاترک ه

  . دال ترک دنيا

  . يقين فرو آرنده است دل را و کمال ايمان است: و گفت

  . يقين بر سه وجه ايت يقين خبر و يقين داللت و يقين مشاهده: و گفت

  . هر کرا درست شود معرفت خدای هيبت و خشيت بر وی ظاهر شود: و گفت

  . شکر نعمت مشاهدة منت است و نگاهداشت حرمت: و گفت

ه    توکل فراگرفتن وقت است صافی از     : و گفت   کدورت انتظار چنانکه نه تأسف خورد بدانچه گذشت و ن

  . چشم دارد بدانچه خواهد آمد يعنی تا نقد وقت فوت نشود

  . هرکه کارها از جهت آسمان بيند صبر کند و هر که از جهت زمين بيند متحير گردد: وگفت

  . احتراز کنيد از اخالق بد چنانکه از حرام: و گفت

ات کر         د زرد روی و غمگين و زار می               نقلست که چون او وف ه خواب ديدن د چه     د او را ب گريست گفتن
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سلمانی             : حالتست خير است گفت    ر م ازه يکی ب نم از ده جن ه م ن گورستان ک ه دري ر باشد ک ه خي چگون

  . آرند نمرده است که می

د به حضرت خود بداشت و نامۀ بدست من دا: خدای باتو چه کرد گفت: ديگری او را به خواب ديد گفت  

ن            که می  ه اي د ک دا آم ر شدم ن خواندم تا به گناهی رسيدم جمله نامه سياه شد که بيش نتوانستم خواند متحي

يده        ة اهللا                            گناه را بر تو در دنيا پوش رديم، رحم م عفوت ک و دري ردۀ ت ا پ ن دني ه دري سزد ک رم مان م از ک اي

  . عليه

  

  ذکر عبداهللا منازل قدس اهللا روحه العزيز

ر مالمت      داهللا                        آن هدف تي ۀ فضائل عب ال آن خزان  آن صدف در کرامت آن مجرد رجال آن مشرف کم

ا و          م از دني منازل رحمة اهللا عليه يگانه روزگار بود و شيخ مالمتيان بود و متورع ومتوکل و معرض ه

ود و سماع                               سيار حديث نوشته ب اطن و ب وم ظاهر و ب ه عل هم از خلق مريد حمدون قصار بود و عالم ب

وعلی ثقفی                     قت او مجردتر از او و پاکيزه      کرده و در و    ه اب ل است ک وده است چنانکه نق تر ازو کسی نب

تو : مرگ را ساخته باش که ازو چاره نيست علی گفت  : در ميان سخن عبداهللا او را گفت      . گفت  سخن می 

وعلی منقط            : ساخته باش عبداهللا دست را بالين کرد و سر بر او نهاد و گفت               رد ب ردم در حال بم ع من م

ابوعلی ثقفی وقتی که سخن گفتی از         : شد زيرا که او را عاليق بود عبداهللا مفرد و سخن اوست که گفت             

ی گفت                ن معن دو رسيدو در اي : برای خود گفتی نه از برای خلق و از جهة اين بود که برکات سخن او ب

  . گيردتوانيم گرفت چگونه ديگری از سخن ما منفعت  آفت ماست که از سخن خود انتفاع نمی

ه سخن                  : و گفت  ده باشی و نباشی ب ارت کنن ه از حال خودعب د ک هرچه عبارت کنی به زيان خويش باي

  . خويش عبارت کننده و گوينده حکايت از غيری

ازگوی گفت      : نقلست که کسی از وی روزی مسئلۀ پرسيد جواب داد آن مرد گفت             : خواجه يکبار ديگر ب

  . من در پشيمانی آنم که اول چرا گفتم

ه ضايع کردن سنت              : و گفت  ردد ب ی گ ضها االمبتل د از فري ه      هيچ کس فريضۀ ضايع نکن ه ب ا و هر ک ه

  . ترک سنتی مبتال گردد زود بود که در بدعت افتد

و                     فاضلترين وقت : و گفت  د ت هاء تو آنست که از خواطر و وساوس نفس رسته باشی و مردمان از ظن ب

  . رسته باشند

ه نفس او مالزم       : و گفت  م                         هر ک د از احوال خويش ه دارد و ضايع کن اج ن دان احتي ه ب د ک زی کن ت چي

  . چندان که ازکثرت واليت بدو احتياج است
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  . آدمی عاشق است بر شقاوت خويش يعنی همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود: و گفت

  . ايد بر کسی که بر شما عاشق شده است شما عاشق شده: و يک روز اصحاب خود را گفت

تکلم                         : و گفت  ه چون خدای را م ی ک دارد يعن عجب دارم از کسی که در حيا سخن گويد و از خدا شرم ن

  . دارد که در کالم آيد بيند چگونه شرم نمی می

  . هر کرا محبت دادند و فقراگر او را خشيت ندهند او فريفته است: و گفت

  . ادب خدمت بیخدمت ادب است نه مداومت بر ادب که ادب خدمت عزيزتر است از : و گفت

  . تريم از بسياری علم ما با ادب محتاج: و گفت

هر که قدر خويش بر چشم خلق بزرگ داند بر او واجب چنان کند که نفس او بر چشم او خوار          : و گفت 

الی و او گفت                     د حق تع ل خويش خوان سالم خلي د         : شود نديدی که ابراهيم عليه ال و اجنبنی و بنی ان نعب

  . االصنام

ر کسی ظاهر نگردد ولکن فضيحت دعوی ظاهرگردد و گفت               اح: و گفت  ا ب هرگز  : کام غيب در دني

  . دعوی و تسليم در يک حال جمع نشوند

  . هر که محجوب گردد به چيزی از علوم خود هرگز او عيب خود نبيند: و گفت

  . حقيقت فقر انقطاع است ازدنيا و آخرت و مستغنی شدن به خداوند دنيا و آخرت: وگفت

  . فايده نقد وقت از دست بداد هر که مشغول شود باوقات گذشته بی: وگفت

  . آدمی چگونه از پس و پيش نگاه تواند کرد و او غايب است در حال از مقام و وقت خود: و گفت

  . کنی اما باطنا سر باوصاف ربوبيت برآورده تو ظاهرا دعوی عبوديت می: و گفت

  .  استعبوديت اضطراری است نه اختياری: و گفت

  . و گفت هر که طعم عبوديت نچشيد اورا عيشی نيست

  . عبوديت رجوع کردن است در جمله چيزها به خدای بجز اضطرار: وگفت

اد و                بنده بندۀ او بود تا خود را خادمی نمی           : و گفت  دگی افت د چون خود را خادمی جست از حد بن جوي

  . ادب از دست داد

  .ی بندگی و خواری سؤال و خواری رد را نچشيده استهيچ چيز نيست در کسی که خوار: و گفت

ت ين و   : و گف انتين و المتق صادقين و الف صابرين و ال ه ال ادت را ک واع عب رده است ان اد ک الی ي حق تع

ر                            ر تقصير خويش ب ردد ب ا گ ده بين ا بن المستغفرين باالسحار ختم جمله مقامات بر استغفار کرده است ت

  .  استغفار کندهمه افعا ل و احوال پس از همه

ود و گفت                : و گفت  ا کسب      : هرکه سايه نفس از نفس خويش برگيرد عيش خاليق در سايه او ب ويض ب تف
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  . کسب بهتر باشد از خلوت بی

د                        : و گفت  هر که در اين حديث آيد از سر صفت قوی گردد و فضيحت نشود و هر که از سر قوت درآي

  . ضعيف گردد و فضيحت شود

شريک برکات آن نفس تا آخر عمر  ريا و بی بنده را يک نفس در جمله عمر بیاگر درست شود    : و گفت 

  . با او بماند

  . عارف آنست که از هيچ چيزش عجب نيايد: و گفت

اميد بعد از معرفت بود و کو معرفت : نقلست که يکی او را دعاکرد که آنچه اميدداری خدای بدهاد گفت       

  . نبار استوفات او بنشابور بود و خاک او در مشهد ا

ه يکسال         : بخواب ديدم که هاتفی آواز داد و مرا گفت        : احمداسود گفت  اش ک عبداهللا را بگوی که ساخته ب

ا سالی               : ديگر وفات خواهی کرد بامداد برفتم و باوی بگفتم گفت          ه ت د ک دتی بعي د است وم اين وعده مدي

  . ديگر طاقت انتظار تواند کرد رحمةاهللا عليه

  

  فهانی قدس اهللا روحه العزيزذکر شيخ علی سهل اص

انی شيخ             آن خواجۀ درويش آن حاضر بی      ايق و مع ۀ حق وب آن خزان دۀ عي خويش آن دانند غيوب آن بينن

ات         وی مکاتب د را ب ود وجني علی سهل اصفهانی رحمةاهللا عليه پس بزرگ ومعتبر بود و ازکبار مشايخ ب

امالت و رياضات او کامل    لطيف است و صاحب بوتراب بود و سخن او در حقايق عظيم بلن             د بود و مع

و بيانی شافی داشت در طريقت عمرو بن عثمان مکی به زيارت او باصفهان شد و سی هزار درم وام                       

ه خدمت و طاعت از عالمات      : داشت و علی سهل همه وام او بگزارد و سخن اوست که گفت           تافتن ب ش

ود و     ت ب ات رعاي تن از عالم ات بازداش ود و ازمخالف ق ب داری و   توفي ات بي رار از عالم ات اس مراع

دايت ارادت درست نکرده است در نهايت                             ه در ب ود و هر ک شريت ب ايی ب بدعوی بيرون آمدن از رعن

  . عافيت و سالمت نيابد

دتر است چنانکه               : گفتند در معنی يافت سخن بگوی گفت       هر که پندارد که نزديکتر است او بحقيقت بعي

ها بگيرند دست برکنند پندارند که در قبضۀ ايشان آيد            واهند که تاآن ذره   افتد کودکان خ    آفتاب بروزنی می  

  . چوندست باز کنند هيچ نبينند

ين                       : و گفت  ر آن روا نباشد و يق حضور بحق فاضلتر از يقين بحق از آنکه حضور در دل بود و غفلت ب

  . درگاهحاضری بود که گاه بيايد و گاه برود و حاضران در پيشگاه باشند و موقنان بر 

  . کنند وذاکران در رحمت خدای و عارفان در قرب خدای غافالن در حکم خدای زندگانی می: و گفت
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  . داند و با چيزی ديگر آرام گيرد خواند و می حرام است کسی را که او را می: و گفت

  . نين بودبر شما باد که پرهيز کنيد از غرور به حسن اعمال با فساد باطن اسرار يعنی ابليس چ: و گفت

افتم و راحت التماس                          : و گفت  ردم در خاموشی ي افتم و فخر التماس ک م ي ردم در عل توانگری التماس ک

  . کردم در نااميدی يافتم

د و می               : و گفت  ان ازدل گفتن د و من کس می         از وقت آدم عليه السالم تا قيام ساعت آدمي ه    گوين خواهم ک

  . يابم مرا وصيت کند که دل چيست يا چگونه است و نمی

  . نزديک است از آنجا که گمانهاست اما دور است از حقايق: پرسيدند از حقيقت توحيد گفت

ان     که شما می  : نقلست که او گفت    پنداريد که مرگ من چون مرگ شما خواهدبود که بيمار شويد و مردم

من گفتم او   : تلبيک و سر بنهاد شيخ مزين گف      : رفت گفت   بعيادت آيند مرا بخوانند اجابت کنم روزی می       

ا من می                     را گرفت ب ه در           را که بگوی ال اله اال اهللا تبسمی بکرد و م ه بگوی بعزت او ک ه کلم وئی ک گ

ميان من و او نيست اال حجاب عزت وجان بداد ابوالحسن مزين بعد از آن محاسن خود بگرفتی و گفتی                     

  . تی رحمة اهللا عليهکند و اخجلنا و بگريس چون من حجامی اولياء خدای را شهادت تلقين می

  

  ذکر خير نساج قدس اهللا روحه العزيز

ی حجاج شيخ                 رع آن معطل آن مفتی هدايت آن مهدی واليت آن حارس عقل و شرع آن عارف اصل و ف

ود و در وعظ و                              ر وقت خويش ب داد و پي وددر بغ شايخ ب سيار م تاد ب وقت خير النساج رحمةاهللا عليه اس

سی               معاملت بيان شافی داشت و عبارتی      ام و نف دۀ تم  مهذب داشت وخلقی وحلمی بغايت و ورع و مجاه

موثر شبلی و ابراهيم خواص در مجلس اوتوبه کردند شبلی را پيش جنيد فرستاد حفظ حرمت جنيد را و                  

ام                        الغتی تم دادی در شان اومب وحمزه بغ رم داشتی و ب او مريد سری سقطی بود و جنيد او را عظيم محت

ه عزم حج              کردی و سبب آنکه او را        ه سامره رفت ب خير نساج گفتند آن بود که او از مولود گاه خود ب

ود           ياه رنگ ب ود واو خود س يده ب اره پوش اره پ گذرش به کوفه بود چون به دروازۀ کوفه رسيد مرقعی پ

رد ابلهی می               ن م د گفت           چنانکه هر که او را ديدی گفتی اي د يکی او را بدي ار       : نماي د او در ک روزی چن

ا   : آری گفت: از خداوند گريختۀ گفت: آری گفت: تو بندۀ گفت: او رفت و گفتکشم پيش    دارم ت ترا نگاه

را             : طلبم گفت   من خود اين می   : بخداوند سپارم او گفت    ه م عمری است که در آرزوی آنم که کسی يابم ک

ؤم   : به خداوند سپارد پس او را به خانه برد و گفت        ه الم ده ک ن اليکذب  نام توخيراست و او از حسن عقي

او را خالف نکرد با و برفت و او را خدمت کرد پس آنمرد خير را نساجی آموخت و سالها کار آن مرد 

ه صدق و ادب و فراست او                             شيمان شد ک کرد و هرگاه که گفتی خير او گفتی لبيک تا آنگه که آن مرد پ
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ه       من غلط کرده بودم تو بندۀ: کرد گفت ديد و عبادت بسيار ازو مشاهدۀ می  می ا ک رو هر ج ستی ب  من ني

الخير خيرال ودوستر آن داشتی که : خواهی پس او برفت و به مکه شد تا بدان درجه رسيد که جنيد گفت    

  . او را خير خواندندی گفتی روا نباشد که برادری مسلمان مرا نامی نهاده باشد و من آن نام بگردانم

 ماهيان بوی تقرب جستندی و چيزها آوردندی        نقلست که گاهگاه بافندگی کردی و گاهی بلب دجله رفتی         

م گفت              : بافت پيرزن گفت    روزی کرباس پيرزنی می    را ده ابم ک را ني ه   : اگر من درهم بياورم و ت در دجل

انداز پيرزن درهم آورد او حاضر نبود در دجله انداخت چون خير بلب دجله رفت ماهيان آن درهم پيش 

شان      ز وی نپسنديدند گفتند اورا به بازيچه مشغول کرده        او آوردند مشايخ چون اين حال بشنيدند ا        اند اين ن

سالم                              ه ال ليمان را علي ود چنانکه س ا او را نب ر او را ام حجاب باشد و تواند بود که نشان حجاب باشد غي

ن در                   : نبود و گفت   ار اي ا سه ب ردم ت ر دراست آن خاطر را نفی ک د ب ه جني د ک م آم ودم در دل ه ب در خان

  . چرا بخاطر اول بيرون نيامدی:  بعد از آن بيرون آمدم و جنيد را ديدم بردر گفتخاطرم آمد که

ت ت : و گف ن آويخت و گف دم در م شی را دي دم دروي سجد ش ی  : در م ه محنت شای ک ن بخ ر م يخ ب ای ش

د گفت   اند وعافيت بمن پيوسته کرده  بال ازمن بازستده  : بزرگ پيشم آمده است گفتم چيست گفت       حالش  : ان

  . دم يک دينارش فتور شده بودنگاه کر

  . ادبی خو کرده باشند بدان راست کنند خوف تازيانه خداوند است بندگانی را که در بی: و گفت

  . نشان آنکه عمل بغايت رسيده است آنست که در آن عمل جز عجز و تقصير نبينند: و گفت

از                      ود وقت نم اتش ب ايه       نقل است که صد و بيست سال عمر يافت چون نزديک وف ل س ود عزرائي ام ب ش

ه         : انداخت سر از بالين برداشت وگفت      را گفت د   عفاک اهللا توقف کن که بنده ماموری و من بنده مامور ت ان

د    اند که چون وقت نماز آيد بگزار و وقت درآمده است آنچه ترا فرموده               که جان او را بردارو مرا گفته       ان

از                شو  اند فوت می    شود اما آنچه مرا فرموده      فوت نمی  رد ونم ارت ک نم پس طه ام ک از ش ا نم د صبر کن ت

رد گفت                   و چه ک ا ت د خدای ب د گفتن ه خواب ديدن از من  : گزارد بعد از آن وفات يافت همان شب او را ب

  . مپرسيد ولکن از دنيای نجس باز رستم رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابوحمزه خراسانی قدس اهللا روحه العزيز

وان آن    ف اخ ران آن لطي ريف اق وحمزۀ     آن ش سلمانی اب ه م ت آن کعب ل حقيق ت آن متوک تمکن طريق م

ود و در             در و عالی همت ب ع الق ابر طريقت و رفي ود و از اک شايخ ب ۀ م خراسانی رحمةاهللا عليه از جمل

شيده و رياضات و کرامات     فراست همتا نداشت و در توکل بی     نهايت رسيده بود و در تجريد به غايت ک

  .  شمار خلوات شايسته داشت بوتراب و جنيد يافته بوداو بسيار است و مناقب او بی
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ات                         نقل است که يکبار که به توکل در باديه شد و نذر کرد که از هيچ کس هيچ چيز نخواهد به کسی التف

دلو و رسن متوکل وار مجرد برفت پاره سيم در جيب داشت که خواهرش        نکند و برين نذر بسر برد بی      

داری آنکه سقف آسمان بی      : خود طلبيد گفتبدوداده بودناگاه توکل داد   دۀ     که شرم ن دارد مع ستون نگاه

داخت ومی             ترا بی  د نفس                 سيم پوشيده نگاه ندارد پس آن سيم بيان اد ساعتی برآم اه در چاهی افت رفت ناگ

اه         فرياد برآورد بوحمزه خاموش بنشست يکی می       ه سر چ اورد ک د بي د خاشاکی چن گذشت سر چاه بازدي

وحمزه      حق تعالی می: مزه زاری آغاز کرد و گفت    بگيرد نفس بوح   ی التهلکه ب ديکم ال فرمايد والتلقوا باي

رد                      : گفت اه استوار ک ا آنکس سر چ ن زد ت توکل از آن قويتر است که بعجز وسالوس نفس باطل شود ت

ت ی  : گف اه م اال نگ ر ب ه ب رد و      آنکس ک رو ب ر ف ل آورد س ه توک ه قبل دارد روی ب م نگاه ا ه دارد اينج

اه                             اضط ر لب چ رد و دست ب از ک اه ب رار به کمال رسيد و توکل بر قرار بود ناگاه شيری بيامد و سر چ

من همراهی گربه نکنم الهامش دادند که خالف عادت است          : زد و هر دو پای فرو گذاشت بوحمزه گفت        

ه هرگز از آن صعب               ر صورتی ک د ب ود    دست در زن دست در پای او زد و برآمد شيری دي ده ب ر ندي  ت

را                        ا ت ا کردی م ر م التلف چون توکل ب اک من التلف ب آوازی شنيد که يا ابوحمزه اليس هذا احسن نجين

  . بردست کسی که هالکت جان ازو بود نجات داديم پس شير روی در زمين ماليد و برفت

ای ملعون شرم    : جست گفت   رفت ابليس راديد برهنه که بر گردن مردم می          نقل است که روزی جنيد می     

ه جگرم     اند مردمان آنهااند که در شونيزيه کدام مردمان اينها نه مردمان   : ری ازين مردمان گفت   ندا د ک ان

رآورد و                     : را سوختند جنيد گفت    رده سر ب رو ب دم سر ف وحمزه رادي برخاستم و به مسجد شونيزيه رفتم ب

  . اطالع باشدآن ملعون که اولياءخدای از آن عزيزترند که ابليس را بر ايشان : دروغ گفت: گفت

  . نقل است که اومحرم بودی به ميان گليمی در سالی يکبار بيرون آمدی از احرام

  . انس آنست که دلتنگی پديد آرد از نشستن با خلق: پرسيدند از انس گفت

  . غريب آنست که او را از اقربا و پيوستگان خويش وحشت بود با ايشان بيگانه باشد: و گفت

د از نفس خويش انس گرفته است دل او در موافقت خداوند خويش سبحانه و              هر کرا وحشت بو   : و گفت 

  . تعالی

انی                   : و گفت  د و هرچه ف روی دوست کنن اقی است ب هر که دوستی مرگ در دل او جای گيرد هر چه ب

  . است بر وی دشمن گردانند

  .  يادش نيايدتوکل آنست که بامداد برخيزد از شبش ياد نيايد و چون شب درآيد از بامداد: و گفت

  . توشه بسيار ساز اين سفر را که در پيش داری: يکی وصيت خواست گفت

  . وفاتش در نيشابور بود و در جوار ابوحفص حداد دفن کردند، رحمهما اهللا تعالی و تقدس
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  ذکر احمد مسروق قدس اهللا روحه العزيز

د مسروق     آن رکن روزگار آن قطب ابرار آن فريد دهر آن وحيد عصر آنعاشق معش         وق شيخ وقت احم

ه                            ه از جمل اق هم داد نشستی و باتف ا در بغ ود ام رحمه اهللا عليه از مشايخ کبار خراسان بود واز طوس ب

يدند                            ود ازو پرس ود او خود از اقطاب ب ه صحبت ب اولياء خدای بود واو را با قطب المدار رحمةاهللا علي

ه جنيد است و او چهل تن را از اهل تمکين که قطب کيست ظاهر نکرد اما به حکم اشارت چنان نمود ک      

وی                         ده و تق ال و در مجاه و مشايخ مکين خدمت کرده بود و فايدها گرفته و در علوم ظاهرو باطن به کم

  . به غايت درجه و صحبت محاسبی و سری يافته

ود و خاطری   : پيری به نزديک من آمد و سخن پاکيزه همی گفت        : و گفت  و شيرين سخن وخوش زبان ب

د مسروق گفت             : کو داشت وگفت  ني ه او          : هر خاطری که شمارا درآيد با من بگوئي د ک را در خاطر آم م

اوی بخواهم              جهود است و اين خاطر از من نمی        ه ب تم البت د گف رفت با جريری گفتم او را اين موافق نياي

را چ                       : گفت ون م د اکن ا من بگوئي ين درخاطر   پس او را گفتم که تو گفتۀ که هر خاطر که شمارادرآيد ب ن

د پس گفت                يش افکن اه گفت           : آمد که تو جهودی ساعتی سر در پ ه  : راست گفتی و شهادت آورد آنگ هم

ا                                        دم ت ه نزديک شما آم وم است ب ن ق ا اي زی است ب وم چي ا هيچ ق تم اگر ب ردم گف دينها و مذهبها نگه ک

  . بيازمايم شمارا بر حق يافتم

ادی         ود ش اد ش دای ش ر خ ه بغي ر ک ه ه ت ک خن اوس دمت    و س ه را در خ ود و هرک دوه ب ه ان او بجمل

خداوندانس نباشد انس وی بجمله وحشت بود و هرکه در خواطر دل با خدای تعالی مراقبت بجای آورد          

  . خدای تعالی او را در حرکات جوارح معصوم دارد

  . و گفت هرکه محصن شود در تقوی آسان گردد بر وی اعراض از دنيا

  . چشم به لذات دنيا بازننگری و بدل در آن تفکر نکنیتقوی آنست که بگوشۀ : و گفت

ه محل        : و گفت  ده ب ه حرمت بن ود و ب د ب زرگ داشتن حرمت خداون ؤمن از ب زرگ داشتن حرمت م ب

  . حقيقت تقوی رسد

  . در باطن نگرستن معرفت حق از دل ببرد: و گفت

  . هر کرا مودت حق بود کس بر وی غالب نتواند شد: و گفت

  . اند تا انس مطيعان خدای به خدای بود نه به دنيا ا بوحشت داغ کردهدنيا ر: و گفت

د و دوزخ و هيچکس                         خوف می : و گفت  الی بهشت را بيافري ه حق تع بايد که خوف بيش از رجا است ک

  . به بهشت نتواند رسيد تا به دوزخ گذر نکند
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  . بيشتر چيزی که عارفان از آن بترسند خوف از فوت حق بود: و گفت

دامت و                       : تو گف  ه را آب ن درخت معرفت را آب فکرت دهند ودرخت فکرت را آب جهل و درخت توب

  . درخت محبت را آب موافقت

هرگاه که طمع معرفت داری و پيش از آن درجۀ انابت محکم نکرده باشی بر بساط جهل باشی             : و گفت 

  . اشیو هرگاه که ارادت طلب کنی پيش از درست کردن مقام توبه در ميدان غفلت ب

  . زهد آنست که جز خدای هيچ سببی بر وی پادشاه نگردد: و گفت

  . تا تو از شکم مادر بيرون آمدۀ در خراب کردن عمر خودی، رحمةاهللا عليه: و گفت

  

  ذکر عبداهللا مغربی قدس اهللا روحه العزيز

داهللا مغر  ی عب اب آن صبح مشرق يثرب ن ارب ن اصحاب آن رک ی آن شيخ ملت آن قطب دولت آن زي ب

رحمةاهللا عليه استاد مشايخ بود و از قدماء کبار و استاد اوليا و اعتماد اصفيا بود و خوب واليتی داشت                      

د    ل و تجري شمار در توک سيار است وخطر بي ا ب ود و حرمت اودر دله ی ب د آيت ردن مري ت ک ودر تربي

ال او بس       اند خود شرح     ظاهر و باطن کسی را قدم او نبود و اين در ابراهيم که ازو خاسته               دۀ کم د     دهن ان

ع               اتی رفي يکی ابراهيم شيبان ودوم ابراهيم خواص رحمهما اهللا و او پير اين هردو بوده است واو را کلم

يده                     دان رس ه دست آدمی ب زی ک ود هيچ چي است و عمر او صد و بيست سال بود و کارهاء او عجيب ب

ا             بودی نخوردی مگر بيخ گياه که آن خوردی و مريدان او هرجا که             دی ت يش او بردن دی پ اه يافتن  بيخ گي

م               بقدر حاجت بکار بردی و ازين جنس عادت کرده بود و پيوسته سفر کردی و ياران باوی بودندی وداي

شدی و موی                         ۀ او شوخگن ن احرام داشتی و چون از احرام بيرون آمدی باز احرام گرفتی و هرگز جام

  . اونباليدی

ه                      سرائی از مادر ميراث     : نقلست که گفت   ه بادي ستم و روی ب ان ب ر مي روختم و ب ار بف اه دين ه پنج يافتم ب

بيار بوی دادم بگشاد و بديد و به من باز : چه داری گفتم پنجاه دينار گفت: نهادم عربی به من رسيد گفت    

يده است گفت          : داد پس شتر بخوابانيد و مرا گفت       ر از          : برنشين گفتم ترا چه رس ودل پ را از راستی ت م

  . ن به حج آمد و مدتی در صحبت من بود از اولياء حق شدمهر شد با م

رد بی     رفتم غالمی ديدم تر و تازه بی  يکبار در باديه می  : نقلست که گفت   تم ای آزادم ه گف زاد  زاد و راحل

  . بينی چپ و راست نگه کن تا جز خدای هيچ می: روی گفت و راحله کجا می

کسبی : موخت گفتند اين چه اليق حال ايشان است گفتنقلست که او چهار پسر داشت هر يکی را پيشۀ آ       

درآموزم تا بعد از وفات من به سبب آنکه من پسر فالنم جگر صديقان نخورند و در وقت حاجت کسبی                    
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  . کنند

  . فاضلترين اعمال عمارت اوقات است به مراقبات: و گفت

ده باشد دروغ                : و گفت  دگی از          هر که دعوی بندگی کند و او را هنوز مرادی مان ه دعوی بن زن است ک

ه       ود ک ام او آن ب ود ون اقی ش د ب راد خداون ه م ردد و ب انی گ ويش ف رادات خ ه از م د ک سی درست آي ک

ه اسم         د و او را ن دگی جواب ده خداوندش نهاده بود و نعمت او آن بود که بهرچه او را بخوانند او از بن

  . بودونه رسم ونه جواب

د      ود که با توانگران مداهنت کند و عظيم  خوارترين مردمان درويشی ب   : و گفت  ق را تواضع کن رين خل ت

شان بال از                       درويشان راضی امينان خدای   : و گفت  ه برکت اي دگان و ب ر بن د ب اند در زمين وحجت خداين

  . خلق منقطع گردد

کند يک ذره از او  درويشی که از دنيا احتراز کرده باشد اگرچه هيچ عمل از اعمال فضائل نمی: و گفت

  . فاضلتر از متعبدان مجتهد

ز            هرگز منصف : و گفت  تر از دنيا نديدم که تا او را خدمت کنی ترا خدمت کند و چون ترک گيری او ني

  . ترک تو گيرد

ه سوخته               : و گفت  ه هم ه ک ن طايف ه سبب آنکه                   زيرک نيست کسی االاي دگی خويش و ب ه سبب زن د ب ان

  . دفن کردند رحمةاهللا عليه رحمةواسعهاند وفات او بطور سينا بود و هم آنجا   يافته

  

  ذکر ابوعلی جوزجانی قدس اهللا روحه العزيز

وعلی       انی اب يخ پنه ت آن ش ه کرام ت آن مخصوص ب ول بامان فياء آن مقب دۀ اص اء آن زب ده اولي آن عم

ال و او را  ه کم ده ب ود و در مجاه شايخ و از جوانمردان طريقت ب ار م ه از کب ةاهللا علي جوزجانی رحم

ود و سخن                    تصاني ف است در معامالت معتبر ومشهور و کلماتی مقبول و مذکور و مريد حکيم ترمدی ب

ان است        اوست که قرارگاه خلق ميدان غفلت است واعتماد ايشان بر ظن و تهمت و به نزديک ايشان چن

  . شان بر اسرار و مکاشفات که کردار ايشان بر حقيقت است و سخن

ه سبب                       سه چيز از عقد توحيد ا     : و گفت  اه است ب ادتی خوف از ترک گن ا و محبت زي ست خوف و رج

ه    وعيد ديدن و زيادتی رجا از عمل صالح بود به سبب وعده ديدن وزيادتی محبت از بسياری ذکر بود ب

ايد از                             ايد از طلب ومحب هيچ نياس ايد از هرب وراجی هيچ نياس سبب منت ديدن پس خايف هيچ نياس

  . منور است و رجانوری منور ومحبت نوراالنوار استطرب بذکر محبوب پس خوف ناری 

ال            : و گفت  از عالمت سعادت آن بود که بر بنده طاعت آسان بود گزاردن و موافقت کردن سنت در افع
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د                دل توان زی ب ق چي ود ودر راه خل رادران نيکوخوی ب ا ب ود و ب بر اودشوار نبود و محب اهل صالح ب

  . رد و مراعات اوقات خويش تواند کردنکرد و به کار مسلمانان قيام تواند ک

  . بدبخت کسی است که معاصی ظاهر گرداند که بروی فراموش گردانيده است: و گفت

ال او                           : و گفت  ولی اعم الی مت ود و حق تع اقی ب ولی آن بود که از حال خود فانی بود و به مشاهدۀ حق ب

  . بود و او را به خود هيچ اختيار نبود و با غيرش قرار نبود

  . عارف آنست که جمله دل خويش به مولی داده باشد و تن به خلق: و گفت

ود                       : و گفت  ه نفش اصل معرفت ب گمان نيکو بردن به خدای غايت معرفت بود به حق وگمان بد بردن ب

  . به نفس

ر         : و گفت  د ب ه رکه مالزمت کند بر درگاه مولی بعد از لزوم چه بود بجز از درگشادن و هرکه صبر کن

  . عد از صبر چه بودجز وصول بحقخدای ب

  . صاحب استقامت باش نه صاحب کرامت که نفس تو کرامت خواهد وخدای استقامت: و گفت

رضا سرای عبوديت است و صبر دروی و تفويض خانۀ وی و مرگ بر در است و فراغت در : و گفت

  . سرای و راحت در خانه

ن والم آن لوم است پس بخيلی بالئی است بر بخل سه حرف است باء آن بالست وحاء آن خسرا         : و گفت 

  . نفس خويش وخاسری است در نفاق خويش و ملومی است در بخل خويش، رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابوبکر کتانی قدس اهللا روحه العزيز

آن صاحب مقام استقامت آن عالی همت امامت آن شمع عالم توفيق آن رکن کعبه تحقيق آن قبله روحانی         

انی رحمةاهللا عليه شيخ مکه بود و پيرزمانه بودو درورع و تقوی و زهد و معرفت يگانه شيخ ابوبکر کت 

بود و از کبار مشايخ حجاز بود و در طريقت صاحب تصنيف و صاحب تمکين و در واليت صاحب                          

مقام و در فراست صاحب عمل و درمجاهدت و رياضت سخت بزرگوار و در انواع علوم کامل خاصه     

د و در                  در علم حقايق و      معرفت صحبت جنيد و ابوسعيد خراز ونوری يافته بود و او را چراغ حرم گفتن

تم کردی و درطواف دوازده                                 رآن خ ازکردی و ق ا آخر نم ات و اول شب ت ا وقت وف ود ت مکه مجاور ب

بانروزی                        ن سی سال در ش هزار ختم قرآن کرده بود و سی سال درحرم بزير ناودان نشسته بود که دري

 تازه کردی و درين مدت خواب نکرد و درابتدا دستوری از مادر خواست که به حج رود  يکبار طهارت 

ده                          : گفت تم مگر شرط نيام ا خود گف ود ب ه موجب غسل ب د ک د آم ام  چون درباديه شدم حالتی در من پدي

ه اجازت داده                ادر ن تم ای م ود بانتظار من گف ادر در پس درنشسته ب يدم م بازگشتم چون به درخانه رس
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ام ونيت کرده بودم تا بازنيائی  توانستم ديد تا تو رفتۀ اين جا نشسته تو نمی بلی اما خانه را بی  : ی گفت بود

  . برنخيزم پس چون مادر وفات کرد روی در باديه نهاد

محبت خدای چنين : خندی گفت  خنديد گفتم تو مردۀ و می       در باديه بودم درويشی را ديدم مرده ومی       : گفت

  . بود

ا خود                     به باديه فرو شدم بی    : ين گفت بوالحسن مز  يدم بنشستم و ب ار حوضی رس ه کن زاد و راحله چون ب

ل                      گفتم باديه بريدم بی    ه ای حجام التمت نفسک باالباطي ر من زد ک زاد و راحله يکی راديدم که بانگ ب

  . نگاه کردم کتانی راديدم توبه کردم و به خدای بازگشتم

با اميرالمؤمنين علی کرم اهللا وجهه نه به جهت چيزی ديگر بلکه به             مرا اندکی غبار بود در دل       : و گفت 

ه                      جهت آن که رسول صلی اهللا عليه و آله وسلم فرمود الفتی االعلی شرط فتوت آن بود که اگرچه معاوي

شدی و گفت                     ه ن دان خون ريخت ا چن اربوی بازگذاشتی ت روه و صفا    : بر باطل بودو او بر حق ک ان م مي

ه              خانۀ داشتم در آنج    ين ک يهم اجمع اران او رضوان اهللا عل ا ي دم ب ه خواب دي سالم ب ا مصطفی را عليه ال

ه عمر اشارت                             وبکر پس ب تم اب ه او کيست گف ابوکر ک رد ب درآمدی و مرادر کنار گرفتی پس اشارت ک

کرد گفتم عمر پس اشارت کرد به عثمان گفتم عثمان پس اشارت کرد به علی من شرم داشتم به سب آن          

د و من و          غبار پس    شان برفتن رفتيم پس اي سيد عليه السالم مرا با علی برادری داد تا يکديگر در کنار گ

رديم           : علی بمانديم علی رضی اهللا عنه مرا گفت        بيا تا به کوه بوقيس رويم بسر کوه رفتيم ونظارۀ کعبه ک

  . چون بيدار شدم خود را بر کوه ابوقبيس ديدم ذرۀ از آن غبار بر دلم نمانده بود

ل                        يکی با من صحبت می    : وگفت ل زاي وی بخشيدم آن ثق زی ب ود ازوی چي ی ب ر من ثقل داشت و عظيم ب

ه نمی  ر روی من ن ای ب تم پ ردم و گف ه ب ه خان شد او را ب ن و  ن روی م اد ب ای بنه ا پ ردم ت اح ک اد الح نه

و               می وح شده ب يش  داشت چنانکه ثقل زايل شد و بدوستی بدل گشت مرا دويست درم از وجه حالل فت د پ

: او بردم و بر کنار سجادۀ او نهادم گفتم در وجه خودصرف کن بگوشۀ چشم در من نگريست و گفت             

دين غره کنی پس برخاست و سجاده          ام تو می    من اين وقت را بهفتادهزار دينار خريده       خواهی که مرا ب

  . دمچي ها می برفشاند و برفت و هرگز چون عزاو و دل خود نديدم که آن ساعت که آن درم

يد و لگدی                         د اشتری برس نقلست که مريدی داشت مگر در حال نزاع بود چشم باز کرد و در کعبه نگري

ن حالت ارادت غيبی و مکاشفات                            ه در اي د ک دا کردن سر شيخ ن داخت در حال ب رون ان زد و چشمش بي

ه در حضور رب البيت نظاره بي                     حقيقی بدو فرو می    ت کردن   آمد و او به کعبه نگريست ادبش کردند ک

  . روا نبود

انی رفت و او                   يش کت د و پ يبه درآم نقلست که روزی پيری نورانی ردا برافکنده با شکوه از باب بنی ش
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ده             : سر فرو کشيده بود وگفت  زرگ آم ری ب ه پي روی ک راهيم ن ام اب ه مق ه ای شيخ چرا ب بعد از سالم ک

کند   ای شيخ از که روايت می     : گفتکند تا سماع کنی کتانی سر برآورد و           است و اخبار عالی روايت می     

ت لم  : گف ه و س ی آل ه و عل امبر صلی اهللا علي وهريره و از پيغ ر و از زهری و از اب ن معم داهللا ب از عب

شنويم پير    اسناد می   دهند ما اينجا بی     ای شيخ دراز اسنادی آوردی هرچه ايشان آنجا باسناد خبر می          : گفت

ر گفت       ربی جل جالله دلم از خدای می        حدثنی قلبی عن    : شنوی گفت   از که می  : گفت ل    : شنود پي چه دلي

ا آن وقت     : گويد که تو خضری خضر عليه السالم گفت         دليل آن دارم که دلم می     : داری بدين سخن گفت    ت

پنداشتم که خدای را هيچ ولی نيست که من او را نشناسم تا ابابکر کتانی را ديدم که من او رانشناختم        می

  . اند که مرا شناسند و من ايشان را نشناسم م که خدای را دوستانو او مرا شناخت دانست

نقلست که وقتی در نماز بود طراری بيامد و ردا ازکتف شيخ باز کرد وبه بازار برد تا بفروشد در حال                     

ا                       ا دع ه خدمت شيخ و شفاعت کنی ت ری ب از ب دستش خشک شد او را گفتند که مصلحت تو آنست که ب

الی دستت باز دهد طرار باز آمد و شيخ هم چنان در نماز بود و ردا در کتف شيخ           کند باشد که خدای تع    

ی اد و عذر م دمهاء او افت د در ق ارغ ش از ف ا شيخ از نم ال  خواست و زاری می داد و بنشست ت رد ح ک

الهی او برده   : بعزت و جالل خدای که نه از بردن خبر دارم و نه از آوردن پس گفت               : شيخ گفت : بگفت

  . د آنچه از او ستدۀ باز ده در حال دستش نيک شدبازآور

ستی گفت             : نقلست که گفت   تم کي ا باشی        : جوانی به خواب ديدم به غايت صاحب جمال گف تم کج وی گف تق

شاط    : در دل اندوهگنان پس نگه کردم زنی سياه ديدم به غايت زشت گفتم تو کيستی گفت                : گفت ده ون خن

غافالن واهل نشاط چون بيدار شدم نيت کردم که هرگز نخندم           در دل   : و خوش دلی گفتم کجا باشی گفت      

  . مگر بر من غلبه کند

  . در شبی پنجاه و يک بار پيغمبر را عليه السالم به خواب ديدم و مسايل پرسيدم: و گفت

: راند گفت  شبی پيغامبر را عليه السالم به خواب ديدم گفتم چه دعا کنم تا حق تعالی دل مرا نمی             : و گفت 

ور معرفتک                      هر ر  ی بن ه االانت اسئلک ان تحبی قلب ا الال وم ي ا قي وزی چهل بار بگوی بصدق يا حی ي

  . ابدًا

اران از          ده روز است تا گرسنه     : گريست و گفت    درويشی به نزديک من آمد و می      : و گفت  ا بعضی ي ام ب

ی به گرسنگی تو يافتم در راه که بر آننوشته بود که خدا گرسنگی شکايت کردم پس به بازار شدم در می

  . کنی عالم نيست که شکايت می

و امروز او را                    : يکی ازوی وصيت خواست گفت       : و گفت  ود ت د ب را خواه الی ت ردا خدای تع چنانکه ف

  . باش
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  . انس به مخلوق عقوبت است و قرب اهل دنيا معصيت و با ايشان ميل کردن مذلت: و گفت

ه            زاهد آن باشد که هيچ نيابد دلش شاد بود ب         : وگفت د ب ال دل کن رد و احتم د الزم گي نايافتن آن وجد و جه

  . صبر و راضی باشد بدين تا بميرد

  . تصوف همه خلق است هر که را خلق بيشتر تصوف بيشتر: و گفت

  . فراست پيدا شدن يقين است و ديدار غيب و آن از اثر ايمان است: و گفت

  . محبت ايثار است برای محبوب: و گفت

  .  است و مشاهدهتصوف صفوة: و گفت

  . صوفی کسی است که طاعت او نزديک او جنايت بود و از آن استغفار بايد کرد: و گفت

استغفار توبه است و توبه اسمی است جامع شش چيز را اول پشيمانی بر آنچه گذشته باشد دوم              : و گفت 

 خدای است چهارم عزم کردن بدانکه بيش به گناه رجوع نکند سوم به گزاردن هر فريضه که ميان او و   

م                         ن را ال ه از حرام رسته باشد ششم ت ادا کند مظالم خلق را پنجم بگدازد هر گوشت و پوست و شحم ک

  . طاعت بچشاند چنانکه حالوت معصيت چشانيده است

  . اول وجد حلواست وميانه مر و آخر سقم: و گفت

  . توکل در اصل متابعت علم است و در حقيقت کامل شدن يقين: وگفت

  . عبادت هفتاد و دو باب است هفتاد ويک در حيا است از خدای تعالی: گفتو 

  . علم به خدای تمامتر از عبادت خدای را: و گفت

طعامی مشتهی لقمۀ است از ذکر خدای در دهان يقين که حالت توحيد آن لقمه را از مايدۀ رضا            : و گفت 

  . برگرفته باشد با گمان نيکو به کرامت حق

  . دگان را زبان بدعا گشاده نکند و به عذر خواستن نگرداند تا در مغفرت گشاده نکندهرگز بن: وگفت

چون افتقار به خدای درست شود عنايت درست شود از جهت آنکه اين دو حالت تمام نشود مگر                 : وگفت

  . به يکديگر

ت يم قطيعت فا  : و گف دن از ب سانی و لرزي اعی از حظ نف ت و انقط اه از غفل ت انتب ضلتر از دردی بوق

  . عبادت انس و جن

اعمال جامۀ بندگی است هر که او را خدای تعالی وقت قسمت از رحمت دور کرد امروز عمل  : و گفت 

  . راترک گيرد و هر که نزديک گردانيد بر اعمال مالزمت کند و چون پيشه گيرد

  . اند و بهشت را بر تقوی دنيا را بربلوی قسمت کرده: و گفت

د    : و گفت  ود و                             از حکم مري ه ب ود و خوردش در وقت فاق ه ب ز است يکی خوابش در وقت غلب  سه چي
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  . سخنش در وقت ضرورت

  . شهوت مهار ديو است که هر که مهار ديو گرفت با ديو بهم بود: و گفت

  . بتن در دين باش و بدل در آخرت: و گفت

  . چون از خدای توفيق خواهی ابتدا به عمل کن: و گفت

ر جوارح است و عدل                      مادين خدای مب  : و گفت  نی بر سه رکن يافتيم برحق و بر عدل و بر صدق حق ب

بر قلوبست وصدق بر عقل يعنی حق جز به ظاهر نتوان داشت کماقال عليه السالم نحن نحکم بالظاهر                     

ر حق و                        ابليس و ادريس در عالم باطن بودند تا ظاهر نشدند معلوم نشد که ابليس باطل است و ادريس ب

ه                         عدل بر دلست     ردا ک ه ف ق دارد ک ل تعل ه عق قسمت به عدل دل نتواند کرد به حسب هر يکی و صدق ب

ه             : از صدق سوال کنند عاقالن را کنند وگفت        ه حق ازجهت آن ک ا از حق شهود حق است ب وجود عط

  . حق است دليل بر هر چيزی و هيچ چيز دون حق دليل نيست برحق

ه آن را بادصبيحه              : و گفت  ادی است ک ر عرش وقت                  خدای را ب اد مخزن است در زي ه آن ب د ک خوانن

  . ها و استغفار برگيرد و به ملک جبار رساند سحر وزيدن گيرد وناله

  . شکرکردن در موضع استغفار گناه بودو استغفار در موضع شکر گناه بود: و گفت

دين م            ام رسيدی   نقلست که چون کتانی را وفات نزديک برسيد گفتند در حال حيات عمل تو چه بود تا ب ق

ود ازدل دور       : اگراجلم نزديک نبودی نگفتمی پس گفت     : گفت ودم هرچه غيرخدای ب دبان ب چهل سال دي

  . کردم تا دل چنان شد که هيچ چيز ديگر ندانست جز خدای تبارک و تعالی و تقدس می

  

  ذکر شيخ ابوعبداهللا محمدبن الخفيف قدس اهللا روحه العزيز

مديت آ   دس ص ديت آن مق رب اح ت    آن مق ف قطب وق ق لطي دۀ اهللا آن محق اه آن برگزي شيده درگ ن برک

ابوعبداهللا محمدبن الخفيف رحمةاهللا عليه شيخ المشايخ عهد خويش بود ويگانه عالم بود و درعلوم ظاهر                 

زرگ و                          ايی عظيم داشت و خاطری ب و باطن مقتدا بود ورجوع اهل طريقت در آن وقت به وی بود بين

ود در        احترامی به غايت و فضائل    د ب رد و مجته وان ک وان شمردن و ذکر او نت او چندان است که بر نت

د ودر هرچهل روز            طريقت و مذهبی خاص داشت در طريقت جماعتی        دو کنن وال ب ه ت اند از متصوفه ک

ول و مشهود و                  تصنيفی از غوامض حقايق می     ه مقب ساخت و درعالم ظاهر بسی تصنيف نفيس دارد هم

د اوکس              آن مجاهدات که او کرد در       وسع بشر نگنجد و آن نظر که او را بود در حقايق و اسرار در عه

ر                     ود و ب وک ب اء مل دو درست کردی و از ابن سبت ب د چنانکه ن را نبود وبعد ازوی در پارس خلفی نمان

ه               تجريد سفرها کرده رويم و جريری و ابن عطا ومنصور حالج را ديده بودو جنيد را يافته و در ابتدا ک
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سيار               درد دين د   دی و ب ل هواهللا احد برخوان امندل او بگرفت چنان شد که در رکعتی نماز ده هزار بار ق

ه                     بودی که از بامداد تا شب هزار رکعت نماز کردی و بيست سال پالس پوشيده بود وهر سال چهارچهل

رد و پال                       س از بداشتی و آن روز که وفات کرد چهل چهله پياپی بداشته بود که در آن چهلۀ آخر وفات ک

  . خود بيرون نکردی

د                               ام اومحم ام داشت ن ارس مق ود و در پ اء طريقت نب ا از علم ود ام نقلست که در وقت او پيری محقق ب

را  ع چيست وداشتن آن ک ه شرط در مرق يدند ک داهللا خفيف پرس ع نپوشيدی از عب ری و هرگز مرق ذکي

ه ج                  : مسلم است گفت     فيد ب راهن س دذکيری در پي ه محم ع آنست ک آورد وداشتن او را   ای می شرط مرق

ه هر                       مسلم است و ما در ميان پالسی نمی        د ک دانيم تا به جای توانيم آورد يا نه و او را خفيف از آن گفتن

شب غذای او بوقت افطار هفت ميويز بودی بيش نه سبک بار بوده است و سبک روح و سبک حساب                      

ر قاعدۀ هر شب            باشد در آن جهان شبی خادم هشت ميويز بداد شيخ ندانست و              بخورد حالوت طاعت ب

را دادم شيخ گفت    : نيافت خادم را بخواند و از آن حال سئوال کرد گفت           : چراگفت : امشب هشت ميويز ت

پس تو يار من نبودۀ بلکه خصم من           : ترا ضعيف ديدم و دلم به درد آمد گفتم تا ترا قوتی باشد شيخ گفت              

ه هشت پ               ودتی شش دادتی ن رد و خادمی دگر       بودۀ که اگر يار من ب س شيخ او را ازخدمت مهجور ک

  . نصب کرد

ه او را حد                           : و گفت  د ک دان نعمت برماريختن ام و چن ان خاص و ع چهل سال است تا مرا قبول است مي

  . نبود و چنان زيستم در اين مدت که زکوة فطر بر من واجب نشد

د         در ابتدا خواستم که به حج روم چون به بغداد رسيدم چندان             : و گفت  پندار در سر من بود که بديدن جني

ه آهوئی از وی آب می                       دم ک خورد    نرفتم چون به باديه فروشدم رسنی و دلوی داشتم تشنه شدم چاهی دي

نيدم                   ر است آوازی ش ن آهو کمت چون بسر چاه رفتم آب بزير چاه رفت گفتم خداوندا عبداهللا را قدر از اي

ه شدم        کهاين آهو دلو و رسن نداشت و اعتماد او بر    داختم و روان و و رسن بين د دل ما بود وقتم خوش آم

ا چون صبر می          آوازی شنيدم يا عبداهللا ما ترا تجربت می        شتم آب             کرديم ت ازگرد و آب خور بازگ کنی ب

برلب چاه آمده بود وضو ساختم وآب خوردم و برفتم تا به مدينه حاجتم هيچ به آب نبود به سبب طهارت     

اگر صبر گردی    : يدم روز آدينه به جامع شدم جنيد را چشم بر من افتاد گفت چون بازگشتم به بغداد رس   

  . آب از زير قدمت بر آمدی

د و          : نقلست که گفت   ه خوان ه خان را ب در حال جوانی درويشی پيش من آمد و اثر گرسنگی در من بديد م

ج می       گوشتی پخته بودبوی گرفته مرا از خوردن آن کراهت می          د و رن ا دروي    آم يد ت ش آن تعزز در  رس

رديم چون بقادسيۀ                                 ل ک اعتی اصحاب نق ا جم تم و ب شتم برخاس ز خجل گ من بديد شرم زده شد و من ني
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ا حال                             يديم ت ه شرف هالک رس ا ب رديم ت رسيديم راه گم کرديم و هيچ گوشه نداشتيم تا چند روز صبر ک

دند خواستم تا بخورم حال       چنان شد که سگی به قيمت گران بخريديم و بريان کرديم لقمۀ از آن به من دا                

ن درويش آن روز از من خجل شد                           ه اي ن عقوبت آنست ک آن درويش و طعام ياد آمد با خود گفتم که اي

  . درحال توبه کردم تا راه بما نمودند چون بازآمدم از آن درويش عذر خواستم

ه مراقبت نشسته                 : و گفت  ری و جوانی ب ه در مصر پي ا        يکبار شنيدم ک ر دوام آنج د ب تم دو شخص     ان  رف

د                         را جواب دهي راديدم رو به قبله کرده سه بار سالم کردم جواب ندادند گفتم به خدای بر شما که سالم م

دک             : آن جوان سر برآورد وگفت     ن ان يا ابن خفيف دنيا اندک است و از اين اندک اندکی مانده است از اي

ا می         ن بگفت  پ  نصيب بسيار بستان يا ابن خفيف مگر فارغی که به سالم م رد و    : ردازی اي رو ب و سر ف

من گرسنه و تشنه بودم گرسنگی را فراموش کردم همگی من ايشان گرفتند توقف کردم و با ايشان نماز 

ان       : پيشين گزاردم و نماز ديگر گزاردم وگفتم مرا پندی ده گفت    ا را زب ا اهل مصيبتيم م يا ابن خفيف م

ا    پند نبود کسی بايد که اصحاب مصيبت را پند ده     يم ب ه خفت د سه روز آنجا بودم که نه چيزی خورديم ون

دن       : خود گفتم چه سوگند دهم تا مرا پندی دهند آن جوان سر برآورد وگفت              صحبت کسی طلب کن که دي

  . او ترا از خدای ياد دهد و هيبت او بر دل تو افتد و ترا به زبان فعل پند دهد نه به زبان گفتار

سوختند و                يکسال بروم بو  : نقلست که گفت   الی و ب دم روزی به صحرا شدم رهبانی را بياوردند چون خي

د    خوردند و شفا می     خاکستر او را چشم کوران کشيدند به قدرت خدای تعالی بينا شدند و بيماران می               يافتن

ه                             عجب داشتم که ايشان بر باطل      لم ب ه و س ه و آل ود آن شب مصطفی را صلی اهللا علي ه ب ن چگون د اي ان

ن چه حالت                 آمده: کنی گفت   فتم يا رسول اهللا تو آنجا چه می       خواب ديدم گ   ا رسول اهللا اي ام برای تو گفتم ي

  . فرمود که اثر صدق و رياضت است که رد باطل است اگردرحق بود چگونه بود

دار کردی و من در وی                        : و گفت  ای بي سر پ شبی پيغامبر را عليه السالم بخواب ديدم که بيامدی و مرا ب

الی             نگاه کرد می   ستد حق تع فرمود که هر که راهی بشناسد و رفتن آن را پيش گيرد پس از سلوک بازاي

  . او را عذابی کند که هيچکس را از عالميان چنان عذاب نکند

ه هيچ سنت               ود ک ان ب داهللا چن زاردی و عب از گ ای نم نقلست که پيغامبر عليه السالم بر سر دو انگشت پ

ه ا           شد خواست ک ر سر انگشت                       پيغمبر از وی فوت ن از ب د چون يک رکعت نم از کن ان نم ز همچن و ني

د و گفت               ه ازمحراب درآم د ک ه خواب دي از خاص    : گزارددوم نتوانست پيغمبر عليه السالم را ب ن نم اي

  . مرا است و تو اين مکن

ا روم     : که زنی حاصل که تا بخواهم خادم گفت : نقلست که نيمه شب خادم را گفت       ه شب کج ن نيم در اي

اورم گفت           اما مر  د بي اورد و شيخ در حال                : ا دختری هست شيخ اگر اجازت ده ر بي ادم دخت ار پس خ بي
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ادم را گفت         رد شيخ خ ات ک ا طالق     : نکاح کرد چون هفت ماه برآمد طفلی بوجودآمد وف ر را بگو ت دخت

ا : يا شيخ در اين چه سر است گفت      : باشد خادم گفت    خواهد هم چنان می     بستاند و اگر می    ح آن شب که نک

د و                              ی بيام اه طفل ه ناگ ه درعرق غرق شده ک ده و هم کردم قيامت را به خواب ديدم و خلق بسيار درمان

ل                        دست پدر و مادر گرفت و چون باد از صراط بگذرانيد من نيز خواستم تا مرا طفلی باشد چون آن طف

رده است ا                   ز آنکه او از  بيامد و برفت مقصود حاصل شد بعد از آن نقل کند که چهارصد عقد و نکاح ک

د            ابناء ملوک بود چون توبه کرد وحاصل او به کمال رسيد بدو تقرب می              ان درعق ان و سه گ کردند دوگ

ا                       می آورد و يکی چهل سال در عقد او بود و او دختر وزير بود نقلست که از زنان او پرسيدند که شيخ ب

داريم ا                        ر ن ا از صحبت او هيچ خب د م ه گفتن وت هم ر           شما چون باشد در خل ر باشد دخت گر کسی را خب

ه من می                   : وزير را باشد ازوی پرسيدند گفت      ه خان ه شيخ امشب ب ر شدی ک ذ        چون خب اء لذي د طعامه آي

ستی و       ن نگري اعتی در م دی و س را بخوان دی م دی آن بدي ون بيام ی چ ت کردم ود را زين ی و خ پختم

د          زمانی درآن طعام نگه کردی تا شبی همچنين دست من بگرفت و در آستين ک               ر شکم خود مالي شيد و ب

اين همه لهب  : که ای دختر بپرس که اين عقد چيست پرسيدم گفت     : از سينه تا ناف پانزده عقد ديدم گفت       

ن بگفت    و شدت صبر است که گره بر گره بسته         اده اي : ام از چنين روی و چنين طعام که در پيش من نه

  . و بغايت در رياضت بوده استو برخاست و مرا بيش از اين باوی گستاخی نبوده است که ا

ودی اصحاب را از آن                    ه ب ه ب نقلست که او را دو مريد بود يکی احمدمه ويکی احمدکه و شيخ با احمد ک

ا                       ه ب وم شد خواست ک شيده شيخ را از آن معل رده است و رياضت ک ا ک ه کاره ی احمدم د يعن غيرت آم

: لبيک گفت   : يا احمدمه گفت  : بود شيخ گفت  ايشان نمايد که احمدکه بهتر است شتری بر در خانقاه خفته            

ا کن    : يا شيخ شتر را چون بر بام توان برد شيخ گفت   : آن شتر را بر بام خانقاه بر احمد گفت         ون ره اکن

آن شتر بر بام خانقاه بر در حال ميان دربست وآستين باز کرد و              : لبيک گفت : يا احمدکه گفت  : پس گفت 

که تمام شد يا احمد :  کرد و قوت کرد نتوانست گرفت شيخ گفتبيرون دويد و هر دو دست در زير شتر        

ت حاب را گف س اص شت پ وم گ ود و : و معل ام نم ان قي ه فرم ای آورد و ب ه از آن خودبج ه احمدک ک

باعتراض پيش نيامد و به فرمان ما نگريست نه بکار که تواند کرد يا نه و احمدمه بحجت مشغول شد و                     

  . توان کرد العۀ باطن میدر مناظره آمد از ظاهر حال مط

نقلست که شيخ را مسافری رسيد خرقۀ سياه پوشيده و شملۀ سياه برکرده و ايزاری سياه و پيراهنی سياه           

ۀ        : شيخ را در باطن غيرت آمد چون مسافر دو رکعتی بگزارد و سالم کرد شيخ گفت                  ا اخی چرا جام ي

او : افرأيت من اتخذالهه هواه شيخ گفت : وا گفت اند يعنی نفس و ه      از آنکه خدايانم بمرده   : داری گفت   سياه

ين چهل                    د همچن د بع از آوردن د ب را بيرون کنيد بيرون کنيد بيرون کردند بخواری پس بفرمود که بازآري
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ر سر اوداد     کردند و باز می     بار فرمود که او را بخواری بيرون می        ه ب آوردند از آن شيخ برخاست و قبل

ر                    ترا مسلم ا  : وعذر خواست و گفت    د متغي و کردن ه ت ه ب ارخواری ک ست سياه پوشيدن که در اين چهل ب

  . نشدی

ه کجاست                          يدند ک د پرس اه نيافتن نقلست که دو صوفی از جايی دور به زيارت شيخ آمدند شيخ را در خانق

د                          دين شيخ پس گفتن ا ب گفتند بسرای عضدالدوله گفتند شيخ را با سرای سالطين چه کار دريغا آن ظن م

راض                        که در شهر     اط را مق د خي ه بدوزن ا جيب خرق د ت اطی رفتن طوفی کنيم در بازار شدند در دکان خي

ه  ما گرفت ه ش د ک شان را گفتن د اي د    ضايع ش رای عضدالدوله بردن ه س د ب رهنگی دادن د پس بدست س اي

ود گفت                 داهللا خفيف حاضر ب ار        : عضدالدوله فرمود که دست ايشان بازکنيد شيخ عب ن ک ه اي صبرکنيد ک

ا صوفيان گفت              ايشان ن  د پس ب ا           : يست ايشان را خالص دادن ود ام ای جوانمردان آن ظن شما راست ب

ه دست                         ه هر ک دانی ک آمدن ما بسرای سالطين به جهت چنين کارهاست هر دو صوفی مريد آنشدند تا ب

  . در دامن مردان زند او را ضايع نگذارند و دست او بر باد برندهند

آمد بدست خود آن شب طاس او برداشت و يک ساعت   ه اسهالش مینقلست که شيخ را مسافری رسيد ک   

و  : نخفت تا نزديک صبح شيخ يک نفس چشم بر هم نهاد آن مسافر آواز داد و گفت            کجائی که لعنت بر ت

ه   ن چ د آخر اي ا شيخ گفتن دان ب داد مري ابرد بام رزان و طاس آنج ال برجست ترسان ول اد شيخ در ح ب

کنی شيخ    وما را طاقت تحمل نماندو تو تااين غايت صبر می   : نين گفتمسافر است که لفظی چنين و چ    

  . من چنين شنيدم که رحمت بر توباد: گفت

و سخن اوست که حق تعالی ماليکه را بيافريد و جن و انس را و عصمت و حيلت و کفايت بيافريد پس                     

د        ماليکه را گفتند اختيار کنيد از اينها ايشان عصمت اختيار کردند پس جن ر              ار کني ز اختي ا گفتند شما ني

اند پس  اند کفايت اختيار کردند گفتند جن سبقت گرفته       کردند گفتند ماليکه سبقت نموده      عصمت اختيار می  

  . کنند حيلت اختيار کردند و به جهد خويش حيلتی می

د صغير شيخ را گفت را وسوسه رنجه می: ابواحم ده: دارد شيخ گفت م ه من دي و  صوفيان ک ر دي ام ب

  . کند سخريت کردندی اکنون ديو بر صوفی سخريت می

  . صوفی آنست که صوف پوشد بر صفا و هوا را بچشاند طعم جفا و دنيا را بيندازد از پس قفا: و گفت

  . منزه بودن از دنيا عين راحت است در وقت بيرون شدن ازدنيا: و گفت

رفتن از دس : و گفت دار و فراگ اری اقت صوف صبر است در تحت مج ردن ت ار و قطح ک ت ملک جب

  . بيابان و کوهسار

ضا         : و گفت  ود و رضا ازو در آنچه ق رضا بر دو قسم بود رضا بدو و رضا از او رضا بدو در تدبير ب
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  . کند

  . ايمان تصديق دل است بدانچه از غيب بروکشف افتد: و گفت

  . ارادت رنج دايم است و ترک راحت: و گفت

ا جز               وصلت آنست که به محبوب      : و گفت  ه چيزه د از جمل ا و غيبت افت ه چيزه د از جمل د آي اتصال پدي

  . حق تعالی

  . انبساط برخاستن احتشام است در وقت سوال: و گفت

  . تقوی دور بودن است از هرچه ترا از خدای دور کند: و گفت

  . رياضت شکستن نفس است به خدمت و منع کردن نفس از فترت در خدمت: و گفت

  . نياز شدن از آنچه در دست توست ناکردن است آنرا که در دست تو نيست و بیقناعت طلب : و گفت

  . زهد راحت يافتن است از بيرون آمدن از ملک: وگفت

  . اندوه تن را بازدارد از طرب: و گفت

  . رجا شاد شدن بود بوجود وصال او: و گفت

  . فقر نيستی ملک بود و بيرون آمدن از صفات خود: و گفت

  .  حقيقت اسرار بود بحکمتهاء غيبيقين: و گفت

ا صبر                : پرسيدند که عبوديت کی درست آيد گفت       ذارد و در باله ه خدای بازگ اء خود ب ه کاره چون هم

  . کند

پرسيدند که درويشی که سه روز گرسنه بود بعد از آن بيرون آيد و سئوال کند بدان قدر که او را کفايت                   

  . نداو را کذاب گوي: بود او را چه گويند گفت

  . باشيد که اگر درويشی از اين در درآيد همه را فضيحت کند خوريد و خاموش می چيزی می: و گفت

که من بندۀ عاصی گريزه پای بودم غلی بر گردن من           : نقلست که چون وفاتش نزديک آمد خادم را گفت        

ن    نه و بندی بر پای من نه و همچنان رو به قبله کن و مرا بنشان باشد که در پذيرد ب             ادم اي عد ازمرگ خ

ی      ان ای ب ه ه اتفی آواز داد ک رد ه از ک يخ آغ صيحت ش ی   ن ن م ر مک ا را    خب ه عزيزکردۀم واهی ک خ

  . خوارکنی، رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابومحمد جريری قدس اهللا روح العزيز

شاهدۀ بصيری شيخ                       آن ولی قبه واليت آن صفی کعبه هدايت آن متمکن عاشق آن متدين صادق آن درم

ر                     وقت ابوم  ود ب ران واقف ب ان اق ه در مي ده زمان ود و برگزي ه وقت ب ه يگان ةاهللا علي ری رحم د جري حم
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دقايق طريقت و پسنديده بود بهمه نوع و کامل بود در ادب و در انواع علوم حظی وافر داشت و در فقه                      

دا         د مري ه جني ا حدی ک ود ت تاد ب ن را مفتی و امام عصر بود ودر علم اصول بغايت بود و در طريقت اس

بيست سال    : که ولی عهد من اوست صحبت عبداهللا تستری يافته بود و آداب او چنان بود که گفت                : گفت

  . تر است تا پای در خلوت دراز نکردم وحسن ادب با خدای اولی

ه نخفت و سخن نگفت  رد ک ام ک ه مق ه مک ال ب ه يک س ست ک رد : نقل ای دراز نک اد و پ شت بازننه و پ

رد  : نين بچه توانستی کرد گفت   اينچ: ابوبکر کتابی گفت   صدق باطن مرا بدان داشت تا ظاهر مرا قوت ک

  . چون جنيد وفات کرد او را به جای اوبنشاندند

ود گفت      : و گفت  روزی : روزی بازی سفيد ديدم چهل سال بصيادی برخاستم بازش نيافتم گفتند چگونه ب

اه درآم              ده از در خانق رد و دورکعت بگزارد و            نماز پسين درويشی پای برهنه وموی پالي ارت ک د و طه

تم موافقت                       سر به گريبان فرو برد و آن شب خليفه اصحابان را بدعوت خوانده بود من پيش او رفتم وگف

را عصيدۀ می              : کنی به دعوت سربرآورد و گفت          درويشان می  ه نيست م را امشب سر خليف د اگر    م باي

ان فرو برد من گفتم مگر اين نومسلمانی است که و سر به گريب: فرمائی نيک واال تو دانی اين بگفت      می

رديم چون              کند و نيز آرزوئی می      موافقت درويشان نمی   يم وسماع ک ه دعوت رفت ات نکردم و ب طلبد التف

ه                            دم ک ه خواب دي سالم ب ه ال تم رسول را علي بازآمديم آن درويش همچنان سر فرو برده بود برفتم و بخف

يم          آمد بادو پيرو خلق بسيار بر اث        می ل و موسی کل راهيم خلي د اب ستند گفتن ر کي ه آن دو پي يدم ک ر او پرس

ه                        ردم ک وصدواند هزار نبی من پيش رفتم و سالم کردم و روی از من بگردانيد گفتم يا رسول اهللا چه ک

ارک ازمن می ی گفت روی مب ی : گردان و بخيل رد ت و درخواست ک ا عصيدۀ از ت تان م دوستی از دوس

ردم            کردی و بوی ندادی در       اه ک د نگ حال از خواب درآمدم و گريان شدم آواز در خانقاه به گوش من آم

اورم                         درويش بود که بيرون می     و بي ه آن آرزوی ت ز توقف کن ک تم ای عزي رفت در عقب او برفتم و گف

ه              : روی بازپس کرد و بخنديد و گفت       ر را ب ار هزار پيغمب هر که ازتو آرزوئی طلبد صد و بيست و چه

  . و برفت و ناپديد شد بيش او را نديدم: آورد تا تو آن آرزوی وی برسانی اين بگفتشفاعت بايد 

ه               يدند ک ود ازو پرس ی نب ستان او جز پيراهن ستان و تاب نقلست که در جامع بغداد درويشی بود که در زم

ه در بهشت می                  : اين چه حالست گفت    دم ک ه خواب دي تم   من مولع بودم به جامۀ نيکو پوشيدن شبی ب رف

و  : ماعتی راديدم از فقرا بر مايدۀ نشسته خواستم که با ايشان بنشينم فرشتۀ دست من بگرفت و گفت                    ج ت

  . اند بيدار شدم و نذر کردم که بجز يک پيراهن نپوشم ای اين قوم در يک پيراهن بوده از ايشان نه

ری   دلم گم شده است دعا کن تا با: داشت جوانی برخاست وگفت   نقلست که جريری مجلس می     د جري زده

  . ايم ما همه درين مصيبت: گفت
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د                             : و گفت  ا کردن رن دوم معاملت بوف ن فرسوده شد ق د دي د چون برفتن دين کردن رن اول معاملت ب در ق

رن ديگر معاملت                      د ق چون برفتند آن هم برفت قرن سوم معاملت بمروت کردند چون برفتند مروت نمان

  . کنند اند که معاملت خود برهبت می کنون مردمان چنان شدهايشان به حيا بود چون برفتند آن حيا نماند ا

هر که گوش به حديث نفس کند در حکم شهوات اسير گردد و بازداشته اندر زندان هوا و خدای : و گفت

تعالی همه فايدها بر دل وی حرام کند و هر که از سخن حق مزه نيابد وی را نيز اجابت نباشد و هر که                        

  . ا دهد خدای تعالی او را بر کشد زيادت از غايت اوبدون اندازۀ خويش رض

شاهدۀ صنع او         اصل کارمقاربتی است که خدای را می      : اصل کار دل چيست گفت    : و يکی گفت   بيند و م

  . کند می

  . به معاينه شدن اضطرار: گفتند توکل چيست گفت

ه آرام نفس در هر                           : و گفت  ان حال نعمت و محنت ب د مي رق نکن ه ف  دو حال و صبر       صبر آن است ک

  . سکون نفس است در بند

  . اخالص ثمرۀ يقين است و ريا ثمرۀ شک : وگفت

  . کمال شکر در مشاهدۀ عجز است از شکر: و گفت

  . ها و سر نگاه داشتن اگر برتو رحمت نکند بيرون شدن است از ميان زحمت: پرسيدند از عزلت گفت

ۀ      محاربۀ عاميان با خطرات است و محاربۀ ابدا  : وگفت ا شهوات و محارب اد ب ۀ زه ل با فکرت و محارب

  . تايبان با زالت و محاربۀ مريدان بامنی ولذات

ز کردن و                       : و گفت  دوام ايمان و پاداش دين و صالح تن در سه چيز است يکی بسنده کردن و دوم پرهي

  . سوم غذا را نگاه داشتن

د سرش     هر: هر که به خدای بسنده کند سرش به صالح باشد و گفت    : و گفت  ز کن اهی او پرهي  که از من

ود و عاقبت                    نيکو بود وهرکه غذاء خود نگاهدارد نفسش رياضت يابد پس پاداش اکتفا صفوت معرفت ب

  . تقوی حسن خلقت بودو عاقبت احتما تندرستی بود و اعتدال طبيعت بود

ر اصول و ر          : و گفت  ود ب اه نيست  ديدن اصول شنودن فروع بود و درست کردن فروع بعرضه دادن ب

رده است ازوسايل و وسايط و                                را تعظيم ک الی آن ه تعظيم آنچه خدای تع شاهدۀ اصول مگر ب به مقام م

  . فروع

رد بخذالن                      : وگفت د وچون بمي ا اب رد ت وار خويش هرگز نمي ا ن ده را ب د بن ده گردان الی زن چون حق تع

  . خويش هرگز او را زنده نگرداندتا ابد

  .  بدايت بود و مرجع عوام به خدای بعد از نوميدیمرجع عارفان به خدای در: و گفت
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ا حق بحق بی                      : و گفت  د ب اقی مان د ب ان      چون مصطفی عليه السالم نظر کرد بحق حق را بدي واسطۀ زم

ومکان ازجهت آنکه حاصل شد او را حضور آنکه او رانه حضور است ونه مکان ازاوصاف او مجرد                  

  . گشت باوصاف حق جل و عال رحمةاهللا عليه

  

  ذکر حسين منصور حالج قدس اهللا روحه العزيز

سين        واج ح ای م ۀ دري ديق آن غرق فدر ص جاع ص ق آن ش شۀ تحقي ير بي بيل اهللا آن ش ی س ی اهللا ف آن ف

م در                  ه ه ود ک ه خاص او را ب منصور حالج رحمةاهللا عليه کار او کاری عجب بود و واقعات غرايب ک

راق مست               ود و در شدت لهب و ف تياق ب ود و عاشق        و بی غايت سوز و اش ار ب رار و شوريدۀ روزگ ق

ود                       صادق و پاک باز و جد وجهدی عظيم داشت و رياضتی و کرامتی عجب و عالی همت و رفيع قدر ب

او را تصانيف بسيار است بالفاظ مشکل در حقايق و اسرار و معانی محبت کامل و فصاحت و بالغتی            

ا                داشت که کس نداشت و دقت نظر و فراستی داشت که کس              ار او اب ار در ک شايخ کب ود و اغلب م را نب

ۀ   شيری و جمل م ق بلی و ابوالقاس داهللا خفيف و ش ست مگر عب دمی ني د او را در تصوف ق د و گفتن کردن

ز و شيخ ابوالقاسم                         والخير قدس اهللا روحه العزي متأخران االماشاءاهللا که او را قبول کردند و ابوسعيد اب

اند  م يوسف همدانی رحمةاهللا عليهم اجمعين در کار او سيری داشته          گرگانی و شيخ ابوعلی فارمدی و اما      

درحق او که اگر مقبول بود برد خلق : اند چنانکه استاد ابوالقاسم قشيری گفت و بعضی در کار اومتوقف 

د و                            سبت کردن ه سحر ن از بعضی او را ب شود و ب مردود نگردد و اگر مردود بود به قبول خلق مقبول ن

د                   بعضی اصحاب ظاه   ود و بعضی گوين ول ب ر به کفر منسوب گردانيدند و بعضی گويند از اصحاب حل

اد و                       د افت تولی باتحادداشت اما هر که بوی توحيد بوی رسيده باشد هرگز او را خيال حلول و اتحاد نتوان

ا                      اب جای آن نيست ام ن کت هر که اين سخن گويد سرش از توحيد خبر ندارد و شرح اين طولی دارد اي

ه                    ی بوده جماعت د و     اند از زنادقه در بغداد چه درخيال حلول و چه در غلط اتحاد که خود را حالجی گفت ان

رده                  نسبت بدو کرده   د محض فخر ک د چنانکه دو    اند و سخن او فهم ناکرده بدان کشتن و سوختن به تقلي ان

د از کسی    تن را در بلخ همين واقعه افتاد که حسين را اما تقليد در اين واقعه شرط نيست م     را عجب آم

د و               که روا دارد که از درختی انااهللا برآيد و درخت در ميان نه چرا روا نباشد که از حسين اناالحق برآي

سان عمر و             : حسين در ميانه نه و چنانکه حق تعالی به زبان عمر سخن گفت             ی ل که ان الحق لينطق عل

د حسين منص                    اد بعضی گوين ه اتح ار دارد و ن ول ک ور حالج ديگر است و حسين منصور       اينجا نه حل

ا  وده است ام ود و آن حسين ساحر ب ق ابوسعيد قرمطی ب دزکريا و رفي تاد محم ملحدی ديگر است اس

ه حسين                               ه است ک داهللا خفيف گفت رورده شد و ابوعب ود و در واسط پ ارس ب ضاء ف حسين منصور از بي
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زي                     ه من و حالج يک چي ه است ک سبت           منصور عالمی ربانی است و شبلی گفت وانگی ن ه دي را ب ا م م ام

ن                             زرگ در حق او اي ن دو ب ودی اي رد اگر اومطعون ب کردند خالص يافتم و حسين را عقل اوهالک ک

د و                                 ان معرفت و توحي ود ودر بي ادت ب ام است و پيوسته در رياضت و عب واه تم نگفتندی و ما را دو گ

ا  د ام دا ش ن سخن ازو پي ود و اي شايخ او را مهجور درزی اهل صالح و در شرع و سنت ب  بعضی م

ار آورد                            ن ب شايخ از سرمستی او اي ه ناخشنودی م ود ک کردند نه ازجهت مذهب و دين بود بلکه از آن ب

رد و                       چنانکه اول بتسترآمد به خدمت شيخ سهل بن عبداهللا و دو سال در صحبت او بود پس عزم بغداد ک

عثمان پيوست و هژده ماه در صحبت او  اول سفر او در هجده سالگی بود پس به بصره شد و بعمروبن          

د و                  بود پس يعقوب اقطع دختر بدوداد بعد از آن عمربن عثمان ازو برنجيد از آنجا به بغداد آمد پيش جني

جنيد او را به سکوت و خلوت فرمود چندگاه در صحبت او صبر کرد پس قصد حجاز کرد و يک سال                       

د جواب    آنجا مجاور بود بازبه بغداد آمد با جمعی صوفيا        يد جني ن به پيش جنيد آمد و از جنيد مسائل پرس

داد و گفت  ی گفت: ن ارۀ سرخ کن ه سرچوب پ نم : زود باشد ک اره سرخ ک ه من سر چوب پ آن روز ک

ۀ      د در جام شت جني د ک ه او را بباي د ک وی دادن ه فت ه ائم روز ک ه آن ل صورت پوشی چنانک ۀ اه توجام

جنيد بايد، جنيد دستار ودراعه درپوشيد و به مدرسه شد           نوشت وخليفه گفته بود که خط         تصوف بود نمی  

اطن                   ا ب و جواب فتوی که نحن نحکم بالظاهر يعنی بر ظاهرحال کشتنی است و فتوی بر ظاهر است ام

اجازت بتستر شد و يک سال          را خدای داند بس حسين از جنيد چون جواب مسائل نيافت متغير شد و بی              

 اوهيچ سخن اهل زمانه را وزنی ننهادی تا او را حسد کردند عمروبن           آنجا بود و قبولی عظيم پيدا شد و       

ز                  عثمان در باب اونامه    د و او را ني يح گرداني ها نوشت به خوزستان و احوال او در چشم اهل آن ديار قب

ا او را            ا مشغول شد ام اء دني از آنجا دل بگرفت جامۀ متصوفه بيرون کرد و قبا درپوشيد و بصحبت ابن

بود و بعضی   وتی نبود و پنج سال ناپديد شد ودر آن مدت بعضی به خراسان و ماوراءالنهر می        از آن تفا  

ول شد و از اسرار              : به سيستان باز باهواز آمد واهل اهواز را سخن گفت          و به نزديک خاص و عام مقب

ف                           . گفت  خلق سخن می   رد و در آن س يد و عزم حرم ک ع درپوش د پس مرق ا او را حالج االسرار گفتن ر ت

ا                      بسيار خرقه پوش با او بودند چون به مکه رسيد يعقوب نهرجوری به سحرش منسوب کرد پس از آنج

ه هندوستان                به بالد شرک می   : باز به بصره آمد باز باهواز آمد پس گفت         ه خدای خوانم ب ق ب ا خل روم ت

شان را ت                       د و اي ه خدای خوان ق را ب اد و خل ه چين افت صانيف ساخت  رفت پس به ماوراءالنهر آمد پس ب

والمهر و                   د ابوالمغيث نوشتندی و اهل خراسان اب چون بازآمد از اقصاء عالم بدو نامه نوشتندی اهل هن

ر          اهل فارس ابوعبداهللا و اهل خوزستان حالج االسرار اهل بغداد مصطلم می              د و در بصره مخب خواندن

ال در حرم م رد و دو س ه ک د از آن عزم مک سيار گشت بع ل دروی ب د پس اقاوي د چون بازآم جاور ش
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ی می               ه معن ق را ب ه خل دل گشت ک ر آن      احوالش متغير شد و آن حال برنگی ديگر مب ه کس ب د ک خوان

ه از              وقوف نمی  يافت تا چنين نقل کنند که او را از پنجاه شهر بيرون کردند و روزگاری گذشت بروی ک

ه                  آن عجب  ه از            تر نبود و او را حالج از آن گفتند که يک بار بانبار پنب رد در حال دان گذشت اشارتی ک

  . پنبه بيرون آمد و خلق متحير شدند

ه  ن درجه ک د در اي از کردی و برخود الزم داشتی گفتن بانروزی چهارصد رکعت نم ه در ش ست ک نقل

انی صفت              : توئی چندين رنج چراست گفت     ه دوستان ف ج ک ه رن د   نه راحت درحال دوستان اثر کند و ن ان

  . کند ونه راحتونه رنج در ايشان اثر 

ام اما از هر مذهبی آنچه دشوارتر است     که تاکنون هيچ مذهب نگرفته: نقلست که در پنجاه سالگی گفت   

  . ام ام وهرنمازی غسلی کرده ام نماز کرده ام وامروز که پنجاه ساله بر نفس اختيار کرده

ه رياضت می          رون نکر                 نقلست که در ابتدا ک ه بيست سال بي ستم      کشيدی دلقی داشت ک ود روزی ب ده ب

  . ازوی بيرون کردند گزندۀ بسيار دروی افتاده بود يکی از آن وزن کردند نيمدانک بود

رد حالج گفت      نقلست که يکی به نزديک او آمد عقربی ديد که گرد او می             دست از  : گشت قصد کشتن ک

  . گردد وی بدار که دوازده سالست که تا اونديم ماست و گرد ما می

ا چهارصد       : گفت  د سمرقندی عزم کعبه کرد در راه مجلس می          گويند رشيد خر   ه حالج ب رد ک روايت ک

ان می        د   صوفی روی به باديه نهاد چون روزی چند برآمد چيزی نيافتند حسين را گفتند ما را سر بري باي

ا چهارصد سر     کرد وسری بريان کرده با دو قرص به يکی می             بنشينيد پس دست از پس می     : گفت داد ت

شانيد رطب از       : بايد برخاست و گفت       شتصد قرص بداد بعد از آن گفتند ما را رطب می          بريان ه  را بيف م

  . باريد تا سير بخوردند پس در راه هرجا که پشت بخاربنی باز نهادی رطب بارآوردی وی می

ر می                  ا را انجي د م ه او را گفتن ۀ در بادي يش                 نقلست که طايف ازه پ ر ت واکرد و طبقی انجي د دست در ه باي

اب                                وا در ب ن حل د اي اد گفتن شان بنه يش اي رم پ ه شکر گ وا ب ايشان بنهاد و يکبار حلوا خواستند طبقی حل

  . ما را بغداد و باديه يکی است: الطاق بغداد باشد گفت

ه                                ر کعب رم براب اب گ ه و يک سال در آفت ا کعب د ت ا او بودن نقلست که يکبار در باديه چهار هزار آدمی ب

ا روغ      سنگ می          بايستاد برهنه ت ر آن د و هر                  ن از اعضاء او ب ا نجني شد و او از آنج رفت پوست او بازب

ادی و                       اقی برسرکوزۀ آب نه روز قرصی و کوزۀ آب پيش او آوردندی او بدان کنارها افطار کردی و ب

ت ات گف ود پس در عرف رده ب يانه ک زار او آش ژدم در اي ه ک د ک ه : گوين د ک رين و چون دي ل المتحي يادلي

زد و گفت        دند اونيز سر بر تل ريگ نهاد و نظاره می       هرکس دعا کر   سی ب شتند نف ه بازگ رد چون هم : ک

دار  ه پن ل مهالن و از هم ه تهلي سيحان و از هم سبيح م ه ت ويم از هم م پاکت گ زا پاکت دان اها عزي پادش
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ه شکر                   صاحب پنداران الهی تو می     و بجای من شکر کن خود را ک دانی که عاجزم ازمواضع شکر ت

  . سآنست و ب

اری گفت     : نقلست که يک روز در باديه ابراهيم خواص را گفت          ام توکل توکل درست         : در چه ک در مق

نم گفت   می  ی اصل توکل در         : ک انی خواهی شد يعن د ف ارت شکم کردی کی درتوحي ه عمر در عم هم

  . ناخوردن و تو در همه عمر در توکل در شکم کردن خواهی بودن فنا در توحيد کی خواهد بود

ا صفت                     : سيدند که عارف را وقت باشد گفت      و پر  ه ب نه از بهر آنکه وقت صفت صاحب است و هر ک

خويش آرام گيرد عارف نبود معنيش آنست که لی مع اهللا وقت پرسيدند که طريق به خدای چگونه است            

  . دو قدم است و رسيدی يک قدم از دنيا برگير و يک قدم از عقبی اينک رسيدی به مولی: گفت

  . فقر آن است که مستغنی است از ماسوی اهللا و ناظر است باهللا:  از فقر گفتپرسيدند

  . معرفت عبارتست از ديدن اشياء و هالک همه در معنی: و گفت

د                     : وگفت چون بنده به مقام معرفت رسد غيب بر او وحی فرستد و سر او گنگ گرداند تا هيچ خاطر نياي

  . او را مکر خاطر حق

  . بود که جفاء خلق در تو اثر نکند پس از آنکه حق را شناخته باشیخلق عظيم آن : و گفت

  . توکل آن بود که در شهر کسی را داند اوليتر بخوردن ازخود نخورد: وگفت

  . اخالص تصفيۀ عمل است از شوايب کدورت: و گفت

  . زبان گويا هالک دلهاء خموش است: و گفت

ال در شرک          : وگفت ستغنی است         گفتگوی در علل بسته است و افع ه و م ن جمل  و حق خالی است از اي

  . قال اهللا تعالی و ما يؤمن اکثرهم باهللا اال وهم مشرکون

د و آنچه          : و گفت  بصاير بينندگان ومعارف عارفان ونور علماء ربانی و طريق سابقان ناجی و ازل و اب

  . ع و هو شهيددر ميان است از حدوث است اما اين آنچه دانند لمن کان له قلب او القی السم

ام او چون ذره                    : وگفت الم درک در عالم رضا اژدهايی است که آنرا يقين خوانند که اعمال مژده هزار ع

  . است در بيابانی

  . ما همه سال در طلب بالی او باشيم چون سلطانی که دايم در طلب واليت باشد:و گفت 

  . خاطر حق آن است که هيچ چيزمعارضه نتواند کرد آنرا: و گفت

  . مريد در سايۀ توبه خود است و مراد در سايۀ عصمت: و گفت

اد                     : و گفت  ر اجته مريد آنست که سبقت دارد اجتهاد او بر مکشوفات او و مراد آنست که مکشوفات او ب

  . سابق است
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  . وقت مرد صدف درياء سينۀ مرد است فردا اين صدفها در صعيد قيامت بر زمين زنند: و گفت

  . تن زهد نفس است و آخرت بگذاشتن زهد دل و ترک خود گفتن زهد جاندنيا بگذاش: و گفت

ا        : نقلست که پرسيدند از صبر گفت      ه ب ن هم آنست که دست و پای برند و از دار آويزند و عجب آنکه اي

  . او کردند

رده               : نقلست که شبلی را روزی گفت      ا قصدی عظيم ک ه م ه ک اری         يا ابابکر دستی بر ن شتۀ ک م و سرگ اي

ر شدند منکر بی                     شده و    ار او متحي اس و   چنين کاری که خود را کشتن در پيش داريم چون خلق در ک قي

انيدند و                           ه رس د و سخن او بخليف ان دراز کردن د زب مقربی شمار پديد آمدند و کارهای عجايب از او ديدن

د بگوی هوالحق گفت        : گفت  جمله بر قتل او اتفاق کردند از آنکه می         ه     : اناالحق گفتن ی هم اوست شما    بل

ن                              می د اي د را گفتن م نگردد جني شود و ک م ن گوئيد که گم شده است بلکه حسين گم شده است بحر محيط گ

اعتی از                 : گويد تأويلی دارد گفت     سخن که منصور می    ل است پس جم ه روز تأوي ه ن بگذاريد تا بکشند ک

سی           ن عي ی اب د عل اه کردن صم تب يش معت د و سخن او را پ ود    اهل علم بروی خروج کردن ر ب ه وزي  را ک

ق  ا خل د يکسال ام دان بردن ه زن د، او را ب دان برن ه زن ا او را ب ود ت ه بفرم د خليف ر گردانيدن روی متغي ب

ار     رفتند و مسايل می     می پرسيدند بعد از آن خلق را از آمدن منع کردند مدت پنج ماه کس نرفت مگر يکب

تاد      اکس فرس ن عط ار اب ف و يکب داهللا خفي ار عب ا و يکب ن عط ی    اب ه گفت خنی ک ن س يخ از اي ه ای ش ک

شنيد بگريست            : کسی که گفت  : عذرخواه تا خالص يابی حالج گفت      ن ب ا چون اي ن عط گو عذر خواه اب

  . ما خود چند يک حسين منصوريم: وگفت

دان بگشتند کس را     ۀ زن د جمل دان نديدن د او را در زن د بيامدن ه او را حبس کردن ه شب اول ک ست ک نقل

دان                    نديدند شب دوم نه ا     و را ديدند و نه زندان هر چند زندان را طلب کردند نديدند شب سوم او رادر زن

ن چه                          ديت اي د آم ون هر دو پدي ا بوديت اکن و کج دان و ت ودی و شب دوم زن ا ب ديدند گفتند شب اول کج

شب اول من به حضرت بودم از آن نبودم و شب دوم حضرت اينجا بود از آن هر دو                    : واقعه است گفت  

  . وديم شب سوم بازفرستادند مرا برای حفظ شريعت بيائيد و کار خود کنيدغايب ب

را     گوئی که من حق   نقلست که در شبانروزی در زندان هزار رکعت نماز کردی گفتند می   از ک ن نم ام اي

  . ما دانيم قدر ما: کنی گفت می

الص دهم گفتند چرا ای زندانيان شما را خ   : نقلست که در زندان سيصد کس بودند چون شب درآمد گفت          

دها            ما در بند خداونديم و پاس سالمت می       : دهی گفت   خود را نمی   ه بن داريم اگر خواهيم بيک اشارت هم

دان                  ه در زن بگشائيم پس بانگشت اشاره کرد همه بندها از هم فرو ريخت ايشان گفتند اکنون کجا رويم ک

ونمی  اکنون سر خوي: گفت. ها پديد آمد بسته است اشارتی کرد رخنه  د ت ا   : آئی گفت   ش گيريد گفتن ا را ب م
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د گفت           : توان گفت   او سری است که جز بر سردار نمی        ا رفتن دانيان کج د زن رديم   : ديگر روز گفتن آزاد ک

يد گفت                      : گفتند تو چرا نرفتی گفت     ه رس ه خليف ر ب ن خب رفتم اي ابی است ن د    : حق را با من عت ه خواه فتن

ن            ا از اي ه می                ساخت او را بکشيد يا چوب زنيد ت د بهر چوبی ک ردد سيصد چوب بزدن د    سخن برگ زدن

اد من در آن چوب                         آوازی فصيح می   ه اعتق د ک دالجليل صفار گوي آمد که التخف يا ابن منصور شيخ عب

ته است در شريعت                          زننده بيش از اعتقادمن در حق حسين منصور بود از آنکه تا آن مرد چه قوت داش

ان می   میشنيد ودست او ن   که چنان آواز صريح می     ا        لرزيد و همچن د ت ار حسين را ببردن زد پس ديگر ب

  . حق حق حق اناالحق: گفت آورد و می بردار کنند صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد می

ه عشق چيست گفت          يد ک ان ازو پرس ردا       : نقلست که درويشی در آن مي ردا بينی پس ف امروز بينی و ف

  . وختند و سوم روزش به باد بردادند يعنی عشق اينستبينی آن روزش بکشتند و ديگر روزش بس

را  : خادم او در آن حال وصيتی خواست گفت   نفس را به چيزی مشغول دار که کردنی بود و اگر نه او ت

ار اولياست پسرش گفت             ودن ک ا خود ب ن حال ب ه در اي ود ک را  : به چيزی مشغول دارد که ناکردنی ب م

ال                     چون جهانيان در اعم    : وصيتی کن گفت   دار اعم ه از م ه ذرۀ از آن ب زی کوش ک و درچي ند ت ال کوش

  . جن و انس بود وآن نيست االعلم حقيقت

رفت با سيزده بند گران گفتند اين خراميد         خراميد دست اندازان وعياروار می      رفت می   پس در راه که می    

  :گفت زد و می روم ونعره می زيرا که بنحرگاه می: چيست گفت

  شعر

سو   ر من ديمی غي ف   ن ن الحي یء م ی ش  ب ال

سيف   النطع و ال ا ب أس دع ا دارت الک  فلم

  

 سقانی مثل ما يشرب کفعل الضيف بالضيف        

صيف     ين بال ع التن راح م شرب ال ن ي ذا م  ک

  

د         : گفت  د چون دوری چن انی را ده انی مهم داد شرابی چنانکه مهم سوب نيست بحيف ب حريف من من

ه ب            ين باشد سزای کسی ک ه خورد چون       بگذشت شمشير ونطع خواست چن ا در تموز خمر کهن ا اژده

ردان   : بزيردارش بردند به باب الطاق قبله برزد و پای بر نردبان نهاد گفتند حال چيست گفت              راج م مع

رد                      سردار است پس ميزری در ميان داشت و طيلسانی بر دوش دست برآورد و روی به قبلۀ مناجات ک

دانيم و             آنچه اوداند کس نداند پس بر سر دار شد جم         : و گفت  ه مري ا ک وئی در م د چه گ اعت مريدان گفتن

ايشان را دو ثواب است و شما را يکی از آنکه شما را             : اينها که منکرند و ترا به سنگ خواهند زد گفت         

جنبند و توحيد در شرع اصل      بمن حسن ظنی بيش نيست و ايشان از قوت توحيد به صالبت شريعت می             

  . بود و حسن ظن فرع
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ين فرونگرد پس شبلی               : نی بزنی نگريسته بود خادم را گفت      نقلست که درجوا   ان برنکرد چن ه چن هر ک

المين و گفت     ا حالج گفت     : در مقابلۀ او بايستاد و آواز داد که الم ننهک عن الع ا التصوف ي رين  : م کمت

دام است گفت      : بينی گفت   اينست که می   دان راه نيست پس هر کسی سنگی می                : بلندتر ک را ب د    ت انداختن

ی آه                         شبل ه سنگ هيچ آه نکردی از گل ن هم د ازي ی موافقت راگلی انداخت حسين منصور آهی کرد گفتن

ه او می       دانند معذوراند ازو سختم می      از آنکه آنها نمی   : کردن چه معنی است گفت     ه نمی     آيد ک د ک د   دان باي

ده چيست گفت               د خن از ک          : انداخت پس دستش جدا کردند خنده بزد گفتن سته ب ردن آسان   دست از آدمی ب

د     است مرد آنست که دست صفات که کاله همت ازتارک عرش در می       کشد قطع کند پس پاهايش ببريدن

د                 بدين پای سفر خاکی می    : تبسمی کرد گفت   الم بکن ون سفر هر دو ع م اکن ه ه دمی ديگر دارم ک کردم ق

دوساعد و روی خون   اگر توانيد آن قدم را ببريد پس دو دست بريده خون آلوده در روی در ماليد تا هر   

خون بسيار از من برفت ودانم که رويم زرد شده باشد شما پنداريد : آلوده کرد گفتند اين چرا کردی گفت      

ردان                       ۀ م ه گلگون ا در چشم شما سرخ روی باشم ک دم ت که زردی من ازترس است خون در روی مالي

ود                   اری چرا آل سازم    وضو می   : ی گفت  خون ايشان است گفتند اگر روی را بخون سرخ کردی ساعد ب

رکعتان فی العشق اليصح وضوء هما اال بالدم در عشق دو رکت است وضوء آن                : گفتند چه وضو گفت   

د بعضی می  ق برآم امتی از خل د قي ه خون پس چشمهايش برکندن د اال ب ستند و بعضی  درست نياي گري

د گفت            سنگ می  انش ببرن ه زب ه سخن         : انداختند پس خواستند ک د ک دان صبر کني ی بگويم روی سوی      چن

ر من می           : آسمان کردو گفت   شان              الهی بدين رنج که برای تو ب ن دولت د محرومشان مگردان و از اي برن

نصيب مکن الحمدهللا که دست و پای من ببريدند در راه تو و اگر سر از تن بازکنند در مشاهدۀ جالل               بی

د عج       تو بر سر دار می     دن وسنگ روان کردن وزۀ در دست می    کنند پس گوش و بينی بري ا ک د   وزۀ ب آم

ار آخر سخن             : چون حسين را ديدگفت    ا سخن خدای چه ک ا را ب ن حالجک رعن ا اي زنيد ومحکم زنيد ت

ت  ه گف ود ک ن ب سين اي ون    : ح ذين اليؤمن ا ال ستعجل به د ي ت برخوان ن آي د و اي راد الواح د اف حب الواح

ام       بهاوالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انهاالحق و اين آخر کال           از ش د و نم انش ببريدن ود پس زب م او ب

د و حسين              ان خروش کردن داد و مردم رد و جان ب بود که سرش ببريدند و در ميان سر بريدن تبسمی ک

ن              گوی قضا به پايان ميدان رضا برد و از يک يک اندام او آواز می               د اي االحق روز ديگر گفتن ه ان آمد ک

وة   ت حي ه درحال ود ک د ب يش از آن خواه ه ب االحق فتن ستر آواز ان سوختند از خاک ود پس اعضای او ب ب

ر      چکيد اهللا پديد می آمد چنانکه در وقت کشتن هر قطره خون او که می  می د ب ه انداختن د بدجل آمد درماندن

يم           . گفت  سر آب همان اناالحق می     داد را از آب ب د بغ ه اندازن پس حسين گفته بود چون خاکستر مادر دجل

ۀ                    بود که غرق شود خرقۀ م      د خرق ان دي ن پيش آب باز بريد و اگر نه دمار از بغداد برآرد خادم چون چن
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شيخ را بر لب دجله آورد تا آب برقرار خود رفت و خاکستر خاموش شد پس خاکستر او را جمع کردند                    

ه          : و دفن کردند و کس را از اهل طريقت اين فتوح نبود بزرگی گفت              د ک ی بنگري که ای اهل طريق معن

  . صور چه کردند تا با مدعيان چه خواهند کردنبا حسين من

سته می                           ر ب رداء قيامت در عرصات منصور حالج را بزنجي ه ف ه است ک د اگر      عباسۀ طوسی گفت آرن

  . گشاده بود جملۀ قيامت بهم برزند

اه                 آن شب تا روز زير آندار بودم ونماز می        : بزرگی گفت  ه اطلعن اتفی آواز داد ک ردم چون روز شد ه ک

م برسری از                         علی سرمن  ی او را اطالع دادي شی سرالملوک يعن شی سرنافهذا جزاء من يف  اسرارنا فاف

  . اسرار خود پس کسی که سرملوک فاش کند سزای او اينست

تم الهی        : نقلست که شبلی گفت    ردم وگف آن شب بسر گور او شدم و تا بامداد ناز کردم سحرگاه مناجات ک

ه               اين بندۀ تو بود مؤمن و عارف و موحد ا          ين بال با او چرا کردی خواب بر من غلبه کرد بخواب ديدم ک

  . قيامت است و از حق فرمان آمدی که اين از آن کردم که سرما با غير گفت

رد گفت                      : نقلست که شبلی گفت    وم چه ک ن ق ا اي الی ب تم خدای تع دم گف ر هر دو     : منصور را بخواب دي ب

را بدانست                   رد م ر من شفقت ک را ندانست از بهر حق          گروه رحمت کرد آنکه ب رد م و آنکه عداوت ک

ستاد                          ه در قيامت اي د ک د و يکی ديگر بخواب دي عداوت کرد بايشان رحمت کرد که هر دو معذور بودن

  . دهد اين جام بدست سر بريدگان می: اين چيست گفت: جامی در دست و سر بر تن نه گفت

و                 يکی ان : نقلست که چون او بردار کردند ابليس بيامد و گفت          ه از آن ت و گفتی و يکی من چونست ک ا ت

ت  ت حالج گف ن لعن ار آورد و از آن م را   : رحمت ب ردم م ود دور ک ن از خ ردی و م ود ب در خ ا ب توان

رحمت آمد و ترا نه چنانکه ديدی وشنيدی تا بدانی که منی کردن نه نيکوست و منی از خود دور کردن                      

   علی محمد واله اجمعين به غايت نيکوست والحمدهللا رب العالمين و الصلوة

  تم الکتاب بعون الملک الوهاب

  . آمرزيده باد که چون بخواند کاتب وناشر را بفاتحه ياد کند
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  ذکر متأخران از مشايخ کبار رحمته اهللا عليهم اجمعين

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ذکر ابراهيم خواص رحمةاهللا عليه

رم حکم ازل آن صديق توکل                آن سالک باديۀ تجريد آن نقطۀ دايرۀ توحيد آ         ن محتشم علم و عمل آن محت

وار عصر و                      اء وبزرگ دۀ اولي و اخالص قطب وقت ابراهيم خواص رحمةاهللا عليه يگانه عهد بود و گزي

يس                 ود و او را رئ دوح ب ا مم ه زبانه ه هم در طريقت قدمی عظيم داشت و در حقيقت دمی شگرفت و ب

ائ        المتوکلين گفته  سياری            اند و قدم در توکل بج د و ب ۀ قطع کردي وی سيبی او بادي ه ب ه ب ود ک انيده ب ی رس

ايق و او را        امالت و حق صنيف در مع احب ت ود و ص وری ب د ون ران جني ود و از اق ه ب شايخ را يافت م

ا                   خواص از آن گفتند که زنبيل بافتی و باديه بر توکل قطع کردی و او را گفتند از عجايب اسفار خود م

تم در آن ساعت                    بعجي: را چيزی بگوی گفت    تر بود که وقتی خضر ازمن صحبت خواست من نخواس

که بدون حق کسی را در دل حظ ومقدار باشد در توکل يگانه بود و باريک فراگرفتی و با اينهمه هرگز                     

د چرا داری گفت          ودی گفتن دار در     : سوزن وريسمان ورکوه و مقراض از وی غايب نب ن مق ه اي را ک زي

  . توکل زيان نکند

تم ای                       : ت که گفت  نقلس ه گف ات وجد سوری در وی سر برهن در باديه همی شدم کنيزکی را ديدم در غلب

ت  وش گف ر بپ زک س ود    : کني ا خ د ام شم نپوش ق چ قم و عاش ن عاش تم م ه دار گف شمم نگ واص چ ای خ

من مستم مست سر نپوشد گفتم از کدام شراب خانه مست شدی              : اختيار چشم بر تو افتاد کنيزک گفت        بی

ت ی: گف ار دورم م واص زنه ن   ای خ صاحبت م زک م تم ای کني ر اهللا گف دارين غي ی ال ل ف داری ه

  . ای خواص خام طمعی مکن که از آن نيم که مرد جويم: خواهی گفت می

را                 : نقلست که پرسيدند از حقيقت ايمان گفت       ود م ارت ب ويم عب اکنون اين جواب ندارم از آنکه هرچه گ

 من قصد مکه دارم و تو نيز برين عزی در اين راه با من صحبت دار               بايد که به معاملت جواب گويا ما      

چنان کردم چون به باديه فرو رفتيم هر روز دو قرص و دو شربت : تا جواب مسئله خود بيابی مردگفت

آب پديد آمدی يکی به من دادی و يکی خود را نگه داشتی تا روزی در ميان باديه پيری بما رسيد چون                       

ر برنشست و بازگشت                       خواص را بديد از    د پي انی سخن گفتن يدند و زم  اسب فرو آمد ويکديگر را بپرس

سالم از من    : جواب سئوال تو گفتم چگونه گفت: گفتم ای شيخ اين پير که بود گفت      ه ال آن خضر بود علي

  . صحبت خواست من اجابت نکردم ترسيدم که توکل برخيزد و اعتمادم بردون حق پديد آيد

ان                      نقلست که گفت وقت    د چون او را چن ی خضر را ديدم عليه السالم در باديه بصورت مرغی همی پري
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اگردر من نگرستی بر تو : ديدم سر در پيش انداختم تا توکلم باطل نشود او در حال نزديک من آمد گفت             

  . ومن بر او سالم نکردم که تا نپايد که توکلم خلل گيرد فرو نيامد می

رروی من همی            وقتی در سفری بودم تشن    : و گفت  ه آب ب ه شدم چنانکه از تشنگی بيفتادم يکی را ديدم ک

شين و من          : زد چشم بازکردم مردی را ديدم نيکو روی بر اسبی خنک مرا آب داد و گفت                در پس من ن

فرو آی و پيغامبر را   : بينی گفتم مدينه گفت     چه می : به حجاز بودم چون اندکی از روز بگذشت مرا گفت         

  .  سالم کنعليه السالم از من

اد حکم حق                  ه من نه گفتدر باديه يک روز به درختی رسيدم که آن جا آب بود شيری ديدم عظيم روی ب

ستم دست او     لنگيد بيامد و در پيش من بخفت و می   را گردن نهادم چون نزديک من رسيد می        د بنگري نالي

ود و          آماس گرفته بود و خوره کرده چوبی برگرفتن و دست او بشکافتم تا تهی شد                 ده ب رد آم از آن چه گ

رد                    شان در گ د و بچه خود را همی آورد و اي خرقه بروی بستم و برخاست و برفت و ساعتی بودمی آم

  . جنبانيدند و گردۀ آوردند و در پيش من نهادند من همی گشتند و دنبال می

ان می دی در بياب ا مري ی ب ه وقت ست ک د را رنگ از ر نقل دن شير بخاست مري شد رفت آواز غري وی ب

تاد شير                       از اس د و در نم ان ساکن سجاده بيفکن د خواص همچن ا شد و همی لرزي درختی بجست وبرآنج

کرد و خواص بکار مشغول پس          فرارسيد دانست که توقيع خاص دارد چشم درو نهاد تا روز نظاره می            

د گفت                اد درگرفت مري ز شير  خواجه عجب کاريست دوش ا    : چنان از آنجا برفت پشۀ او را بگزيد فري

د و امروز بخودم           : کنی گفت   ترسيدی امروز از پشۀ فريادمی      نمی وده بودن را از من رب ه دوش م زيرا ک

  . اند  باز داده

اد و  : حامداسود گفت وه بنه د رک سيار بودن اران ب ا م ه آنج يدم ک ائی رس ه ج ودم ب فر ب ا خواص در س ب

ت د شيخ را آواز دادم و گف رون آمدن اران ب د م رد بنشست چون شب ردآم ان ک اد کن همچن م خدای را ي

رو طای              اری ب ردم م اه ک ماران همه بازگشتند برين حال همانجا شب بگذاشتم چون روز روشن شد نگ

ستی گفت                   ا شيخ توندان تم ي اد گف رو افت ود ف را شبی از دوش خوش         : شيخ حلقه کرده ب وده      هرگز م ر نب ت

  . است

دست ازو بدار که همه : تا او را بکشم گفترفت خواستم  کژدمی ديدم بردامن خواص همی: و يکی گفت

ه گفت                سی         : چيزی را بما حاجت بود و ما را بهيچ حاجت نيست نقلست ک ردم ب م ک ۀ راه گ وقتی در بادي

راه می              بانه روز ب د ش شتم و روی                 برفتم و راه نيافتم همچنان چن اد گ نيدم ش اآخر آواز خروسی ش تم ت رف

و     بدانجانب نهادم آنجا شخصی ديدم بدويد مر     ر ت ه ب ا قفايی بزد چنانکه رنجور شدم گفتم خداوندا کسی ک

توکل کند باوی اين کنند آوازی شنودم که تا توکل بر ما داشتی عزيز بودی اکنون توکل بر آواز خروس 
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ن رنجور               ه خواص از اي تم آوازی شنودم ک ان رنجور همی رف کردی اکنون آن قفا بدان خوردی همچن

ائی   : آن قفا زننده را ديدم در پيش من انداخته و گفت      شدی اينک ببين بنگرستم سر       ام برن وقتی در راه ش

و  : صحبت خواهی گفتم مرا گرسنگی باشد گفت: ديدم نيکو روی و پاکيزه لباس مرا گفت     بگرسنگی با ت

اعتقاد من آن است که آنچه واسطه در  : باشم پس چهار روز با هم بوديم فتوحی پديد آمد گفتم فراتر گفت            

د بصير است از توکل              : باشد نخورم گفتم يا غالم باريک آوردی گفت       ميان   يا ابراهيم ديوانگی مکن ناق

د حيلتی نجو، جز                      : بدست تو هيچ نيست پس گفت      د آي و پدي ر ت د ب کمترين توکل آنست که چون وارد فاق

  . بدانکه کفايت تو بدوست

د از          زاد و را    وقتی نذر کردم که باديه را بگذارم بی       : نقلست که گفت   حله چون به باديه درآمدم جوانی بع

ردم جوان                           اه ک ازدادم نگ تادم وجواب ب من همی آمد و مرا بانگ همی کرد که السالم عليک يا شيخ باس

ه من می                     : ترسا بود گفت   ا ک تم آن ج و صحبت دارم گف ا ت ا ب ن          دستوری هست ت را راه نيست دري روم ت

د   : اشد يک هفته همچنين برفتيم روز هشتم گفت       آخر بيابم و تبرکی ب    : صحبت چه فايده يا بی گفت      يا زاه

را در                  حنيفی گستاخی کن با خداوند خويش که گرسنه        ه م سالم ک ه ال د علي ام و چيزی بخواه خواص محم

ان و رطب و        اهی بري ان و م پيش بيگانه خجل نگردانی و از غيب چيزی آوری در حال طبقی ديدم پرن

تم ای            کوزه آب پديد آمد هر دو بنشستيم و ب          دو گف رفتيم روز هشتم ب رديم چون هفت روز ديگر ب کار ب

د                         د دو خوان پدي راهب تو هم قدرت خويش بنمای که گرسنه گشتم جوان تکيه بر عصا زد و لب بجنباني

را گفت                        ر شدم م وزۀ آب من متحي اهی و رطب ودو ک وا و م د بخور من از        : آمد پرآراسته بحل ای زاه

دهی گفت                  بخور تا : خوردم گفت   خجالت نمی  شارتم ن ا ب تم نخورم ت م گف شارت ده را ب شارت نخست   :  ت ب

د و گفت      آنست که زنار می   ار ببري رم پس زن دًا رسول اهللا ديگر       : ب ه االاهللا و اشهد ان محم اشهدان الال

ام                        ن وی حق است طع بشارت آنست که گفتم الهی بحق اين پير که او را به نزديک تو قدری هست ودي

ا مکه او                       فرستی تا من در وی خ      رفتيم ت ان بخورديم و ب ود چون ن و ب ه برکت ت ز ب ن ني جل نگردم و اي

  . همانجا مجاور بنشست تا اجلش نزديک آمد

ود                            يم چون روز هشتم ب ومريدی نقل کرد که با خواص در باديه بودم هفت روز بر يک حال همی رفت

را گفت         تم آب گفت             : ضعيف شديم شيخ م ام گف ا طع دام دوستر داری آب ي اينک از پس پشت است     : ک

د                      ا نيام ردم و او همی نگريست وآنج ارت ک ازه و بخوردم وطه بخور بازنگرستم آبی ديدم چون شير ت

  . دست بدار که آن آب از آن نيست که توان داشت: چون فارغ شدم خواستم که پارۀ بردارم مرا گفت

د و سالم کردو                : و گفت  راز آم يم         :  گفت  وقتی در باديه راه گم کردم شخصی ديدم ف رده گفت م ک و راه گ ت

راه بتو نمايم و گاهی چند برفت از پيش و از چشم ناپديد شد بنگرستم بر شاه راه بودم پس از    : بلی گفت 
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  . ام نبود آن ديگر راه گم نکردم در سفر و گرسنگی و تشنگی

واز داد که وقتی در سفر بودم بويرانی درشدم شب بود شيری عظيم ديدم بترسيدم سخت هاتفی آ: و گفت

  . دارند مترس که هفتادهزار فرشته باتست ترا نگه می

ا می    من پری : وقتی در راه مکه شخصی ديدم عظيم منکر گفتم تو کيستی گفت           : و گفت  شوی   ام گفتم کج

تم توکل                : زاد و راحله گفت     به مکه گفتم بی   : گفت از ما نيز کس بود که بر توکل برود چنانکه از شما گف

  . دای تعالی فراستدناز خ: چيست گفت

شی گفت تم گفت: و دروي ان: ازخواص صحبت خواس ا و فرم د از م ری باي ه  امي و چ ون ت رداری اکن ب

اکنون تو از فرمان من قدم برون منه گفتم روا باشد           : خواهی امير تو باشی يا من گفتم امير تو باش گفت          

شيد         : چون به منزل رسيديم گفت     ود آب برک ا         بنشين بنشستم هوای سرد ب رد ت اورد وآتش برک زم بي  و هي

ان دار چون شب                         را گفتی شرط فرم ايم م ام نم ا قي گرم شديم و در راه هرگاه که من قصد آن کردمی ت

ه                            ود مرقع ستاده ب ر سر من اي داد ب ا بام رد ت درآمد باران عظيم باريدن گرفت شيخ مرقعۀ خود بيرون ک

ستم گفت      نمی  بردو دست خود انداخته و من خجل بودم وبه حکم شرط هيچ               تم        : توان داد شد گف چون بام

تم از                        : امروز امير من باشم گفت     ر دست گرفت گف ان خدمت ب يدم او هم زل رس ه من صواب آيد چون ب

م                 : فرمان امير بيرون مرو گفت     ائی ه ر خود را خدمت فرم ه امي از فرمان امير بيرون رفتن آن باشد ک

بر تو  : شرم ازو بگريختم تا بمنی بمن رسيد گفت       بدين صفت با من صحبت داشت تا به مکه من آنجا از             

  . باد ای پسر که با دوستان صحبت چنان داری که من داشتم

ا صبر می                روزی به نواحی شام می    : و گفت  رد ام را آرزو ک ردم و نخوردم      گذشتم درختان نار ديدم م ک

ای     شته    که انارش ترش بود و من شيرين خواستم پس بوادی رسيدم يکی را ديدم دست و پ ه ضعيف گ  ن

د از بيچارگی    و کرم درافتاده و زنبوران بر گرد او جمع آمده و او را می            گزيدند و مرا بر وی شفقت آم

ن بال برهی گفت                   : او چون بدو رسيدم گفت     ا مگر از اي نم ت ا ک ه دع تم چرا گفت       : خواهی ک ه گف الن : ن

ار   : ختياره  يعنیالعافيه اختياری و البالء اختياره و انا الاختار اختياری علی ا   اختيار من است و بالاختي

ازدارم گفت             و ب وران را از ت ن زنب اری اي ای : دوست من اختيار خويش بر اختيار او اختيار نکنم گفتم ب

را               خواص آرزوی نار شيرين از خود دور دار مرا چه رنجه می            ه سالمت خواه م داری و خود را دل ب

يده              :  من خواصم گفت   خواهی گفتم بچه شناختی که      تن درست چه می    ر وی پوش د هيچ ب ه او را دان هر ک

خورند خوش  گزند و کرمانم می  تا اين زنبورانم می   : نماند گفتم حال تو با اين زنبوران چگونه است گفت         

  . است

دۀ گفت            : آئی گفت   وقتی در باديه يکی را ديدم گفتم از کجا می         : وگفت ار آم تم بچه ک الد ساغون گف : از ب
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آنکه  : ام تا به آب زمزم بشويم گفتم چه عزم داری گفت              گردم دستم آلوده شده است آمده       لقمۀ در دهن می   

  . شب را بازگردم و جامۀ خواب ما در راست کنم

تم ای             : و گفت  وقتی شنودم که در روم راهبی هفتاد سال است تا در ديريست به حکم رهبانيت نشسته گف

ردم چون ن                 از کردو گفت            عجب شرط رهبانيت چهل سالست قصد او ک يدم دريچه ب ا  : زديک او رس ي

ق می               ابراهيم بچه آمدۀ که اينجا من ننشسته       ه در خل ا         ام برهبانی که من سگی دارم ک ون در اينج د اکن افت

و پنداشته     کنم و شر از خلق باز می   بانی می   ام و سگ    نشسته ه ت م ک ن سخن     دارم واال من نه آن ای چون اي

ه در ع   ادری ک تم الهی ق شنيدم گف را گفت  ب ق صواب دهی م دۀ را طري د : ين ضاللت بن راهيم چن ای اب

صد     وا سي ن ه ر روز اي ه ه اش ک ود ب بان خ افتی پاس ون ي ب و چ ود را طل رو و خ ی ب ان را طلب مردم

  . وشصت گونه لباس الهيت درپوشد و بنده را به ضاللت دعوت کند

رد طه   نقلست که ممشاد شبی برخاست نه بوقت و باز بخفت خوابش نمی         از    ب رد و دو رکعت نم ارت ک

را چه می       : برد گفت   کرد و بخفت هم خوابش نمی      رون رو و           يا رب م ز و بي ه برخي د ک دلش درآم شود ب

ا رفتی                      برفی عظيم بود در ميان برف می       ه کردی آنج ه توب رفت تا از شهر بيرون شد تلی بود که هر ک

اه پو                   ی کوت ل نشسته پيراهن ر آن ت رد او می         بر آن تل شد ابراهيم را ديد ب يده و برف گرداگ داخت و     ش گ

رد از حرارت دست او و                   : شد پس گفت    خشک می  ای مشماد دست به من ده دست بدودادم دستم عرق ک

  . بيتی تازی بر خواند

را گفت     : ابوالحسن علوی مريد خواص بود گفت       ا من مساعدت می             : شبی م کنی    بجائی خواهم رفت ب

شتم     گفتم تا به خانه شوم ونعلين در پاء کنم         ارۀ بخوردم و بازگ د پ  چون به خانه شدم خايگينه ساخته بودن

تا بدو رسيدم آبی پيش آمد پای بر آب نهاد و برفت من نيز پای فرو نهادم به آب فرو رفتم شيخ روی از          

ن دو عجب            : پس کرد گفت   ا سر من                تو خايگينه بر پای بستۀ گفتم ندانم کدام ازي تن ي ر روی آب رف ر ب ت

  . بدانستن

د و گفت    : ست که گفت نقل يش من آم راخ شکم   : وقتی در باديه بودم به غايت گرسنه شدم اعرابيی پ ای ف

ردۀ        تو نمی : ام گفت   کنی گفتم آخر چندين روزست که هيچ نخورده         اين چيست که تو می     دانی که دعوی پ

  . مدعيان بدرد ترا با توکل چه کار

م: و گفت ودم در دل نه ب يدم و گرس ار نزديک وی رس را يکب ارف شهر م م مع ا برس ه چون اينج د ک  آم

د پس در راه می ا آرن ين   طعامه ا چن تم ب د گف سيارم بزدن دان سبب ب ردم ب ساب ک دم احت دم منکری دي ش

را                         شهر برسم م ه چون ب جوعی اين ضرب درخور بود بسرم نداکردند که بيک تمنا که با خود کردی ک

ن بخوردی گف ا بخورم اي د ت ام آورن د و طع ه مراعات کنن د ک ردم آوازی آم و ک ر ت تم الهی من توکل ب
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  . سبحان آن خدائی که روی زمين از متوکالن پاک گردانيد انديشۀ طعام معارف ری و آنگاه توکل

د وآبی روان             تانی دي رون رفت خرماس ه صحرائی بي ر شد ب نقلست که وقتی خواص در کار خود متحي

کرد بعد ازين     آن آب ميانداخت چهار روز همين می      بافت و در      آنجا مقام کرد و از برگ خرما زنبيل می        

ا پيرزنی     اکنون بر اثر اين زنبيلها بروم تا خود چو بينم و حق را در اين چه تعبيه است می        : گفت تم ت رف

دارم روزی دو سه      : گريست گفتم چه بوده است گفت       را ديدم بر لب آب نشسته می       پنج يتيم دارم و هيچ ن

ان خرج کردمی امروز       برکنار اين آب بودم آب هر   ر يتيم  روز زنبيلی چند بياوردی آن بفروختمی و ب

ود خواص گفت     : آرد بدان سبب گريانم امروز چه خوريم خواص گفت    نمی ای بنم : خانه خود را بمن نم

  . ام آن چه توانم از اسباب تو راست دارم اکنون دل فارغ دار که تا زنده

ه                 کر  وقتی طلب معاش خود از حالل می      : و گفت  اتفی آواز داد ک اهی بگرفتم ه داختم م ا ان دم دام در دري

شان را          داری معاش ديگر نمی   ايشان را از ذکر ما بازمی      و اي ه ت د ک شته بودن ا برگ شان از ذکر م يابی اي

  . دام بينداختم ودست از کار نيز بداشتم: همی کشتی گفت

ه     مرا از خدای عمر ابدی می : نقلست که گفت   ا هم ا ت ق در نعمت بهشت مشغول شوند و      بايد در دني خل

  . کنم نمايم وحق را ياد می حق را فراموش کنند و من در بالء دنيا بحفظ آداب شريعت قيام می

  . هيچ چيز نبود که در چشم من صعب نمود االبا او راه گرفتم: و گفت

  . شود و گفتی دستی فارغ و دل ساکن و هر جا که خواهی می

اد        هر که حق را بشناس    : و گفت  الی و اعتم ا خداء تع رد ب ه آرام گي د بوفاء عهد الزم بود آن شناخت را ک

  . کند بروی

د و           : و گفت  نتها کن عالمی بسيار روايت نيست عالم آنست که متابعت علم کند وبدان کار کند و اقتدا به س

  . اگر چه علم او اندک بود

ا            : وگفت و برداشته            علم به جملگی در دوکلمه مجتمع است يکی آنکه خدای تع شۀ آن چه از دل ت لی اندي

  . بايد کرد و بر تو فريضه است آنرا ضايع نگردانی است در آن تکلف نکنی و ديگر آنچه ترا می

ا                       : وگفت هر که اشارت کند به خدای و سکونت گيرد با غير حق تعالی او را مبتال گرداند و اگر از آن ب

ا             الی رحمت از دل                  خدا گردد هر بال که دارد ازو دور کند و اگر ب م شود حق تع ر او سکونت اوداي  غي

کند و خلق را برو رحمت و شفقت نبود  خلق ببرد و لباس طمع درو بپوشد تا پيوسته خلق را مطالبت می

تا کارش به جائی رسد که حيوة او به سختی و ناکامی بود و مرگ او بدشواری و حيرت و رنج و بال و 

  . آخرت او پشيمانی و تأسف

هر که نه چنان بود که دنيا بر او بگيرند آخرت بر اوخندان بود و هر که ترک شهوت کند و آن              : و گفت 
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  . در دل خود عوض نيابد در آن ترک کاذب بوده باشد

  . هر که توکل درخويش درست آيد در غير نيز درست آيد: و گفت

  . توکل چيست ثبات در پيش محيی االموات: وگفت

  . احکام کتاب و سنتصبر ثبات است بر : و گفت

  . مراعات مراقبت آرد و مراقبت اخالص سرو عالنيه: و گفت

  . محبت محو ارادت است و احتراق جمله صفت بشريت وحاجات: و گفت

ام شب و                            : و گفت  اه کردن و شکم تهی داشتن و قي در او نگ داروء دل پنج چيز است قرآن خواندن و ان

  . ستنتضرع کردن به وقت سحرگاه و با نيکان نش

  . اين حديث در تضرع سحرگاه جويند اگر آنجا نيابند هيچ جاء ديگر نجويند که نيابند: و گفت

  . واشوقاه به کسی که مرا ديد و من او را نديدم: گفت زد و می نقلست که بر سينۀ خويش می

ادر خود خو        : خوری گفت   نقلست که از او پرسيدند که تو از کجا می          رد و از از آنجا که طفل در شکم م

  . آنجا که ماهی خورد در دريا و وحوش در صحرا قال اهللا تعالی و يرزقه من حيث اليحتسب

ه      : پرسيدند که متوکل را طمع بود گفت       را ک دارد زي ان ن يکن زي از آنجا که طبع است خاطرها درآيد و ل

  . او را قوت بود بربيفکندن طمع بنوميدی از آنچه در دست مردمان است

ود و بهر                        اند ک   و گفته  رده ب بانروز شصت بارغسل ک ه در آخر عمر مبطون گشت در جامع ری يک ش

ه هيچت                            يد ک ضا بيامدی يکی در آنحال از او پرس از بق باری که غسل کردی دو رکعت نماز کردمی ب

د                            : کند گفت   آرزو می  ه بردن ه خان داد او را ب رد و جان ب ان آب غسل ک پارۀ جگر بريان پس آخر در مي

شان              :  پارۀ نان ديد در زير بالين او گفت        بزرگی درآمد  ه ن از نکردمی ک اگر اين پارۀ نان نديدمی برو نم

ا                         تد ت آن بودی که هم در آن توکل نمرده است و از آنجاعبور نکرده است مرد بايد که بر هيچ صفت ناس

  . رونده باشد ونه در توکل مقام کند و نه در صفت دگر که ايستادن روی ندارد

ردم و     : خدای تعالی با تو چه کرد گفت   : خ او را به خواب ديد گفت      يکی از مشاي   سيار ک ادت ب اگرچه عب

واب می                  د   طريق توکل سپردم و چون ازدنيا برفتم با طهارت وضو رفتم بهر عبادت که کرده بودم ث دادن

ه               ا  اما به سبب طهارت مرا به منزلی فرو آوردند که ورای آن همه درجات بهشت بود پس ندا کردند ک ي

ن محل                         ان را دري ابراهيم اين زيادتی مکرمت که باتو کرديم از آن بود که پاک به حضرت ما آمدی پاک

  . و مرتبۀ عظيمست رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ممشاد دينوری رحمةاهللا عليه
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وری  آن ستوده رجال آن ربودۀ جالل آن صاحب دولت زمانه آن عالی همت يگانه آن مجرد شده از کينه                

 ممشاد دينوری پير عهد بود و يگانۀ روزگار و ستوده بهمه کمالی و برگزيده به همه خصالی          شيخ وقت 

در                       سافر ب و در رياضت و خدمت و مشاهدت و حرمت آيتی بود و پيوسته در خانقاه بسته داشتی چون م

ن خان                         سافری اي يم اگر مقيمی درآی و اگر م اه  خانقاه رسيدی او در پس درآمدی و گفتی مسافری يا مق ق

  . جای تو نيست که روزی چند بباشی و ما با تو خوی کنيم آنگاه بروی و ما را در فراق تو طاقت نبود

برو بکوی خدا شو تا بدعاء ممشادت        : دعائی در کار من کن گفت     : وقتی مردی به نزديک او آمد وگفت      

رد برفت      : يا شيخ گوی خدا کجا است گفت     : حاجت نبود مرد گفت    و نباشی م ه ت ا ک ق   آنج ان خل  و از مي

ه وقتی                       عزلت گرفت ودولت اورا دريافت وهم      ان شد ک ا چن ا حق آرام گرفت ت شين سعادت گشت و ب ن

د                       دی آم عظيم آمد بدينور رسيد خلق همه روی به صومعه ممشاد نهادند در آن ميان آن جوانمرد را ديدن

د        شاد او را  بدي ون مم ر آورد چ ده و آب او را م ر روی آب افکن جاده ب تو س ست   : گف ه حالت ن چ اي

ت وانمرد گف ی : ج ن دادی و م را اي ستغنی     م ر او م شاد و غي اء مم را از دع الی م ق تع ی اينک ح پرس

  . بينی گردانيده و بدينجا رسانيد که می

زاح نکردم                   : نقلست که گفت   شی م ا هيچ دروي چون دانستم که کارگاه درويشان همه حقيقت باشد ديگر ب

انم برفت               ايهاالشيخ می :  و گفت  که وقتی درويشی نزديک ما آمد      ر زب اه ب خواهم که مرا عصيدۀ کنی ناگ

  . تا در همان بمرد. گفت که ارادت و عصيده روی به باديه نهاد وهمين می

ن      : گفت   مرا وامی بود و من بدان مشغول دل بودم بخواب ديدم که کسی می               : نقلست که گفت   ل اي ا بخي ي

ا هيچ                    مقدار که فراستدی بر ماست تو خوش فرا          د از آن ب ا دادن بع و فراستدن و برم گير و مترس بر ت

  . قصاب و بقال شمارنکردم

اند بعضی را از خلق بت نفس اوست و  اصنام مختلف: و اورا کلماتی عالی است و سخن اوست که گفت

از و روزه         بعضی را فرزند او و بعض را مال او و بعض را زن او و بعض را حرمت او بعض را نم

ان هيچ                       و زکوة    ن بت راز اي ان و ف ن بت داز اي ستۀ بتی ان ق ب او و حال او و بت بسيارست هر يکی از خل

کس را نيست مگر آنرا که نبيند نفس خويش را حال ومحل و هيچ اعتمادش نبود بر افعال خويش شکر                      

ود و     ويش راضی نب دان از نفس خ ر و شر ب ود از خي اهر ش ه ازو ظ ه هرچ د ک ان باي ه چن د بلک نگوي

  . مت کنندۀ خويش بودمال

دن       ادب بجا آوردن مريد حرمت پيران بود و نگاهداشتن خدمت برادران و از سبب             : و گفت  رون آم ها بي

  . و آداب شرع بر خويشتن نگاهداشتن

ا چه     هرگز در نزديکی پيری نشدم اال ازحال خويش خالی شده و منتظر برکات او می            : و گفت  ودم ت ب
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  . درآيد

  . ری شود برای خطر خويش منقطع ماند از کرامت درنشست با اوهر که پيش پي: و گفت

ه گفت ساد دل : و سخن اوست ک ساد ف د و درصحبت اهل ف د آي در صحبت اهل صالح صالح دل پدي

ضا فراغت و نيکوترين حال                            ع اسباب بمسبوق ق ق موان ظاهر شود و گفت اسباب عالئق است و تعوي

  .  ديد خلق و اعتماد کرده بود در جمله کارها بر خدای تعالیمردان آنست که کسی افتاده بود از نفس او

  . اند از فضول دنيا فراغت دل در خالی بودنست از آنچه اهل دنيا دست درو زده: و گفت

ا هرگز بدرجه            : و گفت  ه احوال سادات اولي ه جمل اگر حکمت اولين و آخرين جمع کنی و دعوی کنی ب

الی ضمان                 عارفان نرسی تا سرتو ساکن نشود بخدا       ر آنچه خداء تع د ب ءتعالی واستواری در تو پديد نياي

  . کرده است ترا

  . جمله معرفت صدق افتقار بخدای تعالی: و گفت

رده است و ديگر                       : و گفت  دبير ک را ت معرفت بسه وجه حاصل شود يکی به تفکر در امور که چگونه آن

ن سه              در مقادير که چگونه آنرا تقدير کرده است و در خلق چگونه آ             نرا آفريده است اگر کسی شرح اي

  . کلمات بازدهد مجلدی برآيد اما اين کتاب جاء آن نيست

  . جمع آنست که خلق را جمع گردانيد درتوحيد و تفرقه آنست که در شريعتشان متفرق گردانيد: و گفت

  . طريق حق بعيد است و صبر بر آن شديد: وگفت

  . افتند و تفکرحکما که حکمت يافتند به خاموشی ي: و گفت

  . اند و ارواح صديقان در قربت و اطالع ارواح انبيا در حال کشف و مشاهده: و گفت

ق                           : و گفت  ا خل ار است و صحبت داشتن ب تصوف صفاء اسرار است و عمل کردن بدانچه رضاء جب

  . اختيار بی

زی                      : و گفت  د و دست بداشتن چي ق ندان ه خل دن ک ولی گزي ه بکار    تصوف توانگری نمودنست و مجه ک

  . نيايد

  . توکل وداع کردن طمع است از هر چه طبع و دل ونفس بدان ميل کند: و گفت

دارد گفت           : از او پرسيدند که درويش گرسنه شود چه کند گفت          د اگر قوت ن د   : نماز کند گفتن بخسبد گفتن

  . جلحق تعالی درويش را از اين سه چيز خالی ندارد يا قوت يا قضا يا ا: اگر نتواند خفت گفت

د بگو ال             : و چون وفاتش نزديک رسيد گفتند آخر علت تو چگونه است گفت            يد گفتن علت را از من پرس

ود                : اله اال اهللا روی به ديوار کرد و گفت         ن ب ه ترادوست دارد اي همگی من بتو فانی شد جزاءآن کسی ک

رد گفت            : يکی گفت  و چه ک ا ت الی ب ر من عرضه می                 : خداء تع ا بهشت ب ا     ک  سی سال است ت د در آنج ن
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ا     ام و خواسته     سی سالست تا دل خويش را گم کرده       : يابی گفت   ام گفتند دل خويش چگونه می       ننگرسته ام ت

ازخواهم                بازيابم نيافتم چون درين مدت باز نيافته       ه ب ام درين حال که جمله صديقان دل گم کنند من چگون

  . و جان تسليم کرد، رحمةاهللا عليه: يافت اين بگفت

  

  ابوبکر شبلی رحمةاهللا عليهذکر شيخ 

الم    و از ع ان آن پرت رافراز منقي دعيان آن س ردن شکن م ر عزت آن گ رق اب ت آن ب آن غرق بحر دول

شمان          حسی و عقلی شيخ وقت ابوبکر شبلی رحمةاهللا عليه ازکبار و اجله مشايخ بود و ازمعتبران و محت

م                        د عصر و بحال و عل ام اهل تصوف و وحي وم و ام يد ق ا و نکت و اشارات و     طريقت و س  ب ی همت

شايخ            ه م د جمل ه در حد حصر و احصاء آي يش از آنست ک رموز و عبارات و رياضات و کرامات او ب

عصر را ديده بود ودر علوم طريقت يگانه و احاديث بسی نوشته بود و شنوده و فقيه به مذهب مالک و                      

شيد در   مالکی مذهب و حجتی بود بر خلق خداء که آنچه او کرد بهمه نو   عی بصفت درنيايد و آنچه او ک

ه حال او راه نيافت و شدت لهب                      وری و ضعفی ب عبارت نگنجد از اول تا آخر مردانه بود و هرگز فت

دم        : شوق او بهيچ آرام نگرفت چهل قوصره از احاديث برخوانده بود و گفت             سی سال فقه و حديث خوان

تادان شد             درگاه آن اس د              تا آفتابم از سينه برآمد پس ب زی بازگويي م اهللا چي د و از عل ه اهللا بيايي ه هاتوافق م ک

ستم                     : کس چيزی ندانست گفت    ود عجب حديثی بدان شان نب که نشان چيزی از چيزی بود از غيب هيچ ن

  . که شما در شب مدلهم ايدوما در صبح ظاهر شکر بکرديم و واليت بدزد سپرديم تا کرد با ما آنچه کرد

دی                 و از جهال زمانه بسيار رنج       کشيد و در رد و قبول و غوغای خلق بمانده بود و پيوسته قصد اوکردن

  . تا او را هالک کنند چنانکه حسين منصور را که بعضی از سخنان او طرفی با حسين داشت

ه                             ا جمعی ب رری او ب ا امي يد ب ۀ رس داد او را نام ود از بغ د ب ر دماون ه امي و ابتداء واقعه او در آن بود ک

از می              حضرت خليفه بغد   ستدند چون ب ه ب ه آستين                اد رفتند و خلعت خليف د ب ر عطسۀ آم شتند مگر امي گ

ا خلعتش   ود ت ه بفرم رد خليف ين ک ه چن د ک ه گفتن ه خليف ن سخن ب رد اي اک ک ی پ ه خلعت دهن و بين جام

ه کسی                             رد ک شه ک ه شد اندي د شبلی از آن متنب ارتش معزول کردن برکشيدند و قفايش بزدند و ازعمل ام

ر او زوال می   کند مستحق عزل و استخفاف می قی را دستمال می خلعت مخلو  د   گردد و خلعت واليت ب آي

د گفت                     ه آم ه خدمت خليف چه  : پس آنکس که خلعت پادشاه عالم را دستمال کند تا با او چه کنند در حال ب

د           نپسندی که با خلعت تو بی       ايهااالمير تو که مخلوقی می    : بود گفت  ه ق د و معلومست ک ر خلعت   ادبی کنن

تو چند بود پادشاه عالم مراخلعتی داده است از دوستی و معرفت خويش که هرگز کی پسندد که من آنرا                  

ر او را                          د خي رو آم دو ف به خدمت مخلوقی دستمال کنم پس برون آمد و به مجلس خيرنساج شد و واقعه ب
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د و گفت             د آم شان           : نزديک جنيد فرستاد پس شبلی پيش جني و ن ر ت نائی ب ا          می گوهر آش بخش ي ا ب د ي دهن

دانی                    : بفروش جنيد گفت    درش ن ود و اگر بخشم آسان بدست آورده باشی ق اء آن نب را به اگر بفروشم ت

د پس             ا بصبر ونظارت گوهرت بدست آي داز ت اه دران همچون من قدم از فرق ساز وخود رادر اين دري

رد چون         : اکنون چه کنم گفت   : شبلی گفت  د گفت      برو يکسال کبريت فروشی کن چنان ک :  يک سال برآم

زی ديگر مشغول نگردی                            ه چي وزه کن چنانکه ب رو يکسال دري درين کار شهرتی و تجارتی درست ب

د بگفت                              ا جني د و ب از آم داد ب زی ن او : چنان کرد تا سر سال را که در همه بغداد بگشت و کس او را چي

ر     اکنون قيمت خود بدان که تو مر خلق را بهيچ نيرزی دل درايشان مب         : گفت يچ برمگي شان را به د و اي ن

ت اه گف ی : آنگ شان بحل دان واليت رو و از اي ردۀ ب ری ک د امي ودۀ و روزی چن د حاجب ب و روزی چن ت

د او رانيافت تاگفت     بنيت آن  : بخواه بيامد و بيک خانه در رفت تا همه بگرديد يک مظلمه ماندش خداون

رار نمی          م ق ار سال در      صدهزار درم بازدادم هنوز دل د و        گرفت چه د بازآم ه جني ار شد پس ب ن روزگ ي

دائی می      : هنوز در تو چيزی از جامانده است برو ويکسال ديگر گدائی کن گفت            : گفت ردم    هر روز گ ک

اکنون ترا : داشت چون سالی برآمد گفت داد و شب مرا گرسنه همی بردم اوآنهمه بدرويشان می و بدو می

ا              به صحبت راه دهم ليکن بيک شرط که خادم اصحاب ت           ردم ت و باشی پس يکسال اصحاب را خدمت ک

بينم خود را  يا ابابکر اکنون حال نفس تو به نزديک تو چيست گفتم من کمترين خلق خدای می           : مرا گفت 

ر شکر می                         : جنيد گفت   ا آستين پ يد ت دانجا رس ا حالت ب ون ايمانت درست شد ت ه        اکن ا ک رد و هر کج ک

رد و گفت            نهاد که بگو اهللا      ديد در دهانش می     کودکی می  ار ک ر درم و دين ار اهللا   :  پس آستين پ ه يکب هرک

کنم بعد از آن غيرت درو بجنبيد تيغی بر کشيد که هر که نام اهللا برد بدين تيغ        گويد دهانش پر زر می      می

ن شکر و زر می                 يش از اي د پ دازيم گفتن ون سر می        سرش را بين دازی گفت     دادی اکن ه      می : ان تم ک پنداش

ه از سر غفلت وعادت می       حقيقی و معرفتی ياد می    ايشان او را از سر       د و   کنند اکنون معلوم شد ک گوين

ا نقش             رفتی و هر کجا که می       من روا ندارم که بر زبان آلوده او را ياد کنند پس می             ر آنج ام اهللا ب دی ن دي

دم در طلب مسمی زن اي                          ن همی کردی تا ناگاه آوازی شنود که تا کی گرد اسم گردی اگر مرد طالبی ق

دان عشق قوت گرفت و شور                رار وآرام از او برفت چن ارگی ق رد چنانکه يکب ار ک سخن بر جان او ک

غالب گشت که برفت وخويشتن رادر دجله انداخت دجله موجی برآورد و او را بر کنار افکند بعد از آن 

شتن را                        د خوي ه شيران گرسنه بودن يش    خويشتن را در آتش افکند آتش در او عمل نکرد و جائی ک  در پ

ين  ر زم اد او را برگرفت و ب د ب رو گرداني وهی ف شتن از سر ک د خوي ه از او برميدن داخت هم شان ان اي

سباع                      نشاند شبلی را بی      ار و الال اء وال الن ه الم ل لمن اليقبل رآورد وي اد ب ه هزار شد فري راری يکی ب ق

ان شد                   ره چن ه غي ول الحق اليقبل ان مقب شيدند و    والالجبال هاتفی آواز داد که من ک سله و بندش ک  در سل
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ه    : بيمارستانش بردند قومی در پيش او آمدند و گفتند اين ديوانه است او گفت   ه نزديک شما ديوان ام  من ب

ر         را قربت ب وانگی م ه سبب آن دي و شما هشيار حق تعالی ديوانگی من و هشياری شما زيادت کناد تا ب

د           ر بع دتان ب ه سبب آن هشياری بع د و ب د         قربت بيفزاي د او بکن ه تعه تاد ک ه کسی فرس د پس خليف بيفزاي

ه از آن      : کردند شبلی همی گفت بيامدند و بستم دارو بگلوش فرو می  ن ن ه اي د ک شما خود را رنجه مداري

  . در دست که بدار و درمان پذيرد

دبود گفت            د و او در بن داختن                 : روزی جمعی پيش رفتن شان ان و سنگ در اي د دوستان ت ستيد گفتن شما کي

د از دوست خود می      : رفت همه بگريختند او گفت    گ وم    ای دروغ زنان دوستان به سنگی چن د معل گريزن

  . شد که دوست خوديد نه دوست من

ا گفت       نقلست که وقتی او را ديدند پارۀ آتش بر کف نهاده می             د تاکج د گفتن ه     می : دوي ا آتش در کعب دوم ت

  . زنم تا خلق با خدای کعبه پردازند

رد گفت      و يک روز چوبی    د چه خواهی ک ا   می :  در دست داشت و هر دو سر آتش در گرفته گفتن روم ت

  . بيک سر اين دوزخ را بسوزم و بيک سر بهشت راتا خلق را پرواء خدا پديد آيد

ن چه حالتست      : گفت  کرد ومی نقلست که يک بار چند شبانروز در زيردرختی رقص می          د اي هوهو گفتن

ا شبلی             گويد کوکو من نيز موافقت او را می         اين فاخته بر ايندرخت می    : گفت د ت ين گوين گويم هوهو وچن

  . خاموش نشد فاخته خاموش نشد

  . شد چکيد نقش اهللا می نقلست که يکبار به سنگ پای او بشکستند هر قطره خون که از وی بر زمين می

اد    نقلست که يکبار بعيد سه روز مانده بود شبلی جوالی سرخ کرد و بسر فرو افکند و     ان دهان نه  پارۀ ن

  . هر کرا جامه نايافته بود بعيد اين کند: گفت گشت و می و پارۀ کتب بر ميان بست و می

زی                       : و گفت  ه چي فرج زنانرا اگر به نه ماه نزايند به سالی بزايند و فرج دکان داران را که هر يکی را ب

تب              مشغول کرده  ين دست            اند فرج صوفيان بر سر سجاده و مرقع و استنجا و اس ه چن را را و شبلی از هم

  . تهی

ود و نوحه می           يده ب ه چرا سياهست           يکبار در عيد جامۀ سياه پوش را جام د است ت د امروز عي رد گفتن ک

ر وی                        : گفت ن حديث ب از غفلت خلق از خدا و او خود در ابتدا قباء سياهداشت تا آنگاه که پرتو جمال اي

سياهی بر سياهی تاما در     :  گفتند ترا بدينجا چه رسانيد گفت      افتاد جامۀ سياه بيرون کرد و مرقع درپوشيد       

  . ميان فروشديم

شود                         ا در خواب ن نقلست که باول که مجاهده بر دست گرفت سالهای دراز شب نمک در چشم کشيدی ت

هر که  : که حق تعالی بر من اطالع کرد و گفت        : گفت  وگويند که هفت من نمک در چشم کرده بود و می          
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  . د غافل محجوب بودبخسبد غافل بو

از می               د گفت   يک روز شيخ جنيد به نزديک او آمد او را ديد که بمنقاش گوشت ابروی خويش ب ن  : کن اي

  . گويم بود که لحظۀ با خويشم دهند دارم می حقيقت ظاهر شده است طاقت نمی: کنی گفت چرا می

ه حضرت        شبلی خواس : آه آه جنيد گفت   : گفت  نقلست که وقتی شبلی همی گريست و می        ت تا در امانتی ک

ن سخن بگفت                    د چون اي د جني تال کردن ه صياح آه مب د او را ب انتی کن دو داده است خي : الهيت بوديعت ب

ر يافت گفت               ان خب ه       : چيزی در خاطر مستمعان افتاد به نور ايم د ک اه داري ا از شبلی نگ ار خاطره زنه

د             ن ساعت بصدق و       ح می عين اهللا است در ميان خلق چنانکه يک روز اصحاب شبلی را م ه اي د ک گفتن

د وآنچه                   اه شبلی درآم دگان ناگ ر ازو کسی نيست از رون شوق اوکسی نيست و عالی همت و پاک رو ت

رون        شما او را نمی  : گفتند بشنود جنيد گفت  می ا بي ردود و مخذول و ظلمانيست او را از اينج د او م داني

تان نشست و  ر آن اس بلی ب د ش رونش کردن د اصحاب بي تکني ستند وگف و :  اصحاب در بب شيخ ت ا ال ايه

ی ت       م ودی گف ه فرم ود ک ه ب ن چ يم اي يم راست گفت بلی گفت ق ش ه در ح ا هرچ ه م ی ک ه او را : دان آنچ

م         ستوديد هزار چندانست اما شما او را به تيغ تيز پی می       می اديم و پی گ يش نه ا سپری در آن پ د م کردي

  . کرديم

دل  نقلست که شبلی سردابۀ داشتی در آنجا     همی شدی و آغوشی چوب با خود بردی و هرگاه که غفلتی ب

ر          ای خود ب او درآمدی خويشتن بدان چوب همی زدی و گاه بودی که همه چوبها که بشکستی دست و پ

  . ديوار همی زدی

درآی ای کسی که اگر همه ابوبکر صديقی و درنيائی : نقلست که يکبار درخلوت بود کسی در بزد گفت       

  . دوستر دارم

  . خواهم که با خداوند خويش خلوتی دارم که شبلی در آن خلوت در ميانه نبود عمری است تا می: و گفت

  . هفتاد سالست تا دربند آنم که نفسی خدای را بدانم: و گفت

  . گاه من عجز است تکيه: و گفت

  . عصاکش من نياز است: و گفت

  . کاشکی گلخن تابی بودمی تا مرا نشناختندی: و گفت

  . خويشتن را چنان دانم و چنان بينم که جهودان را: تو گف

  . اگر درکارکان پای پيچی و دريافته باشند آن جرم شبلی بود: و گفت

  . ام و آن چهار دشمنست نفس و دنيا و شيطان و هوا من به چهار بال مبتال شده: و گفت

د کدامست       مرا سه مصيبت افتاده است هر يک از ديگر صعب             : و گفت  ر گفتن م      :  گفت  ت آنکه حق ازدل
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را    : آنکه باطل بجای حق بنشست گفتند سيم چه بود گفت         : تر چه بود گفت     برفت گفتند ازين سخت    آنکه م

  . درد اين نگرفته است که عالج و درمان آن کنم و چنين فارغ نباشم

ۀ         : گفت  نقلست که يک روز در مناجات می       ا لقم ا از دني  سازم و  بار خدايا دنيا و آخرت در کار من کن ت

  . در دهان سگی نهم و از آخرت لقمۀ سازم و در دهان جهودی نهم هر دو حجابند از مقصود

زم و مرغ      : و گفت  رفتن صراط باشم برخي روز قيامت دوزخ ندا کند با آنهمه زفير که ای شبلی و من ب

ويم اينک هرچه             ردم و گ از گ د من ب خواهی   می وار بپرم دوزخ گويد قوت تو کو مرا از تو نصيبی باي

ر   بگير گويد دستت خواهم گويم بگير گويد پايت خواهم گويم بگير گويد هر دو حدقه             ات خواهم گويم بگي

سۀ خويش                 ابکر جوانمردی از کي گويد دلت خواهم گويم بگير در آن ميان غيرت عزت در رسد که يا اب

ه ببخشی پس گفت                    ا دل چه کارست ک زا       : کن دل خاص ماست ترا ب ر از ه ا و آخرت      دل من بهت ر دني

  . است زيرا که دنيا سرای محنت وآخرت سرای نعمت و دل سرای معرفت

ه گفت  ست ک ه دادۀ   : نقل انم ک ه ج ويم اگر چنانست ک دهم گ دو ن د هرگز ب اگر ملک الموت جان بخواه

  . واسطه دادۀ بی واسطه  بستان بواسطه کسی ديگردادۀ تاجان بدان کس دهم اما چون جان من بی

شايخ نکرده           اگر من : گفت رد و اگر خدمت م ستمی ک شايخ نتوان ودمی خدمت م  خدمت سلطان نکرده ب

  . بودمی خدمت خدای نتوانستمی کرد

ه       نقلست که چنان گرم شد که پيراهن خود را بر آتش نهاد و می            م نيست ک ن از عل اری اي سوخت گفتند ب

دون من دون اهللا               : مال ضايع کنی گفت    ا تعب د می       نه فتوی قرآنست انکم و م نم خداون د    حصب جه فرماي

م                         د دريغ ا بجنبي هرچه دل بدان نکرد آن چيز را با تو به آتش بسوزند دل من بدين نگريست غيرتی در م

  . آمد که دل بدون او چيزی مشغول کنم

ه     يم و کالهی ب دانگی و ن د ب ی بخري د و مرقع ازار برآم ه ب ود ب ده ب تش خوش ش ه روزی وق ست ک نقل

ره می   نيمدانگ و در بازار ن     ه دو دانگ                          ع ه صوفی بخرد ب دانقين کيست ک شتری صوفيًا ب ه من ي زد ک

رد              د او را مالمت ک رد و جني ه آشکارا ک ر سر عام چون حالت او قوت گرفت مجلسی بنهاد و آن سر ب

ويم و   من می  : گوئی شبلی گفت   گفتيم تو آمدی و بر سر بازارها می    ما اين سخن در سردابها می     : گفت گ

ه حق می                             شنوم در   من می  ه از حق ب رودو    هر دوجهان به جز از من کيست بلکه خود سخنی است ک

  . ترا مسلم است اگر چنين است: شبلی در ميان نه جنيد گفت

  . هر که در دل انديشۀ دنيا و آخرت دارد حرامست او را مجلس ما: وگفت

ا الاهللا الاهللا نگوئی شبلی   راند جوانی سوخته دل گفت، چر     اهللا اهللا بسی بر زبان می     : گفت  يک روزی می  

رو شوم                 از آن می  : آهی بزد و گفت    ه شود و دروحشت ف ترسم که چون گويم الو باهللا نرسيده نفسم گرفت
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د و         ه بردن د و شبلی را بدارالخالف اين سخن در آنجوان کار کرد بلرزيد و جان بداد و اولياء جوان بيامدن

ه گفت         شبلی در غلبات وجد خويش چون مستی همی رفت بس            د خليف ای شبلی   : بخون برو دعوی کردن

و چه می   وئی گفت  ت اک     : گ اء جالل حق پ ود از شعلۀ آتش عشق در انتظار لق ؤمنين جان ب ا اميرالم ي

م شده                   ده صبرش ک شته طاقتش طاق آم انی گ ات نفس ف ده از صفات و آف ه عالئق بري سوخته و از هم

واتر شده برقی از               اطنش مت ينه و ب ر نقطۀ جان او         متقاضيان حضرت در س ن حديث ب شاهده اي ال م جم

شبلی : جست جان او مرغ وار از قفس غالب بيرون پريد شبلی را از اين چه جرم و چه گناه خليفه گفت                    

او بر دلم ظاهر گشت که بيم آنست که از          : را زودتر به خانۀ خود بازفرستيد که صفتی و حالتی از گفت           

  . اين بارگاه درافتم

 او توبه کردی او را فرمودی که برو بر تجريد حج بکن و بازآی تا با ما صحبت      نقلست که هر که پيش    

رو فررستادی بی                    ه ف ه بادي اران خويش ب ه              توانی داشت پس آنکس را با ي د ک ا او را گفتن ه ت زاد و راحل

راد     : کنی گفت خلق را هالک می  ه اگر م نم ک نه چنين است بلکه مقصود ايشان آمدن به نزديک من نه م

يکن    ايشا د ل ن من باشم بت پرسيدن باشد بلکه همان فسق ايشان را به که فاسق موحد بهتر از رهبان زاه

ان                             ج سفر چن شان را رن د اي يدند و اگر بازآين راد رس مراد ايشان حق است اگر در راه هالک شوند به م

  . راست کرده بازآورد که من بده سال راست نتوانم کرد

اد                 چون به بازار ب   : نقلست که گفت   ازار فري ار در ب نم و يکب شته بي گذرم بر پيشانی خلق سعيد و شقی نب

ی رد و می م ست گفت: گفت ک د افالس چي ادلتهم و : آه از افالس آه از افالس گفتن اس و مج سة الن مجال

  . المخالطه معهم هر که مفلس بود نشانش آن باشد که با خلق نشيند و با ايشان سخن گويد و آميزش کند

رۀ      یو يک روز م    گذشت و جماعتی ازمتنعمان دنيا به عمارت و تماشاء دنيا مشغول شده بودند شبلی نع

اند به مردار و پليدی     دلهائيست که غافل مانده است از ذکر حق تاالجرم ايشان را مبتال کرده            : بزد وگفت 

  . دنيا

ر سر زدن       آه من فراق الولد شبلی       : گفت  رفت و می    بردند يکی از پس می      نقلست که جنازۀ می    طپانچه ب

  . آه من فراق االحد: گفت گرفت و می

ر آنست             : ابليس به من رسيد و گفت     : و گفت  زنهارمغرور مگرداناد ترا صفاء اوقات از بهر آنکه در زي

  . غوامض آفات

د اصحاب را    نقلست که وقتی لختی هيزم تر ديد که آتش در زده بودند و آب از ديگر سوی وی می     چکي

  . تان اشک پيدا نيست گوئيد که در دل آتش داريم از ديده  اگر راست میای مدعيان: گفت

  . نقلست که وقتی به نزديک جنيد آمد مست شوق در غلبات وجد
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  . نيکوم آمد بشوليدم تا نيکويم نيامد: دست در زد و جامۀ جنيد بشوليده کرد گفتند اين چرا کردی گفت

شانه            د سر ب د زن جني د           می يک روز در آن مستی در آم رود جني ه ب د خواست ک رد چون شبلی را دي ک

ت ی           : گف خن م بلی س س ش ود پ ر نب ه را از دوزخ خب ن طايف ستان اي ه م رو ک رمپوش و م ت و   س گف

  . اکنون برخيز و برو که او را با او دادند که گريستن با ديد آمد: گريست و جنيد زن را گفت می

د گفت         : نقلست که وقتی ديگر بر جنيد شد اندوهگين بود گفت          وده است جني من طلب وجد شبلی        : چه ب

  . نه هر که يابد طلب کند: هر که طلب کند يابد شبلی گفت: البل وجد طلب او گفت: گفت

ر        نقلست که يک روز جنيد با اصحاب نشسته بود پيغامبر را عليه السالم ديدند که ار دردرآمد و بوسه ب

افتی       کر تو چه عمل می پيشانی شبلی داد و برفت جنيد پرسيد که يا اباب          شريف ي ن ت دان سبب اي کنی که ب

من هيچ ندانم بيرون آنکه هر شب که سنت نماز دو رکعت بجاء آرم بعد از فاتحه اين آيت بخوانم                     : گفت

  . اين از آن يافتی: لقد جائکم رسول من انفسکم عزيز تا آخر جنيد گفت

دا کر       سرش ن رد ب رده عزم مسجد ک ارت ک ه يک روز طه ست ک دين   نقل ه ب ارت آن داری ک ه طه د ک دن

ازمی                         ا ب اه م ه از درگ د ک دا آم ا      گستاخی در خانۀ ما خواهی آمد شبلی اين بشنود و بازگشت ن گردی کج

شنيع می              خواهی شد نعره   ا ت ر م ه دعوی                  ها درگرفت ندا آمد که ب د ک دا آم تاد خاموش ن زنی برجاء باس

  . الممستغاث بک منک: کنی گفت تحمل می

ی  تچنانکه وقت د گف بلی آم يش ش ده پ شی درمان ارم تنگ : دروي ان ک ه عن ن ک اء دي ه حق وف ای شيخ ب

ت ردم گف د شوم و از راه برگ نم نومي ا چگ شيده است بگو ت افری می: درک ه در ک ی  ای درويش حلق زن

ردم گفت   : نشنوی که فرموده است التقنطوا من رحمةاهللا گفت         می ائی   حضرت جالل را می   : ايمن گ آزم

از بهر خدای که ايمن نشوم و نوميد نباشم که چه            :  يأمن مکر اهللا اال القوم الخاسرون گفت       نشنوی فال   می

دا                     زن ناله می    سربر آستانۀ در من می    : تدبير کنم گفت   ارت ن شگاه ک ه از پي اه ک ا آنگ د ت کن تا جانت برآي

  . کند که من علی الباب

ا          : گفتنقلست که از آدينه تا آدينه حصری را باردادی يک جمعه بدو              ه ت ن جمع که اگرچنانست که از اي

ا صحبت                         بدان جمعه بر من می       ا م را ب د حرامست ت ذر کن و گ زی در خاطر ت رون از خدای چي آئی بي

  . داشتن

د           هزار درم می  : نقلست که وقتی در بغداد بود گفت      ه حج برن د و ب زار خرن ای اف شان را پ ا دروي د ت باي

ری شبلی گفت         ترسائی بر پاء خاست و گفت من بدهم ليکن           ا خود بب و   : بدان شرط که مرا ب جوانمردا ت

د         : اهل حج نيستی جواب گفت     در کاروان شما هيچ ستور نيست مرا از آن ستوری گيريد درويشان برفتن

را از      : ای جوان کار تو چگونه است گفت        : ترساميان در بست تا همه روانه شدند شبلی گفت         ای شيخ م
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د جوان جاروب برگرفت و بهر              آيد که من با شما      شادی خواب نمی    همراه خواهم بود چون در راه آمدن

نگريست و همچنان  کند به موضع احرام رسيدند در ايشان می     رفت و خار برمی     منزل گاه جاء ايشان می    

تانه         : کرد چون به خانه رسيدند شبلی جوان را گفت         می ر آس نم جوان سر ب ا نک ه ره را در خان باز ناز ت

ا آورده                گويد در خانه    لی می الهی شب : نهاد گفت  م    ات نگذارم هاتفی آواز داد که يا شبلی او را از بغداد م اي

و زحمت خويش دور داری     ايم به سلسلۀ لطف به خانه خويش ماکشيده آتش عشق در جان او ما زده      ايم ت

د و آن   رفتند و بيرون می دوست تو درآی جوان در خانه شد و زيارت کرد ديگران درون می        جوان  آمدن

ه      ای شيخ بيرون نمی   : ای جوان بيرون آی جوان گفت     : آمد شبلی گفت    بيرون نمی  د در خان ذارد هر چن گ

  . يابم تا خود کار کجا خواهد رسد کنم باز نمی طلب می

شته خسرالدنيا و االخره                  ه برونب د ک ه سری دي ه همی رفت کل ا اصحاب در بادي ه يک روز ب نقلست ک

تا درين راه : گويی گفت  اهللا که اين سرولی يا سرنبی است گفتند چرا میبعزه: شبلی در شور شد و گفت

  . دنيا و آخرت زيان نکنی بدو نرسی

از می      نقلست که وقتی به بصره شد اهل بصره بدو تقربی کردند و احسان بی     د چون ب گشت   شمار کردن

ن              د اي دان گفتن دين احسان    همه به تشييع او بيرون آمدند او هيچ کس را عذر نخواست مري خواجگان چن

ا بهر                   : کردند هيچ عذری نخواستی گفت     د ي آنچه با ايشان کردند از دو بيرون نيست يا از بهر حق کردن

ام  اند من بنده   من اگر از بهر حق کردند او بسنده است به مکافات کردن ايشان را و اگر از بهر من کرده                   

  . ده بودو کسی در حق بنده احسان کند مکافات آن بر خداوند بن

ان می       : نقلست که گفت  ه هيچ نخورم مگر از حالل در بياب دم دست       نيت کردم ک ر دي تم درخت انجي رف

ه ملک             : دراز کردم تا يک انجير بازکنم انجير با من به سخن آمد گفت             اه دار ک يا شبلی وقت خويش نگ

  . جهودانم

ود ع                          نيده ب ام شبلی ش ه ن ه از بس ک ود در شهر ک ائی ب ه نابين ده روزی    نقلست ک اشق او شده او را نادي

کسی  : باتفاق شبلی باو افتاد و گرسنه بود گرده بر گرفت مرد نابينا از دست او بازستدو او را جفا گفت                    

ت ا را گف ت    : نابين اد وگف ای افت ت و در دست و پ س او برف اد از پ ا افت ش در نابين ود آت بلی ب ه او ش : ک

ار در آن       : خواهم غرامت آنرا دعوتی بدهم شبلی گفت  می رد دعوتی ساخت و قرب صد دين چنان کن م

ه سفره بنشستند کسی از                        ان ماست چون ب ه شبلی امروز مهم د ک ان را بخوان سی بزرگ رد و ب خرج ک

ه  : شبلی پرسيد که شيخانشان بهشتی و دوزخی چيست گفت         دوزخی آن بود که گرده برای خدای تعالی ب

ار       از          درويشی نتواند داد و برای هوای نفس صد دين رد و ب ا ک ن نابين ه اي ين ک د چن  در دعوتی خرج کن

  . نشان بهشتی برخالف اين بود
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داخت شبلی گفت              . گفت   نقلست که يکبار مجلس می       ه ان شتن را در دجل زد و خوي رۀ ب شی نع اگر  : دروي

ردانش چنانکه                            ه گ سالم داد و اگر کاذبست غرق ه ال صادق است خدا نجاتش دهد چنانکه موسی را علي

  . فرعون را

رای         : پير زنی نعره بزد شبلی را خوش نيامد گفت        . گفت  يک روز مجلس می    ستر بمي اوراء ال ا م موتی ي

سيان             : زير بوده گفت   اد ازمجل رده فري سليم ک جئت حتی اموت آمدم تا بميرم ويک قدم بر گرفت و جان ت

  . دعجوزۀ پابرکردن ما نها: گفت برخاست شبلی برفت تا يکسال از خانه بيرون نيامد و می

ا                            : نقلست که گفت   را ب ه م امحرم ک دم ن ود دستی دي سيار ب ه و آب ب رو رفت يک روز پايم به پل شکسته ف

رفتن                            ه دست گ و دست زدن است ن ودگفتم ای ملعون طريق ت کنار آورد نگاه کردم آن راندۀ حضرت ب

ام   م خورده  آن مردان را دست زنم که ايشان سزاء آنند من در غوغای آدم زخ                : اين از کجا آوردی گفت    

  . در غوغاء ديگری نيفتم تا دونبود 

وقفت بباب الطاق از هوش بشد وجامه پاره کرد : گفت نقلست که بباب الطاق شد آواز مغنيۀ شنود که می

ود گفت        : و بيفتاد برگرفتندش به حضرت خليفه بردند گفت     ر چه ب و ب ن سماع ت ه اي آری شما  : ای ديوان

  . آيد باق شنوديم ميان ما و شما طای درمیباب الطاق شنوديد اما ما باب ال

ز کن گفت     : و يکبار بيمار شد طبيب گفت       ه               : پرهي ا از آن ک نم از آنکه روزی منست ي ز ک از چه پرهي

ز می         د کردن خود     روزی من نيست اگر از روزی پرهيز بايد کرد نتوانم و اگر جز از روزی پرهي باي

  . آن بمن بدهند

اده است       : ا هم بيمار شدند طبيب ترسا بر شبلی رفت گفت         نقلست که وقتی جنيد و شبلی ب       ترا چه رنج افت

د از سر          : هيچ رنج نيست طبيب نزديک جنيد آمد گفت       : آخر گفت : هيچ گفت : گفت ترا چه رنجست جني

ج خويش برگفت           د را                    : درگرفت و يک يک رن د شبلی جني م آمدن ود و برفت آخر به ا معالجه فرم ترس

ادی گفت         چرا همه رنج خويش ر    : گفت ان نه ن                : ا با ترسادر مي ه چون بادوست اي د ک ا بدان از بهر آن ت

دادی گفت            : کنند با ترساء دشمن چه خواهند کرد پس جنيد گفت           می ج خود ن من شرم    : تو چرا شرح رن

  . داشتم با دشمن از دوست شکايت کنم

: همی تافت شبلی را گفت ستان در شد جوانی راديد در سلسله کشيده چون ماه            نقلست که يکبار به ديوانه    

رآوردی و در                     ترا مردی روشن می    بينم از بهر خدا سحرگاهی سخن من با او بگوی که از خان و مانم ب

جهانم آواره کردی و از خويش و پيوندم جدا افکندی و در غربتم انداختی و گرسنه و برهنه بگذاشتی و              

م                  رانم کشيدی و رسوای خلق اه دارم اگر               عقلم ببردی و در زنجير و بند گ و چه گن کردی جز دوستی ت

دتر                        ه ب وقت آمد دستی بر نه چون شبلی بر در رسيد جوان آواز داد که ای شيخ زنهار که هيچ نگوئی ک
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  . کند

داد لم يبق االواحد جز يکی باقی نماند شبلی نعره بزد             نقلست که يک روز در بغداد رفت فقاعی آواز می         

  . مهل يبقی اال واحد و السال: گفت ومی

خنک تو که   : شود شبلی گفت    دهند کارم راست می     داد که مرا دو گرده می       نقلست که درويشی آوازی می    

  . آيد نهند و کارم برنمی شود که مرا هر شبانگاه هر دو کون در کنار می بدو گرده کارت راست می

ای :  بمرد گفت دوستی داشتم : گريی گفت   چرا می : گريست گفت   نقلست که يک روز يکی را ديد زار می        

  . نادان چرا دوستی گيری که بميرد

ار      : گفتند مذهبی ديگر گرفتی گفت     : نقلست که وقتی جنازۀ پيش شبلی نهادند پنج تکبير بگفت          ا چه ه ام ن

  . تکبير برمرده بود و يک بر عالم و عالميان

ۀ بازيافت            نقلست که يکبار چندگاه گم شده بود وباز نمی         ا آخر در مخنث خان ن چه جاء          يافتند ت د اي د گفتن ن

ه زن                       : تست گفت  ردم و ن ه م ز ن خود جاء من اينست که چنان که ايشان نه مردند و نه زن در دنيا من ني

  . در دين پس جای من اينجاست

د شبلی آن جوز                 رفت دو کودک خصومت می      نقلست که روزی می    ه بودن ه يافت کردند برای يک جوز ک

د     صبر کنيد تا  : را از ايشان بستد و گفت       من اين بر شما قسمت کنم پس چون بشکست تهی آمد آوازی آم

ۀ        : هالقسمت کن اگر قسام توئی شبلی خجل شدو گفت    : و گفت  ن هم ر جوز تهی و اي ه خصومت ب آنهم

  . دعوی قسامی بر هيچ

اه آورد                           ا بخانق ا م ا ب ن خرم ستاند و اي ه دانگی ب تم کيست ک نقلست که گفت در بصره خرما خريدم و گف

رد                     هيچ کس ق   بول نکرد در پشت گرفتم و بردم تا بخانقاه و بنهادم چون از خانقاه بدر آمدم آن را کسی بب

ا                 ای عجب دانگی می   : گفت ا من ت ه برايگان ب دادم تا با من بدر خانقاه آورند نياوردند اکنون کسی آمد ک

  . برد بلب صراط می

فروشی   اين کنيزک را بدو درم می که : نقلست که روزی کنيزکی صاحب جمال راديد با خداوندش گفت  

ه می      : گفت دو درم ک دو       : فروشد شبلی گفت    ای ابله در دنيا کنيزکی ب ه در بهشت حوری ب وئی ک ه ت ابل

  . فروشند خرما می

را       اند هيچکس دنی    از جمله فرق عالم که خالف کرده      : نقلست که گفت   د زي تر از رافضی و خارجی نيام

  .  کردند و سخن ازو گفتند و اين دو گروه روز در خلق بباد دادنداند در حق که ديگران که خالف کرده

ه                        : رفت گفت   وقتی شبلی را با علوی سخن می       درت سه قرص ب ه پ رد ک وانم ک ری ت و کی براب ا ت من ب

داديم و                    ار ب دين هزار درم دين ا چن ه و م ی حب ام عل د و يطعمون الطع درويشی داد تا قيامت همی خوانن
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   .کند کسی ازين ياد نمی

خواند و لئن شئنالنذهبن اگر خواهيم ای محمد هر دولت              روزی شبلی درمسجد بود مقری اين آيت برمی       

دان  : گفت   که بتو داديم باز ببريم چندان خويشتن را بر زمين زد که خون ازوی روان گشت و می                   خداون

  . با دوستان خود خطاب چنين کنند

ن دروغ است       سبی اهللا چون می  خواهم که گويم ح   عمری است که می   : نقلست که گفت   ه از من اي م ک دان

  . توانم گفت نمی

ه       : نقلست که يکی از بزرگان گفت      ردم ک ۀ او ب ه خان خواستم که شبلی را بيازمايم دستی جامه از حرام ب

د گفت                  ه بازآم ه خان د           : اين را فردا چون بجمعه روی درپوشی چون ب ه گفتن ن چه تاريکيست در خان اي

  . ن جامه را بيرون اندازيد که ما را نشايدآ: اينچنين است گفت

ان      نقلست که او را دختری آمد در همه خانه هيچ نبود بدو گفتند چرا از کسی چيزی نخواهی تا کار مهم

ان                          ن مهم ه اي ون در آن وقت ک د اکن ان را دهن بسازی گفت ندانستۀ که سوال بخيالن را کنند و خبر غايب

ان                     در اين پردۀ ظلمت مادر بود لطف حق        ه صحراء جه ه ب ون ک ده او همی ساخت اکن  تعالی را تيۀ مع

آمد روزی که بازگيرد چون دانست که شب درآمد و دل زنان ضعيف باشد نيم شبی بگوشۀ شد و روی                      

ن       الهی چون مهمان فرستادی بی    : بخاک نهاد و گفت    وز اي ساز هن ان ب ن مهم واسطه دست بخيالن کار اي

قف    وده از س رده ب ام نک ات تم ت    مناج اتفی آواز داد و گف ت ه دن گرف رخ باري تهاء زر س ه درس :  خان

رد       حساب و بخور بی خذبالحساب و کل بالعتاب بستان بی     ازار ب ه ب رآورد و زر ب عتاب سر از سجده ب

دين نيکوئی از کجاست گفت             ن ب د اي د ای صديق عه ان گفتن در دار الضرب  : تا برگ خانه سازد مردم

  . قالبان بدو نرسيده استاند و دست تصرف  ملک اکبر زده

ار نيست گفت                     نقلست که او بس نمک در چشم می         ه ک ده ب را دي د آخر ت رد او را گفتن ا را      : ک آنچه دل م

  . افتاده است از ديده نهان است

ودمی     : بينيم او باتو نيست و تو با او گفت          آرام می   که چونست که ترا بی    : و کسی گفت   ا او ب ودمی ب گر ب

  . آنچه اوستوليکن من محوم اندر 

ه طرب در محبت حق می              چندين گاه می   : و گفت  تم ک شاهده وی           پنداش ا م نم و انس ب ون     می  ک رم اکن گي

  . دانستم که انس جز با جنس نباشد

ام شود گفت                     : گفتند از چيزها چه عجبتر گفت      د کی تم د مري ازاردش گفتن شناسد پس بي : دل که خدا را ب

  . يب يک رنگ گرددحال او در سفرو حضريک شود و شاهد و غا

ود گفت               ه            : گفتند بوتراب را گرسنگی پديد آمد باران افتاد جمله باديه طعام ب وده است اگر ب ن رفقی ب اي
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  . انی اظل عند ربی فهو يطعمنی و بسقينی: محل تحقيق رسيده بودی چنان بودی که گفت

تم ازو پرسم ازمعرفت              : و عبداهللا زاهد گفت     دم گف ه  : چون بنشستم گفت   وقتی در نزديک شبلی درآم ب

اه سال طلب                  خراسان چه خبر است از خدای تا آنجا کيست که خدای را می             ه عراق پنج تم ب د من گف دان

ود    : بوعلی ثقفی چونست گفتم وفات کرد گفت      : کردم نيافتم يکی را که از خدای خبر دادی گفت          او فقيه ب

  . اما توحيد ندانسته بود

انی گفت اس دامغ بلی و: ابوالعب را ش وم م وان آن ق ام خويش از دي اش و ن ائی ب ه الزم تنه رد ک صيت ک

  . بيرون کن و روی در ديوار کن تا وقتی که بميری

داری گفت                  : و گفت  بمجازش  : جنيد از شبلی پرسيد که خدای را چگونه ياد کنی که صدق ياد کردن او ن

بل                        شد ش د از آن سخن از خود ب د جني اد کن رين      : ی گفت  چندان ياد کنم که يکباری او مرا ي ه ب د ک بگذاري

  . درگاه گاه تازيانه و گاه خلعت است

ود گفت             د ب وال پس راحت کی خواه رای اه دست از  : شبلی را گفتند دنيا برای اشغال است و آخرت ب

  . اشغال اين بدار تا نجات يابی از اهوال آن

رد گفت                  ان حق مف ر زب ه ازتو      : گفتند ما را خبر گوئی از توحيد مجرد ب ه        ويحک هر ک د ب ر ده د خب حي

دارد                           ه پن ود و هر ک عبارت ملحد بود و حرکت اشارت کند بدو ثنوی و هر که ازو خاموش بود جاهل ب

شتن وجد                             که بدو رسيد بی    ه از خوي ودو هر ک ه نزديک است دور ب د ک حاصل بود و هر که اشارت کن

در                    ل ان د بعق را ادراک کن ه     نمايد او گم کرده است و هر چه تميز کند بوهم و آن ه آن هم ا ک امتر معنيه تم

  . بشما داده است و بر شما زده است محدث و مصنوعست چون شما

  . آنکه چنان باشی که در آن روز که نبودی: گفتند که تصوف چيست گفت

  . تصوف شرکست از هر آنکه تصوف صيانت دل است از غيری و غيرنی: و گفت

  . فناناسوتی است و ظهور الهوتی: و گفت

  .  ضبط حواس و مراعات انفاسستتصوف: و گفت

  . صوفی نبود تا وقتی که جمله خلق را عيال خود بيند: و گفت

ه از               : و گفت  سالم ک ه ال ه حق چنانکه موسی علي ود ب ق و متصل ب ود از خل ه منقطع ب صوفی آنست ک

   .خلقش منقطع گردانيده که واصطنعتک لنفسی و بخودش پيوند داد که لن ترانی و اين محل تحير است

  . صوفيان اطفالند در کنار لطف حق تعالی: و گفت

  . تصوف عصمت است از ديدن کون: و گفت

  . غم تصوف برقی سوزنده است و تصوف نشستن است درحضرت اهللا تعالی بی: و گفت
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حق تعالی وحی کرد بداود عليه السالم که ذکر ذاکران را و بهشت مر مطيعان را و زيارت مر                   : و گفت 

  . من خاص محبان رامسافران را و 

حب دهشتی است در لذتی و حيرتی در نعمت ومحبت رشک بردن است بر محبوب که مانندتو                 : و گفت 

  . او را دوست دارد

  . محبت ايثار خير است که دوستداری برای آنکه دوست داری: و گفت

ه جز حب                : و گفت  زی ديگر مشغول شود و ب ه چي وب و ب ر محب ه غي د و ب ه محبت دعوی کن يب  هر ک

  . کند بر خدای تعالی چيزی طلبد درست آنست که استهزا می

  . هيبت گدازنده دلهاست و محبت گدازنده جانها و شوق گدازندۀ نفسها: و گفت

  . هر که توحيد به نزديک او صورت بندد هرگز بوی توحيد نشنوده است: و گفت

  . توحيد حجاب موحد است از جمال احديت: و گفت

د گفت     دانی که چرا توحيد از تو درست نمی        : تو يک روز کسی را گف      ه       : نی گفت   : آي ه او را ب را ک زي

  . کنی خود طلب می

اج باشی                           : و گفت  دا و معرفت نفس ومعرفت وطن معرفت خدای را محت معرفت سه است معرفت خ

اج باشی برضا دادن                          اج باشی برياضت و معرفت وطن را محت بقضاء فرايض و معرفت نفس را محت

  . ام اوبقضا و احک

  . چون حق خواهد که بال را عذاب کند در دل عارفش اندازد: و گفت

د گفت                   : از او سؤال کردند که عارف کيست گفت        ان سؤال کردن ارد وقتی ديگر هم شه ني اب پ : آن که ت

ون                ين گفتی و اکن عارف آنست که هفت آسمان و زمين را بيک موی مژه بردارد گفتند يا شيخ وقتی چن

  . آنگاه ما ما بوديم اکنون ما اوست: فتگوئی گ چنين می

ود و کس                          : و گفت  رار نب نده را ق ود و ترس عارف را نشان نبود و محبت را گله نبود و بنده را دعوی نب

  . اولش خدا بود و آخرش را نهايت نبود: از خدای نتوان گريخت و ازمعرفت پرسيدند گفت

ود                  : گفت ه ب د چگون شناخته است گفتن ن بگفت   هيچ کس خدای را ن ر او مشغول         : اي ناختندی بغي اگر ش

  . نبودندی

ردد از بهر آنکه            : و گفت  ا ازاری دارد و از آخرت ردايی و از هر دو مجرد گ ه ازدني عارف آنست ک

  . هر که از اکوان مجرد گردد به حق منفرد شود

  . ير اونشنودعارف بدون حق بينا و گويا نبود و نفس خود را بدون او حافظ نبيند و سخن از غ: و گفت

اد می        بارد و برق می      وقت عارف چون روزگار بهارست رعد منفردو ابر می        : و گفت  وزد و  سوزد و ب



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٤٣٥

دد و     گريد و به لب می      کنند حال عارف همچنين است به چشم می         شکفد و مرغان بانگ می      شکوفه می  خن

ردد وگفت   گويد و بردر او می بازد و نام دوست می سوزد و بسر می بدل می  دعوت سه است دعوت     : گ

  . علم و دعوت معرفت و دعوت معاينه

  . دعوت علم يکيست بذات تو خود علم ندانی: و گفت

  . عبارت زبان علم است و اشارت زبان معرفت: و گفت

ا                                : و گفت  دا بم ه خ ين آنست ک سالم و عين اليق يهم ال ران عل ان پيغمب يد بزب ا رس ه بم ين آنست ک علم اليق

  . واسطه و حق اليقين آنست که بدان راه نيست باسرار قلوب بیرسانيده از نور هدايت 

  . همت طلب خداوند است و آنچه دون آنست همت نيست: و گفت

  . صاحب همت بهيچ مشغول نشود و صاحب ارادت مشغول شود: و گفت

  . فقير آنست که بهيچ مستغنی نشود جز بخدا: و گفت

ا او را باشد و    درويشان را چهارصد در   : و پرسيدند از فقر گفت     ه دني جه است کمترين آنست که اگر هم

  . آن نفقه کند و پس در دل او درآيد کاشکی قوت يکروزه بازگرفتمی فقر او به حقيقت نبود

  . جمعيت کل است به يکی به صفت فردانيت: و گفت

  . ينیشريعت آنست که او را پرستی و طريقت آنست که او را طلبی وحقيقت آنست که او را ب: و گفت

  . فاضلترين ذکری نسيان ذاکر است در مشاهدۀ مذکور: و گفت

  . واسطه سخت است نشستن با خدای بی: و گفت

  . اين حديث مرغيست در قفس بهرسود که سربرزند بيرون نتواند شد: و گفت

  . زهد غفلتست زيرا که دنيا ناچيز است و زهد در ناچيز غفلت بود: و گفت

د                       ز: و پرسيدند از زهد گفت     اری ديگری از زه اد ني ا ي ا را فراموش کنی و آخرت ب ه دني ود ک د آن ب ه

يد و اگرچه از آن می               : پرسيد گفت  و رس را     بهيچ زيرا که آنچه ترا خواهد بود ناچار بت زی و آتچه ت گري

کنی در آنچه       نخواهد بود هرگز بتو نرسد اگرچه بسی طلب وجد وجهد نمائی پس تو در چيزی زهد می                

  .  يا در آنچه نخواهد بودتراخواهد بود

  . دل بگردانيدن است به خالق اشياء: همچنين از زهد پرسيدند گفت

  . در دنيا قيامت ديدن: گفتند استقامت چيست گفت

  . استقامت آن بود که هر چه فرمايد بدان قيام کنی: و گفت

  . عالمت صادق بيرون افکندن حرامست ازگوشها و دهان: و گفت

  . آن که ترا از خويشتن وحشت بود: تگفتند انس چيست گف
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  . کسی که انس گيرد به ذکر کی بود چون کسی که انس او به مذکور بود: و گفت

ه         : شود گفت   رسد و ظاهر می     گفتند تحقيق تواند کرد عارف بدانچه او می        د ک چگونه چيزی را تحقيق کن

 گردد از چيزی که پنهان نبود که        ثابت نبود و چگونه آرام گيرد به چيزی که ظاهر نبود و چگونه نوميد             

  . اين حديث باطنی ظاهر است

د از حق            هر اشارت که می : و گفت  ه اشارت کنن اه ک ا آنگ رده است ت شای رد ک ه براي کند خلق بحق هم

  . بحق و ايشان را بدان اشارت راه نيست

ردد             : و گفت  رو ظاهر گ شاهده  چون بنده ظاهر شود در چشم بنده آن عبوديت بود و چون صفات ب  آن م

  . بود

انع از خداء در                          : و گفت  لحظۀ حرمانست و خطرۀ خذالن و اشارت هجران و کرامت عذر و خدای م

  . نزديک خدای و اين جمله مکر است و اليأمن مکراهللا االالقوم الخاسرون

  . در زير هر نعمتی سه مکر است و در زير هر طاعتی شش مکر: و گفت

س    : وگفت ار او و ترک                 عبوديت برخاستن ارادت ت سخ ارادت و اختيارتست در اختي ت در ارادت او و ف

  . انبساط بقول باخداترک ادب است: آرزوهای تست در رضاء او و گفت

  . ذکر خدای وسواس انس گرفتن به مردم از افالسست و حرکت زبان بی: و گفت

  . عالمت قربت انقطاع است از همه چيزی جز حق: و گفت

  . که خلق را چون خويشتن خواهی بلکه بهترجوانمردی آنست : و گفت

  . خدمت حريت دل است: و گفت

  . بلندترين منازل رجاحياست: و گفت

  . غيرت بشريت اشخاص راست و غيرت الهيت بروقت که ضايع کردند از ماسوی اهللا: و گفت

  . خوف در وصل سختر از خوف در مکر: و گفت

م                  هيچ روز نبود که خوف بر من غالب شد             : و گفت  ر دل ه در آن روز دری از حکمت و عبرت ب ه ن ک

  . گشاده شد

  . شکر آن بود که نعمت نبينی منعم را بينی: و گفت

ا                      : و گفت  ار آدم ت اد در روزگ ه عب ادات جمل نفسی که بنده در موافقت مولی برآرد فاضلتر و بهتر از عب

  . به قيامت

را مغرور               هزار سال گذشته در هزار سال ناآمده ترا نقدست در         : و گفت  ا ت ه هستی بکوش ت ن وقت ک ي

  . نگرداند اشباح يعنی در ارواح زمان نيست و ماضی و مستقبل يکيست
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  . هر که يک ساعت در شب به غفلت بخسبد هزار ساله راه آخرت واپس افتد: و گفت

  . سهو يک طرفةالعين از خدای اهل معرفت را شرک بود: وگفت

ق و آنکه او را   آنکه محجوب شود به خلق از حق  : و گفت  نبود چنانکه محبوب شود به حق تعالی از خل

  . انوار قدس اندر بوده بود نبود چون کسی که انوار رحمت و مغفرت او در ربوده بود

هر که فانی شود از حق به حق به سبب قيام حق بحق فانی شود از ربوبيت تا عبوديت چه رسد                   : و گفت 

  . هر که بحق تلف بود حق او را خلف بود

ادت و می        اند که حاضر می     جمعی پديد آمده  : و گفت  د بع ن نشستن و شنودن هيچ            آين شوند برسم و از اي

  . شود مگر بال زيادت نمی

دار       ای پسر بر تو باد باهللا دايم می  : حسن دامغانی گويد که شبلی گفت      اهللا و از ماسوی اهللا دست ب اش ب ب

  . قل اهللا ثم ذرهم فی خوضهم يلعبون

  . آن وقت که او را هيچ ذاکرنبينم بجز خود يعنی همه من باشم:  ترکی باشيم گفتگفتند آسوده

  . اگر دانستمی قدر خدای هيچ نترسيدمی از غير خدای: و گفت

  . در خواب دو تن راديدم که مرا گفتند ای شبلی هر که چنين و چنين کند او از غافالنست: و گفت

  . توانم برآرم پنهان بود ازدلم ودلم آن نداند نمیکنم که نفسی  عمريست تا انتظار می: و گفت

  . اگر همه لقمۀ گردد و در دهان شيرخوارۀ نهند مرا بروی رحم آيد که هنوز گرسنه مانده است: و گفت

  . اگر همه دنيا مرا باشد بجهودی دهم بزرگ منتی دانم او را بر خود که از من پذيرد: و گفت

ه مکونرا   کون را آن قدر نيست که بر: و گفت   دل من بتواند گذشت و چگونه کون بر دل کسی بگذرد ک

  . داند

د را گفت                    ر جني ود مضطرب و متحي ات وجد ب ا           : نقلست که روزی در غلب ار خويش ب ای شبلی اگر ک

د گفت    : خداگذاری راحت يابی شبلی گفت     : ای استاد اگر خدای کار من با من گذارد آنگه راحت يابم جني

  . چکد ن فرو میاز شمشيرهاء شبلی خو

ه روزی کسی می        ارب گفت   : گفت   نقلست ک ه او                      : ي شنو ک دی آن ب د عب ا رب او می گوي وئی ي ا کی گ ت

  . گوی که معذوری گويم گفت اکنون می شنوم از آن اين می آن می: گويد گفت می

 تشنه  کنی و جمله عالم را بخون من        گردانی و زمين را پابند می       الهی اگر آسمان را طوق می     : گفت  و می 

  . گردانی من از تو برنگردم

دان         رد و چن نقلست که چون وفاتش نزديک رسيد چشمش تيرگی گرفته بود خاکستر خواست و بر سر ک

سم رشک   : قراری در وی پديد آمد که صفت نتوان کرد گفتند اين همه اضطراب چيست گفت          بی از ابلي
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ا نشسته او چي             آمد و آتش غيرت جانم می       می ه من اينج د و ان               سوزد ک ه کس ديگر ده زی از آن خود ب

د می       عليک لعنتی الی يوم الدين آن اضافت لعنت بايليس نمی          وانم دي ه اگر لعنت                ت ود ک را ب ه م خواهم ک

زان امت                         است نه آخر که از آن اوست و نه در اضافات اوست آن ملعون خود قدر آن چه داند چرا عزي

ر             را ارزانی نداشت تا قدم بر تارک عرش نهادند ج          وری ب ا بل وهری داند قدر جوهر اگر پادشاه آبگينه ي

انی               د و زم ه نماي د آبگين دست نهد گوهری نمايد و اگر تره فروشی جوهری خاتم سازد و در انگشت کن

ه        دوباد می: بياسود باز در اضطراب آمد گفتند چه بود گفت         ر هر ک اد قهر ب وزد يکی باد لطف ويکی ب

د اگر        باد لطف وزد به مقصود رسد و بر        را درياب ار ک ا آن ب  هر که باد قهر وزد در حجاب گرفتار آيد ت

د    ادقهر خواه ر ب شيد و اگ وانم ک د آن بت امی و سختی برامي ه ناک ن هم د يافت اي اد لطف درخواه را ب م

ران  : دريافت آنچه به من خواهد رسيد اين سختی در جنب آن هيچ نخواهد بود پس گفت   ر   بر دلم هيچ گ ت

ه ي       رار نمی                  از آن نيست ک م ق دادم دل ه دارم و هزار درم بجاء آن ب اه گفت    ک درم مظلم رد آنگ را  : گي م

  . طهارت دهيد طهارت دادندنش تخليل محاسن فراموش کردند بيادشان داد

  :گفت ابومحمد هروی گويد آن شب به نزديک شبلی بودم همه شب اين بيت می

اکته    ت س ت ان ل بي  ک

ا   أمول حجتن ک الم  وجه

  

ی     اج ال ر محت سرجغي   ال

الحجج   اس ب اتی الن وم ي  ي

  

هر خانه که تو ساکن آنی آن خانه را به چراغ محتاج نبود آن روی با جمال تو حجت ما خواهد بود پس             

ان     : خلق جمع آمدند برای نماز جنازه و بآخر بود بدانست که حال چيست گفت   اعتی مردگ ار جم ا ک عجب

چون غير او نيست نفی چه کنم گفتند چاره نيست  : الاهللا گفتاند تا برزنده نماز کنند گفتند بگو الاله ا  آمده

: سلطان محبت ميکوبدرشوت نپذيرم مگر يکی آواز برداشت و شهادتش تلقين کرد گفت : کلمۀ بگو گفت  

به محبوب پيوستم و جان : مرده آمده است تا زنده را بيدار کند آخر چون ساعتی برآمد گفتند چونی گفت            

د و گفت  : بش ديدند گفتند بامنکر و نکير چه کردی گفت    بداد و بعد از آن بخوا      و کيست    : درآمدن خدای ت

د و من در                               درم آدم را سجده کردن ا پ رد ت گفتم خدای من آنست که شما را و جمله فرشتگان را نصب ک

ردم گفت     پشت پدر بودم و در شما نظاره می         ا جواب خود                    : ک ه تنه ه ن د ک ا يکديگر گفتن ر ب منکر ونکي

  . ه جواب جمله فرزندان آدم باز داد بيا تا برويمدهد بلک می

و چه رفت گفت                  : نقلست که ابوالحسن حصری عليه الرحمة که گفت        ا ت تم ب دم گف : شبلی را به خواب دي

و است و اگر                        مرا حاضر کردند و گفتند چيزی خواهی گفتم بار خدايا اگر بجنت عدنم فرود آری عدل ت

رد گفت                 اهل وصالم گردانی فضل توست بارديگر      و چه ک ا ت د خدای ب د گفتن را مطالبت    :  بخواب ديدن م
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ر                        اری و حسرت بزرگت ان ک نکرد به برهان بر دعويها که کردم مگر بيک چيز که روزی گفتم هيچ زي

اری      : حق تعالی گفت  : از آن نيست که از بهشت بازمانی و بدوزخ فرو شوی گفت            چه حسرت و زيان ک

  . ند و محجوب مانندبزرگتر از آنکه از ديدار من بارگرد

: باری ديگرش بخواب ديدند پرسيدند که کيف وجدت سوق االخره گفتند بازار آخرت چگونه يافتی گفت               

ه هيچ نيست                        اقی هم ای شکسته و ب بازاريست که رونق ندارد درين بازار مگر جگرهای سوخته و دله

  . کنند، رحمةاهللا عليه تفات نمیبندند و بهيچ ال نهند و شکسته را باز می که اينها سوخته را مرحم می

  

  ذکر ابونصر سراج رحمةاهللا عليه

آن عالم عارف آن حاکم خايف آن امين زمرۀ کبرا آن نگين حلقۀ فقرا آن زبدۀ امشاج شيخ وقت ابونصر   

دی و                       سراج رحمةاهللا عليه امامی به حق بود و يگانۀ مطلق و متعين و متمکن و او را طاوس الفقرا گفتن

م کامل          صفت و نعت     ون عل ان گنجد و در فن ارت و زب ا در عب د و ي ان آي او نه چندانست که در قلم و بي

شايخ آيتی                         ه کلمات م ال و شرح دادن ب بود و در رياضت و معامالت شأنی عظيم داشت و در حال و ق

د  بود و کتاب لمع او ساخته است و اگر کسی خواهد بنگرد و از آنجا او را معلوم کند و من نيز کلمۀ                     چن

ود       داد ب ه بغ ضان ب اه رم ود م ود و از طوس ب ده ب ار را دي شايخ کب سی م هل را و ب ری و س ويم س بگ

ع اصحاب را                           د جم ا عي تند ت سلم داش شان بدوم د و امامت دروي دو دادن ودرمسجد شونيزيه خلوت خانۀ ب

رد                    دو    امامت کرد و اندر تراويح پنج بار قرآن ختم کرد هر شب خادم قرصی بدر خلوت خانۀ او ب ی و ب

  . دادی تا روز عيد شد و او برفت خادم نگاه کرد آن قرصکها بر جای بود

د و در معرفت سخن می                        اعتی نشسته بودن ود و جم ستان ب ه شبی زم شدان          نقلست ک رفت و آتش در آت

شاهده                      می ه آن حال م دان ک سوخت شيخ را حالتی درآمد و رو بر آن آتش نهاد خدای را سجده آورد مري

 از بيم بگريختند چون روز ديگر بازآمدند گفتند، شيخ سوخته باشد شيخ را ديدند در محراب   کردند جمله 

و            نشسته روی او چون ماه می      ه روی ت ه جمل ستيم ک ان دان ا چن تافت گفتند شيخا اين چه حالت است که م

  . آری کسی که بر اين درگاه آب روی خود ريخته بود آتش روی او نتواند سوخت: سوخته باشد گفت

ت سوزاند و   : و گف ه را ب ادون اهللا است هم ه م ردد و هرچ شتعل گ قان م ينه و دل عاش آتش است در س

  . کند خاکستر می

د از نيت       : از ابن سالم شنودم که گفت      از افت ه در نم اتی ک نيت بخداست و از خداست وبراه خداست و آف

  .  بود بخدای بودافتد و اگرچه بسيار بود آنرا موازنه نتوان کرد بانيتی که خدا را

ه گفت شان  : و سخن اوست ک ه نزديک اي ه ادب ب ا ک ر اهل دني سمند يکی ب ه ق ر س ان در ادب ب مردم
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ه                               ه ادب ب ن ک وک و اشعار عربست و ديگر اهل دي م و رسم و اسماء مل فصاحت و بالغت و حفظ عل

ود و ديگر اهل                      خصوص  نزديک ايشان تأديب جوارح و حفظ حدود و ترک شهوات و رياضت نفس ب

م نگرستن            که به نزديک ايشان ادب طهارت دل و مراعات سرو وفاء عهد ونگاهداشتن وقت است و ک

  . بخاطرهای پراکنده و نيکو کرداری در محل طلب و وقت حضور و مقام قرب است

د                              : نقلست که گفت   ه آرن ازۀ ک ا در طوس هر جن ود ت ور ب د مغف يش خاک من بگذارن ر پ هر جنازۀ که ب

يش      ةاهللا                        نخست در پ ز و رحم د، قدس اهللا سره العزي اه ببرن ن اشارت و آنگ ه حکم اي د ب خاک او برآرن

  . عليه

  

  ذکر شيخ ابوالعباس قصاب رحمةاهللا عليه

اس                     آن گستاخ درگاه آن مقبول اهللا آن کامل معرفت آن عامل مملکت آن قطب اصحاب شيخ وقت ابوالعب

اه و                 قصاب رحمةاهللا عليه شيخ عالم و محترم مشايخ بود           وت و مروت پادش ود و در فت و صديق وقت ب

در آفات عيوب نفس ديدن اعجوبه بودو در رياضت و کرامت و فراست ومعرفت شانی عظيم داشت او          

ه را گفت               را عامل مملکت گفته    ود و شيخ ميهن د ب ارت نصيب     : اند و پير و سلطان عه ه اشارت و عب ک

  . تست

ه آن شرکست      رسند کهاگر ترا پ: نقلست که شيخ ابوسعيد را گفت ه شناسم ک خدای تعالی شناسی مگو ک

ا را        و مگو که نشناسم که آن کفر است و ليکن چنين الی م ی خدای تع ضله يعن ه بف گوی که عرفنااهللا ذات

  . آشنای ذات خود گرداناد بفضل خويش

  . بايد و اگرنه در رنج باشد اگر خواهد و اگر نه با خدای خوی می: و گفت

ا                         اگر با : وگفت ستاند و ب و ب  تو خير خواهد علم را در جوارح تونگاه دارد و اندامهای تو يک بيک از ت

ق                         ه صفات خويش در خل و هستی او آشکارا شود ب ستی ت ه ني ا ب د ت و نماي خويشتن گيرد و نيستی تو بت

  . نگری خلق را چون گوی بينی در ميدان قدرت پس گردانيدن گوی را خداوند گوی را بود

ود و آزاد در                           هر  : و گفت  ه سالمت ب د او ب دۀ او در بن ه بن دگی ک کسی از وی آزادی طلبند و من ازو بن

  . معرض هالکت

وئيم شما                 : و گفت  افرا او گ د و م فرق ميان من و شما يک چيز بيش نيست و آن آنست که شما فراماگوئي

  . ز چون شما مردميماز ما شنويد و ما ازو شنويم و شما ما را بينيد و ما او را بينيم واال ما ني

  . پيران آينه تواند چنان بينی ايشان را که توئی: و گفت

از افزونی و                           : و گفت  ود از صدرکعت نم ر ب د آن وی را بهت ام نماي مريدی اگر بيک خدمت درويش قي
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  . اگر يک لقمه از طعام کم خورد وی را بهتر از آنکه همه شب نماز کند

  .  يک ذره آنجا نباشيمبسيار چيزها رادوست داريم که: و گفت

ستی و هر کسی را                             صوفيان می : و گفت  ای نباي را پ ستی و م ه جائی باي زی و ب ه چي آمدندی هر کسی ب

  . منی بايستی و مرا من نبايستی مرا بايستی که من باشم

سته: و گفت ز ب ن در دو چي ابم و   طاعت و معصيت م ود بي ه معصيت در خ ه هم ورم ماي د چون بخ ان

  .  اصل همه طاعت ازخود بيابمچوندست باز کنم

امبر در آن                  : ووقتی علم ظاهر را ياد کرد و گفت        د هزار پيغ آن جوهريست که دعوت صد و بيست وان

  . اند اگر از آن جوهر ذره پديد آيد از پردۀ توحيد زود از هستی خويش اين همه در فنارود نهاده

  . ن هستی هست استنه معروفست ونه بصيرت ونه نور ونه ظلمت نه فنا آ: و گفت

  . مصطفی نه مرده است نصيب چشم تو از مصطفی مرده است: و گفت

ه      اند که دنيا و زينت دنيا به خلق رها کرده      پادشاه عالم را بندگانی   : و گفت  اند و سرای آخرت و بهشت ب

م عبوديت از                             ه رق ه بس ک ن ن ا را خود اي اه  مطيعان گذاشته و ايشان با خداوند قرار گرفته گويند م درگ

  . اند که ما چيزی ديگر طلبيم ربوبيت بر جان ما کشيده

  . خنک آن بنده که او را ياد نمودند: و گفت

ق و از خدای              : و گفت  ود از خل ا خدای ب جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق که ايشان را صحبت ب

  . به خلق نگرند

د               : وگفت ده را بخدای نزديک نکن د            صحبت نيکان و بقعهای گرامی بن ه خدايی خدای نزديک کن ده ب بن

  . صحبت با آن دار که باطن و ظاهر به صحبت او روشن شود

  . حق تعالی از صد هزار فرزند آدم يکی را بردارد برای خويش: و گفت

  . تر از دنيا دليست که خدای تعالی آن دل به عشق دنيا مبتال گردانيده است دنيا گنده است و گنده: و گفت

  . خلق به خالق نزديکتر است نزديک خلق عاجزتر است ههرچند ک: و گفت

  . همه اسير وقتند و وقت اوست وهمه اسير خاطراند و خاطر اوست: وگفت

ق است چون          : و گفت  يکن صفت خل ه حقست ل سالم هم دعوت صد و بيست و اند هزار پيغامبر عليه ال

  . حقيقت نشان کند نه حق ماند ونه باطل

  .  باشد و عبارت وچون من و تو برخاست نه اشارت ماند و نه عبارتمن و تو بود اشارت و گفت

  . که ازو آگهی است: اگر ترا ازو آگهی بودی نيارستی گفت: و گفت

  . شب و روز و چهار ساعت است هيچ ساعتی نيست تا او را برتو آمدنی نيست: و گفت
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  .  همه فرزندانش تا با تو بگريندامر خويش برتو نگاه دارددست بردۀ واگر ندارد آدم بايد با: و گفت

  . اگر کسی بودی که خدای را طلب کردی جز خدای خدای دو بودی: و گفت

ر        : خدای را خدا جويد خدای يابد خدای را خدای داند و گفت           : و گفت  اگر خدای يک ذره بعرش نزديکت

  . بودی از آنکه بثری خدای را نشايستی

  .  و با اهل شقاوت به خدامن با اهل سعادت برسول صحبت کنم: و گفت

د؟ از شما                  : و گفت  د شير خواره ادب در خواه ه از فرزن ود ک ادری ب از شما در نخواهم ادب بيهوده، م

  . ادب آن در خواهد  که با شما به نصيب خويش زندگانی کند

  . ابليس کشتۀ خداوند است جوانمردی نبود کشته خداوند خويش را سنگ انداختن: و گفت

ام              فردا: و گفت  يس را مق نم و ابل يش ک ه را در پ د هم ه چه کن د ک د بين  حساب قيامت کند در دست من کن

  . سازم و ليکن نکند

  . هرگز کس مرا نديده و هرکه مرا بينداز من صفت خويش بيند: و گفت

  . تر از هرچه آفريد و آفريند يک سجده که بر من براند بهستی خويش و نيستی من بر من گرامی: و گفت

امبر را چشم : تو گف ست پيغ ن ذريت من د اي ه گوي د ک رةالعين مصطفی ام آدم فخر کن من فخر آدم وق

  . روشن گردد که گويد اين از امت منست

ی است                       : و گفت  ن آن معن ارد اي وطای من بزرگست ازو باز نگردم تا از محمد تا در تحت وطای من ني

  . ايم ح اين در پيش دادهکه شيخ بايزيد گفته است لوائی اعظم من لواء محمد و شر

ردم از                : از او پرسيدند که زهد چيست گفت       رو ب بر لب درياه غيب ايستاده بودم بيلی در دست يک بيل ف

رين درجۀ زهدست                             ن کمت ود و اي ده ب ل را هيچ نمان رآوردم چنانکه دوم بي عرش تاثری بدان يک بيل ب

  . يعنی هرچه صورت بود در قدم اول از پيشم برخاست

رد و در           : و گفت  حق تعالی قومی را به بهشت فروآورد و قومی را بدوزخ پس مهار بهشت ودوزخ بگي

  . دريای غيب اندازد

  . آنجا که خدای بود روح بود و بس: و گفت

ه او را                         : و گفت  ود ک ا ب ه دوزخ پس جای جوانمردان کج اهل بهشت به بهشت فرود آيند و اهل دوزخ ب

  . جای نبود نه در دنيا و نه در آخرت

ه عرصات شيخ را هيچ جای نيافت              نقلست که يکی قيامت بخواب ديد و شيخ را طلب می            رد در جمل ک

ا               : شيخ گفت   : ديگر روز بيامد وشيخ را آن خواب بگفت        د چون م ين خوابت را رايگان نگوين اه چن آنگ

  . نبوديم اصال ما را چون بازنتوان يافت واعوذباهللا از آن که ما را فردابازتوان يافت
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د و گفت            ن ه نزديک او آم ا شيخ می     : قلست که يکی ب ه حج روم گفت            ي ه ب در داری    : خواهم ک ادر و پ م

د وگفت                 : دارم گفت : گفت ار ديگر بازآم دار برفت و ب شان نگاه شه حج سخت شد        : برو رضای اي اندي

  . دوست پدر قدم درين راه بصدق بنهادۀ اگر بصدق نهاده بوديش نامه از کوفه باز رسيدی: گفت

صلوة گفت     : لست که يک روز در خلوت بود مؤذن گفت        نق دقامت ال چون سخت است از صدر و از           : ق

  . بايد آمد برخاست و عزم نماز کرد درگاه می

دانم که در     دانم اما آن می     من کرامات نمی  : نقلست که کسی از او پرسيد که شيخا کرامت تو چيست گفت           

ا شب برسر نه  شتمی و ت فندی بک ر روز گوس دا ه یابت ود   اده م سوی س ا ت ه شهر ت دمی در جمل گرداني

ای   بينم که مردان عالم برمی    کردمی يا نه امروز چنان می      خيزند و از مشرق تا به مغرب به زيارت ما پ

  . رحمةاهللا عليه و اهللا اعلم بالصواب. کنند چه کرامت خواهيد زيادت ازين افزار درپا می

  

  ذکر شيخ ابوعلی دقاق رحمةاهللا عليه

ت آن       آن ا وق و محب وخته ش ودت آن س شق و م شده ع ان آن گم شف و عي اد ک ان آن بني م و بي تاد عل س

ود و                      ام وقت ب ز ام ه و قدس اهللا سره العزي ةاهللا علي اق رحم وعلی دق مخلص درد و اشتياق شيخ وقت اب

ظ شيخ عهد و سلطان طريقت و پادشاه حقيقت و زبان حق بود در احاديث و تفسير و بيان و تقرير و وع                  

ين                       ام و حال متع و تذکير شانی عظيم داشت و در رياضت و کرامت آيتی بود و در لطايف و حقايق ومق

ه  ان گفت رده بزرگ ود و خدمت ک ده ب ار را دي شايخ کب سی م ود و ب صرآبادی ب د ن دی  مري ر عه د در ه ان

وده است و نوحه          نوحه ه او را                         گری ب وعلی دقاقست آن درد شوق و سوز و ذوق ک وده  گر آن وقت ب ب

دو                            ۀ ب ه واقع ود ک دا در مرو ب ود و ابت اده ب است کس را نشان ندهند وهرگز درعمر خويش پشت بازننه

ر سر می             : فرود آمد چنانکه به يکی از کبار مشايخ گفت         ه خاک ب تم ای       در مرو ابليس راديدم ک رد گف ک

ودم و در آرز : لعين چه بوده است گفت     سوختم   وی آن می خلعتی که هفتصد هزار سالست با منتظر آن ب

  . در بر بسر آرد فروشی انداخت

ال عظمت خويش می            ويم                     شيخ بوعلی فارمدی با کم ود اال آنکه گ د ب ردا نخواه را هيچ حجت ف د م گوي

  . بوعلی دقاقم

ارد و         و استاد بوعلی می    ار ني گويد درخت خودروست که کسی او را نپرورده باشد برگ بيارد و ليکن ب

  . د مرد نيز همچنين باشد چون او را استاد نبوده باشد ازو هيچ چيز نيايدمزه آر اگر برگ بيارد بی

د و او از سری و او از داود و          : پس گفت  رفتم و او از شبلی و او از جني من اين طرق از نصرآبادی گ

  . او ازمعروف و او ازتابعين
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 که او را در مرو مجلسی هرگز نزديک استاد ابوالقاسم نصرآبادی نرفتم تا غسل نکردم و بابتدا      : و گفت 

ه شکوه گفت        وده ب تاد      : نهادند به سبب آن بود که بوعلی شنوی پيری ب سی زن اس ن سخن نف ا را از اي م

تاد          : ما را آن نيست گفت    : گفت ردد اس شاده گ روا باشد که ما نياز خويش بتو دهيم ترا بر نياز ما سخن گ

  . تا از آنجا کار را درپيوست: سخن گفت

شيده روزی         نقلست که بعد     ودو رياضتها ک رده ب از آنکه سالها غايب بود سفر حجاز و سفرهای ديگر ک

تاد  : برهنه بری رسيد و بخانقاه عبداهللا عمر رضی اهللا عنهما فرود آمد کسی او را بازشناخت و گفت                   اس

اين خود صورت : است پس خلق برو رحمت کردند بزرگان گرد آمدند تا درس گويد و مناظره کند گفت   

ه آن روز                 نب د ک ندد و لکن انشاءاهللا که سخن چند گفته شود پس منبر نهادند وهنوز حکايت مجلس او کنن

رضوان : اهللا اکبر پس روی به مقابله کرد و گفت: چون بر منبر شد اشارت به جانب راست کرد و گفت

رد و گفت               م ب         : من اهللا اکبر پس اشارت به جانب چپ ک ار به ق بيکب ه خل و     واهللا خيروابقلل د و غري رآمدن

د از آن او را                                ود بع ده ب رود آم ر ف شغلها از منب ان آن م تاد در مي د اس ازه برگرفتن دين جن ا چن برخاست ت

  . طلب کردند نيافتند به شهر مرو رفت تا آنگاه به نشابور افتاد

ر سر                : درويشی گفت  ری ب روزی به مجلس او درآمدم به نيت آنکه بپرسم از متوکالن و او دستاری طب

اه کنی       : شت دلم بدان ميل کرد گفتم ايهااالستاد توکل چه باشد گفت         دا ان کوت ع از دستار مردم آنکه طم

  . ودستار در من انداخت

ايلی گفت               : و گفت  ه ق دم ک شابور بگرفت بخواب دي را آرزوی ن ودم م ار ب ن شهر     : وقتی بيم و ازي ه ت ک

و از          نتوانی رفت که جماعتی از پريان را سخن توخوش آمده است و مجلس             ند ت  تو هر روز حاضر باش

  . بهر ايشان باز داشتۀ درين شهر

تاد گفت  شغول شدی اس دان م ان ب ه دل مردم ادی ک زی افت ردم چون چي ان م ه در مي ست ک ن از : نقل اي

  . رود نرود خواهد که آنچه می غيرت حق است می

ه حسود و معج        نقلست که يک روز بر سر منبر مالمت آدمی می          ه چه سودست گ رد ک ر و  ک ب و متکب

تاد گفت                : آنچه بدين ماند سايلی گفت     از : با اين همه صفات ذميمه که آدمی دارد اما جاء دوستی دارد اس

  . گويد يحبهم و يحبونه خدا بترسيد که می

ود گفت  : خدا و خدا و خدا کسی گفت: گفت نقلست که روزی بر سر منبر می  م   نمی : خواجه خدا چه ب دان

  . اين نگويم چکنم: گوئی گفت یدانی چرام چون نمی: گفت

ت   س او برخاست و گف شی در مجل ه دروي ست ک ورده  : نقل زی نخ ا چي ه روز است ت شم و س ام و  دروي

ه دروغ می                روزد ک د او بانگ ب اه               جماعتی از مشايخ حاضر بودن ر سر پادشاهست و پادش ه فق وئی ک گ
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  . سرخويش بجائی ننهد که او با کسی گويد و عرضه کند بعمرو و بزيد

ر                   اوردی و ب اع بي زی از آن فق نقلست که مردی فقاعی بود بر در خانقاه استاده بوقت سفره بيامدی و چي

تاد                  سفره نشستی و فقاع بصوفيان دادی و چون سير بخوردند آنچه فاضل آمدی ببردی روزی بر لفظ اس

د   : برفت که اين جوانمرد وقتی صافی دارد شبانه استاد بخوابش ديد گفت            ن       جای باال دي ان دي ه ارک م جمل

د                           ا هرچن د ت شم آم انعی پي از شدم م اال ب دان ب ودی و من ب االئی ب شان ب ان من و اي و دنيا جمع شده و مي

ن راه   ه دري وعلی دست بمن ده ک ی ب دی و گفت اعی بيام اه فق د ناگ ستم ش ا روم نتوان ر آنج ه ب تم ک خواس

اعی از     تاد گفت   شيران بس روباهانند پس ديگر روز استاد بر منبر بود فق د اس د  : در درآم او را راه دهي

اعی گفت                وديم فق يم           : که اگر او دوش دستگير ما نبودی ما از بازماندگان ب ا آئ ا آنج تاد هر شب م ای اس

  . بيک شب که تو آمدی ما را غمزی کردی

ن حديث بقطع مسافت     : ام نزديک توای استاد گفت  نقلست که روزی يکی درآمد که از جای دور آمده   اي

  . از نفس خويش گامی فراتر نه که همه مقصودها ترا بحاصلستنيست 

تاد گفت             رد از دست شيطان اس د و شکايت ک ا گنجشک      : نقلست که يکی درآم رکن ت ان ب درخت از مي

  . نشينند بران ننشيند که تا آشيان ديو درو بود مرغان شيطان برو می

ای فالن چه افتاده است     : ت او آمد گفت   نقلست که بازرگانی بود خشگو نام مگر رنجور شد شيخ به عياد           

د و تب                        : گفت د آم نيم شبی برخاستم تا وضو سازم و نماز شب کنم تابی در پشتم افتاد ودردی سخت پدي

ت  تاد گف ردی      : در پيوست اس تال گ شت مب درد پ رم ب ا الج ی ت از شب کن ا نم ار ت ه ک ضول چ ا ف را ب ت

شود و         ترامردار دنيا از خود دور بايد کرد کسی که سرش در           ه ن د کند او را طاليی بر پای نهند هرگز ب

  . چون دست نجس بود او آستين شويد هرگز پاک نگردد

د گفت                   ود چون شيخ درام : نقلست که يک روز بخانه مريدی شد و آن مرد ديرگاه بود تا در انتظار او ب

ايافته آواز  ای بيچاره هنوز وصال ن    : کی خواهی رفت گفت   : بگوی گفت : ای شيخ يک سخن بگويم گفت     

  . فراق بلند کردی

ود عطسه داد گفت         ای      : نقلست که روزی صوفی پيش استاد نشسته ب يرحمتک ربک صوفی در حال پ

چون زبان شيخ بر ما برحمت گشاده شد        : افزار در پا کردن گرفت بر عزم رفتن گفتند حال چيست گفت           

  . و برفت: کاری که بايست برآمد چه خواهد بود بيش از اين نگفت

نقلست که روزی استاد نشسته بود و مرقعی نو و زيبا درپوشيده و در عهد شيخ ابوالحسن برنودی يکی                   

تاد بطيبت می  يده اس وده پوش ه آل تينی کهن د پوس اه درآم انين از خانق الء مج ود از عق ع  ب گفت و در مرق

عنائی مکن که   بوعلی ر : نگريست که بوالحسن بچند خريدۀ اين پوستين شيخ نعره بزد و گفت             خويش می 
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ده       ا خري د و زار بگريست و                          اين پوستين بهمه دني يش افکن تاد سر در پ از نفروشم اس ه بهشت ب ام و بهم

  . چنين گفتند که ديگر هرگز با هيچکس طيبت نکرد

ه            : نقلست که استاد گفت    رم او را خان ا بمي د ت ا من پردازي ه گوشه ب د ک اه درآم شی در خانق روزی دروي

ان گوش می    : گفت د و چشم در گوشۀ گذاشت و میپرداختيم در آنجا ش    تم گفت   اهللا اهللا و من پنه ای : داش

تاديم     ابوعلی مرا مبشول برفتم و بازآمدم او همان می   اس فرس گفت تا جان بداد کسی بطلب غسال و کرب

دم                      دگی بدي دا بزن ش و  تا نگاه کرديم او را هيچ جای نديديم حيران فرو مانديم گفتم اين بمن نمودی خداون

بمردگی ناپديد شد و کجا شد هاتفی آوازداد که چه جوئی کسی را که ملک الموت جست نيافت حور و               

  . قصور جستند نيافتند گفتم خداوندا او کجا رفت آواز آمد فی مقعد صدق عند مليک مقتدر

ه        وقتی پيری را ديدم در مسجدی خراب خون می     : استاد گفت  ين مسجد رنگ گرفت گريست چنانکه زم

اده است گفت                 ب را چه افت يد در آرزوی         : ود گفتم ای پير با خويشتن رفقی بکن ت ای جوانمرد طاقتم برس

  . لقای او

ان می    : و گفت  ده همچن گريست   خداوندی بر بندۀ خود خشم گرفت شفيعان فراکرد تا او را عفو کرد و بن

د و او را     ای من می    او رض : اکنون اين گريستن بر چيست او ترا عفو کرد خداوند گفت          : شفيع گفت  جوي

  . اندر آن راه نيست بدان همی گريد

شۀ معصيتی بخاطر           : نقلست که يک روز جوانی از در خانقاه در آمد و بنشست گفت              اگر کسی را اندي

ت ست و گف تاد بگري ان دارد اس يچ زي ارت را ه د طه ن : درآي د زي وانمرد را جواب بگوئي ن ج ؤال اي س

د ل    : االسالم گفت  ا                       مرا خاطری درآم د ام ل نکن ارت ظاهر راخل ه بگويم طه تم ک تاد شرم داش کن از اس

  . طهارت باطن را بشکند

قرار شدم و خوابم نيامد ناگاه لحظۀ درخواب          درد چشم پديد آمد چنانکه از درد مدتی بی        : نقلست که گفت  

  . بودشدم آوازی شنيدم که اليس اهللا بکاف عبده پس بيدار شدم دردم برفت و ديگر هرگز درد چشم ن

يک روز استاد بوسعيد خرگوشی و استاد بوعلی را از حمام باز آورده بودند و هر دو بيمار بودند استاد       

دم      : بوعلی بدو گفت   چه بود اگر همچنين هر دو بسالمت نشسته باشيم تا وقت نمازدرآيد و به تعجب بمان

اد و        بايد کرد و ايشان هر دو را يک علت بود بوسعي            که چندين بار طهارت می     تاد نه د دهان بر گوش اس

  . راست بدان ماند که ستيزه همی کند ليکن هر چه ازو بود خوش بود: گفت

ه گفت ست ک را  : نقل ه م دم ک شکری دي افتم ل دم چون راه بازي م ش بانه روز گ انزده ش انی پ ی در بياب وقت

  . شربتی آب داد زيان کاری آن شربت آب سی سالست که هنوز در دل من مانده است

لست که بعضی را از مريدان سختر بودندی ايشان رادر زمستان با آب سرد غسل فرمودی و بعضی     نق
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  . را که نازکتر بودندی با ايشان رفق کردی و گفتی با هر کسی کار بقدر وسع او توان کرد

ست او را ده            د ش ه خواه ر جام ا اگ د ام نان باي روار اش رد او را بخ د ک الی خواه ه بق سی ک ی ک وگفت

روختن آموزی هرگزت               ستيراش رای ف نان تمام بود يعنی علم آنقدر تمام است که بدان کار کنی اما اگر ب

د در                        دعوتش خواندن ه روزی بمرو ب ست ک کار برنيايد که مقصود از علم عملست و تواضع چنانکه نقل

ه می      رفت از خانه نالۀ پيرزنی می       راه که می   ين گرسنه بگذاشتۀ و          : گفت   آمد ک را چن دايا م دين   بارخ  چن

ا من می                و ب ه ت يد        طفل بر من گماشتۀ آخر اين چه چيز است ک دعوت رس کنی شيخ برگذشت و چون ب

بفرمود تا طبقی بياراستند خداوند دعوت شادمان شد که امروز شيخ زله خواهد کرد تا به خانه برد و او                     

رد و       را نه خانه بود ونه اهل چون بياراستند برخاست و بر سر نهاد و بر در سرای آن                  اد و بب  پيرزن نه

  . بديشان داد ببين تا اين چه شکستن و نياز بوده باشد

ه ای شيخ چه فرقست                           و يک روز می    د ک ارم سرزنش کنن تند کف ه دوزخ فرس گفته است اگر فردا مرا ب

  ميان ما و تو من گويم جوانمردی بايد آخر مرا روز بازاری بوده باشد و لکن سنت خدا اينست 

صب  اء ال ا اض افلم رق بينن  ح ف

  

دهر     دره ال يم اليک  وای نع

  

گويد که بدانمی که روز قيامت قدمی ورای من خواهد بود از هر                عجب اينست با سخنی چنين هم او می       

رده ه ک ه   چ ا هم ند ت ا او داده باش د او را ب ه باش ن گفت ه اي ه در آن وقت ک ايد ک ا ش ام روی بگردانمی ام

ن وقت او ر           ان او سخن می                 محومحض عبوديت بود و در اي ر زب ند و ب ان برداشته باش ا      ا از مي ده ت ران

  . محو محض ربوبيت بوده باشد

بعزت تو اگر  : چنانکه نقلست که يک روز عيد به مصلی خلقی انبوه حاضر بودند او را خوش آمد گفت 

 شايد هيچ توقعی جان از من برآيد وديگر      مرا خبر باشد که از ايشان کسی پيش از من ترا بيند برفور بی             

داهللا صباح و                    يس عن که چون آنجا زمان نباشد از پيش و از پس ديدن نباشد شرح اين سخن دراز است ل

  . المساء و او را کلماتی عالی است

و                       : و گفت  وی و ت نگر تا از بهر او با هيچ آفريده خصومت نکنی که آنگاه دعوی کرده باشی کو تو آن ت

  .  بدو بازگذار تا خود خصمی ملک خويش او کندآن خود نيستی ترا خداوندی است شغل خويش

  . چنان باش که مرده باشی و سه روز برآمده: وگفت

  . کند او عاشق نيست هر که جان خود را جاروب در معشوق نمی: و گفت

ال                     : و گفت  د در مق ه جز از وی گوي هر که را بدون حق انس باشد در حال خود ضعيف باشد و هر ک

  . خود کاذب باشد
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ه                    : و گفت  د در يک بقع ردد هر چن هر که نيت مخالفت پير کند بر طريقت بنماند و عالقه ايشان بريده گ

روی واجب                        ه ب د صحبت بشکست و توب د عه باشند و هر که صحبت پيری کند آن گاه بدل اعتراض کن

  . اند حقوق استاد را توبه نباشد شد با آنکه گفته

ادبی کند بر بساط پادشاهان بدرگاه فرستند و  هر که بیترک ادب درختی است که راندن بارآرد  : و گفت 

  . ادبی کند بر درگاه باستوربانی فرستند هر که بی

  . ادب جهل او او را بکشتن سپارد زود هرکه با او صحبت کند بی: و گفت

ستادگی از                      : و گفت  ا او در نهايت و در نهايت اي هرگز ايستادگی نبود با خدای در بدايت نتواند نشست ي

  . راه مجاهده ننشستنی دست دهد از راه مشاهده

خدمت که بود بر درگاه بود بر بساط مشاهده مشاهده بود بنعت هيبت بعد از آن فسردگی بود از      : و گفت 

شايخ در نهايت                       ه احوال م امی غيبت و از بهر اينست ک استيالء قربت بعد از آن فنا بود از خود در تم

  . ماند  او را ظاهر ايشان برقرار نمیگردد و ازمجاهده به سکون باز می

ه                          : وگفت م آنست ک ود و وه ی او معطل ب چون مريد مجرد بود در بدايت از وهمی و در نهايت از همت

  . مشغول گرداند ظاهر او را به عبادت و همت آنست که جمع گرداند باطن او را به مراقبت

اد  -شادی طلب تمامتر از شادی وجدان از بهر آنکه          : و گفت  ست و در طلب           ش ی وجدان را خطر زوال

  . اميد وصال

ه گفت                              : و گفت  ال اهللا يحبهم و يحبون ا ق يکن طينت است کم د ول ه ازجه ه بعلت است و ن ن حديث ن : اي

ت    رد و محب ادت نک ر طاعت و عب ان ذک د و در مي ا را دوست دارن شان م م و اي شان را دوست داري اي

  . مجرد ياد کرد ازعلت

ردا            مصيبت ما امروز  : و گفت  ه اهل دوزخ را ف  بيش ازمصيبت اهل دوزخ خواهدبود فردا از بهر آن ک

ان             ثواب فوت خواهد شد و ما را امروز بنقد وقت مشاهدۀ خدمت حق فوت می               يکن مي رق م و ف شود و ت

  . اين دو مصيبت

ه              : وگفت ه بهشت رسد و هر ک د ب ه ترک شبهت کن هر که ترک حرام کند از دوزخ نجات يابد و هر ک

  . يادتی کند به خدای رسدترک ز

  . بدينحديث نتوان رسيد به مردی هر که درين حديث رسيد ازينجا خالص نتوان يافت به مردی: وگفت

  . سببی از اطالع حق بود که متجلی شود روحرا آن آرايش کهگاه گاه به مردم درآيد بی: وگفت

سی و او را در : و گفت ر مگر نف ه عم دبود در جمل ع خداون ده مطي د چون گوين رود آرن دس ف حظيرةالق

ود                            ه عمر طاعت نچشيده ب ردد واگر درجمل روی دوزخ گ د آن بهشت ب حسرات آن نفس بروکشف کنن
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رو می           ر    مگر نفسی اگر او را در دوزخ کنند و کشف گردانند بر او اين يک نفس آتش ف رد و دوزخ ب ب

  . او بهشت شود

ار        هر که حاضر است اگر سر خويش اختيار کند بدان           : وگفت ه اختي د و اگر غايب است ک مطالبت کنن

  . کند نپرسند

  . اگر عقوبت کند اظهار قدرت بود و اگر بيامرزد اظهار رحمت بود و همه کس بيش نرسد: و گفت

ه آخرت را             : و گفت  دبر است ک د غريب آن م د بفروختن غربت آن نيست که برادر يوسف را بدرمی چن

  . بدنيا فروشد

ی                  بايد که هرکه اين   : و گفت  اختن بخيل ه بجان درب ی آي وافی سبيل اهللا ال ذين قتل شنود والتحسبن ال  آيت ب

  . نکند

  . اياک نعبد ترا نگاهداشتن شريعت است و اياک نستعين امر بحقيقت است: و گفت

های شما را بخريده است به بهشت بديگری مفروشيد که بيع درست نباشد و        چون حق تعالی تن   : و گفت 

  . اگر باشد سودنکند

را             : و گفت  اء آن د ثن ی خواه ه عقب را ک ا آن سه رتبت است سؤال و دعا و ثنا سؤال آنرا که دنيا خواهد دع

  . که مولی خواهد

ت د   : و گف ر گزين ود ب ر نفس خ ه حق را ب ر ک ار ه ود و ايث ه قسمست سخاوت وج ب سخاوت س مرات

  . صاحب جود است و هرکه حق را بر جان خود برگزيند صاحب ايثار است

  . هر که از حق خاموش گردد ديوی بود گنگ: و گفت

بر شما باد که حذر کنيد از صحبت سالطين که ايشان را رأی چون رأی کودکان بود و صولت      : و گفت 

  . چون صولت شيران

  . شيوۀ سالطين آنست که ازيشان صبر و با ايشان طاقت نيست: و گفت

  .  فراقمعنی والتحملنا ماالطاقة لنا به پناه خواست از: و گفت

  . تواضع توانگران درويشان را ديانت است و تواضع درويشان توانگران را خيانت: و گفت

  . اگر ماليکه طالب علم را پرنگسترانند آنکه طالب معلوم بود خود چگونه بود: وگفت

  . تر اگر طلب علم فريضه است طلب معلوم فريضه: و گفت

ه  مريد آنست که در عمر خويش نخسبد و مر       : و گفت  دان که يک ساعت نخسبند و پيغامبر چنين بود علي

  . السالم چون ازمعراج بازآمد هرگز ديگر نخفت زيرا که همه دل شده بود

: ای پسر در خواب ديدم که ترا قربان همی بايد کرد گفت: ابراهيم عليه السالم اسماعيل را گفت: و گفت
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  . ای پدر اگر نخفتئی آن خواب نديدی

  . دنيا باسرار بود و در آخرت بابصارديدار در : و گفت

ت ارادت   : و گف دايت ب اب ب ت ارب دايات و اصحاب نهاي اب ب يش ارب ت حق است پ ارادت و همت امان

ون          ت چ يد و هم د رس شاهده توانن فه و م ت بمکاش ت بهم حاب نهاي رد و اص د ک ده توانن ت مجاه طاع

  . د نه در دنيا و نه در آخرتآرام که هرگز ساکن نشو کيمياست طالب مال را و همت قراريست بی

  . جهد توانگران بمالست و جهد درويشان بجان: و گفت

  . صحبت کردن با اژدها آسانتر که با درويشی که همه بخيلست: و گفت

ه                  : و گفت  ی چنانکه او را ن ه کل اق ب رفتن آف بزرگترين همه چيزها نشستن بر بساط فقر است و ترک گ

ود گفت                     معلومی بود نه جاهی نه مالی نه         واب ب ود اورا هيچ ث دين صفت ب ه ب : چيزی گفتند هر کسی ک

  . خورد و ليکن بسر از ايشان جدا بود خورند اومی پوشد و آنچه می پوشند او می آنچه مردمان می

وقت تو آنست که آنجائی اگر وقت تودنياست بدنيائی و اگر عقباست بعقبائی و اگر شاديست در      : و گفت 

  . در اندوهیشادئی و اگر اندوهست 

د               : و گفت  و گرداني اک خالص غذای ت ان نجاست و شير پ رون آورد از مي ادر بي را از شکم م چنانکه ت

اه و معاصی و شراب رحمت و    ان گن ردت از مي رون ب ا بي ان از دني رورش داد همچن اکی پ ه پ را ب وت

  . مغفرت و عزت چشاند و پاک گرداند و در بهشت فرود آرد پاک از همه آفتی

الی عاصيان را دوست می         : وگفت لين را صلوات اهللا و سالمه            دارد خطاب می      خدای تع د سيدالمرس کن

د                ه فرزن ا شير ب د ت دار کنن ه را بي عليه که نماز شب کن تا مقام شفاعت يابی به نيتی که مادران شب داي

  . دهند

وت چيست گفت   د فت سالم ک    : گفتن ه ال ود علي ر ب رای ديگران و از پيغمب ه حرکت کردن از ب ردا هم ه ف

  . امتی امتی: نفسی نفسی او خواهد گفت: خواهند گفت

ع         نفی و تفرقه نفی تست بی       جمع اثباتيست بی  : و گفت  ود و جم سوب ب و من ه ت ه ب ود ک اثبات و تفرقه آن ب

  . آنکه از تو برده باشد

د آن سبب عق                    : وگفت وبت  فقر عطای حق است هر که به حق آن قيام نکند به سبب آنکه ازو شکايت کن

  . او گردد

ر آن کنخدايت دوست دارد ان      کنی بی اگر توبه از بيم دوزخ يا اميد بهشت می        : وگفت ه ب همتی است توب

  . اهللا يحب التوابين

لم                          : و گفت  ه و س ا صلی اهللا علي ر م ويض صفت پيغمب راهيم وتف سليم صفت اب ود و ت توکل صفت انبيا ب
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دايت باشد و             صاحب توکل بوعده آرام گيرد و صاحب تسليم به عل          م و صاحب تفويض به حکم و توکل ب

  . تسليم وسط و تفويض نهايت

  . صاحب معرفت باش به خدای تا هميشه شاد باشی: وگفت

د مگر              : وگفت ر ده ه خب ود ک ده باشد و عارف را روا نب عالم را روا نبود که خبر دهد مگر آنچه خوان

  . يافته باشد

  . ايد که عبوديت که صفت بنده است از بنده زايل نشودچنانکه ربوبيت از حق زايل نشود ب: وگفت

ه              : وگفت از ن ه ب شاهده است و بن دۀ آن م اول مقام بنده علم است به خدای و غايتش معرفت خدای و فاي

د                            زی کن رم کشف چي ه او را از ک اب و آزاد آنست ک انواع عق بايستد ازمعصيت مگر به تهديد و وعيد ب

   .بسنده بود او را از زجر ونهی

  . عقل را داللت و حکمت را اشارت و معرفت را شهادت: و گفت

  . توحيد نظر کردن است در اشياء بعين عدم: وگفت

بصفای عبادت نتوان رسيد اال به چهار چيز اول معرفت خدای دوم معرفت نفس سوم معرفت                      : وگفت

ق و اخالص و صفا     موت چهارم معرفت ما بعدالموت هر که خدای را بشناخت بحق او قيام کرد به صد               

اد ومخالفت او طاعت   ه مخالفت او نه شريعت و حقيقت روی ب شناخت ب ه نفس را ب وعبوديت وهر ک

ا               ه م ستعد شد و هر ک را م دن آن د و آم است مدام و هر که موت را بشناخت شايستگی آن ساخته گرداني

  . لقوم الخاسرونبعد الموت بشناخت ازوعد و وعيد درخوف و رجا بماند فاليأمن مکر اهللا اال ا

ارت نقداست باشارة و فکرت                    : و گفت  ا صفت وفکرت در صفت تاموصوف و عب نقد در فعل است ت

  . آنست که اشارت و عبارت بدو نرسد

مادام که بنده صاحب توحيد است حال اونيکوست از جهت آنکه شفيع اعظم توحيد است و هرکه             : وگفت

  .  توحيد نبود المحاله که روزی آمرزيده شودتوحيد ندارد کسی شفاعت او نکند و آنکه صاحب

رای آن منکر شدند و جمعی         : عارف باشی تا متحمل باش و گفت      : وگفت د از ب ومی را در قبض افکن ق

  . را در بسط بداشت از اين جهت بوحدانيت مقر آمدند

  . فراغت ملک است که آنرا غايب نيست: و گفت

  .  مدبری بود که آخرت بفروشدغريب نه آنست که کسی ندارد غريب آن: و گفت

  . قبض اوايل فناست و بسط اوايل بقاهر که را در قبض انداخت باقی گردانيد: و گفت

  . از آب و گل چه آيد جز خطا و از خدا چه آيد جز عطا: و گفت

  . عارف همچون مرديست که بر شير نشيند همه کس ازو ترسند و او از همه کس بيش ترسد: و گفت
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ود گفت       : سايل گفت   . گفت   يک روز در استدراج سخن می      نقل است که     دام ب ه     : استدراج ک شنيدۀ ک آن ن

  . برد فالنکس به مدينه کلو باز می

ون در                     ه اکن ه ک ه شدی آن خان نقلست که آخر چندان درد درو پديد آمده بود که هر شب گاهی بر بام خان

دی ر    ام ش ر ب ون ب دی چ وح گفتن ت الفت را بي ت اوست و آن ر ترب ی ای  براب ردی و گفت اب ک ه آفت وی ب

ا از                      ن حديث و هيچ ج دوهگينی ازي ا از ان سرگردان مملکت امروز چون بودی و چون گذشتی هيچ ج

ن جنس می   ه ازي افتی هم ر ي ه خب ن واقع ر شدگان اي ر و زب ام   زي اب فروشدی پس از ب ه آفت ا ک ی ت گفت

  . فرودآمدی

داشت الجرم به مجلس مردم اندک آمدندی  میکرد و طاقت ن وسخن اودر آخر چنان شد که کسی فهم نمی

اق را سخن عالی         چنانکه هفده هجده کس زيادت نبودندی چنانکه پيرهری می    وعلی دق ه چون ب د ک گوي

  . شد مجلس او از خلق خالی شد

سلم نمی             ان شده      نقلست که در ابتداء حال غلبات وجدی داشت که هيچکس را ازين حديث م ا چن داشت ت

گفتی   گفتی بارخدايا مرا بکاء برگی بخش و مرا در کار موری کن و در مناجات می               بود که پيوسته می   

و و اگر رسوام خواهی                         که مرا رسوا مکن که بسی الفها زده        ار ت اه ک ين گن ن چن ا اي ام تو بر سر منبر ب

کرد باری در پيش اين مجلسيان رسوام مکن مرا همچنان در مرقع صوفيان رها کن و رکوه و عصايی         

يوه صوفيان دوست می      بدس ای          تم ده که من ش واديی ازواديه ع ب وه و مرق ا عصا و رک را ب اه م دارم آنگ

ی  و م راق ت ۀ ف د خوناب ن ابداالب ا م ه ت ی دوزخ در ده ک و م ه ت ورم و در آن وادی نوح ر  خ نم و ب ک

و        گريم و ماتم بازماندگی خويش می  سرنگونساری خويش می   ود نوحۀ ت وم نب اری اگر قرب ت م دارم تا ب

  . بود

پيد کردی ای                 : گفت  و می  ار س ه روزگ ا را ب بار خداوندا ماديوان خويش به گناه سياه کرديم و تو موی م

د  : گفت  خالق سياه و سفيد فضل کن و سياه کرده ما را در کار سپيد کرده خويش کن و باز می            ای خداون

  . ايدآنکه ترا به تحقيق بداند طلب تو هميشه کند و اگرچه داند که هرگزت ني

ستمی                   : و گفت  ن توان گرفتم که در فردوسم فرود آوردی و به مقام عاليم رسانيدی آنرا چکنم که بهتر ازي

  . بود و نبودم

ای بداشت و       : بعد ازوفات استاد را به خواب ديدند و پرسيدند که خدای تعالی با تو چه کردگفت                مرا به پ

را در عرق         هر گناه که بدان اقرار آوردم بيآمرزيد مگر يک گناه            اد کردمی م که از آن شرم داشتم که ي

امردی نگرسته                             ودکی ب ود گفت درک د آن چه ب اد گفتن رو افت م ف بازداشت تا آنگاه که همه گوشت ازروي

د     کرد و می    قراری می   بودم مرا نيکو آمده بود و يکبار ديگرش به خواب ديدند که عظيم بی              گريست گفتن
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بلی ولکن نه برای دنيا با مجلس که گويم بلکه برای آن : بايدت گفت ای استاد چه بوده است مگر دنيا می

تا ميان دربندم و عصابرگيرم و همه روز يک بيک درهمی شوم و خلق را وعظ همی کنم که مکنيد که                     

  . مانيد دانيد که از که باز می نمی

 جمله گرد کرد بر     هر چه کرده بودم از بد و نيک       : خدای با تو چه کرد گفت     : و ديگری بخواب ديد گفت    

ر صراط می              ه ب د ک ه خواب دي وه درگذاشت و يکی ديگرش ب ای آی    من بذره ذره پس به ک گذشت پهن

غ             : پانصد ساله راه بود گفت    اريکتر است و ازتي ه صراط از موی ب د ک ر دادن ا را خب ه م ن چيست ک اي

ر رفت         : تيزتر گفت  اريکش    اين سخن راست است ليکن برونده بگردد روندۀ که آنجا فراخت ا ب ه باشد اينج

  . بايد رفت و اگر تنگتر رفته باشد اينجا فراختر بايد رفت

بخواب ديدم : نقلست که استاد را شاگردی بود نام او ابوبکر صيرفی بر سر تربت استاد نشسته بود گفت    

ا می                   ين       که تربت از هم بازشدی و استاد برآمدی و خواستی که بهوا بر پرد گفتمی کج روی گفتی همچن

  . اند روم که ما را درملکوت اعلی منبرها نهاده گويان می

تاد                           و چنين نقل کرده    ر سر تربت اس ه ب از ديگر روز آدين د از نم وبکر بع ن اب ه مدت يکسال اي اند که ب

رد و     : آرند که گفت ام و همين ابوبکر را می  نشستی يعنی که به مجلس آمده      ات ک وعمر وف چون قاضی ب

ا می        او از اقران استاد بود       دی کج تاد روم گفتن ه مجلس اس روی گفتمی   به خواب ديدم که همی رفتم تا ب

  . به ملکوت آسمان اعال به مجلس استاد گفتندی امروز مجلس نيست که قاضی بوعمر درگذشته است

وده است                     تم چه ب د و همی گريست گف ه نزديک من آم ه جوانی ب رد ک شيخ ابوالقاسم قشيری حکايت ک

ت واب دي: گف ه دوزخ      دوش بخ را ب ه م ی ک ن گفتم تادندی م ه دوزخ فرس را ب ودی و م ت ب ه قيام دم ک

يده           اق رس وعلی دق ه                       مفرستيد که به مجلس ب د او را ب تم آری گفتن يدۀ گف ه مجلس او رس دی ب را گفتن ام م

  . بهشت بريد، رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ابوالحسن خرقانی

اب الهی آن                 وه آن آفت انی آن قطب وقت              آن بحر اندوه آن را سختر از ک ه رب اهی آن اعجوب آسمان نامتن

اه اهل                      الم و پادش دال ع اد و اب ود و قطب او ت شايخ ب ابوالحسن خرقانی رحمةاهللا عليه سلطان سالطين م

تن در خضوع                   طريقت و حقيقت و متمکن کوه صفت و متعين معرفت دايم بدل در حضور ومشاهده و ب

ايق و   رار حق ود وصاحب اس ده ب نائی  رياضت و مجاه ه و در حضرت آش زرگ مرتب الی همت و ب ع

د هر سال يک                    عظيم داشت و در گستاخی کروفری داشت که صفت نتوان کرد نقل است که شيخ بايزي

نوبت به زيارت دهستان شدی بسر ريگ که آنجا قبور شهداست چون بر خرقان گذر کردی باستادی و                    
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ي            وی نمی    نفس برکشيدی مريدان از وی سؤال کردند که شيخا ما ه ه        : شنويم گفت     چ ب ن دي ه از اي آری ک

ار                دزدان بوی مردی می    ود ب يش ب سه درجه ازمن پ شنوم مردی بود نام او علی و کنيت او ابوالحسن ب

  . عيال کشد و کشت کندو درخت نشاند

د                         ه خاک بايزي ه جماعت بکردی و روی ب تن ب از خف ان نم نقلست که شيخ در ابتدا دوازده سال در خرق

ويی                       نهادی و ب   د را دادۀ ابوالحسن را ب ه بايزي ه بسطام آمدی و باستادی و گفتی بار خدايا از آن خلعت ک

ر                          افتی ب ان دري ه خرق ه جماعت ب داد ب از بام ان بازآمدی و نم ه خرق ده آنگاه بازکشتی وقت صبح را ب

  . طهارت نماز خفتن

دن و نت           نقلست که وقتی دزدی بسر باز می       ود در طلب            شده بود تا پی او نتوانند دي ه ب رد شيخ گفت د ب وانن

از می                        سر ب د ب د از آن از خاک بايزي ا بع ر خاک             اين حديث کم از دزدی نتوانم بود ت ود و پشت ب شده ب

ای : کرد تا بعد از دوازده سال از تربت آواز آمد که ای ابوالحسن گاه آن آمد که بنشينی شيخ گفت                     اونمی

زی نمی  بايزيد همی همتی بازدار که مردی امی ام و      ه    از شريعت چي رآن نياموخت م و ق د   دان ام آوازی آم

ود شيخ گفت          ای ابوالحسن آنچه مرا داده     و ب يش از من         : اند از برکات ت د سال پ ه صدد و سی و ان و ب ت

ه آسمان برمی       : بودی گفت  ان ب شدی و   بلی و لکن چون به خرقان گذر کردمی نوری ديدمی که از خرق

ه             سی سال بود تا به خداوند به ح        ور را ب اجتی درمانده بودم بسرم ندا کردند که ای بايزيد به حرمت آن ن

دۀ خاص است و او را           ور بن ه آن ن اتفی آواز دادک شفيع آر تا حاجت برآيد گفتم خداوندا آن نور کيست ه

د شيخ گفت                   و برآي فيع آر تاحاجت ت ور را ش يدم در بيست و            : ابوالحسن گويند آن ن ان رس ه خرق چون ب

ان     : جمله قرآن بياموختم و بروايتی ديگر است که بايزيد گفت         چهارم روز    ه خرق فاتحه آغاز کن چون ب

  . رسيدم قرآن ختم کردم

رد                              رو ب ار ف د سوم ب رد زر برآم رو ب ار ف د دوم ب ره برآم نقلست که باغکی داشت يکبار بيل فرو برد نق

ه        : مرواريد وجواهر برآمد ابوالحسن گفت     دين فريفت و             خداوندا ابوالحسن ب ا از چون ت ه دني نگردد من ب

  . خداوندی بر نگردم

کردی    بستی چون وقت نماز درآمدی شيخ در نماز شدی و گاو همچنان شيار می                و گاه بودی که گاو می     

  . تاوقتی که شيخ بازآمدی

يم و                : نقلست که عمربوالعباسان شيخ را گفت      ن درخت بجه بيا تاهر دو دست يکديگر گيريم و از زير اي

االی           : بود که هزار گوسفند در سايۀ او بخفتی شيخ گفت         آندرختی   بيا تا هر دو دست لطف حق گيريم و ب

  . بيا که نه به بهشت التفات کنيم ونه بدوزخ: هر دو عالم بجهيم شيخ گفت

اهی                     رد و م روزی شيخ المشايخ پيش آمد طاسی پر آب پيش شيخ نهاده بود شيخ المشايخ دست در آب ک
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ي رون آورد ش ده بي تزن يخ  : خ ابوالحسن گف ودن ش د نم هل است از آب آتش باي ودن س اهی نم از آب م

رو              : بيا تا بدين تنور فرو شويم تازنده کی برآيد شيخ گفت            : المشايخ گفت  ستی خود ف ا بني ا ت داهللا بي ا عب ي

  . شويم تا بهستی او که برآيد شيخ المشايخ ديگر سخن نگفت

ادم          ز بيم شيخ ابوالحسن نخفته    سی سالست که ا   : نقلست که شيخ المشايخ گفت     ا در نه ام و در هر قدم که پ

ا می             قدم او در پيش ديده     ست ت ه دوسال د رسم         ام تا به جايی ک ه خاک بايزي يش ازو ب سطام پ خواهم در ب

ای سخن                          نمی يده مگر روزی در اثن توانم که او از خرقان سه فرسنگ آمده است و پيش از من آنجا رس

ار                    شيخ همی گفته است هر که      رد چه الوج ک ه اينست و اشارت بانگشت ک ۀ جمل  طالب اين حديثست قبل

ه است              د او از سر غيرت بگفت ه بودن انگشت بگرفته ويکی بگشوده آن سخن با شيخ المشايخ مگر بگفت

ه در آن سال هر               د ک سته آم که چون قبلۀ ديگر پديد آمد ما اين قبله را راه فرو بنديم بعد از آن راه حج ب

شی           که رفت سب   بی افتاد که بعضی هالک شدند و بعضی راه بزدند و بعضی ترسيدند تا ديگر سال دروي

ا راه                  : شيخ المشايخ را گفت    رد ت شايخ اشارتی ک خلق را از خانۀ خدابازداشتن چه معنی دارد تا شيخ الم

 پيالن آری جائی که: اين بر چه نهيم که آنهمه خلق هالک شدند گفت: گشاده شد بعد از آن درويشی گفت

  . را پهلوی هم بسايند سارخکی چند فرو شوند باکی نبود

ا اگر                          اموز ت ا را دعاء بي نقلست که وقتی جماعتی به سفری همی شدند و گفتند شيخا راه خايف است م

وم را آن سخن             : بالئی پديد آيد آندفع شود شيخ گفت         د ق اد کني د از ابوالحسن ي شما نه چون بالی روی ب

شان درحال از شيخ                  خوش نيامد آخر چون      برفتند راهزنان پيش آمدند و قصد ايشان کردند يک تن از اي

ه      ياد کرد و از چشم ايشان ناپديد شد عياران فرياد گرفتند که اينجا مردی بود کجا شد او را نمی                    بينيم و ن

رده بما                                 ال ب ه و م يد و ديگران برهن دو و قماش او هيچ آفت نرس دان سبب ب د  بار و ستور او را تا ب ندن

ا او گفت  د ت ه تعجب بماندن ه سالمت ب د ب رد را بديدن د : چون م يش شيخ بازآمدن ود چون پ ه ب سبب چ

را                             ن ت ن يک ت د و اي بپرسيدند که برای اهللا را آن سر چيست که ما همه خدای را خوانديم کار ما بر نيام

د شد شيخ گفت        شان ناپدي د از چشم اي ه مجاز خوان      : خوان د ب ه حق را خواندي ه    شما ک د و ابوالحسن ب دي

ه مجاز و                         ه اگر ب حقيقت شما بوالحسن را ياد کنيد بوالحسن برای شما خدای را ياد کند کار شما برآيد ک

  . عادت خدای را ياد کنيد سود ندارد

نم              الم را ببي ان شوم و قطب ع نقلست که مريدی از شيخ درخواست کرد که مرادستوری ده تا به کوه لبن

از نمی       شيخ دستوری داد چون ب     د   ه لبنان رسيد جمعی ديد نشسته روی به قبله و جنازۀ درپيش و نم کردن

از نمی             ازه نم ر جن ا                         مريد پرسيد که چرا ب ار قطب اينج نج ب ه روزی پ د ک الم بياي ا قطب ع د ت د گفتن کني

از           : امامت کند مريد شاد شد يک زمان بود همه ازجای بجستند گفت            تاد و نم شيخ را ديدم که در پيش اس
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ود                           بکر ه ب ن شخص ک تم اي د و مرا دهشت افتاد چون به خود بازآمدم مرده را دفن کردند شيخ برفت گف

ين                 گفتند ابوالحسن خرقانی گفتم کی بازآيد گفتند بوقت نماز ديگر من زاری کردم که من مريد اويم و چن

د   ام شفيع شويد تا مرا به خرقان برد که مدتی شد تا در سفرم پس چون وقت نم                     سخن گفته  از ديگر درآم

ه                               ادو چون ب را دهشت افت دو درزدم و م داد من دست ب ديگرباره شيخ را ديدم در پيش شد چون سالم ب

اد                    ر من افت ان آوردم چون نظر شيخ ب ه خرق دم روی ب ار سوی ری دي خود بازآمدم خود را بر سر چه

رده                 : گفت ه من از خدای درخواست ک دان       ام تا   شرط آنست که آنچه ديدی اظهار نکنی ک ان و ب دين جه ب

  . جهان مرا از خلق بازپوشاند و از آفريده مرا هيچکس نديد مگر زندۀ و آن بايزيد بود

تر است     اينجا کس نيست که استادش عالی     : شد به عراق شيخ گفت      نقلست که امامی به سماع احاديث می      

علم خود مرا داد منت نهاد ام هرچه حق تعالی مرا داد منت ننهاد و   امی  مردی: نه همانا شيخ گفت   : گفت

ه             : ای شيخ تو سماع از که داری گفت       : گفت از رسول عليه السالم مرد را اين سخن مقبول نيامد شبانه ب

رد     : خواب ديد مهتر را صلی اهللا عليه که گفت    د وسخن آغاز ک جوانمردان راست گويند ديگر روز بيام

چون  : مبر نيست گفتی بچه دانستی شيخ گفت       به حديث خواندن جائی بودی که شيخ گفتی اين حديث پيغا          

وم                     را معل رو در کشيدی م سالم چون اب ه ال ود علي توحديث آغاز کردی دو چشم من بر ابروی پيغامبر ب

  . کند شدی که ازين حديث تبرا می

ردم     عبداهللا انصاری گويد که مرا بند بر پای نهادند و به بلخ می      شه همی ک بردند در همه راه با خود اندي

 بهمه حال بر اين پای من ترک ادبی رفته است چون در ميان شهر رسيدم گفتند مردمان سنگ بر بام که

داختم سرپای من                       آورده اند تا در تو اندازند اندرين ساعت مرا کشف افتاد که روزی سجادۀ شيخ بازميان

  . ختبدانجا بازآمد در حال ديدم که دستهای ايشان همچنان بماند و سنگ نتوانستند اندا

ود شيخ او را              ه ب ه زن پخت دود ک ود مع د جوين ب يد قرصی چن نقلست که چون شيخ بوسعيد بر شيخ رس

داز و چندانکه می              : گفت ن قرصها ان ر اي رون می       ايزاری بر زي ر زن          خواهی بي زاری برمگي ر و اي گي

ود تايکبار  چنان کرد نقلست که چون خليق بسيار گرد آمدند قرص چندانکه خادم همی آورد ديگر باقی ب                

خطا کردی اگر ايزار برنگرفتی همچنان تا قيامت قرص از آن   : ايزار برداشتند قرصی نماند شيخ گفت   

رون می ر بي زی   زي ا چي ود ت عيد گفت دستوری ب دند شيخ بوس ارغ ش ان خوردن ف دی چون از ن آوردن

ر با                   : برگويند شيخ گفت   شنويم بدست ب و ب ر موافقت ت يکن ب شی می   ما را پروای سماع نيست ل د و     ل زدن

وبکر                            ود شيخ را اب دی ب ود مري ه سماع نشسته ب بيتی برگفتند و شيخ در همه عمر خويش همين نوبت ب

قيقۀ هر دو برخاست و                    ه رگ ش رد ک ر ک دان سماع اث ن هر دو چن خرقی گفتندی و مريدی ديگر در اي

زی شيخ برخاست                : سرخی روان شد بوسعيد سربرآورد وگفت      ه برخي ار     ای شيخ وقت است ک و سه ب
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د     بش درآمدن ت او در جن اه درموافق ای خانق ه ديواره ين زد جمل ر زم دم ب ار ق ت ب د و هف تين بجنباني آس

را در رقصند          : باش که بناها خراب شوند پس گفت        : بوسعيد گفت  ين موافقت ت ه آسمان و زم زةاهللا ک بع

  . اند که درآن حوالی چهل روز طفالن شير فرا نستدند چنين نقل کرده

ع                      : ه شيخ بوسعيد گفت      نقلست ک  د و من گوشۀ مرق ايۀ طوبی موافقت کردن شبلی و اصحاب وی در س

ای بوسعيد سماع کسی را        : شبلی ديدم در آن ساعت که در وجودبود و طواف همی کرد پس شيخ گفت               

ری پس اصحاب را گفت                          ا تحت الث ر ت د و از زي شاده بين اگر از شما   : مسلم بود که از زير تا عرش گ

ه ر ند ک یپرس را م ته قص چ سان برخاس ر موافقت آن ک د ب د بگوئي ن  کني ند و اي ين باش شان چن ه اي م ک اي

  . کمترين پايه است در اين باب

نقلست که شيخ بوسعيد و شيخ ابوالحسن خواستند که بسط آن يک بدين درآيد و قبض اين يک بدان شود                

عيد آن شب ت  يخ بوس اد ش ل افت ر دو صفت نق د ه ديگر را در برگرفتن ود و يک اده ب و نه ا روز سر بزان

رد چون روز شد شيخ                     گفت و می    می گريست و شيخ ابوالحسن همه شب نعره همی زد و رقص همی ک

ار           : ابوالحسن بازآمد و گفت    ا ديگر ب ای شيخ اندوه به من باز ده که مارا با آن اندوه خود خوشتر است ت

و        : نقل افتاد پس بوسعيد را گفت      ه ت روم و                فردا به قيامت درمياک ا من نخست ب اری ت اب ني ه لطفی ت هم

ار فرسنگ گوهی                   : فزع قيامت بنشانم آنگاه تو درآی پس گفت         ه چه ود ک افری را آن قوت داده ب دا ک خ

زع  قيامت             بريده بود و می    ه ف د ک ؤمنی را آن قوت بده شد تا بر سر لشکر موسی زند چه عجب اگر م

د شيخ ابوالحسن از بهر       بنشاند پس شيخ بوسعيد بازگشت و سنگی بود بر درگ       ا مالي اه محاسن در آن ج

احترام او را فرمود تا آن سنگ را برکندند و به محراب بازآوردند پس چون شب درآمد بامداد آن سنگ            

باز بجای خود آمده بود ديگرباره به محراب باز بردند ديگر شب همچنان بدرگاه بازآمده بود همچنين تا                  

ود     همچنان بر درگاه بگذاريد که شيخ بوسعيد لطف بسی می         اکنون  : سه بار ابوالحسن گفت    کند پس بفرم

د گفت                       وداع او آم د و دری ديگر بگشادند پس شيخ ابوالحسن چون ب ا برانداختن را   : تا راه از آنج من ت

د از آنچه در        بواليت عهد خويش برگزيدم که سی سال بود که از حق می          ا سخنی چن تم کسی را ت خواس

تادند الجرم               يم که کسی محرم نمی    دل دارم با او گو     را فرس يافتم که بدو بگويم چنانکه او را شنود تا که ت

ی گفت                     ا سخن نگفت د چرا آنج ادتی گفتن تاده       : شيخ بوسعيد آنجا سخن نگفته است زي ا را باستماع فرس م

يدم    : از يک بحر يک عبارت کننده بس و گفت: بودند پس گفت  ان رس ه خرق من خشت پخته بودم چون ب

  . وهر بازگشتمگ

بر منبر و پسر شيخ ابوالحسن آنجا حاضر بود که کسانی که از خودنجات               : نقلست که شيخ بوسعيد گفت    

ه      د جمل ر خواهي يدند و اگ دی رس ذا بعق ا ه ی يومن وت ال د نب د از عه رون آمدن ود بي اک از خ د و پ يافتن
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سر اب                           ه پ ن خواجه است و اشارت ب در اي اک شد پ تاد      برشمرم و اگر کس از خودپ رده و اس والحسن ک

ر       : ابوالقاسم قشيری گفت   د از حشمت آن پي ارتم نمان يد و عب چون به واليت خرقان درآمدم فصاحتم برس

  . تا پنداشتم که از واليت خود معزول شدم

نقل است که بوعلی سينا بآوازۀ شيخ عزم خرقان کرد چون به وثاق شيخ آمد شيخ بهيزم رفته بود پرسيد 

ا گفت        آن زنديق کذاب را چه می     : ش گفت که شيخ کجاست زن    ه زنش       : کنی همچنين بسيار جف شيخ را ک

د و         ه همی آم د ک د شيخ را دي ا شيخ را بين رد ت وعلی عزم صحرا ک ودی ب ودی حالش چه ب منکر او ب

ن چه حالتست گفت     : خرواری در منه بر شيری نهاده بوعلی از دست برفت گفت           ا   : شيخا اي ا م آری ت

م يعنی زن شيری چنين بار ما نکشد پس بوثاق بازآمد بوعلی بنشست و سخن آغاز               بارچنان گرگی نکشي  

د دلش بگرفت برخاست و گفت                     : کرد و بسی گفت    شيخ پارۀ گل در آب کرده بود تا ديواری عمارت کن

وعلی                 مرا معذور دار که اين ديوار عمارت می        اد ب ر از دستش بيفت اه تب بايد کرد و بر سر ديوار شد ناگ

از          برخاست   ر برخاست و بدست شيخ ب يد آن تب ا رس وعلی آنج تا آن تبر بدست باز دهد پيش از آن که ب

ه              شد بوعلی يکبارگی اينجا از دست برفت و تصديقی عظيم بدين حديثش پديد آمد تا بعد از آن طريقت ب

  . فلسفه کشيد چنانکه معلوم هست

داد درد شکم برخ                  ود در بغ ر ب ه وزي د در آن             نقلست که عضدالدوله را ک ع کردن ا را جم ه اطب است جمل

  . عاجز ماندند تا آخر نعلين شيخ به شکم او فرو نياوردند حق تعالی شفا نداد

را جواب دهی              : خواهم که خرقه پوشم شيخ گفت     : نقلست که مردی آمد و گفت      سئلۀ است اگر آن ما را م

اگر زنی جامۀ مردی : گفتنه : اگر مرد چادرزنی در سر گيرد زن شود گفت: شايسته خرقه باشی گفت

رد شود گفت          ه گفت   : هم درپوشد هرگز م رد                      : ن ع پوشيدن م دين مرق ۀ ب رد ن ن راه م ز اگر در اي و ني ت

  . نگردی

د و گفت           نم گفت           : نقلست که شخصی بر شيخ آم دا دعوت ک ه خ ق را ب ا خل ه    : دستوری ده ت ا ب ار ت زنه

ت ی گف شتن دعوت نکن وان  : خوي شتن دعوت ت ه خوي ق را ب يخا خل تش رد گف سی ديگر : ک ه ک آری ک

  . دعوت کند و ترا ناخوش آيد نشان آن باشد که دعوت به خويشتن کرده باشی

غ  يدن و تي و خواهم پوش از را خلعت خويش را در ت ود اي ده داده ب ود وع لطان محم ی س ه وقت ست ک نقل

د رسول ف                    ه    برهنۀ باالی سر تو برسم غالمان من خواهم داشت چون محمود به زيارت شيخ آم تاد ک رس

ۀ او درآی و                اه بخيم رای او از خانق ز ب و ني د ت دينجا آم و از غزنين ب رای ت ه سلطان ب د ک شيخ را بگوئي

نکم                    : رسول را گفت   واالمر م وااهللا و اطيعواالرسول واول الی واطيع ه تع د قول اگر نيايد اين آيت برخواني

ه       : د شيخ گفت  مرا معذور داريد اين آيت برو خواندن      : رسول پيغام بگذارد شيخ گفت     د ک ود را بگوئي محم
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د و            چنان در اطيعوااهللا مستغرقم که در اطيعواالرسول خجالتها دارم تا باولی االمر چه رسد رسول بيام

د و گفت     : به محمود بازگفت   رده          : محمود را رقت آم ان ب ا گم ه م رد است ک ه از آن م ه او ن د ک برخيزي

 ده کنيز ک را جامه غالمان دربرکرد و خود به سالح بوديم پس جامۀ خويش را باياز داد و در پوشيد و      

د و سالم                      داری اياز پيش و پس می      اد چون از در صومعه درآم آمد امتحان را روی به صومعه شيخ نه

ود گفت                     د محم از ننگري رد و در اي ود ک ه محم ا نخاست پس روی ب ر پ ا ب داد ام ا   : کرد شيخ جوا ب ر پ ب

ود بگرفت و      : شيخ گفت نخاستی سلطان را و اين همه دام بود          ۀ پس دست محم دام است اما مرغش تون

ود گفت      فراپيش آيی چون ترا فراپيش داشته     : گفت رون       : سخنی بگو گفت     : اند محم ان را بي ن نامحرم اي

ود گفت                  د محم رون رفتن ه بي ان هم ا نامحرم و        : فرست محمود اشارت کرد ت ايتی برگ د حک را از بايزي م

از قدم پيغامبر : که هر که مراديد از رقم شقاوت ايمن شد محمود گفت    بايزيد چنين گفته است     : شيخ گفت 

ود  : زيادت است و بوجهل و بولهب و چندان منکران او را همی ديدند و از اهل شقاوتند شيخ گفت       محم

ار او                       ار ي د جز چه را که ادب نگه دارد و تصرف در واليت خويش کن که مصطفی را عليه السالم ندي

ن                       و صحابۀ او و دليل     ود را اي م اليبصرون محم  بر اين چيست قوله تعالی و ترا هم ينظرون اليک و ه

ه جماعت و                : مرا پندی ده گفت   : سخن خوش آمد گفت    از ب اهی و نم چهار چيز نگهدار اول پرهيز از من

ا بکن گفت      : سخاوت و شفقت بر خلق خدا محمود گفت        ا می         : مرا دع ه دع ن گ ر        خود دري م اغف نم الله ک

درۀ زر             : دعای خاص بگو گفت   : المؤمنات گفت للمؤمنين و    ود ب اد پس محم ای محمود عاقبتت محمود ب

د و در گلوش می          : پيش شيخ نهاد شيخ قرص جوين پيش نهاد گفت         گرفت شيخ      بخور محمود همی خاوي

ر        می: آری گفت: گيرد گفت مگر حلقت می  : گفت رد برگي ا بگي وی م و گل درۀ زرت خواهی که ما را اين ب

ن را  ه اي ت ک ود گف م محم ه طالق دادي ت : س ه گف ن البت زی ک ت: در چي نم گف ود : نک را از آن خ س م پ

از همی گشت گفت                            ود چون ب دو داد محم راهن عودی از آن خود ب ده شيخ پي شيخا خوش    : يادگاری ب

ود    : صومعۀ داری گفت  ا خاست محم آنهمه داری اين نيز همی بايدت پس در وقت رفتن شيخ او را بر پ

ای می        اول که آ  : گفت ود شيخ                    مدم التفات نکردی اکنون بر پ ه کرامت چيست و آن چه ب ن هم زی اي خي

ت ی  : گف شی م سار و دروي آخر درانک دی و ب ان درآم اهی و امتح ت پادش اب  اول در رعون ه آفت روی ک

زم پس      دولت درويشی بر تو تافته است اول برای پادشاهی تو برنخاستم اکنون برای درويشی بر می                خي

د                      سلطان برفت    رود آم اه از اسب ف بغزا درآن وقت به سومنات شد بيم آن افتاد که شکسته خواهد شد ناگ

ت   ت و گف ر دست گرف يخ ب راهن ش اد و آن پي ر خاک نه د و روی ب ۀ ش ه گوش روی : و ب ی بحق آب اله

اه ار                                 م ناگ شان ده رم بدروي ه هرچه از غنيمت بگي ر دهی ک ار ظف رين کف ا را ب ه م خداوند اين خرقه گ

رق می       ار غباری و ظلمتی پديد آمد تا همه تيغ در يکديگر نهادند و می             جانب کف  ه        کشتند و متف ا ک شدند ت
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ه شيخ می                     د ک ه خواب دي ود ب ا     : گفت  لشکر اسالم ظفر يافت و آن شب محم ه م روی خرق ود آب ای محم

  . بردی بر درگاه حق که اگر در آن ساعت در خواستی جملۀ کفار را اسالم روزی کردی

د و           امشب در فالن بيابان راه می      : شيخ يک شب گفت   نقلست که    دين کس را مجروح گردانيدن د وچن زنن

د       تانه او نهادن از آن حال پرسيدند راست همچنان بود وای عجب همين شب سر پسر شيخ بريدند ودر آس

ر        : گفت  و شيخ هيچ خبر نداشت زنش که منکر او بود می   دين فرسنگ خب ه از چن وئی کسی را ک چه گ

ا آن    : دهد و خبرش نباشد که سر پسر بريده باشند ودر آستانه نهاده شيخ گفت                یباز م  ه م آری آن وقت ک

کشتند پرده فرو گذاشته بودند پس مادر سر پسر را       ديديم پرده برداشته بود و اين وقت که پسر را می            می

اد گفت     بديد گيسو ببريد و بر سر نهاد و نوحه آغاز کرد شيخ نيز پارۀ از محاسن ببريد و                  :  بر آن سر نه

  . ايم و ما را هر دو افتاده است و گيسو بريدی و من نيز ريش ببريدم اين کار هر دو هر دو پاشيده

ام نخورده                               ه هيچ طع ود ک ا چهل درويش و هفت روز ب ود ب نقلست که وقتی شيخ در صومعه نشسته ب

ا خرواری آرد وگوسفندی و گفت             ن صو  : بودند يکی بر در صومعه آمد ب ام چون شيخ    فيان را آوردهاي

ه الف       از شما هر که نسبت به تصوف درست می        : بشنود گفت  دارم ک ره ن تواند کرد بستاند من باری زه

  . تصوف زنم همه دم درکشيدند تا مرد آن آرد و آن گوسفند بازگردانيد

ادر مشغول شدی و ي                       : نقلست که شيخ گفت    رادر بخدمت م ادری هر شب يک ب ک دو برادر بودند وم

ا خدمت خدايش خوش                       ود ب دا مشغول ب ه خدمت خ برادر به خدمت خداوند مشغول بود آن شخص که ب

د سر                            : بود برادر را گفت    ه خدمت خداون رد آن شب ب ان ک ار کن چن د بمن ايث ز خدمت خداون امشب ني

ه   آخر: بسجده نهاد در خواب ديد که آوازی آمد که برادر ترا بيامرزيديم وترا بدو بخشيديم او گفت          من ب

و می   خدمت خدای مشغول بودم و او به خدمت مادر مرا در کار اومی    ا    کنيد گفتند زيرا که آنچه ت کنی م

  . نياز نيست که برادرت خدمت کند نيازيم وليکن مادرت از آن بی از آن بی

رد                 نقلست که چهل سال شيخ سر بر بالين ننهاده همچنين درين مدت نماز بامداد بر وضوی نماز خفتن ک

اد گفت              تغنا و بی      : روزی ناگاه بالشی خواست اصحاب شاد گشتند گفتند شيخا چه افت ازی    بوالحسن اس ني

د و                       از بکن ه دو رکعت نم ه هر ک لم ک ه و س خدای تعالی امشب بديد و مصطفی گفته است صلی اهللا علي

د     هيچ انديشۀ دنيا بر خاطرش نگذرد در همه گناه ازوی بريزد چنانکه آن روز که ازمادر                  ود احم زاده ب

سر را            حنبل به حکم اين حديث اين نماز بگزارد که هيچ انديشۀ دنيا بر او گذر نکرد و چون سالم داد پ

د شيخ گفت                     : بشارت داد که آن نماز بگزاردم چنانکه انديشۀ دنيا درنيامد مگر اين حکايت شيخ را بگفتن

دون                 ا ب ه نشسته است سی سال است ت ن کالت ذر       اين بوالحسن که دراي ر خاطر او گ شه ب حق يک اندي

  . نکرده است
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ين می        تم و شبلی    : گفت  زد ومی  نقلست که روزی مرقع پوشی از هوا درآمد پيش شيخ پا بر زم د وق جني

ان       : وقتم بايزيد وقتم شيخ بر پا خاست و پا بر زمين زد و گفت     ی هم تم و معن تم و خدای وق مصطفی وق

رود از خالف           است که در اناالحق حسين منصور شرح دادم     اء ن ر اولي ه عيب ب د ک ود وگوين ه محو ب ک

  . عليه السالم انی الجد نفس الرحمن من قبل اليمن: سنت چنانکه گفت

: ترسی از خلق گفت  بسرش ندا آمد که بوالحسنا نمی  . گفت  نقلست که روزی در حالت انبساط کلماتی می       

ر ترسی   : الهی برادری داشتم او از مرگ همی ترسيدی اما من نترسم گفت    شب نخستين از منکر و نکي

ت ت  : گف د گف ود از آواز جرس نترس دان ش ار دن ه چه تر ک ت : اش : از قيامت و صعوبات او ترسی گف

ن در آن موقف   می ی م ق را در عرصات حاضر کن رآری و خل را از خاک ب ردا چون م ه ف شم ک اندي

ود وبوالحسن     پيراهن بوالحسنی خود از سر برکشم و در دريای وحدانيت غوطه خورم ت               ه واحد ب ا هم

  . نماند موکل خوف و مبشر رجای بر من باز ننشيند

و می                          ه آنچه از ت ه هان بوالحسنو خواهی ک ق      نقلست که شبی نماز همی کرد آوازی شنود ک ا خل م ب دان

و می               : بگويم تا سنگسارت کنند شيخ گفت        ا آنچه از رحمت ت دايا خواهی ت ار خ و     ای ب رم ت م و از ک دان

  . ا خلق بگويم تا ديگر هيچ کس سجودت نکند آواز آمد نه از تو نه از منبينم ب می

دو       الهی ملک الموت را به من مفرست که من جان بوی ندهم که نه ازو ستده               : گفت  ويکبار می  ام تا باز ب

  . ام و جز تو به کسی ندهم دهم من جان از تو ستده

و         سر به نيستی خود فرو بردم چنانکه هرگز واديد     : و گفت  ه ت رآرم چنانکه ب و ب ه هستی ت  نيابم تا سر ب

  . در سرم ندا آمد که ايمان چيست گفتم خداوندا آن ايمان که دادی مرا تمامست: بيک ذره بدانم گفت

  . گوئيم نه تو خداوندی و ما بندۀ عاجز ندا آمد که تو مايی و ما تو می: و گفت

  . ايم  از خلق نخواستهآمد که مترس که ما ترا از حضرت خطاب ندا می: و گفت

  . خدای عزو جل از خلق نشان بندگی خواست و از من نشان خداوندی: و گفت

انيم     آمدند و مباهات می چون به گرد عرش رسيدم صف مالئکه پيش باز می       : و گفت  ا کروبي ه م کردند ک

ه جواب    دند ب اد ش شايخ ش شتند و م ه خجل گ شان هم انيم اي ا هواللهي تم م  دادن من و معصومانيم من گف

  . ايشان را

ام و به چيزی که آنرا صفت         خداوند تعالی در فکرت به من بازگشاد که ترا از شيطان بازخريده           : و گفت 

  . نبود پس بدانکه او را چون داری

ستم و غايت                        : و گفت  د نفس ندان ستم غايت کي همه چيزها را غايت بدانم اال سه چيز را هرگزغايت ندان

  . م و غايت معرفتدرجات مصطفی عليه السال
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رد                    : و گفت  مرا چون پارۀ خاک جمع کردندی پس بادی بانبوه در آمد و هفت آسمان و زمين از من پر ک

  . و من خود ناپديد

ديم پس                            : و گفت  ه عرش بازآم ری ب ری شديم و از ث ا بث خداوند ما را قدمی داد که بيک قدم از عرش ت

يده باشد        ايم خداوند ندا کرد   بدانستيم که هيچ جا نرفته     ا رس ود او کج ين ب دم چن ه ق که من بندۀ آنکس را ک

  . من نيز گفتم دراز سفرا که ماييم و کوتاها سفرا که ماييم چند همی گردم از پس خويش

  . چهارهزار کالم از خدا بشنودم که اگر بده هزار فرارسيدی نهايت نبودی که چه پديد آمدی: و گفت

د سپاس خدای را                  چنان قادر بودم که اگر پالس       : وگفت ان گردي ردد چن ائی رومی گ سيه خواستم که ديب

  . تعالی و تقدس همچنان است يعنی دل از دنيا و آخرت ببرم و به خدا باز برم

ه عرش و از عرش               : و گفت  ا ب آنکس که ازو چندان راه بود به خدا که از زمين تا آسمان و از آسمان ت

  . م نور نيک مرد نبود اگر خويشتن را چند پشۀ فرانمايدتا به قاب قوسين و از قاب قوسين تا به مقا

ده                       : و گفت  ه حقيقت و آنچه مان وامی ام نيک باالی حق يعنی همگی من آنچه هست در حق محو است ب

  . است خيال است

  . اگر آنچه در دل من است قطرۀ بيرون آيد جهان چنان شود که در عهد نوح عليه السالم: و گفت

ده                  آنگاه نيز   : و گفت  سران من ملک الموت آم که من از شما بشده باشم و در پس کوه قاف يکی را از پ

اوی سخنی می         باشد و جان می    دان او                         گيرد و ب ر لب و دن رکنم و لطف خدای ب د من دست ازگور ب کن

  . بريزم

را        : و گفت  چيزی که از آن خدای در من همی کردند من نيز روی به خدای باز کردم و گفتم الهی اگر م

وانم              دۀ هيچکس نت ود کومن بازمان چيزی دهی که از گاه آدم تا به قيامت بر لب هيچ کس از تو نگشته ب

  . خورد

ا       : وگفت رد تنه هر نيکوئی که ازعهد آدم عليه السالم تا اين ساعت و ازين ساعت تا به قيامت با پيری ک

  . کردبا پير شما کرد و هر نيکوئی که با پيران و مريدان کرد تنها با شما 

  . هر شب آرام نگيرم نماز شام تا حساب خويش با خدای بازنکنم: و گفت

  . کارخويش را باخالص نديدم تا آفريدۀ تنهائی خويشتن را نديدم: و گفت

ه        : و گفت  ا ک اگر خدای عزوجل روز قيامت که همه خلق را که در زمان من هستند به من بخشد از آنج

ه             آفتاب برآيد تا آنجا که آفتاب فرو       ه ب ی ک زرگ همت ازننگرم و از ب يش دارم ب ه در پ دين چشم گ  شود ب

  . درگاه خداوند دارم

  . عرش خدا بر پشت ما ايستاده بود ای جوانمردان نيرو کنيد و مرد آسا باشيد که بارگرانست: و گفت
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الی او را درم                           : و گفت  ادانی و خدای تع ه آب ه ب ه ويرانی دارد ون ه ب دم ن ه ق د در مردی ک امی  چه گوين ق

ه                می د و هم ور او برخيزن ه ن ادانی ب ق ويرانی و آب ه خل دارد که روز قيامت خدا او را برانگيزاند و هم

  . خلق را بدو بخشند که دعا نکند درين جهان و شفاعت نکند درآن جهان

ت ر     : و گف شت زي ه در به تر دارم ک ردن از آن دوس دگانی ک د زن اربنی باخداون ر خ ا زي رای دني در س

  .  که ازو من خبری ندارمدرخت طوبی

اينجا نشسته باشم گاه گاه از آن قوت خداوند چندان با من باشد که گويم دست بر کنم و آسمان از : و گفت

ا                        ازنگرم روی ب شتن ب ه خوي ه ب اه باشد ک رم و گ رو ب شيب ف ه ن م ب ين زن جای برگيرم و اگر پای بر زم

  .  سلطنت بچه کار آيدخدای کنم و گويم با اين تن و خلق که مرا هست چندين

  . ام و خود ناپديد ام و خود ناپديد و گوينده ام و خود ناپديد و شنونده چشنده: و گفت

ام تا چنان نديدم که دست به هوا فراز کردم هوا در دست من شوشه زر      دست از کار بازنگرفته   : و گفت 

ه از کر                    ود و هر ک روی          کردند و دست بدان فراز نکردم به سبب آنکه کرامت ب رد آن در ب را گي امت ف

  . ببندند و ديگرش نبود

را                               : و گفت  امرده دل و ق ار ت ه من باشم زنه ه هم رآيم ک ا ب ان و ي فرو شوم که ناپديد شوم در هر دو جه

  . نباشی

  . به سنگ سپيد مسئله بازپرسيدم چهار هزار مسئله مرا جواب کرد در کرامت: و گفت

  . تر است ی کنم شما بدانيد که او از ماليکه فاضلبدان کسی که من تمنی نان گستاخ: و گفت

ردم و بيست و سه ساعت          : و گفت  ه م ار ب ار ساعت است در ساعتی هزار ب بانروزی بيست و چه ش

  . ديگر را صفت پديدنيست

  . در روز مردم بروزه و به شب در نماز بود باميد آنکه به منزل رسد و منزل خود من بودم: و گفت

ه             از آن چهار  : و گفت  ز ک اد دارم آن وقت ني زی ي ه چي ون هم ا اکن دم ت ادر بجنبي از در شکم م  ماهگی ب

ايم پس گفت                           و بازنم د رفت بت رود و آنچه بخواه د    : بدان جهان شده باشم تا به قيامت آنچه ب ردم گوين م

فالن کس امام است امام نبود آنکس که از هرچه او آفريده بود خبر ندارد از عرش تا بثری و ازمشرق                      

  .  مغربتا

ده و                        : و گفت  ده و پرن ان ودر جهن ين در جني ان وديداريست درماليکه و همچن در آدمي مرا ديداريست ان

ه                        ر از آنچه ب وانيم داد بهت شان ت همه جانوران و از هرچه بيافريده است از آنچه به کنارهای جهانست ن

  . نواحی و کردبرکرد ماست

ين از ترک    اگراز ترکستان تا بدر شام کسی را خار    : و گفت  ی در انگشت شود آن از آن منست و همچن
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  . تا شام کسی را قدم در سنگ آيد زيان آن مراست و اگر اندوهی در دليست آن دل از آن منست

درون     از خداوند دارم که چندين بازار بی: نه از خويشتن دارم شگفت    : شگفت: و گفت  در ان آگاهی من ان

  . گاهی داد تا من چنين عاجز ببودم در خداوندی خدای تعالیپوست من پديد آورد پس آخر مرا از آن آ

اران سربرکند           : و گفت  اميغ و ب ن دري د از اي ادی برآي در اندرون پوست من دريائی است که هرگاه که ب

  . ازعرش تا بثری باران ببارد

ودها و شيب ها و ر خداوند مرا سفری در پيش نهاد که در آن سفر بيابانها و کوهها بگذاشتم و تل: وگفت

د از آن            تم پس بع و فرازها و بيم و اميدها و کشتی ودرياها از ناخن وموی تا انگشت پای همه را بگذاش

ا                        ر ت ارم بب ار دارم زن و زن ه نزديک ت بدانستم که مسلمان نيستم گفتم خداوندا نه نزديک خلق مسمانم و ب

  . پيش تومسلمان باشم

ا          : و گفت  ه ج د ک ان کني ه چهل                      بايد که زندگانی چن ستاده ک دان اي ان لب و دن ده باشد و در مي ن شما بيام

  . سالست تا جان من ميان لب و دندان ايستاده است

ا اوست بگويم چون            : توانم گفت   ام می   اين جايگاه که من ايستاده    : گفتند سخن بگوی گفت    را ب اگر آنچه م

تن و شرم      دارم که با خويشتن باشم در سخن           آتش بود که در پنبه افکنی دريغ می        ان خويش گف ه زب او ب

  . دارم که با او ايستاده باشم سخن تو گويم می

زی                      : و گفت  دينجای چي درين مقام که خدا مرا داده است خلق زمين و مالئکه آسمان را راه نيست اگر ب

د نباشد                   بينم جز از شريعت مصطفی از آنجا بازپس آيم که من در کاروانی نباشم که اسفهساالر آن محم

وقت من وقتی است  : من سخن از اينجا گويم تو از کجا گوئی گفت: پيری کراسه در دست گفت : تو گف 

  . که در سخن نگنجد

را وقتی داد                : و گفت  الی م د تع خلق را اول و آخريست آنچه به اول نکند به آخرشان مکافات کنند خداون

  . که اول و آخر به وقت من آرزومند است

ه نزديک من جای نيست                      من نگويم که دوزخ و ب     : وگفت ه دوزخ و بهشت را ب ويم ک هشت نيست من گ

  . زيرا که هر دو آفريده است و آنجا که منم آفريده را جای نيست

را                     من بنده : و گفت  ود م اء او ب ويم ثن شۀ من است هرچه گ ام که هفت آسمان و زمين به نزديک من اندي

  . زير و زبر نيست پيش و پس نيست راست و چپ نيست

  . ام وهمه خلق بزير سايه آن نشسته درختی است غيب ومن بر شاخ آن نشسته: تو گف

: که پرده بدرند و با عام نتوانم گفت : با خاص نتوانم گفت: عمر من مرا يک سجده است و گفت    : و گفت 

از : عجب آرد زبان ندارم که ازو با او گويم کسی گفت           : که بوی راهی نبرند و با تن خويش نتوانم گفت         
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وم گفت             : جا که هستی باز آی گفت     اين ام معل ه مق ا االل ا من ه    : بعرش گفت  : نتوان آمد و م نم ک بعرش چک

  . وقتی بر من پديد آمد که همه آفريده بر من بگريست: عرش اينجاست گفت

رده    : و گفت  د چه ک کسی بايستی که ميان او و خدای حجابی نبودی تا من بگفتمی که خدای تعالی بامحم

  . بانش بشدی و بيفتادیبود تا دل و ز

د                      : و گفت  را نيست گرداني يد و م شان بپوش چون حق تعالی با من بلطف درآمد ماليکه را غيرت آمد بري

کرد اگر نه آن بودی که او را بر چنين حکمت است واالکرام الکاتبين مرا  از آفريده و از خود باخود می

  . نديدندی

ن من از آسمان آور           : و گفت  ا کف رون                    بيست سالست ت ن بي ا سر از کف ده و م در سرما افکن ده است و ان

  . گوييم کرده و سخن می

  . در رحم مادر بسوختم چون به زمين آمدم بگداختم چون به حد بالغت رسيدم پير گشتم: وگفت

يده می     وقتی چيزی چون قطره آب در دهان من می   : و گفت  از پوش د و ب يده نگشتی      چکي شد و اگر پوش

  . یمن ميان خلق نماندم

د از آنچه من در        : و گفت  همه آفريده او چون کشتی است و مالح منم و بردن آن کشتی مرا مشغول نکن

  . آنم

حق تعالی مرا فکرتی بداد که هرچه او آفريده است در آن بديدم در آن بماندم شغل شب و روز                     : و گفت 

د از آن فکرت   در من پوشيد آنکه فکرت بينائی گرديد گستاخی و محبت گرديد هيبت وگران   باری گردي

ر              د ب ق گردي ر خل د و راه راست و شفقت ب بيگانگی او درافتادم و جائی رسيدم که فکرت حکمت گردي

ستی                   ق را مرگ نباي ا خل خلق او کسی مشفق ترا از خود نديدم گفتم کاشکی بدل همه خلق من بمردمی ت

ه    ديد کاشکی حساب همه خلق با من بکردی تا خلق را به قيامت حساب ن          بايستی ديد کاشکی عقوبت هم

  . خلق مرا کردی تا ايشان را دوزخ نبايستی ديد

دين سخن         : و گفت  خداوند تعالی دوستان خويش را به مقامی دارد که آانجا حد مخلوق نبود و بوالحسن ب

سالم را اگر            ه ال صادق است اگر من از لطف او سخن گويم خلق مرا ديوانه خواند چنانکه مصطفی علي

  .  بگويم بجنبد اگر با چشمه آفتاب بگويم از رفتن باز ايستدبا عرش

را دوست دارد من اورا                        : و گفت  ه م ايم ک ا آنکس نم ايم ب دبختان ننم ه ب را ب ه ت ود ک را فرم الی م حق تع

ا من                دوست دارم اکنون می    ا ب ردا او را آنج ن حرم آورد ف ه امروز دري نگرم تا کرا آورد هر کس را ک

تم الهی       د وگف ان                                حاضر کن را همچن و حکم است ت ر ت را ب ه م د ک دا آم الی ن ر از حق تع  نزديک خود ب

دانم تا هر که من او را دوستدارم بيايد و ترا بيند و اگرنتواند آمدن نام تو او را بشنوانيم تاترا دوست                         می
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  . گيرد که ترا از پاکی خويش آفريدم ترا دوست ندارند بجز پاکان

د دل را              چون بتن به حضرت او شد      : و گفت  ل ونفس بيامدن ين عق ان و يق د پس ايم دم بيام م دل را بخوان

يدم پس                بميان اين هر چهار درآوردم يقين و اخالص را برگرفت و اخالص عمل را بگرفت تا بحق رس

اج من                           ودم محت رده ب مقامی پديد آمد که از آن خوش نديدم همه حق ديدم پس آن هر چهار چيز که آنجا ب

  . گردانيد

ت نيدم     م: و گف واب ش ق ج دم از ح شتن را خوان ت خوي دم آن وق د گردي ست زاه ه دون حق ر چ ن از ه

ردم                            ردم در وحدانيت طواف ک دم حج ک م لبيک زدم محرم گردي بدانستم که از حق درگذشتم لبيک الله

ه سرای حق در                        دم ک وری دي د ف بيت المعمور مرا زيارت کرد کعبه مرا تسبيح کرد ماليکه مرا ثنا گفتن

  . د چون بسرای حق رسيدم از آن من هيچ نمانده بودميان بو

دا شد شما                           : و گفت  شه از من ج ه آن اندي ودم مگر چشم در خواب شد ک دو سال بيک انديشه درمانده ب

  . پنداريد که اين راه آسانست

ه خراسان                              : وگفت ر اول ب ه تکبي د ک دانها مدهي د و ب وا برون ر ه ا ب اگر مرا يابيد بدان مدهيد که بر آب ي

  . فرو بندند و سالم به کعبه بازدهند که آنهمه مقدار پديدست و ذکر مؤمن را حد پديد نيست برای خدا

ان چه                 : وگفت ه اين تم ک د گف رد از غرباان ه                  بمن رسيد که چهارصد م ا ب يدم ت ائی رس ه دري ا ب رفتم ت د ب ان

  . نوری رسيدم بديدم غرباآن بودند که ايشان را بجز خدا هيچ نبود

ت چنان دانستم که امانتی بما برنهاده است چون بهتر در شدم عرش از امر خدا سبکتر بود نخس: و گفت

  . از آن چون بهتر در شدم خداوندی خويش بما برنهاده آمد وشکری که بارگران است

د و رحمت                  : و گفت  اکی خداون م از پ ه ده شان ک دهم من شما را ن شان ن ه خويش ن من شما را از معامل

  . شکند زند و کشتی بر کشتی برمی ه موج بر موج برمیودوستی او دهم ک

  . گويم که دل و زبان مرا بدان هيچ ترقی نيست پنجاه سالست که از حق سخن می: و گفت

ر از                         : و گفت  ا من بکرد بغي ه ب د ک هرگز ندانستم که خدای تعالی با مشتی خاک و آب چندان نيکوئی کن

اور           ه او را ب ودی ک ه است بجز حاجت          مصطفی بمن رسيد يقينم ب ر من معاين ن ب  داشتن واجبست و اي

  . نبود

ق هيچ            اينکه شما از من می    : و گفت  ا خل د او ب شنويد از معامله من است يا از عطاء اوست مرا از توحي

  . کۀ بر جائی بمانيد وبه مثل چنان بود که پاره آنش درکاه افگنی: نشايد گفت

د مصطفی      ام با زآنجا دانم من از آنجا آمده  : و گفت  ا بع ه م د ک  شدن بدليل و خبر ترا نپرسم از حق ندا آم

  . جبرائيل را بکس نفرستاديم گفتم بجز جبرائيل هست وحی القلوب هميشه با من است
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ر موافقت      : و گفت  هفتاد و سه سال با حق زندگانی کردم که سجده بر مخالفت شرع نکردم و يک نفس ب

  . ا بثری هر چه هست مرا يک قدم کردندنفس نزدم و سفر چنان کردم که از عرش ت

وانگرت                : وگفت از آئی ت نم و اگر باني يش من آئی شادت ک از حق ندا چنين آمد که بنده من اگر باندوه پ

  . کنم و چون ز آن خويش دست بداری آب و هوا را مسخر تو کنم

دا راه ندانست   علما گويند خدای را به دليل عقل ببايد دانست عقل خود بذات خود نابين          : و گفت  است به خ

د                ده در همگی گرديدن ه آفري د ب ه اهل خود بودن سياری ک وان دانست ب بخدای تعالی بخود او را چون ت

  . مشاهده دست گرفتم و از آفريده ببريدم راه به خدا نمودم و اينجا که منم آفريده نتواند آمد

ر آن اف            : و گفت  ين              همه گنجهای روی زمين حاضر کردند که ديدار من ب ه چن اد آنکه ب تم غره ب د گف کنن

  . چيزها غره شود از حق ندا آمد که بوالحسن دنيا را بتو در نصيب نيست از هر دو سرای ترا منم

  . خداوند من زندگانی من در چشم من گناه گردانيد: و گفت

  . تا دست از دنيا بداشتم هرگز با سرش نشدم و تا گفتم اهللا بهيچ مخلوق بازنگرديدم: وگفت

ق خدای بکردم وهرچه عطای               : و گفت  پير گشتم هنگام رفتن است هرچه در اعمال بنده آيد من به توفي

ا راه نيست                            ق را از آنج او بود با بندگان به منت مرا بداد اين سخن گاه از معامله گويم و گاه از عطا خل

  . مرکراهابزاری که پنجاه سال بوالحسن مرکراها بزارد تا مرگ مؤمن خوش کردند

: چند سال بود ترا گفت  : خواهم گفت : خواهيد که با خضر عليه السالم صحبت کنيد صوفی گفت         : و گفت 

عمر از سر گير ترا او آفريده صحبت با خضر کنی تا صحبت من با اوست درتمنای                 : شصت سال گفت  

  . من نيست که با هيچ آفريده صحبت کنم

  . بان که ازمن عبارت کنند من به خالف آنمخلق مرا نتوانند نکوهيدن و ستودن که بهر ز: و گفت

  . بهشت در فنا بر تابهشتيان را کجا بری و دوزخ در فنا برم تادوزخيان را کجا بری: و گفت

و                          : و گفت  ده ز آن ت ويم رحمت ز آن تواست بن را شفاعت کن گ خدای تعالی روز قيامت گويد بندگان م

  . شفقت تو بر بنده بيش از آن است که از آن من

د                          :  گفت و د و بوالحسن خداون ق اسير وقت ان ز بوقت در نرسد خل وقت بهمه چيزی در رسد و هيچ چي

ه         وقت هرچه من ازوقت خويش گويم آفريده از من بهزيمت شود جان جوانمردان ازوقت مصطفی علي

  . السالم تا قيامت بهستی حق اقرار دهد

ست             : وگفت ود چون ني ه من          بهستی او درنگرستم نيستی من به من نم ستم هستی خود ب ی خود من نگري

و کيست         تم بجز ت نمود در اين اندوه بماندم تا بادلی که بود از حق ندا آمد که بهستی خويش اقرار کن گف

  . که بهستی تو اقرار دهند نه گفتۀ شهداهللا



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٤٦٨

ا از                   : و گفت  ه هر سال گفتي ود ک رق ب دان ف ن راه چن  چون حق تعالی اين راه بر من بگشاد در روشن اي

  . کفر به نبوت شدم چندان تفاوت بود

ا حقست دعوی                       : وگفت روز وشب گه بيست وچهار ساعتست مرا يک نفس است و آن نفس از حق و ب

  . من با خلقست اگر پای آنجا بر نهم که همتست بجای بر رسم که ماليکه حجابت را آنجا راه نبود

ا      : تآه آسمان و زمين بسوخت شيخ گف   : دوش جوانمردی گفت  : و گفت  ه ب ا آورد هم ه آنج آن کسان را ک

ت ای گف ان و انم ده باين ان بيافري تم الهی آنچه در اين ر گف شتر و بعضی را کمت دم بعضی را بي ور دي : ن

  . بوالحسن حکم دنيا مانده است اگر اينان رابا اينان وانمايم دنيا خراب شود

شدم و                  : و گفت  ه ن را آب دادم غرق شتن را ف ن      از خويشتن سير شدم خوي سوخت آنکه اي را آتش دادم بن ف

ه           خلق خورد چهارماه و دو روز ازخلق بازگرفتم بنمرد سر بر آستان عجز نهادم فتوح سر در کرده تا ب

  . جايگاهی برسيدم که صفت نتوان کرد

د بدانچه می                  : و گفت  يچ نيام دم ز آن      بديدار بايستادم خلق آسمان و زمين را بديدم معامله ايشان مرا به دي

  .  حق ندا آمد که تو و همه خلق نزديک من همچنانيد که اين خلق نزديک تواو از

  . ام ايی من از آن يکی تو يکی من نه عابدم ونه زاهد نه عالم و نه صوفی الهی تو يکی: و گفت

شتن            : و گفت  چه مرد بود که با خداوند اين چنين نايستد که آسمان و زمين و کوه ايستاده است هرکه خوي

  . ک مردی نمايد نه نيک است که نيکی صفت خداوند استرا به ني

نج روز               : و گفت  ه کرامت رسی يک روز بخور و سه روز مخور سيم روز بخور پ اگر خواهی که ب

مخور پنجم روز بخور چهارده روز مخور اول چهارده روز بخور ماهی مخور اول ماهی بخور چهل                   

د    روز مخور اول چهل روز بخور چهارماه مخور اول چ         د آي زی پدي هار ماه بخور سالی مخور آنگاه چي

ستاده           ه من اي ايد ک چون ماری چيزی بدهان در گرفته در دهان تو نهد بعد از آن هرگز از تو نخوری ش

اترا ز             د بوي د آم زی وادي بودم و شکم خشک بوده آن مار پديد آمد گفتم الهی بواسطه نخواهم در معده چي

م و از جگر           مشک خوشتر از شهد سر به حلق من      ام آوري دۀ تهی طع را از مع ا ت د م دا آم برد از حق ن

  . تشنه آب اگر آن نبودی که او را حکمست از آنجا خوردمی که خلق نديدی

د       و گفت من کار خويش باخالص نديدم تا بجز او کسی را می    د آم دم اخالص پدي ه او رادي ديدم چون هم

د ارزن        نيازی او را درنگرستم کردار همه خلق پر پشۀ        بی ق را چن ه خل ستم هم ر حمت او نگري دم ب  ندي

  . دانه نديدم ازين هر دو چه آيد آنجا

  . نمود از کار خدا عجب بماندم که چندين سال خرد از من ببرده بود و مرا خردمند به خلق می: و گفت

  . الهی چه بودی که دوزخ و بهشت نبودی تا پديد آمدی که خدا پرست کيست: و گفت
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ز    خدا: و گفت  وند بازار من بر من پيدا کرد درين بازار بعضی گفتنی بود و بعضی شنودنی و بعضی ني

  . دانستنی چون درين بازار افتادم بازارها از پيش من برگرفت

ه                            : وگفت داد ب ه من ب اول ب دم هر چه ب خداوند بندگی من بر من ظاهر کرد اول و آخر خويش قيامت دي

  . ن پای پل صراط گردانيدآخر همان داد از موی سر تا به ناخ

  . از خويشتن بگذشتی صراط واپس کردی: و گفت

ران                    : وگفت ار گ ن ب ا اي هر کس را از اين خداوند رستگاری بود ما را اندوه دايم بود خدا قوت دهاد تا م

  . بکشيم

آگاهی  ام از کردار اين خداوند که از اول چندين بازار در درون اين پوست بنهاد بی عجب بمانده: و گفت

  . من پس آخر مرا از آن آگاه کرد تا من چنين متحير گرديدم يا دليل المتحرين زدنی تحيرا

راه خدای را    : کله سرم عرشست و پايهای تحت الثری و هر دو دست مشرق و مغرب و گفت                  : و گفت 

دا مر      تم خداون ا براهی  عددنتوان کرد چندانکه بنده است به خدا راهست بهر راهی که رفتم قومی ديم گف

اری گرانست   : بيرون بر که من و تو باشيم خلق در آن راه نباشد راه اندوه در پيش من نهاد گفت         اندوه ب

  . خلق نتواند کشيد

ا                         : وگفت ق مردست آنج ه نزديک خل ق کودک است و هرک هر که به نزديک خدا مرد است نزديک خل

  . توان کردام که آنرا صفت ن نامردست اين سخن را نگه داريد که در وقتی

ه        هر که اين سخنان بشنود و بداند که من خدای را ستوده        : و گفت  دارد ک ه پن د و هر ک ام بعزش بردارن

  . ام بذلش بردارند که اين سخنان من از دريای پاکست ز آن خلق در وی برخه نيست خود را ستوده

  . عافيت را طلب کردم در تنهائی يافتم و سالمت در خاموشی: و گفت

ده                   :و گفت  ه من زن اش ک ستاده ب را اي ان م را       در دل ندا آمد از حق که ای بوالحسن فرم ا ت رم ت ه نمي ام ک

ه من پادشاهی             ام  حيوتی دهم که در آن حيوة مرگ نبود و هر چه ترا از آن نهی کردم دور باش از آن ک

  . که ملک مرا زوال نيست تا ترا ملکی دهم که آنرا زوال نباشد

شنا   : و گفت  ه صحبت                      هرکه مرا ب ه حق را دوست داشت ب خت بدوستی حق را دوست داشت و هر ک

  . جوانمردان پيوست و هر که به صحبت جوانمردان پيوست به صحبت حق پيوست

د و   ها را ديدم که گرد بر گرد من طواف می       ها و زمين    زبان من به توحيد گشاده شد آسمان      : و گفت  کردن

  . خلق از آن غافل

ام نکرده        از حق که مردمان طلب بهشت می      بدل من ندا آمد   : و گفت  ان قي ه شکر ايم د و ب را از    کنن د م ان

  . طلبند من چيزی ديگر می



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٤٧٠

ن    ا م ه ب ت ک ه در آن محل ودی ک ره نب ودی او را زه زاح را صورتی ب ر م ه اگ د ک زاح مکني و گفت م

  . بودمی درآيد

ادتی ز                : و گفت  د طلب زي د و زاه م کن د آن          عالم بامداد برخيزد طلب زيادتی عل د و بوالحسن دربن د کن ه

  . بود که سرروی بدل برادری رساند

ا                        : و گفت  شود گو اينج نم در بهشت ن يش نک ا او را در پ ستم ت هرکه مرا چنان نداند که من در قيامت باي

  . ميا و برمن سالم مکن

ده       : و گفت  ا   چيزی به من درآمد که مرا سی روز مرده کرد از آنچه اين خلق بدان زن د از دني  و آخرت  ان

  . آنگاه مرا زندگانی داد که در آن مرگ نبود

ر کرسی  : و گفت شمند ب ا قيامت دان ويم ت م و يک سخن بگ شابور در آي شينم و از ن ر من برخری ن اگ

  . ننشيند

  . با خلق خدا صلح کردم که هرگز جنگ نکردم و با نفس جنگی کردم که هرگز صلح نکردم: و گفت

يد و بی              اگر آن بودی که مردمان      : وگفت د رس اه بايزي ه پايگ ه ب د ک د           گوين رد واال هرچه بايزي حرمتی ک

کنند که گفته است هرچه   باخدا بگفته است و بينديشيده من با شما بگفتمی و عجب اينست که ازو نقل می        

ان واهشتيم     : بايزيد با انديشه آنجا رسيده است بوالحسن بقدم آنجا رسيده است و گفت     ه جهاني ان ب اين جه

  . جهان به بهشتيان و قدم بر نهاديم جائی که آفريده را راه نيستو آن 

  . چنانکه ما را پوست بدر آيد بدر آمدم: و گفت

يم دريکی او سفر می                     : وگفت ه ماسفر و من مق يم ون نم و گفت      که بايزيد گفت نه مق روز قيامت من     : ک

  . تو بودمنگويم که من عالم بودم يا زاهد يا عابد گويم تو يکيی من ز آن يکی 

د            : بدينجا که من رسيدم سخن نتوانم گفت      : و گفت  ق آن برنتاب که آنچه مراست با او اگر با خلق بگويم خل

شتن باشم و                    ا خوي ه ب دم ک غ آي ی دري شه درافکن و اگر اين چه او راست با من بگويد چون آتش باشد ببي

  . سخن او گويم

د آورد بهشت              : و گفت  را از من پدي در طلب من است و دوزخ در خوف من و اگر                 تا خداوند تعالی م

بهشت و دوزخ اينجا که من هستم گذر کنند هر دو با اهل خويش در من فانی شوند چه اميد و بيم من از                        

  . خداوند من است و جز اوکيست که ازو اميد و بيم بود

يش من                    : وگفت د  تکبير فرضی خواستم پيوست بهشت آراسته و دوزخ تافته و رضوان و مالک پ آوردن

ن نفس                تم درآی دري تکبير احرام پيوستم بينائی من برجا بود که نه بهشت ديدم ونه دوزخ رضوان را گف

  . نصيب خويش يابی فرا درآمد و در سيصد و شصت و پنج رگ من چيزی نديد که ازوبيم داشت
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ت تند و نيافتن : و گف تند و بعضی خواس زی خواس د و چي زی يافتن د چي ر در حق رفتن از هرکسی ب د و ب

ه    جوانمردان را عرضه کردند نپذيرفتند وباز بوالحسن نپذيرفت و باز بوالحسن را ندا آمد که همه چيز ب

ن از غيرت                          ان بيگانگان رود و اي ه مي ر ک ان برگي تو دهيم مگر خداوندی گفتم الهی اين داد و دهم ازمي

  . بود که نبايد کۀ بيگانگی بود

ه از من آر        : و گفت  ا                      انديشيدم وقتی ک رده ت شاده ک اطن من گ الی چشم ب د تع دۀ هست خداون د تربن زومن

ايم عشق جوانمردان                  آرزومندان او را بديدم شرم داشتم از آرزومندی خويش خواستم که بدين خلق وانم

را                        تا خلق بدانستندی که هر عشق عشق نبود تا هر که معشوق خود را بديدی شرم داشتی که گفتی من ت

  . دوست دارم

  . ق آن گويند که ايشان را با حق بود و بوالحسن آن گويد که حق را با و بودخل: و گفت

رده       : و گفت  شان          ام و سخن می    سی سالست تا روی فرا اين خلق ک ا اي ه من ب د ک ان دانن ق چن ويم و خل گ

احق و اگر               گويم من خود با حق می       می اطن ب ه ظاهر و ب ق خيانت نکردم ب ن خل ا اي ويم بيک سخن ب گ

  .  السالم ازين در درآيد مرا ازين سخن خاموش نبايد بودمحمد عليه

ا                       : و گفت  دان جوانمردی راستی ب ه فرزن ه آدم است و ن نم ن ه م ا ک ود اينج پدرم و مادرم از فرزند آدم ب

  . خدايست و بس

زی قطره قطره می               : و گفت  ودم از گوشۀ عرش چي اطنم حالوت      به قفا باز خفته ب دهانم و در ب د ب چکي

  . دآم پديد می

  . بخواب ديدم من وبايزيد و اويس قرنی در يک کفن بوديمی: و گفت

  . در همه جهان زنده ما را ديد و آن بايزيد بود: و گفت

شديد گفت                       الی ان بطش ربک ل ه تع د قول بطش من سختر از       : نقلست که روزی اين آيت را همی خوان

  . او گيرمبطش اوست که او عالم و اهل عالم را گيرد و من دامن کبريائی 

  . چيزی بر دلم نشان شد از عشق که در همه عالم کس را محرم آن نيافتم که باوی بگويم: و گفت

را                       : و گفت  و ت د همت ت ری گوي فردا خدای تعالی گويد به من هرچه خواهی بخواه گويم بار خدايا عالم ت

 پس من تا به قيامت به       بدادم جز آن حاجت خواه گويم الهی آن جماعت خواهم که دروقت من بودند و از               

ا                            يم م ا گفت ه م زيارت من آمدند ونام من شنيدند ونشنيدند از حق تعالی ندا آيد که در دار دنيا آن کردی ک

  . نيز آن کنيم که تو خواهی

ويم                    : و گفت  خدای تعالی همه را پيش من کند رسول عليه السالم گويد اگر خواهی ترا از پيش جاه کنم گ

ده                       يا رسول اهللا من دار     ور بگستراند ابوالحسن و ژن ساطی از ن وم ب  دنيا تابع تو بودم اينجا نيز پس روت
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د                ه متعجب بمانن ع چشم روشن شود اهل قيامت هم دان جم د مصطفی را ب جامگان او بر آنجا جمع آين

  . گويند اينان آن قومند که ما را از ايشان هيچ رنگی نيست گذرند می فرشتگان عذاب می

ود حق                        مصطفی عل : و گفت  شان نب ل اي ين و آخرين مث ه در اول د ک يه السالم فردا مردانی را عرضه ده

  . تعالی بوالحسن را درمقابله ايشان آورد و گويد ای محمد ايشان صفت تواند بوالحسن صفت منست

  . هرکه ازين رود تو آبی خورد همه بتو بخشيدم: خدای تعالی بمن وحی کرد وگفت: و گفت

  . ن نه آنم که زيارتيان خويش را شفاعت کنم که ايشان خود شفاعت ديگران کنندروز قيامت م: و گفت

  . هرکه استماع سخن ما کرد و کند کمترين درجتش آن بود که حسابش نکنند فردا: و گفت

  . بماوحی کردند که همه چيزی ارزانی داشتم غير الخفية: و گفت

ی          : و گفت  ودی بوالحسن او              که بوالحسن اويم گاه او بوالحسن منست معن ا ب آنست چون بوالحسن در فن

ی ديگر                                  ودی معن دی بوالحسن او ب دی و آنچه دي ه خود دي دی هم ودی هرچه دي ا ب بودی و چون در بق

ود بوالحسن             : آنست که درحقيقت چون الست و بلی او گفت         پس آن وقت که بلی جواب داد بوالحسن او ب

ن در    ی اي د معن وده باش سن او ب س بوالح اموجود پ ی ن ه م رآن است ک ت   ق الی و مارمي ه تع د قول فرماي

  . اذرميت ولکن اهللا رمی

يدم                          نردبانی بی : و گفت  دا رس ه خ ادم ب ه نه ان ک ه نردب نهايت بازنهادم تا به خدا رسيدم قدم بر نخست پاي

نهايت نهادن متدنی يکی سفر است        معنی آنست که بيک قدم به خدا رسيدن دنی است و چندان نردبان بی             

  . نهايت است اهللا ونوراهللا بیفی نور

ی: و گفت دا ب ويم خ دا و من گ ان و خ د ن ان و بعضی گوين دا و ن د خ ان گوين ی مردم دا ب ان خ دا  ن آب خ

  . همه چيز بی

داء      مردمان را با يکديگر خالفست تا فردا او را ببينند يا نه بوالحسن داد و ستد بنقد می                 : و گفت  کند که گ

  . ر از سر برگيرد ودامن بزير نهد محال بود که بنسيه فروشدکه نان شبانگاه ندارد و دستا

ه        : از هرچه دون حق است زاهد گرديدم آنگاه خويش را خواندم و گفت            : و گفت  ايم ک و ني من درواليت ت

  . مکر تو بسيار است

ه                   : و گفت  داری ديوان تم ب اگر بر بساط محبتم بداری در آن مست گردم در دوستی تو و اگر بر بساط هيب

  . ردم در سلطنت تو چون نور گستاخی سر برزند هر دو خود من باشم و منی من تویگ

سالم     : وگفت روی به خدا بازکردم گفتم اين يکی شخص بود که مرا بتو خواند و آن مصطفی بود عليه ال

  . چون ازو فروگذری همه خلق آسمان و زمين را من بتو خوانم و اين بيان حقيقت است باثبات شريعت

  . روی به خدا باز کردم و گفتم الهی خوشی بتو در بود اشارت به بهشت کردی: تو گف
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ه دعوی                        : و گفت  خدای تعالی در غيب بر من بازگشاد که همه خلق را از گناه عفو کنم مگر کسی را ک

م                       دوستی من کرده باشد من نيز روی بدو بازکردم و گفتم اگر از آن جانب عفو پديد نيست ازين جانب ه

  . ايم پشيمان نيستيم نی پديد نيست بکوش تا بکوشيم که بر آنچه گفتهپشيما

ن و  : و گفت ان م ه مي سلد و آن داوری ک ه بگ تم الهی روز قيامت داوری هم ازکردم گف دا ب ه خ روی ب

  . تست نگسلد

امتم درد                           : و گفت  ه فعل نگرم قي د چون ب م درد کن چون به جان نگرم جانم درد کند و چون بدل نگرم دل

نم و نعمت                   کند   چون به وقت نگرم درد توم کنی الهی نعمت توفانی است و نعمت من باقی و نعمت تو م

  . من توی

  . الهی هرچه تو بامن گوئی من با خلق تو گويم و هرچه تو با من دهی من خلق ترا دهم: و گفت

  . الهی حديث تواز من نپذيرند: و گفت

و را                    : گفت  که هيچکس نبود با اونشسته و می      : و گفت  د و من ت ان نياي ن جه ه دري زی گفتی ک تو مرا چي

  . جوابی دادم که در هر دو جهان نيايد و چنين بسيار بودی که جوابی همی دادی و کسی حاضرنبودی

ت ر   : گف و ب ای ت ود و اولي شان ب ارۀ اي ق نظ شينند و خل ور ن ای ن امبران برمنبره زرگ پيغ ی روز ب اله

  . ان بود ابوالحسن بر يگانگی تو نشيند تا خلق نظاره تو بودها نشينند ازنور خلق نظاره ايش کرسی

ه ملک الموت               : و گفت  رفتم ب و گ ه من جان از ت الهی سه چيز از من بدست خلق مکن يکی جان من ک

ر نخواهم                         ندهم و روز و شب با من توی کرام الکاتبين درميان چه کار دارند و ديگر سؤال منکر ونکي

  . هم تا بتو ايمان نيارند دست و انکيرمکه نور يقين تو با ايشان د

ه                : و گفت  رو گرفت ا هرچه ازو ف شود ت اگر بندۀ همه مقامها بپاکی خود بگذارد هستی حق هيچ آشکارا ن

  . است با او ندهند

ان                 : و گفت  ه در مي امی دار ک را درمق و م اگويم من و ت ق و حق ي ويم خل ه گ الهی مرا در مقامی مدار ک

  . نباشم همه تو باشی

  . الهی اگر خلق را بيازارم همينکه مرا بينند راه بگردانند و چندانکه تو را بيازرديم تو با مايی:  گفتو

د                           : و گفت  ه ناپدي رو شوم ک ا ف ده ي ه آفري اين راه پاکان است الهی باتو دستی بزنم تا بتو پيدا گردم در هم

ر من       گردم صدق آن برسيدم آن نيافتم که کرامت هر زاهد پرسيدم و روز و          ه ب ود ک شب بر من حذر ب

  . گذر کرد خضر عليه السالم که آمد در حذر بود

  . چون دو بود همتا بود يکی بود همتا نبود: و گفت

ا منی            : و گفت  ردم ت و ک الهی هر چيزی که از آن منست در کار تو کردم و هرچه از آن تو استدر کار ت
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  . از ميان برخيزد وهمه تو باشی

  . والی توام و از آن رسول تو و خادم خلق تودر همه حال م: و گفت

ر طاعت و               : و گفت  نجم ب ر آخرت پ ارم ب هشتاد تکبير بکردم يکی بر دنيا دوم بر خلق سيم بر نفس چه

  . و ديگر را مجال نيست: اين را با خلق بتوان گفت

رد و اگر                        : و گفت  وان ک تم ديگران را صفت نت اثری بگذاش دم از عرش ت ا     چهل گام برفتم بيک ق ن ب  اي

  . کسی بگوئی که ميان وی و خداوند حجابی نبود دل و جانش بشود

الهی اگر ميان من و تو بودی چنين نبودی کسی بايستی که زندگانيش بخدای بودی تا من صفت                 : و گفت 

  . اند تو با ابو بکردمی که اين خلق زنده نه

ودمی ک    : و گفت  و و     اگر اين رسوالن و بهشت ودوزخ نبودی من هم ازين ب ه امروز هستم از دوستی ت

  . از فرمانبرداری تو از بهر تو

  . چون مرا ياد کنی جان من فدای تو باد و چون دل من ترا ياد کند نفس من فدای دل من باد: و گفت

  . الهی اگر اندامم درد کند شفاتو دهی چون توم درد کنی شفا که دهد: و گفت

  . يدی از مادر برای تو زادم مرا به صيد هيچ آفريده مکنالهی مرا تو آفريدی برای خويش آفر: و گفت

از بندگان تو بعضی نماز و روزه دوست دارند و بعضی حج و غزا و بعضی علم و سجاده مرا   : و گفت 

  . از آن باز کن که زندگانيم و دوستيم جز از برای تونبود

ستی فکيف                 : و گفت  را نشاي م ت ور ه را           الهی اگر تنی بودی و دلی بودی از ن ين آشفتگی ت ی چن  تنی ودل

  . شايد

م و                        : و گفت  دم او نه ر ق نم و در زي الهی هيچ کس بود ازدوستان تو که نام تو بسزا برد تا بينايی خود بک

  . يا هستند در وقت من تاجان خود فدای او کنم و يا از پس من خواهند بود

شان    ام که ايشان برکرده الهی مرا بدين خلق چنين نمودی که سر بدان گريبان برکرده       : و گفت  اند اگر بدي

  . ام چه کردندی فرانمودی که من سر به کدام گريبان برکرده

  . خداوند من در دنيا چندان که خواهم از تو الف بخواهم زد فردا هرچه خواهی با من بکن: وگفت

ت ر    : و گف ازه ه ا جن ستانم ت ان او ب ن ج ستاند و م ن ب ان م ا ج را بفرست ت وت ت ی ملک الم ه اله  دو ب

شته                     الهی گروهی : گورستان برند و گفت    و ک شان در سبيل ت ه اي د ک اند که ايشان روز قيامت شهيد خيزن

ود                        شده باشند و من آن شهيد خيزم که به شمشير شوق تو کشته شده باشم که دردی دارم که تاخدای من ب

   .آن دردمی بود و درد را جستم نيافتم درمان جستم نيافتم اما درمان يافتم

ردان را                    : و گفت  در همه کارها طلب پيش بود پس يافت اال درين حديث که پيش يافته بود پس طلب و م
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  . آبله رسيدند نامردان را پای آبله کند و مردان را نشستنگاه گفتند پای آبله گرديد و مردان بی

ه         : که حق گفت  : بايزيد مردان را گفت   : و گفت  نم و هر ک ا ک د کرامته دی    هر که مرا خواه ه بايزي را ک ت

د جان را                                   ز نيست نکن د اگر ني د گفتن ون شما چه گوئي ارم اکن د ني ه هيچ جايش پدي خواهد نيستش کنم ک

  . خواهيم

زد          : اگر بنده آفريده در پيش حق بايستد چنانکه دو بيکی بود گفت           : و گفت  يش او برخي ق از پ چنانکه خل

کند و خبرش نبود و چون از  ا برو گذر میاونيز درخويشتن برسد همی خورد و طعم ندامد سرما و گرم 

  . خويشتن برسد بجز حق هيچ نبود

ه چهل سال و       : وگفت ود ب کس بود که بهفتاد سال يک بار آگاه نبود و کس بود که به پنجاه سال و کس ب

رو                              ه ب ود ک از و کس ب کس بود به بيست سال و کس بود بهر سال و کس بود بهرماه و کس بهروقت نم

  . د و او را ازين جهان و از آن جهان خبر نبودران احکام می

ه خراسان                      آسان آسان نگوييا که من مردی      : و گفت  ر اول ب ه خويش چنانکه تکبي اد سال معامل ا هفت ام ت

ان بينی       پبوندی و سالم به کعبه باز دهی زير تا بعرش وزير تا بثری بينی همه را همچون بی                  نمازی زن

  . آن وقت بدانکه مردی نۀ

ار دوزخ                        :و گفت  ر کن ه ب ود ک ه ب دا آن يافت ا از خ د ت د باي در کن  هرکه در دار دنيادست به نيک مردی ب

  . برد گيرد و بهشت می فرستد او دست او می بايستد به قيامت و هر کرا خدای بدوزخ می

از خلقان بعضی به کعبه طواف کنند و بعضی به آسمان بيت المعمور و بعضی بگرد عرش و     : و گفت 

  . ان در يگانگی او طواف کنندجوانمرد

ت تۀ      : و گف ه فرش ر ک ال ديگ ه شصت س ردان مردست ک يکن م د ول د وروزه دارن از کنن ه کس نم هم

د بيک چشم زخم مگر                 د داشت از حق و حق را فراموش نکن بروهيچ ننويسد که او را از آن شرم باي

ه سالی در                     ودی ک د در بنی اسرائيل کس ب ودی و دو سال در         بخسبد آنچه مشاهده بود که گوين  سجود ب

  . مشاهده اين بود که اين امت دارد که يک ساعت فکرت اين بنده با يک ساله سجود ايشان برابر بود

سوزد درخت                    می: و گفت  بايد که دل خويش چون دريا بينی که آتش ازميان آن موج برآيد وتن در آتش ب

اء ظاهر حاصل شود و چ           وۀ بق وه بگذر دل     وفا از ميان آن سوخته برآيد مي وه بخوری آب آن مي ون مي

  . فرو شود فانی شوی در يگانگی او

ه اگر                          : و گفت  انگی خويش ک شاده است از يگ وری گ ه در دل او ن خدای را بر روی زمين بندۀ است ک

رو داری         اتش ف ه ب ر گنجشگی ک سوزد چنانکه پ د ب ور کن ذر در آن ن اثری هست گ هر چه از عرش ت

ار            :  گفت چيزی پرسيدم : دانشمندی گفت  اد ب روزی هفت ه ب ام رسی ک دان مق ا ب اين زمان نتوانی دانست ت
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  . بميری و به شبی هفتاد بار و کارش چهل سال چنين زندگانی بود

اين چه در اندرون پوست اوليا بود اگر چند ذره ميان دو لب و دندان او بيايد همه خلق آسمان و             : و گفت 

  . زمين در فزع افتد

شت زمين بندۀ است که به شب تاريک خفته بود و لحاف در سر کشيده پس ستاره            خدای را بر پ   : و گفت 

ه در آسمان می          آسمان می   د ک ه خاليق می                     بين ين و طاعت و معصيت هم اه را همچن ردد و م ه      گ د ک بين

د و ماليکه را می    بيند که روزی خلقان از آسمان به زمين می         برند و می    بآسمان می  ه از آسمان     آي د ک بين

  . کند بيند که در آسمان گذر می روند و خورشيد را می ن و از زمين به آسمان میبه زمي

ه بهستی خدای                             : و گفت  دم او هم ا اخمص ق ود از موی سر ت ه ب د فراگرفت کسی را که همگی او خداون

  . اقرار دهد و گفت مردان خدای تعالی هميشه بودند و هميشه باشند

ه : و گفت نيدند ک ربکم را بعضی ش ست ب ماام و  ال ن دوست ش ه م ه ن نيدند ک داام و بعضی ش ن خ ه م ن

  . بعضی چنان شنيدند که نه همه منم

  . خدای تعالی باولياء خويش لطف کرد و لطف خدا چون مگر خدا بود: و گفت

  . هر که از خدا به خدا نگرد خلق را نبيند: وگفت

دانجا     مثل جان چون مرغی است که پری به مشرق دارد و پری به مغرب                : و گفت  ری و سر ب اء بث و پ

  . که آنرا نشان نتوان کرد

  . دوست چون با دوست حاضر آيد همه دوست را بيند خويشتن را نبيند: وگفت

  . آنرا که انديشه بدل درآيد که از آن استغفار بايد کردن دوستی را نشايد: و گفت

  . د و ايشان نيز آشکارا نکنندسرجوانمردان را خدای تعالی بدان جهان و بدين جهان آشکارا نکن: و گفت

  . اندکی تعظيم به از بسياری علم و عبادت وزهد: و گفت

ن سؤال و سخن          : خدای تعالی موسی را عليه السالم گفت      : و گفت  ه جوانمردان از اي لن ترانی زبان هم

  . خاموش گرديد

ا بچشند                      : و گفت  د ت شان افت ر دل اي زی ب ا چي ود ت د ب اء    چشم جوانمردان بر غيب خداون ا وانبي آنچه اولي

اء خود را خود                  چشيده اند دل جوانمردان به باری دربود که اگر آن بار بر آفريده نهند نيست شود و اولي

  . دارد تا آن بار بتوانند کشيد واال رگ و استخوان ايشان از يکديگر بيامدی می

ود چ    چه مردی بود که مثل فتوح او چون مرغی شود که خانه           : و گفت  ه حق     اش زرين ب ود ک ه مردی ب

  . تعالی او را براهی ببرد که آن راه مخلوق بود

خدای تعالی را بر پشت زمين بندۀ هست که او خدای را ياد کند همه شيران بول بيفگنند ماهيان                   : و گفت 
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  . در دريا از رفتن فروايستند ماليکه آسمان در هيبت افتند آسمان و زمين وماليکه بدان روشن بباشند

از                      هم: وگفت تن ب ا از رف چنين خدای تعالی را بندگانند بر پشت زمين که خدای را ياد کنند ماهی در دري

ۀ   ور او بهم ه ن دۀ هست او را ک ين بن ه است و همچن ه زلزل د ک ق پندارن د خل دن آي ين در جنبي ستد زم اي

  . آفريده برافتد چون خدای را ياد کند از عرش تا بثری بجنبد

ه       ر دل دوستان جمعاز آن آب محبت که د: و گفت ر شود ک الم پ ۀ ع کرده است اگر قطرۀ بيرون آيد هم

ری                    ا بث هيچ آب در نشود و اگر از آن آتش که در دل دوستان پديد آورده است ذرۀ بيرون آيد از عرش ت

  . بسوزد

ت اتبين     : و گف رام الک زع دوم ک ت ن وت در وق د يکی ملک الم ت دارن اء هيب ه از اولي ای ماليک ه ج س

  . تن سوم نکير و منکر دروقت سؤالدروقت نبش

ان                        : و گفت  اش بباشد مي د بب ه هرچه گوي آنرا که او بردارد پاکی دهد که تاريکی درو نبود قدرتی دهد ک

  . کاف ونون

دگان                   : وگفت اد وگروهی از بن شان گن ا را از اي دا م ود خ م ب گروهی را باّول خداوند ندانستند که بآخر ه

شان                   آنهااند که خدای تعالی ايشان       ه آخر و آخر اي را بيافريد ندانستند که باول ايشان را خداوند است تا ب

  . قيامت

ن      ندا آمد از آسمان که بندۀ من آنرا که تو می  : وگفت ه اي وان يافت ک جوئی باول خود نيست بآخر چون ت

دی پس         : راهيست از خدا به خدا بنده آن بازنيايد مردی را گفت           :  گفت  آنجا که ترا کشتند خون خويش دي

  . بگو که آنجا مرا کشتند هيچ آفريده نبود که خون جوانمردان بروی مباحست

ه                     : و گفت  دم و چون ب چون بعمر خويش درنگريستم همه طاعت خويش هفتاد و سه ساله يک ساعت دي

  . معصيت نگريستم درازتر از عمر نوح ديدم

ق         تا بيقين ندانستم که رزق من بروست دست از کار بازنگرفت          : و گفت  م و تاعجز خلق نديدم پشت بر خل

  . نياوردم

من اينجا فرونگنجم : جوانمردی به کنار باديه رسيد به باديه فرونگريست و باز پس گرديد وگفت : وگفت

  . يعنی آنچه منم

ان     چنان بايد بودن که ماليکه که بر شما موکل : و گفت  ه چن اند بارضا ايشان را واپس فرستی و يا اگر ن

ه ش ود ک د ب شتن باي د نب ستری و آنچه بباي د ستردن ب ه بباي ری و آنچ شان فراگي وان از دست اي بانگاه دي

الی                      د تع دی خداون ه ب ودش ون بنويسی و اگرنه چنان بودند که شبانگاه که آنجا باز شوند گويند نه نيکی ب

  . بگويد من نيکويی ايشان با شما بگويم
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  . دوه و شادی بود هم ازو بودمردان خدای را اندوه و شادی نبود و اگر ان: و گفت

وی                           : و گفت  ه ب دا و آنکس ک دنی خداست و دوست داشتنی خ ه دي صحبت با خدای کنيد با خلق مکنيد ک

  . نازيد خداست و گفتنی خداست و شنودنی خداست

ه در                            رکس بود که د   : وگفت ود ک بانروزی و کس ب ه در ش ود ک د و کس ب  سه روز به مکه رود و بازآي

  .  در چشم زخمی پس آنکه در چشم زخمی برود و باز آيد قدرت بودشبی و کس بود که

دا         : و گفت  ق ج شود چون دل اورا از خل دا ن ق ج ق دارد فکرتش از خل تاخدای تعالی بنده رادر ميان خل

  . کند در مخلوقش فکرت نبود فکرتش با خداوند بود يعنی در دلش فکرت بنماند

ؤمنی را هيبت چهل فر           : و گفت  الی م ود و آن                    خدای تع ه داده ب ودش ک رين هيبت ب ن کمت د و اي شته ده

  . هيبت از خلقان باز پوشد تا خلقان با ايشان عيش توانند کرد

ا                       : وگفت شانش ب ه ن د ک يکن باي ذيرم ول اگر کسی اينجا نشسته بود چشمش بلوح برافتد روابود و من فراپ

  . من دهد

ه       اگرخدايتعالی را بخرد شناسی علمی با تو بود و      : و گفت  ود و اگر ب و ب ا ت  اگر بايمان شناسی راحتی ب

  . معرفت شناسی دردی با تو بود

ازپس         : که علی دهقان گفت: و گفت  الی ب اله راه از حق تع د دو س ه بکن شه ناصواب ک که مرد بيک اندي

  . افتد

تاد            : و گفت  ه من هيچکس را اس  عجب دارم ازين شاگردان که گويند پيش استاد شديم وليکن شما دانيد ک

ه              رد ک شمندی ازو سئوال ک نگرفتم که استاد من خدا بودتبارک و تعالی و همه پيران را حرمت دارم دان

اتو          : خرد و ايمان و معرفت را جايگاه کجاست گفت         شان ب اه اي امن جايگ ای ت تو رنگ اينها را به من نم

  . نمايم دانشمند را گريه برافتاد بگوشۀ نشست

ه او را                 : باشند گفت شيخ را گفتند مردان رسيده کدام        رد آن باشد ک سالم درگذشتی م ه ال از مصطفی علي

  . هيچ ازين درنيايد و تا مخلوق باشی همه دريابد يعنی از عالم امر باش نه از عالم خلق

  . مردان از آنجا که باشند سخن نگويند بستر بازآيند تا شنونده سخن فهم کند: و گفت

ا ب          : و گفت  د ت ازد بدانچه دان ه هيچ ندانست شرم دارد از                      همه کس ن د چون بدانست ک ه هيچ ندان د ک دان

  . دانش خود تاآنگاه که معرفتش به کمال باشد

ان       : و گفت  دانيش خدای را چن خداوند را بتهمت نبايد دانست و بپنداشت نبايد دانست که گوئی دانيش و ن

  . دانيش گوئی کاشکی بهتر دانستمی بايد دانست که هرچه می

  . چنان بهتر بود که از خداوند خويش نه به زندگانی واشود نه به مرگبنده : و گفت
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چون خدای تعالی را بسوی خويش راه نمايد و سفر و اقامت اين بنده دريگانگی او بود و سفر و        : وگفت

  . اقامت او بسر بود

  . دل که بيمار حق بود خوش بود زيرا که شفاش جز حق هيچ نبود: و گفت

رده و      هرکه با خدا  : و گفت  ا ک ی تعالی زندگانی کند ديدنيها همه ديده بود و شنيدنيها همه شنيده و کردنيه

  . دانستنی دانسته

  . بباری آسمان و زمين طاعت با انکار جوانمردان هيچ وزن نيارد: و گفت

د از آن راه حق        : و گفت  ازار حق خوانن ز ب د وني درين واجار بازاريست که آنرا بازار جوانمردان گوين

د و آن              : ايد گفتند نه گفت      آنرا ديده  شما در آن بازار صورتها بودنيکو چون روندگان آنجا رسند آنجا بمانن

ه              ين نيکوتر ک ده چن ند بن دا نرس ه خ د و ب ا بمانن صورت کرامت بود و طاعت بسيار و دنيا و آخرت آنج

ذر                      انگی حق       خلق را بگذارد و با خدا به خلوت در شود و سر بسجده نهد و به دريای لطف گ د و بيگ کن

  . راند و او خود در ميان نه رسد و از خويشتن برهد همه بروی می

اء می                  : و گفت  د و    اين علم را ظاهر ظاهری و باطن باطنی علم ظاهر و ظاهر ظاهر آنست که علم گوين

ا حق              علم باطن آنست که جوانمردان با جوانمردان می        اطن راز جوانمردان است ب اطن ب م ب گويند و عل

  . الی که خلق را آنجا راه نيستتع

روی سلطان     : وگفت  و ب ی ت ود وچون از وی روی بگردان و سلطان ب ر ت ا ب ا باشی دني و طالب دني ا ت ت

  . باشی

درويش کسی بود که او رادنيا و آخرت نبود و نه در هر دو نيز رغبت کند که دنيا و آخرت از                       : و گفت 

  . آن حقيرترند که ايشان را با دل نسبت بود

  . کند پيش از وقت تو نيز روزی مطلب پيش از وقت چنانکه از تو نماز طلب نمی: گفتو 

ه     جوانمردی دريائيست بسه چشمه يکی سخاوت دوم شفقت سيم بی       : و گفت  دی ب ق و نيازمن نيازی از خل

  . حق

  . رنجاندنفس که از بنده برآيد و به حق شود بنده بياسايد نظر که از خداء به بنده آيد بنده را ب: وگفت

ا بحق کسی را راه نيست                           : و گفت  از حال خبر نيست و اگر بود آن علم بود نه حال يا به حق راهست ي

  . همه آفريده در بوالحسن جای گيرد و بوالحسن را در خويشتن يک قدم جای نيست

دا  : و گفت ق ج ه دوستی گرفت و از خل ومی را ب دو بخشد ق وم را ب ردارد و آن ق ومی يکی ب از هر ق

  . اکردو

  . در گوشۀ بنشيند و روی به من فرا کنيد: و گفت
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  . به پاکی باال گيرند نه به بسياری کارمردان که باال گيرند : و گفت

د                          : و گفت  ا بباي نيدم ي د ش و را از وی بباي ه ت اگر ذره نيکوئی خويش بر تو بگشايد در عالم کسی نباشد ک

  . گفتن

اداريم            علماء گويند که ما وا    : و گفت  ود بعضی م ه آنچه رسول ب اايم ک ان رسوليم رسول را وارث م رث

ود    رسول درويشی اختيار کرد ودرويشی اختيار ماست با سخاوت بود و با خلق نيکو بود و بی                خيانت ب

ود      با ديدار بود رهنمای خلق بود بی   ود اسير وقت نب طمع بود شر و خير از خداوند ديد با خلقش غش نب

ق از او ه هرچه خل ن جمل ود و اي يچ غره نب د او نداشت به د دارن دو امي ق ب يد وهرچه خل ند نترس  بترس

حد که اگر قطرۀ از آن بيرون آيد همه عالم و             صفات جوانمردان است رسول عليه السالم دريايی بود بی        

ا صحابه            ر قف د خنک    آفريده غرق شود درين غافله که ماييم مقدمه حق است آخرش مصطفی است ب ان

  . اند و جانهاشان با يکديگر پيوسته است که جان بوالحسن را هيچ آفريده پيوند نکرد ه درين قافلهآنها ک

  . بسی جهد ببايد کرد تا بدانی که نشايی و بسيار ببايد ديد که بينی که نشايی: و گفت

ه از مع                  : و گفت  د ک د سخن بنمان نی  دعوی کنی معنی خواهند و چون معنی خواهند و چون معنی پديد آي

  . هيچ نتوان گفت

  . خدای تعالی همه اوليا و انبيا را تشنه درآورد و تشنه ببرد: وگفت

ا                 : و گفت  ه دري ا غرق شوند بلکه ب ن دري اين نه آندرياست که کشتی بازدارد که صدهزار بر خشکی اي

  . نرسند اينجا چه باز دارد خدا و بس

د برحمت      رسول عليه السالم در بهشت شود خلقی بيند بسيا     : و گفت  د گوي ان بچه درآمدن ر گويد الهی اين

ه در آن راه                       دا ک رد خ شان را براهی ب دا درشوند اي هر که برحمت خدا درآيد بدر شود جوانمردان به خ

  . خلق نبود

يچ                             : و گفت  ود به ده مختصر همت ب زلش کرامات است اگر بن ين من دا اول ه خ ده را ب هزار منزلست بن

  . مقامات ديگر نرسد

دو است يکی راه هدايت و ديگر راه ضاللت آنچه راه ضاللتست آن راه بنده است به خداوند راه : وگفت

دويم                    د ب ه گوي و آنچه راه هدايت است راه خداوند است به بنده پس هر که گويد بدو رسيدم نرسيد وهر ک

  . رسانيدند رسيد

  . هر که او را يافت بنماند و هر که او را نيافت بنمرد: و گفت

ا                    يک: وگفت ه ب د هيچکس را محرم نيافت هم ان ببوي  ذره عشق از عالم غيب بيامد و همه سينهای محب

  . غيب شد
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  . در هر صد سال يک شخص از رحم مادر بيايد که او يگانگی خدای را شايد: و گفت

  . او را مردانی باشند مشرق و مغرب علی و ثری در سينۀ ايشان پديد نيايد: و گفت

  . بيرون از خدای درو چيزی ديگر بود اگر همه طاعتست آن دل مرده استهر آن دلی که : و گفت

  . اند چهل سال است تا ميان من ودل جداء انداخته: گفتند دلت چگونه است گفت

يکن در آن گفت                    : و گفت  رد و ل د م صادق باشد و   : مادر فرزند را چند بار گويد مادر ترا ميراد بنه توان

  . ن دشوار است سر با حق و زبان با خلق و پاکی در کارسه چيز با خداء نگاهداشت: گفت

ران                         : و گفت  دا و پيغمب ه خ د ب ن بناليدن ه کس ازي چيز ميان بنده و خدا حجاب بتواند کردن مگر نفس هم

  . نيز بناليدند

ه و                      : و گفت  دين را از شيطان آن فتنه نيست که از دو کس عالمی بر دنيا حريص و زاهدی از علم برهن

اقرايی در مسجد کنی سالمت           : فتصوفی را گ   اگر برنائی را با زنی در خانه کنی سالمت يابد و اگر ب

  . نيابد

  . نگر تا از ابليس ايمن نباشد که در هفتصد درجه در معرفت سخن گويد: و گفت

  . از کارها بزرگتر ذکر خدای است و پرهيز و سخاوت و صحبت نيکان: و گفت

  . لطانيان کسی را نبينی آن روز سودی نيک کرده باشیهزار فرسنگ بشوی تا از س: و گفت

واب               : وگفت ارت مؤمن را ث ه زي اگر مؤمن را زيارت کنی بايد که ثواب آن به صد حج پذيرفته ندهی ک

بيشتر است از صدهزار دينار که بدرويشان دهی چون زيارت مؤمن کنی باعتقاد گيری که خدای تعالی               

  . بر شما رحمت کرده است

ان                          ق: و گفت  امبران و امت ه پيغ ه قبل دگر بيت المقدس ک بله پنج است کعبه است که قبلۀ مؤمنان است و ي

ه دعاست و                       ه قبل گذشته بوده است و بيت المعمور بآسمان که آنجا مجمع ماليکه است و چهارم عرش ک

ی زهرست اين راه همه بال و خطرست ده جا: جوانمردان را قبله خداست فاينماتولو افثم وجه اال و گفت

  . يازدهمين جای شکرست

  . تا نجويندت مجوی که آنچه جوئی چون بيابی بتو ماند و چون تو بود: و گفت

چون بنده : ست و گفت بهرمندتر از علم آنست که کاربندی و از کار بهتر آنست که بر تو فريضه: وگفت

  .  تا بعز خدا عزيز شودعز خويش فراخدای دهد خدای تعالی عز خويش بر آن نهد و باز به بنده دهد

  . خردمندان خدای را به نور دل بينند ودوستان بنور يقين و جوانمردان بنور معاينه: وگفت

  . آنجا که خويشتن نديدم: پرسيدند که تو خدای را کجا ديدی گفت

شاهد            : و گفت  شان م ه ن د ک ه کسانی بودند که نشان يافت دادند و ندانستند که يافت محالست و کسانی بودن
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  . دادند و ندانستند که مشاهده حجابست

  . هرکه بر دل و انديشه حق و باطل درآيد او را او ز رسيدگان نشماريم: و گفت

و می       من نگويم که کار نبايد کرد ترا اما ببايد دانستن که آنچه می             : و گفت  و می         کنی ت ا بت د آن     کنی ي کنن

اول       کند چو   بازرگانی اينست که بنده با سرمايه خداوند می        ن سرمايه باخداوند دهی تو با خانه شوی ترا ب

ه نصيب                                ه ب و هر ک و ازو رواست نی ت ازار ت د و ب م خداون خداوندست و بآخر هم خداوند ودر ميانه ه

  . خويش بازار بيند او را آنجا راه نيست

ن چ                      : و گفت  ل اي ون آب  همه مجتهدات از سه بيرون نبود يا طاعت تن بود يا ذکر به زبان يا فکر دل مث

  . بود که به دريا در شود به دريا کجا پديد آيد اين سه تمام

ود                  : و گفت  ه شود جوانمردی آن ب ه جوانمردان غرق ه او و از آن جمل آنگاه که دريا پديد آيد جمله معامل

ه           : بينی وگفت   که فعل خويش نه    د ب د آي اب چون پدي اب آفت که فعل تو چون چراغ بود و آن دريا چون آفت

ه                   : اجت بود وگفت  چراغ چه ح   د هر ک د دي ای جوانمردان هشيار باشيد که اور ا به مرقع و سجاده نتواني

ود                       بدين دعوی بيرون آيد او را کوفته گردانند هرچه خواهی گو باش جوانمردی بود که نفس و جانی نب

شود           ود داوری هرگز منقطع ن روز قيامت خصم خلق خلقست و خصم ما خداوند است چون خصم او ب

  . ما را سخت گرفته است و ما او را سخت تراو 

دی        : و گفت  د خداون دی و اگر گوي د مگر خداون و ده با خدای بزرگ همت باشيد که همت همه چيزی بت

زی    خواست اهللا بی   جای اهللا بی   نيز بتو دهم بگويی که دادن و دهم صفت خلقست بگوی اهللا بی            ه چي هم

  . خورده بود هستی آنرا نيکو بود که می

سزای     تا کی گوئی صاحب رای و صاحب حديث يکبار بگوی ای اهللا بی: تو گف  ا بگوی اهللا ب خويشتن ي

  . او

و هر                 آيند با گناه بعضی می      کسانی می : و گفت  آيند با طاعت اين نه طريق است که با اين هيچ درگنجد ت

شتن نب          ا خوي شه خدای را ب ن دو جای    دو را فراموش کن چه ماند اهللا هر که بوقت گفتار و اندي د در اي ين

  . بآفت درافتد

ه آن غريب              : وگفت د ک زی برن ا چي ا آنج همه خلق درآنند که چيزی آنجا برند که سزای آنجا بود از اينج

  . بود و آن نيستی بود

  . امام آن بود که بهمه راهها رفته بود: و گفت

ادتی کردن      از طاعت خلق آسمان و زمين آنجا چه زيادت پديد آمده است تا از آن   : وگفت د زي د آي و پدي ت

دانی          ه ب ود ک دانی بس ب م چن ود و از عل چه افزايی ازمعامله چندان بس که شريعت را بر تو تقاضائی نب
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که او ترا چه فرموده است و از يقين چندان بس بود که بگويی و بدانی که آنچه روزی تست به تو آيد و                   

  . روزی تست تا نگويی که اين خورم يا آن خورمخوری  از زهد چندان بس بود که بدانی که آنچه تو می

ه از                                 : و گفت  د ک ه خاطر او درآي ود اگر ب ين ب ام او بعلي ه مق د ک دان نيکوئی بکن ده چن ا بن خدای تعالی ب

  . رفيقان من کسی بايستی تا بديدی او رانيک مردی نرسد

ور                  : و گفت  ه ن ود ب و دراز ب ر ت و            آسمان بشماری پس خدای را بدانی بدانکه راه ب ر ت ا راه ب رو ت ين ب  يق

  . کوتاه گردد

  . گوئی اهللا تا در فنای شوی بايست و می: و گفت

بر همه چيزی کتابت بود مگر بر آب و اگر گذر کنی بر دريا از خون خويش بر آب کتابت کن          : و گفت 

  . اند تو درآيد داند که عاشقان و مستان و سوختگان رفته تا آن کزبی

ام را رحمت است و خاص                     چون ذکر نيکان کن   : و گفت  ی ميغی سپيد برآيد و عشق ببارد ذکر نيکان ع

  . را غفلت

مومن از همه کس بيگانه بود مگر از سه کس يکی از خداوند دوم از محمد عليه السالم سيم از          : و گفت 

  . مؤمنی ديگر که پاکيزه بود

  . فناء نفسسفر پند است اول به پای دوم بدل سيم جهت چهارم بديدار پنجم در : وگفت

دا در آن بی                   : و گفت  ردان خ ه م دم ک ائی دي د    در عرش نگرستم تا غايت مردمان جويم و غايته از بودن ني

  . نيازی خويش بينند نيازی مردان غايت مردان بود که چون چشم ايشان به پاکی خداوند برافتد بی بی

رو   مردانی که از پس خدا شوند چيزی از آن خدا بر ايشان آيد هرچه        : و گفت  شان ف  بديشان در بود از اي

رآن    وة و روزه و ق ه هر            رفت از زک ی ک اه بگرفت يعن د وجايگ د درآم ه از آن خداون ا ک سبيح و دع و ت

ه                     د ک د آي ا يکی پدي رود ت طاعت که بعد از آن کنند نه ايشان کنند برايشان برود که هزار مرد در شرع ب

  . شرع درورود

د    صوفی را نود و نه عالمست يکی  : و گفت  ايه کن ه را س عالم از عرش تاثری و از مشرق تا مغرب هم

ابش حاجت نيست و         و نود و هشت را در وی سخن نيست و ديدار نيست صوفئی روزی است که به آفت

  . اش حاجت نيست ماه و ستاره که به ماه و ستاره شبی است بی

  .  بودآنکس را که حق او را خواهد راهش او نمايد پس راه بر وی کوتاه: و گفت

  . طعام و شراب جوانمردان دوستی خدا بود: و گفت

  . هر کس که غايب است همه ازو گويند آنکس که حاضر است ازو هيچ نتوان گفت: و گفت

خدای تعالی بر دل اوليای خويش از نور بنائی کند و بر سر آن بنا بنائی ديگر و همچنين بر سر                     : وگفت
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  . او خدا بوداين يکی ديگر تا به جايگاهی که همگی 

ويم                        : و گفت  ود گ ول ب ن حل د اي خداوند از هستی خود چيزی درين مردان پديد کرده است اگر کسی گوي

  . خواهند خلق الخلق فی ظلمته ثم عرش عليهم من نوره اين نوراهللا می

ت شيند   : و گف ون بن انگی او رود و چ رود در يگ ه ب د ک ون خواه شايد چ ود راه بازگ ده را بخ د بن خداون

  . انگی او نشيند پس هر که سوخته بود به آتش يا غرقه بود به دريا با او نشينددريگ

ود می      درويش آن بود که در دلش انديشه نبود می        : و گفت  ارش نب د و گفت د و می   گوي دار و    بين شنود و دي

  . خورد ومزه طعامش نبود حرکت و سکون و شادی و اندوهش نبود شنوائيش نبود می

  . جوييم وليکن جوينده آنست که او راجويد گويند می داد و شبانگاه درآيند میاين خلق بام: و گفت

دا و   : و گفت شی جز از خ ا نيندي ه ت ر دل ن ری ب دا و مه ويی جز از آن خ ا نگ ه ت ان برن ر زب ری ب مه

  . همچنين مهری بر معامله و لب دندان نه تا نورزی کار جز باخالص و نخوری جز حالل

  . گويند من تو نيمن باشی و چون نيمن تو چهار يک باشچون دانشمندان : و گفت

دا می        : و گفت  ده         تا نباشيد همه شما باشيد خ ق من آفري ه خل د اينهم ده    گوي يکن صوفی نيافري ی   ام ول ام يعن

  . معدوم آفريده نبود يک معنی آنست که صوفی از عالم امرست نه ازعالم خلق

  . ست سوختهصوفی تنيست مرده ودليست نبوده و جاني: و گفت

  . يک نفس با خدا زدن بهتر از همه آسمان و زمين: و گفت

  . خدا کنی اخالصست و هرچه برای خلق کنی ريا هرچه برای: وگفت

  . عمل چون شيرست چون پای بگردنش کنی روباه شود: و گفت

  . ت بگذاراند چون مريد بعلم بيرون شود چهار تکبير در کار او کن و او را از دس پيران گفته: و گفت

  . بايد که در روزی هزار بار بميری و باز زنده شوی که زندگانی يابی هرگز نميری: و گفت

  . چون نيستی خويش بوی دهی او نيز هستی خويش بتو دهد: و گفت

ين را     : و گفت  بايد که پايت را آبله برافتد از روش و يا تنت را از نشستن و دلت را از انديشه هر که زم

ه                     سفر کند پاي   م آبل ر دل ا ب ردم ت ش را آبله برافتد و هر که سفر آسمان کند دل را افتد و من سفر آسمان ک

  . افتاد

  . هر که تنها نشيند باخداوند خويش بود و عالمت او آن بود که اوخدای خويش را دوست دارد: و گفت

ه                        : و گفت  ن راه نرفت ک ه قيامت کس اي ا ب ه از آدم ت ه      استاد بوعلی دقاق گفته است ک يالن گرفت  راه مغ

ه است آن           است مرا بدين از اولياء و انبيا خوارمی        يالن گرفت دا شود مغ ه خ ده ب ه بن آمد که اگر آن راه ک

  . راه که از خدا به بنده آيد چيست



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٤٨٥

آدم تا به قيامت کس اگر آن راه که ترا بر تو آشکاری کند شهادت و معرفت و کرامت وجود بر : و گفت

  . تا همه مخلوقات چون خويشتن را بر تو آشکارا کند آنرا صفت نبودتو آشکارا کرده بود 

  . خدای تعالی لطف خويش را برای دوستان دارد و رحمت خويش برای عاصيان: و گفت

  . تر بود با خدای خويش آشنا گرد که غريبی که به شهر آشنائی دارد با کسی آنجا قوی دل: وگفت

ر صراط         هر که دنيا و عمر بسر کار خد       : و گفت  ار ب ای در نتوان کرد گو دعوی مکن که بقيامت بی ب

  . بگذرد

نم گفت   : آنجا چه کنی گفت: به حجاز گفت: روی گفت  کجا می : وقتی به شخصی گفت    : خدای را طلب ک

ه                       خدای خراسان کجاست که به حجاز می       د و اگر ب م کني ه طلب عل ود ک سالم فرم بايد شد رسول عليه ال

  .  خدای کنيدطلب: چين بايد شدن نگفت

 تر از سالها که نماز کند و روزه دارد اين آفريدۀ خدا              يک ساعت که بنده به خدا شاد بود گرامی        : و گفت 

  . همه دام مؤمن است تا خود بچه دام واماند

دگانی         : و گفت  سالم زن کسی که روز به شب آرد و مومنی نيازرده بود آن روز تا شب با پيغامبر عليه ال

  .  مؤمن بيازارد آنروز خدای طاعتش نپذيردکرده بود و اگر

  . از بعد ايمان که خدا بنده را دهد هيچ نيست بزرگتر از دلی پاک و زبانی راست: و گفت

  . هر که بدين جهان از خدا و رسول و پيران شرم دارد بدان جهان خدای تعالی ازو شرم دارد: و گفت

رد را         سه قوم را به خدا راهست با علم مجرد با م          : وگفت راغ نفس م ل ودست واال ف ا بي رقع و سجاده ب

  . هالک کند

بايد جامه چه سود کند که اگر به پالس داشتن و جو خوردن          پالس داران بسيارند راستی دل می     : و گفت 

  . مرد توانستی گشتن خر بايستی که مرد بودندی که همه پالس را دارند و جو خورند

  . گويم اهللا و بس عوی نکردم من میمرا مريد نبوده زيرا که من د: و گفت

ه                           : و گفت  ر آن همی گريی ک ه عمر ب ه هم در همه عمر خويش اگر يک بار او را بيازرده باشی بايد ک

  . اگر عفو کند آن حسرت برنخيزد که چون او خداوندی را چرا بيازردم

ا او ص                               : و گفت  ه ت ه گوش کر ک ان الل و ب ه زب ود و ب ا ب ه چشم نابين ه ب حبت و حرمت را  کسی بايد ک

  . بشايد

ود                        : و گفت  دا مشغول ب طاعت خلق بسه چيز است به نفس و زبان و بدل بردوام از اين سه بايد که به خ

  . حساب به بهشت شود تا که از اين بيرون شود و بی

أوی                      : وگفت اره راه م د و ديگرب تحير چون مرغی بود که از مأوای خود بشود به طلب چينه و چينه نياب
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  . نداند

  . که هر يک آرزوی نفس بدهد هزار اندوهش در راه حق پديد آيد: وگفت

  . قسمت کرد حق تعالی چيزها را بر خلق اندوه نصيب جوانمردان نهاد و ايشان قبول کردند: و گفت

  . نمک در راه حق چندان خوش بود که هيچ کس نداند چون بدانستند همچون خوردن بود بی: وگفت

دان                    : خ بايزيد که او گفت    اند از شي    حکايت کرده  و ب ا چون چشم ت دمکن ت اری ب اری نيکوک از پس هر ک

  . بر تو باد که نيکی و بدی فراموش کنی: افتد بدی بينی نه نيکوئی شيخ گفت

  . جوانمردان دست از عمل پندارند عمل دست از ايشان بندارد: وگفت

ی  چون خداوند تعالی تقديری کند و تو بدان رضا دهی بهتر       : و گفت   از هزار هزار عمل خير که تو بکن

  . و او نپسندد

ويی و شنوی و کسی                       : و گفت  يک قطره از دريای احسان بر تو افتد نخواهی که در همه عالم از هيچ گ

  . را بينی

  . تر از آن نيست که ترا با کسی خصومت بود در دنيا هيچ صعب: گفت

  . دل بيرون کردن نيکوتر استنماز و روزه بزرگ است ليک کبر وحسد و حرص از : و گفت

ر است ومعرفت                      : و گفت  ه از شريعت دورت معرفت هست که با شريعت آميخته بود و معرفت هست ک

  . هست که با شريعت برابر است مرد بايد که گوهر هر سه ديده بود تا با هرکسی گويد که از آنجا بود

  . ر روی خوردنيک بار خدای را ياد کردن صعبتر است از هزار شمشير ب: و گفت

  . مشاهده نبود کالم بی: ديدار آن بود که جز او را نبينی و گفت: و گفت

ا دست                            : و گفت  ان راست شود و ده سال ت ا زب ردن ت د ب ج باي ردان چهل سال است ده سال رن جهت م

راست شود و ده سال تا چشم راست شود و ده سال تادل راست شود پس هر که چهل سال چنين قدم زند     

  . وی راست آيد اميد آن بود که بانگی ازحلقش برآيد که درآن هوا نبودو بدع

سيار                       : و گفت  د وب م خوري د و ک سيار دهي بسيار بگرييد و کم خنديد و بسيار خاموش باشيد وکم گوئيد و ب

  . سر از بالين برگيريد وباز منهيد

  . رسيده باشدهر که خوشی سخن خدای ناچشيده ازين جهان بيرون شود او را چيزی ن: وگفت

اک                       : و گفت  دا ناپ ا خ دان ب ا مصطفی خردمن ود ب دار ب ه م ق ب ه او     تاخداوند به مدارنبود با خل را ک د زي ان

  . باکانرا دوست دارد باک بود بی باکست و کسی که او بی بی

  . اين راه راه ناپاکانست و راه ديوانگان و مستان با خدا مستی و ديوانگی و ناپاکی سود دارد: و گفت

  . ذکراهللا ازميان جان صلوات بر محمد از بن گوش: گفتو
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ه در محبت او آب از چشم                             : و گفت  د ک شتن نبينی اول باي ر خوي ا سه حال ب ازين جهان بيرون نشوی ت

داری استخوانت بگدازد و باريک                            ه در بي د ک خويش بينی ديگر از هيبت او بول خويش بينی ديگر باي

  . شود

  . ر بار نبايد کرد يعنی فراموش مکن تا يادت نبايد آوردچنان ياد کنيد که ديگ: وگفت

  . غايب تو باشی و او باشد ديگر آنست که تو نباشی همه او بود: وگفت

  . سخن مگوييد تا شنوندۀ سخن خدا را نبيند و سخن مشنويد تا گويندۀ سخن خداوند را نبيند: و گفت

سوخت ديگر نتوا         : وگفت انش ب د اهللا زب ار بگوي د گفت  هرکه يکب ه می     : ن و بينی ک ای    اهللا چون ت د ثن گوي

  . خداوند است بر بنده

اد                   : و گفت  ا او را ي د ت ه خداون در جوانمردان اندوهی بود که بهر دو جهان درنگنجد و آن اندوه آنست ک

  . کنند و بسزای او نتوانند

ۀ ديب                          : و گفت  دارد و اگر جام ان ن ود زي را ب ا ت ه دني ود و هم ا داری و اگر پالس       اگر دل تو با خداوند ب

  . پوشيده باشی که دل تو باخداوند نبود ترا از آن هيچ سودی نيست

  . چون خويشتن را با خدابينی وفابود و چون خدا را با خويشتن بينی فنا بود: و گفت

رد                            : و گفت  د م ا خداون ق مردست ب ن خل ا اي ه ب د مردست و هرک هرکه با اين خلق کودک بينی با خداون

ه           هست که هم بهل    کس: است و گفت   د               اند که برگيرد و هم بگذارند که ب ه اگر خواه د و کس هست ک بين

  . درشود و اگر خواهد بيرون آيد و کس ببيند هست که چون درشود به نگذارند که بيرون آيد

ه                             : وگفت ويی ب ه االاهللا گ اه گردی الال شتن آگ رد اگر از خوي اه ک خدای تعالی خلق را از فعل خويش آگ

  . عنی غرق شوندینماندی ي

ه و                           : و گفت  ن جام ين و در ت ا نعل دارد در پ چگويی در کسی که در بيابان ايستاده بود و در سر دستار ن

ر می    آفتاب در مغزش می  دمش ب يش          تابد وآتش از زير ق ود و از پ را نب ين ف ر زم ايش را ب د چنانکه پ آي

  . د در آن بيابانرفتن روی ندارد و از پس باز شدن راه نيابد و متحير مانده باش

غريب آن بود که در هفت آسمان و زمين هيچ باوی يک تاره موئی نبود و من نگويم که غريبم                     : و گفت 

  . من آنم که بازمانه نسازم و زمانه بامن نسازد

  . آنکس که تشنۀ خدا بود اگرچه هرچه خدا آفريده است بوی دهی سير نشود: و گفت

دا سه درجه            : و گفت  ا خ ده ب ه                       غايت بن د اهللا ديگر آنست ک ستد وگوي دار باي ر دي ه ب است يکی آنست ک

  . خويشتن گويد اهللا سيم آنکه ازو با او گويد اهللا بی

خدای را بابنده با چهار چيز مخاطبه است بتن و بدل و بمال و به زبان اگر تن خدمت رادر دهی : وگفت
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ار   و زبان ذکر را راه رفته نشود تا دل با او در ندهی و سخاوت ن     ز دارم و چه کنی که من اين چهار چي

ده و      د م شت امي ه به تم ب س گف انگی پ ا او و راه در يگ دگانی ب ت و زن ت و محب تم هيب ز ازو بخواس چي

  . بدوزخ بيم مکن از اين هر دو سرای مرا توای

ازاری                      : و گفت  ه بي ازارد و يکی ک ازاری بي مردمان سه گروهند يکی ناآزرده با تو آزار دارد و يکی بي

  . نيازارد

  . اين غفلت در حق خلق رحمت است که اگرچند ذره آگاه شوند بسوزند: و گفت

شاند                  : وگفت ران دراف ه پيغمب خدای تعالی خون همه پيغمبران بريخت و باک نداشت خدا اين شمشير بهم

اش دست                             ار ب ز عي و ني رو ت داد عيارست ب و اين تازيانه بهمه دوستان زد و خويشتن را بهيچ کس فرا ن

  . بدون او فرامده

ن                    : و گفت  د اي را نده يچ ف شتن را به ازکرده سات و خوي شتن ب زی از خوي ه چي خدای تعالی هرکس را ب

  . جوانمردان برويد و با خدا مرد باشيد که شما را به چيزی از خويشتن باز نکند

ين می     : و گفت  ه در ش        ای بسا کسان که بر پشت زم سانی ک سا ک د و ای ب شان مردگانن د اي کم خاک  رون

  . اند و ايشان زندگانند خفته

د                  : و گفت  دانش بودن ادی و فرزن ه زن داشت و يکساله قوت ننه سالم ن ه ال ر علي د پيغمب شمندان گوين دان

روی                     ه ب ر نداشت آنهم ن خب گوييم بلی آنهمه بود وليکن شصت و سه سال درين جهان بود که دل او ازي

  . رفت و او که خبر داشت از خدا داشت می

از هر جانب که نگری خداست و اگر زبر نگری و اگر زير نگری و اگر راست نگری و اگر             : و گفت 

  . چپ نگری و اگر پيش نگری و اگر از پس نگری

  . بايد که بيند هرچه در هفت آسمان و زمين هست بتن تو درست کسی می: و گفت

خاکستر را برگيرد و آسمان هرکه دل بشوق او سوخته باشد و خاکستر شده باد محبت درآيدو آن : وگفت

وان                      وزمين از وی پر کند اگر خواهی که بيننده باشی آنجا توان ديد واگر خواهی که شنونده باشی آنجا ت

  . بايد شنيد واگر خواهی که چشنده باشی آنجا توان چشيد مجردی و جوانمردی از آنجا می

ا ا  : و گفت  ودی و ي ا        اگر جايگاهی بودی که آن جايگاه نه او را ب ودی م ه او را ب ه آن کس ن گر کسی ک

  . آنگه بر آن جايگاه و با آنکس نکردمی

  . قدم اول آنست که گويد خدا و چيزی ديگر نه و قدم دوم انسست و قدم سيم سوختن است: وگفت

ا کی                 هر ساعتی می    : و گفت  اه ت ا کی گن رده ت شتۀ طاعت درک آيی پ اه مي رده و گ اه درک شتۀ گن آيی و پ

ا زن دو      طاعت گناه رادس   ت به پشت باز نه و سر بدريای رحمت فرو برده و طاعت را دست به پشت پ
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  . سر به دريای بی نيازی فرو برده و سر به نيستی خويش فرو بر و  بهستی او برآور

  . در شب بايد که نخسبم و در روز بايد که نخورم و نخرامم پس به منزل کی رسم: و گفت

ل در آسمان بان     : و گفت  د و           اگر جبري ول صادق داري وده و نباشد شما او را بق ه چون شما نب د ک گ کن

  . باشيد و از آفت نفس خويش و از عمل شيطان ليکن از مکر خدا ايمن می

تا ديو فريب نماند خداوند ننمايد چون ديو نتواند فريفت خداوند به کرامت فريبد و اگر به کرامت                  : وگفت

  . که بديها نفريبد جوانمرد استنفريبد به لطف خويشتن بفريبد پس آنکس 

در غيب دريائيست که ايمان همه خالئق همچو کاهی است بر سر دريا بادهمی آيد و موج همی                  : و گفت 

  . زند ازين کنار تا بدان کنار و گاه و گاه از آن کنار با اين کنار گاه بسر دريا

دار تنی است ب       گفتار و بينائيست بی      جوانمردی زبانيست بی  : وگفت ی است بی     یدي ردار دليل شه و   ک اندي

  . ای است از دريا و سرهای دريا چشمه

ر و        : و گفت  اکی برگي عالم علم بگرفت وزاهد زهد بگرفت و عابد عبادت و با اين فرا پيش او شدند تو پ

  . ناپاک فرا پيش او شود که او پاکست

ائی و    هر کرا زندگانی با خدا بود برنفس دل و جان خويش قادر نبود و   : و گفت  ود و بين ادم او ب قت او خ

ل                د ق شنوائی او حق بود و هرچه در ميان بينائی و شنوايی او بود سوخته شود و بجز حق هيچ چيز نمان

ه امروزدر                    : اهللا ثم ذرهم فی خوضهم يلعبون و گفت        د بگو ک اقی را بين انی ب ه ف اگر کسی از تو پرسد ک

اقی را       شناسد فردا آ اين سرای فنا بندۀ فانی باقی رامی  ا ب ور بق ه ن ا ب ن شناخت نور گردد تا در سرای بق

  . بيند

ه                              : و گفت  د مگرکسی ک را نتوانددي ود چنانکه اهل ت ه محرم ب د مگر کسی ک وان دي اوليای خدای را نت

  . محرم بود مريد هر چند که پير را حرمت بيش دارد ديدش در پير بيش دهد

ن جو                : وگفت رد اي ا گي اهی در دري ر              هر کسی هر کسی م د و ديگران کشت ب ر خشک گيرن انمردان ب

  . خشک کنند اين طايفه بر دريا کنند

  . اگر آسمان و زمين پر از اطاعت بود آنرا قدری نبود اگردر دل انکار جوانمردان دارد: و گفت

هزار مرد اين جهان را ترا ترک بايد کرد تا بيک مرد از آن جهان برسی و هزار شربت زهر    : و گفت 

  . تا بيک شربت حالوت بچشیبايد خورد 

ه                           : و گفت  ا ک ر و ساالر و خواجه و برن ار و مهت دريغا هزار بار دريغا که چندين هزار سرهنگ و عي

  . شايد شوند که يکی از ايشان سرهنگی دين را نمی درکفن غفلت به خاک حسرت فرو می

ا و بق              : و گفت  ا درون مرگست و     زندگانی درون مرگست مشاهده درون مرگست پای درون مرگست فن



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٤٩٠

  . چون حق پديد آمد جز از حق هيچ چيز بنماند

  . با خلق باشی ترشی و تلخی دانی و چون خلقيت از تو جدا شود زندگانی باخدا بود: و گفت

  . زندگانی بايد ميان کاف و نون که هيچ بنميرد: و گفت

  . رت کند به خداآنکسی که نماز کند و روزه دارد به خلق نزديک بود وآنکسی که فک: و گفت

ه حقيقت        : وگفت هفت هزار درجه است از شريعت تا معرفت وهفتصد هزار درجه است از معرفت تا ب

وح                و هزار هزار درجه است از حقيقت تا بارگاه باز بود هر يکی را به مثل عمری بايد که چون عمر ن

  . و صفائی چون صفای محمد عليه السالم

اه          معنی دل سه است يکی فاني     : و گفت  أوی گ انی است م ست و دوم نعمت است و سيم باقيست آنکه ف

  . درويشی است آنکه نعمت است مأوی توانگريست و آنکه باقيست مأوی خداست

  . مرا نه تن است ونه دل و نه زبان پس مأوی اين هر سه مرا خداست: وگفت

  . مرا نه دنيا و نه آخرتی مأوی اين هر دو مرا خداست: و گفت

  . وش بود ولکن بيمار که از آسمان و زمين گرد آيند تا او را شفا دهندبهتر نشودبس خ: و گفت

ه                        : و گفت  ود ک پارنده نيست و آن يکی ب سيار است س ده ب کار کننده بسيارست و لکن برنده نيست و برن

  . کند و برد و سپارد

ذر نيست       ايست از آن دريا که خلق را در آن گذر نيست آتشيست که جان ر                عشق بهره : و گفت  ا در او گ

دوه و        آورد برديست که بنده را خبر نيست در آن و آنچه بدين درياها نهند باز نشود مگر دو چيز يکی ان

  . يکی نياز

ه                       : و گفت  ايد دانست ب دا ش برخندند قرايان و گويند که خدای را به دليل شايد دانستن بلکه خدای را به خ

  . مخلوق چون دانی 

  . خدای را به خدا شايد دانست به مخلوق چون دانیهر که عاشق شد : و گفت

  . هر که آنجا نشيند که خلق ننشيند با خدا نشسته بود و هر که با خدا نشيند عارفست: و گفت

وح درست         : و گفت  ه بل ه آنست ک هرچه در لوح محفوظست نصيب لوح و خلقست نصيب جوانمردان ن

  . ی گويند که در لوح نبود وکوهی آن نشايد بردنبا جوانمردان چيز: وخدای تعالی همه در لوح بگفت

ه او را                         : و گفت  ا شناختی ک اين نه آن طريقست که زمانی بر او اقرار آورد يا بينايی بود که او را بيند ي

  . شناسد يا هفت اندام را نيز آنجا راه هست همه از آن اوست و جان در فرمان او اينجا خداييست و بس

  . اند که به تفسير قرآن مشغول بودهام  کسانی ديده: و گفت

  . عالم آن عالم بود که به خويشتن عالم بود عالم نبود آنکه به علم خود عالم بود: و گفت
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خدای تعالی قسمت خويش پيش خلقان کرد هرکسی نصيب خويش برگرفتند نصيب جوانمردان           : و گفت 

  . اندوه بود

ه            تو بنشينی و می    درخت اندوه بکاريد تا باشد که ببر آيد و        : و گفت  گريی که عاقبت بدان دولت برسی ک

  . گريی گويندت چرا می

بدانکه همه جهد آن کنی که درکار او پاک روی و چندانکه بنگری دانی : گفتند اندوه بچه بدست آيد گفت

ان  دين جه امبر ب ار هزار پيغ ست و چه ه صد و بي د ک رود آي دوره او ف ه ان ود ک وانی ب ۀ و نت اک ن ه پ ک

  . د و بيرون شدند و خواستند که او را بدانند سزای او و همه پيران همچنان نتوانستنددرآمدن

  . درد جوانمردان اندوهست که بدو عالم در نگنجد: و گفت

د                       : وگفت م اگرخداون ن دان اگر عمر من چندان بود که عمر نوح من ازين تن راستی نبينم و آنکه من ازي

  .  ازين تن بنه داده باشداين تن را به آتش فرو نيارد داد من

ده است چون                    پرسيدند ازنام بزرگ گفتن نامهای همه خود بزرگست بزرگست بزرگتر در وی نيستی بن

  . بنده نيست گرديد از خلق بشد در هيبت يک بود

  . آن لطف اوست ليکن مکر نام کرده است که کرده با اوليا مکر نبود: پرسيدند از مکر گفت

د                        پرسيدند از محبت گفت      ا او بکن رده است اگر ب دگان ک ه بن نهايتش آن بود که هر نيکوئی که او با جمل

  . گويد زيادت هست بدان نيارامد و اگر بعدد درياها شراب به حلق او فرو کند سير نشود و می

ود                         : پرسيدند از اخالص گفت    ا ب ق کنی ري دار خل ر دي ود و هرچه ب هرچه بر ديدار خدا کنی اخالص ب

  . بايد جای اخالص خدا دارد چه میخلق در ميانه 

د            : پرسيدند که جوانمرد بچه داند که جوانمرد است گفت         رادر او کن ا ب بدانکه اگر خداوند هزار کرامت ب

  . و با او يکی کرده بود آن يکی نيز ببرد و بر سر آن نهد تا آن نيز برادر او بود

ود    : پرسيدند که ترا ازمرگ خوف هست گفت    رده را خوف مرگ نب ق را     م ن خل ه او اي دی ک  و هروعي

ود                         کرده است از دوزخ در آنچه من چشيدم ذرۀ نبود و هروعده که خلق را کرده است از راحت ذرۀ نب

  . دارم در آنچه که من چشم می

  . اگر خدای تعالی گويد بدين صحبت جوانمردان چه خواهی من گويم هم اينان را خواهم: و گفت

: من خدای رادوست دارم گفت      :  خدای را دوست داری يا خدا ترا گفت        تو: نقلست که دانشمندی را گفت    

  . پس برو گرد او گرد که کسی را دوست دارد پی او گردد

  . جهان پر از مرد همه همچون بايزيد: ندانم گفت: چه بهتر بودی شاگرد گفت: روزی شاگردی را گفت

  . بهترين چيزها دلی است که در وی هيچ بدی نباشد: و گفت
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  . بدست او ده تا دربندد: ندانم گفت: ی يکی را گفتند ريسمانت بگسلد چکنی گفتروز

ستم آنچه گفت     : و پرسيدند که فاوحی الی عبده ما اوحی چه بود گفت           د من از      : خدای گفت   : دان ای محم

  . آن بزرگترم که تو را گفتم مرا بشناس و تو از آن بزرگترين که گفتم خلق را به من دعوت کن

ه        : که نام او بچه برند گفت     پرسيدند   ه نفس و بعضی بدوستی بعضی ب بعضی به فرمان برندو بعضی ب

  . خوف گه سلطان است

د و مست برفت گفت                  د و   : گفتند جنيد که هشيار درآمد وهشيار بيرون رفت وشبلی مست درآم اگر جني

يرون شديد ايشان نه از شبلی را سئوال کنند و از ايشان پرسندکه شما در دنيا چگونه درآمديد و چگونه ب    

بيرون شدن خبر دارند ونه از آمدن هم در حال بسر شيخ ندا کردند که صدقت راست گفتی که از هردو                     

  . پرسند همين گويند که خدای را دانند و از چيزهای ديگر خبر ندارند

ا گ           اه گفت دعوی    گفتند شبلی گفته است الهی همه خلق را بينا کن که ترا بينند گفتند دعوی بدتر است ي ن

  . عمر در ناکامی گذاشتن: خودگناه است گفتند بندگی چيست گفت

دان                    : گفتند چکنيم تا بيدارگرديم گفت     ان لب ودن ه مي ان دان ک عمر بيک نفس بازآورد و از يک نفس چن

  . رسيده است

ش  : گفتند نشان بندگی چيست گفت   د ن ر  آنجا که منم نشان خداوندی است هيچ نشان بندگی نيست گفتن ان فق

ياه رنگی ديگر        : آنکه سياه دل بود گفتند معنی اين چگونه باشد گفت         : چيست گفت  يعنی از پس رنگ س

آنکه شير و اژدها و آتش و دريا و بالش هر پنج ترا يکی بود که در                 : نبود گفتند نشان توکل چيست گفت     

رو                     ه اگر در راه ف وانی ک و پرسود باشی و       عالم توحيد همه يکی بود در توحيد کوش چندانکه ت شوی ت

: زنم گفتند اين چگونه بود گفت ام و بردار برد، می همه روز نشسته: باکی نبود گفتند کار تو چيست گفت

امی    آنکه هر انديشه که بدون خدا در دل آيد آنرا از دل می             يده نيست       رانم که من درمق ر من پوش ه ب ام ک

ردار         سرمگسی در مملکت برای چه آفريده است و ازو چه خوا           سته است يعنی بوالحسن نمانده است خب

  . حق است من در ميان نيم الجرم هر چه در دست گيرم گويم خداوندا اين را نهاد تن من مکن

ت تن      : وگف از خف ود نم دان راه نب ده را ب يچ آفري ه ه ا خالص ک تم ب د صحبت داش ا خداون ال ب اه س پنج

ين روز ت           ه      ا شب در طاعتش می   بکردمی و اين نفس را بر پای داشتمی و همچن ن مدت ک تم و دري داش

شدو  نشستمی بدو پای نشستمی نه متمکن تا آن وقت که شايستگی پديد آمد که ظاهرم اينجا در خواب می        

ودم     کرد و به دوزخ درمی      بوالحسن به بهشت تماشا می     گرديد و هر دو سرای مرا يکی شد با حق همی ب

د است از آنجای بجستم         تا وقتی که دوزخ را ديدم از حق ندا آمد ا  ق پدي ه خل ه خوف هم ين آنجاييست ک

يکن                             دم ول ه چه دي تن ک وان گف ودر قعر دوزخ شدم گفتم اينجای من است دوزخ با اهلش بهزيمت شد نت
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  . مصطفی را عليه السالم عتاب کند که امت را فتنه کردی

 نماز پيشين و نماز ديگر اين طريق خدا نخست نياز بود پس خلوت پس اندوه پس بيداری و ميان   : وگفت

ه                      پنجاه رکعت نماز ورد داشتی که خلق آسمان و زمين در آن برخی نبودی چون بيداری پديد آمد آن هم

  . را قضا کردن حاجت آمد

ين           : گفت چهل سالست تا نان نپختم و هيچ چيز نساختم مگر برای مهمان و مادر آن طعام طفيل بوديم چن

نند و در دهانی نهند از آن مهمانی هنوز حق اونگذارده باشند و ازمشرق باشد که اگر جمله جهان لقمه ک 

  . تا به مغرب بروند تا يکی را براه خدا زيارت کنند هنوز بسيار نبود

  . ام خواهد وی را نداده چهل سالست تا نفس من شربتی آب سرد يا شربتی دوغ ترش می: و گفت

ود    انش آرزو ب ا بادنج ود ت ال ب ل س ه چه ست ک د   نقل ستان درو مالي ادرش پ ود يک روز م ورده ب و نخ

د و                ر آستان نهادن د و ب ه سر پسرش بريدن ود ک ان شب ب وخواهش کرد تا شيخ نيم بادنجانی بخورد هم

اده           : گفت  شيخ ديگر روز آن بديد و می       ر نه ا ب ه م ن سر                آری که آن ديگ ک م ازي رم ک م در آن ديگ گ اي

  . نبايد

  . گوييد که بادنجان بخور ن با او آسان نيست و شما میگويم که کار م با شما می: و گفت

  . ام ام که نقطۀ بر مراد نفس نرفته هفتاد سالست تا با حق زندگانی کرده: و گفت

ان است گفت               د در مي شريعت   : ونقلست که شيخ را پرسيدند که ازمسجد تو تا مسجدهای ديگر چن اگر ب

ه ازمسجدهای ديگر           آن شرح گيريد همه راست است و اگر به معرفت گيريد سخن            ها دارد و من ديدم ک

ه   اند و بعنان آسمان در می نور برآمد و به آسمان شد و برين مسجد قبۀ از نور فرو برده           شد و آن روز ک

ين زده                      اين مسجد بکردند من درآمدم و بنشستم جبرئيل بيامد و علمی سبز بزرد تا بعرش خدای و همچن

  . باشد تا به قيامت

ر آتش           يک: و گفت   روز خدا به من ندا کرد که هر آن بنده که به مسجد تو درآيد گوشت و پوست وی ب

و روز قيامت              حرام گردد و هر آن بنده که درمسجد تو دو رکعت نماز کند به زندگانی تو و پس مرگ ت

  . از عبادات خيزد

  . مؤمن را همه جايگاهها مسجد بود و روزها همه آدينه و ماهها همه رمضان: وگفت

ار در  : و گفت  اگردنيا همه زر کند و مؤمن را سر آنجا دهد همه در رضاء او صرف کند و اگر يک دين

راث خوران                             ا پس ازمرگ او مي رد ت ر نگي ا ب دست کم خوردی کنی چاهی بکند و درآنجا کند و از آنج

  . برگيرند و سويق کنند وخشتی چند بر سر و روی يکديگر زنند

شوم وچهارصد درم وام دارم هيچ بازنداده باشم وخصمان در قيامت از              ون می از اين جهان بير   : و گفت 
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  . دامن من درآويخته باشند دوستر از آن که يکی سئوال کند و حاجت او رانکرده باشم

ه خورم و                            گاه گاه می  : و گفت  وم ک ان ق ۀ ن رای لقم گريم از بسيار جهد و اندوه و غم که به من رسد از ب

  . ارماگر خواهی باتو بگذ

ده شده                      : و گفت  فردا در قيامت با من گويند چه آوردی گويم سگی با من دادی در دنيا که من خود درمان

بودم تا درمن و بندگان تودرنيفتد و نهادی پرنجاست بمن داده بودی من در جمله عمر در پاک کردن او          

  . بودم

  . اه همه خراسانيان عذابم کننداز آن ترسم که فردا در قيامت مرا بينند بيارند و به گن: و گفت

  . بيامدمی و به کنار گورستان فرو نشستمی گفتمی تا اين غريب با اين زندانيان دمی فرو نشيند: وگفت

  . رضی اهللا عنه الهی اگر يک روز بود پيش از مرگ مرا توبه ده: علی گفت: و گفت

دن دوم در        مردمان دعا کنند و گويند خداوندا ما را بسه موضع فرياد          : و گفت   رس يکی در وقت جان کن

  . گور سيم در قيامت من گويم الهی مرا بهمه وقتی فريادرس

و                                : نقلست که گفت   د دوستی ت ا در امي تم شصت سال است ت دم گف ه خواب دي الی را ب يک شب حق تع

الی گفت             می دم         : گذارم و در شوق تو باشم حق تع ادر ازل آالزال در ق رده و م ه سالی شصت طلب ک ب

  . ايم تی تو کردهدوس

ه              : يکبار ديگر حق تعالی را ديگر بخواب ديدم که گفت         : و گفت  تم ن را باشم گف ه ت يا بوالحسن خواهی ک

يا اباالحسن خلق اولين و آخرين در اشتياق اين بسوختند تا من            : خواهی که مرا باشی گفتم نه گفت      : گفت

و ايمن کی             کسی را باشم تو مرا اين چرا گفتی گفتم بار خدايا اين اخت             ه من کردی از مکر ت يار که تو ب

شبی به خواب ديدم که مرا به آسمان بردند جماعتی : نتوانم بود که تو باختيار هيچکس کار نکنی و گفت

ن حالت                  را ديدم که زار زار می      ا اي گريستند ازماليکه گفتم شما کيستيد گفتند ما عاشقان حضرتيم گفتم م

سره شمانه عاشقانيد و چون از آنجا بگذشتم ماليکه مقرب پيش آمدند و را در زمين تب و لرز گوييم و ف        

ه    گفتند نيک ادبی کردی آن قوم را که ايشان عاشقان حضرت نبودند به حقيقت عاشقان کسی می          د ک باي

ه                                 ين ک سار يم د و از ي سار کن از پای سر کند و از سر پای و از پيش پس کند و از پس پيش و از يمين ي

رو                       خويش را باز می    هر که يک ذره    ا بقعر دوزخ ف دارد پس از آنج ر ن يابد يک ذره از آن حضرت خب

  . دمم تا از ما کدام غالب آيد دم تا من می شدم گفتم تو می

ا پالسی شوخگن و من             : وگفت درخواستم از حق تعالی که مرا بمن نمائی چنانکه هستم مرا بمن نمود ب

تم و می    دا آم      همی درنگرس نم ن تم من اي ق و شوق و تضرع و زاری      گف ه ارادات و خل تم آنهم د آری گف

  . چيست ندا آمد که آنهمه ماييم تو اينی
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ستم             : و گفت  ستی خود نگري چون بهستی او درنگريستمی نيستی من ازهستی خود سربرآورد چون به ني

ه                        ن ن تم اي ار من    هستی خود را نيستی من برآورد پس ماندم در پس زانوی خود بنشستم تا دمی بود گف ک

  . است

ا  : نقلست که چون شيخ را وفات نزديک رسيد گفت        کاشکی دل پر خونم بشکافتندی و به خلق نمودندی ت

دن پس گفت                 د آم ن              : بدانندی که با اين خدای بت پرستی راست نخواه ه اي د ک ر بري سی گز خاکم فروت

رد بس       زمين زير بسطام است روا نبود و ادب نباشد که خاک من باالی خاک بايزيد بو                د وآنگاه وفات ک

شان                       دم و ن چون دفنش کردند شب را برفی عظيم آمد ديگر روز سنگی بزرگ سپيد بر خاک او نهاده دي

ر سر خاک او                               د ب د شير را ديدن قدم شير يافتند دانستند که آن سنگ را شير آورده است و بعضی گوين

ن                        طواف می   ر س ه دست ب ه هر ک ه است ک ه شيخ گفت رد و در افواهست ک د و حاجت     ک ا نه گ خاک م

رد                           و چه ک ا ت خواهد روا شود و مجرب است از بعد آن شيخ را ديدند در خواب پرسيدند که حق تعالی ب

ه از              نامۀ بدست من داد گفتم مرا بنامه چه مشغول می         : گفت ستۀ ک ه بکردم دان کنی تو خود بيش از آن ک

رام             من چه آيد من خود می      ه ک شته             دانستم که از من چه آيدنامۀ ب شان نب ه چون اي ا کن ک اتبين ره د    الک ان

  . خوانند و مرا بگذار که نفسی با تو باشم ايشان می

هيچ مترس : من بيمار بودم و دل اندوهگين از نفس آخر شيخ مرا گفت: نقلست که محمدبن الحسين گفت

و     : در آخر کار از رفتن جانست که گويی همی ترسم گفتم آری گفت       يش از ت رم پ آن ساعت  اگر من بمي

  . حاضر آيم نزديک تو دروقت مردن تو او اگر همه سی سال بود پس شيخ فرمان يافت ومن بهتر شدم

سالم گفت        : در وقت نزع پدرم راست بايستاد و گفت       : نقلست که پسرش گفت    در    : درآيی و عليک ال ا پ ي

ا من    شيخ بوالحسن خرفاتی که وعده کرده است از بعد چندين گاه و اينجا: کرا بينی گفت    حاضر است ت

  . و جان بداد رحمةاهللا عليه: نترسم و جماعتی جوانمردان نيز با او بهم اين بگفت

  

  ذکر شيخ ابراهيم شبانی

ل ملکوت روحانی آن                     آن سلطان اهل تصوف آن برهان بی       ه آن خلي ام يگان ه آن هم ام زمان تکليف آن ام

يری به حق و شيخی مطلق بود و مشاراليه       قطب وقت شيخ ابراهيم شيبانی رحمةاهللا عليه رحمة واسعه پ         

وی آيتی                 و محمود اوصاف و مقبول طوايف و درمجاهده و رياضت شأنی عظيم داشت و درورع و تق

ابراهيم حجت خدايست بر فقرا و بر اهل آداب و معامالت وگردن شکن             : بود چنانکه عبداهللا منازل گفت    

ه  ود و جدی ب الی همت ب در و ع ع ق دعيان است و رفي ی م ه وقت ر دوام و هم ال داشت و مراقبت ب کم

ق هيچ                      : محفوظ چنانکه گفت   اکوالت خل ن چهل سال از م ردم دري ی ک داهللا مغرب چهل سال خدمت بوعب
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ن چهل سال در       نخوردم درين چهل سال مويم نباليد و ناخنم دراز نشد و خرقه           ام شوخگن نگشت و دري

  . زير هيچ سقف بيت المعمور

  . ام  که به شهوت خويش هيچ نخوردههشتاد سال است: و گفت

ای خمر                        : و گفت  ستم خمه ه جاء درنگري اه ب به شام مرا کاسه عدس آوردند بخوردم و به بازار شدم ناگ

ی ه م د چ دم گفتن ستادم و    دي ردن در اي ن حسبت ک ر م د ب ون الزم ش م اکن تم ه ست گف ای مي نگری خمه

 چون مرا بازشناخت به نزديک طولون برد        ريختم و مرد تن زده پنداشت که من کس سلطانم           خمهای می 

رد            ادو شفاعت ک ا افت ی آنج داهللا مغرب ستادم عب دتی دراز باي تند م تا دويست چوبم بزدند و بزندانم بازداش

ود و دويست          : پس چون مرا رها کردند چشمش بر من افتاد گفت          ترا چه افتاد گفتم سير خوردن عدس ب

  . ارزان جستی: چوب خوردن گفت

دادمش يک روز ضعفی عظيم         کرد و نمی    ت سال بود تا نفسم لقمه گوشت بريان آرزو می         شص: و گفت 

ه                               رد ک سی زاری ک اد گرفت و ب سم فري د نف د آم وی گوشت پدي يد و ب غالب شد و کاردش باستخوان رس

رفتم         وی گوشت ب ر ب برخيز از اين گوشت از برای خدای اگر وقت آمده است لقمۀ بخواه برخاستم بر اث

اد می     از زندان همی آمد چون در رفتم يکی راديدم که داغش می    و آن بوی   د و او فري وی    کردن رد و ب ک

دن                          ه سالمت مان ن زد و ب يد و ت سم بترس ان نف گوشت بريان برخاسته نفسم راگفتم هال بستان گوشت بري

  . قانع شد

ردمی و پس به    هرگاه که به مکه رفتمی نخست روضه پيغمبر را عليه السالم زيارت ک            : نقلست که گفت  

مکه بازآمدی آنگه به مدينه شدمی ديگر بار به زيارت روضه بکردمی و گفتمی السالم عليک يا رسول       

  . اهللا از روضه آواز آمدی که و عليک السالم ای پسر شيبان

د آب               : و گفت  ا چن ه ت ه آواز داد ک در گرمابه شدم و آبی بود فرا گذاشتم جوانی چون ماه از گوشه گرماب

دام  : ر پيمائی يک راه آب به باطن فرو گذارگفتم توملکی يا جنی يا انسی بدين زيبائی گفتبر ظاه  هيچک

ا             : بسم اهللا گفتم اين همه مملکت توست گفت           ام زير بی    من آن نقطه   رون آيی ت دار خود بي اابراهيم از پن ي

ردد و د                : مملکت بينی و از کلمات اوست که گفت        ر اخالص وحدانيت گ ا ب ا و بق م فن وستی عبوديت    عل

  . هرچه جز اين بود آنست که ترا به غلط افکند و زندقه بارآورد

اخالص                      : وگفت ه درعبوديت ب اخالص کن ک الی ب هرکه خواهد که از کون آزاد آيد گو عبادت خدای تع

  . بود از ماسوی اهللا آزاد گردد

الی او                    : و گفت  د بدانکه حق تع ه نکن ه    هرکه سخن گويد در اخالص و نفس را مطالب د ک تال گردان را مب

  . پردۀ او دريده شود در پيش اقران
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  . ها هر که ترک کند خدمت مشايخ مبتال شود به دعاوی کاذبه و فضيحت گردد بدان دعوی: و گفت

  . هرکه خواهد که معطل گردد و عمل او باطل شود گو دست در رخصت زن: و گفت

  . سفله آن بود که در خدای عاصی شود: وگفت

  . ه آنست که از خدای نترسدسفل: و گفت

  . سفله آنست که منت نهد بعطای خويش بر عطا ستاننده: و گفت

  . شرف در تواضع است و عز در تقوی و آزادی در قناعت: و گفت

  . چون خوف در دل قرار گيرد موضع شهوات بسوزاند در وی و رغبت دنيا از وی برآيد: و گفت

  . ند و واجب آن بود که بسروی مطلع نگردد جز خداتوکل سری است ميان بنده و خداو: و گفت

از خدای تعالی مومنان را در دنيا بدانچه ايشان را در آخرت خواهد بود دو چيز است عوضش                   : و گفت 

  . ايشان را از بهشت در مسجد نشستن است و عوض ايشان از ديدار حق مطالعه جمال برادران کردن

من مخالف الوقت سوء االدب و کسی ازو وصيتی               : کنی گفت     که گفتند ما را چرا دعايی نمی       : و گفت 

اد می: خواست گفت  اد می  خدای را ي وانی مرگ را ي ن نت ةاهللا  دار و فراموش مکن و اگر اي دار رحم

  . عليه

  

  ذکر ابوبکر صيدالنی رحمةاهللا عليه

وبکر                        انی شيخ اب ا آن شيخ رب صيدالنی  آن فلک عبادت آن خورشيد سعادت آن چشمۀ رضا آن نقطه وف

ا                            د خويش همت ه در عه ر صفتی ک ال ب رحمةاهللا عليه از جمله مشايخ و اعالی ايشان بود و صاحب جم

ات             شابور وف نداشت در حالت و در معاملت و در ورع و تقوی و مشاهدت يگانه و از فارس بود و درني

 و هر يک    درجمله دنيا يک حکمت است    : کرد و شبلی او را بزرگ داشتی عظيم وسخن اوست که گفت           

  . را از آن حکمت نصيب بر قدر کشف اوست

ه                 : و گفت  ا ب د ت دا صحبت کني ا خ صحبت کنيد با خدای عزوجل و اگر نتوانيد با آنکس صحبت کند که ب

  . برکت صحبت او شما را به خدای رساند و در دوجهان رستگاری باشد

  .  نهیهر که مصاحبت کند با علم او را چاره نبود ا زمشاهده امر و: وگفت

  . علم تو را بريده کند از جهل پس جهد در آن کن که تا ترا بريده نگرداند ا زخدای تعالی: و گفت

  . فصل است که چون فصل آمد وصل نماند وصل بی: وگفت

د از آنکه او را فراغت        : و گفت  هر که صدق نگاه بدارد ميان خويش و خدای صدق او رامشغول گردان

  . خلق بود
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  . طريق خدای راست و بدو طريق نيست: د خلق است و گفتراه بعد: و گفت

  . مجالست خدا بسيار کن و با خلق اندک: وگفت

ه              : وگفت بهترين خلق آن قومند که خير درغير نبينند و دانند که راه به خدای بسيارست بجز از آن راه ک

  . خاص اين کسست و اما چنان بايد که تقصير نفس را داند در آنچه او در آن است

ود و                         : وگفت ه در آن مضطر ب ود ک چنان بايد که حرکات و سکنات مرد خدای را بود يا به ضرورتی ب

  . هر حرکت وسکون که غير اين بود که گفتيم آن هيچ نبود

  . عاقل آنست که سخن بر قدر حاجت گويد و هرچه افزون است دست از آن بدارد: و گفت

  . ولست و اگرچه ساکنستهرکه را خاموشی و طرنيست او در فض: و گفت

  . عالمت مريد آنست که او را از غير جنس خويش نفرت بود و طلب جنس کند: و گفت

  . زندگانی نيست مگر در مرگ نفس وحيوة دل درمرگ نفس است: و گفت

دن بخدايست و آن                         : وگفت رون آم يکن امکان از نفس ب ممکن نيست از نفس برون آمدن هم به نفس و ل

  . ه درستی ارادت به خداراست نشود مگر ب

تر حجابی ميان تو و خدا نفس است پس           تر از نفس برون آمدن است زيرا که عظيم          نعمت عظيم : و گفت 

  . حقيقت نيست مگر مرگ نفس

  . مرگ بابی است از ابواب آخرت و هيچ بنده به خدا نتواند رسيد مگر بدان درگاه در شود: و گفت

  . من چکنم و جمله خلق دشمن من: وگفت

  . بر تو باد که مغرور نشوی به مکر و شايد که بود: وگفت

يا بروست    : مرا وصيتی بکن گفت   : کسی گفت  ه اش همت همت که همت مقدم همه اشيا است و مدار جمل

ام     رديم و ن و رجوع جمله اشيا باوست چون شيخ وفات کرد اصحاب گفتند لوح بر سر خاک او راست ک

ار يکی ب    شتيم هر ب ا نب ر آنج ردی و از آن هيچکس   او ب وح بب د شدی و ل يامدی و خراب کردی وناپدي

ن گفت            ار          : ديگرخراب نکردی از استاد بوعلی دقاق پرسيدند سر اي انی اختي ا خود را پنه ر در دني آن پي

  . کند واهللا بالصواب خواهی که آشکارا کنی حق تعالی نهان می کرده بود تو می

  

  ذکر شيخ ابوحمزۀ بغدادی رحمةاهللا عليه

آن سالک طريق تجريد آن ساير سبيل توحيد آن ساکن حضيرۀ قدس آن خازن ذخيرۀ انس آن نقطۀ دايرۀ               

ام                       آزادی وتدعالم ابوحمزۀ بغدادی رحمةاهللا عليه از طايفۀ کبار بود و از اجلۀ ابرار و در کالم حظی تم

و صحبت سری يافته داشت و در علم تفسير و روايات وحديث به کمال و پير او را حارث محاسبی بود             
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شان را                           ه اي بود و با نوری و خيرنساج قرين بود و بسی مشايخ بزرگ ديده بود و از آن قوم بود که خليف

داد                         ه را خالص داد و در مسجد اضافيه بغ الی هم ا خدای تع يش رفت ت گرفت تا بکشد پس نوری در پ

ا او رجوع                         ادی ب سئله اشکال افت د را چون در م ام احم سئله          وعظ گفتی و ام ی در فالن م کردی و گفت

ای              د وی را يافت جامه چگوئی زبانی شافی داشت و بيانی صافی روزی نزديک حارث محاسبی درآم

لطيف پوشيده و بنشسته و حارث مرغی سياه داشت که بانگ کردی در آن ساعت بانگی بکرد ابوحمزه                  

اردی بگرفت و گفت            : نعره بزد و گفت    ه و قصد کشتن         : لبيک يا سيدی حارث برخاست و ک اضرب في

وی کرد مريدان درپای شيخ افتادند تا وی را ازو جدا کنند بوحمزه را گفتاسلم يا مطرود گفتند ايهاالشيخ                   

اوی   : ما جمله را از خاص اوليای و موحدان دانيم شيخ را اين تردد با او از کجا افتاد حارث گفت            را ب م

ا چرا وی را     و را به جز مستغرق توحيد نمی بينم و باطن ا تردد نيست و در وی جز نيکويی نمی        نم ام بي

ل                        : چيزی بايد گفت   ه عق ود مرغی ک شان ب شان در معاملت وی ن که با فعال حلوليان ماند يا از مقالت اي

کند چرا او را از حق سماع افتد و حق جل و عال متجزی نه و        ندارد و بر مجاری عادت خود بانگی می       

اکالم او آر تان او را جز ب ول   دوس ا حل ه چيزه ه و وی را ب ال خوش ن ت و ح ام او وق ا ن ه و جز ب ام ن

اخر         : ونزول نه و اتحاد و امتزاج بر قديم روانه بوحمزه گفت           اگرچه در ميان اينهمه راحت و لباسهای ف

ه  : نشستۀ و مرغی به تمکن صفوت غرق شده چرا احوال اهل ارادت برتو پوشيده است حارث گفت  توب

ودم     : و اگر نه خونت بريزم در حالت گفت   کن از اين چه گفتی       ايهاالشيخ هر چند من در اصل درست ب

ه                              ه جايی ک ا ب سيار است ت اما چون فعلم ماننده بود بفعل قوی گمراه توبه کردم و ازين جنس سخن او ب

اس خدای           : که رب العزه را ديدم جهرا مرا گفت       : گفت  وقتی می  يا باحمزه التتبع الوسواس و دق بالء الن

را گفت       را دم م ن سخن ازو                         :  آشکارا دي ق بخش و چون اي الء خل احمزه متابعت وسواس مکن و ب ا ب ي

دای را در       د خ سی گوي ر ک شيد اگ سيار ک الی ب خن ب ن س بب اي ه س د ب سيار نمودن ج ب شنودند او رارن ب

ردد        آشکاری بحس چون توان ديد در بيداری گوييم بی         چگونه توانديد چون بصر او صفت بصر کسی گ

ه باشد             به ب  ن چگون د اي يداری تواند ديد چنانکه در خواب رواست ديدن اگر گويند موسی عليه السالم ندي

وم                       لم آن ق ه و س گوييم چنانکه کالم خاص به موسی عليه السالم رويت خاص به محمد بود صلی اهللا علي

ه کالم       که با موسی عليه السالم بودند کالم حق شنودند و به خود نشنيدند که ايشان را زهره                  آن نبودی ک

ين اگر                 شنيدندی همچن سالم شنودند و بی او هرگز ن ه ال ور جان موسی علي حق تعالی شنيدندی بلکه بن

سالم           ه ال ود علي کسی از امت محمد صلی اهللا عليه و سلم رؤيتی بود نه از او بود آن به نور جان محمد ب

زی              نه آنکه هرگز صدولی بگرد نبی رسد ليک اگرمحمد عليه السالم             ور او چي ه ن ا ب د ت ی را برگزين ول

ه از آنچه او می                              ود ک ا نبی را دست آن ب ود ام ۀ     ببيند دليل آن نکند و آن کس از نبی زيادت ب خورد لقم
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: امت را دهد چنانکه موسی عليه السالم قوم خود را کالم حق بشنوانيد و چنانکه محمد عليه السالم گفت                  

صالحين چ         ه سبب او آن                 سالم علينا و علی عباداهللا ال ود اگر يکی از امت را ب د ب ون سالم خاص محم

ت        سالم گف ه ال ی علي ه موس ود ک ر ب ن س ت اي ود و از جه ب نب د عج ت ده ت  : دس را از ام دا م خداون

ی         سالم م ه ال ی علي ه موس دی ک ست دي واب آن ران ج دگردان و ديگ ود     محم ق خ ت در ح ته اس خواس

د   خواسته است و آنچنان درهيجده هزار عالم نگنج         می د پس ديد بوحمزه بر قدر او بوده باشد چنانکه مري

د               بوتراب نخشبی که حق را می       در بايزي ر ق ه چون حق ب اورد ک د ني دار بايزي ه طاقت دي ا اينهم د و ب دي

شود و جمله خلق را  متجلی گشت مريد طاقت آن نداشت تا فرو شد و چنانکه صديق را يکبار متجلی می

شيدنديد اگر در                    يکبار پس تفاوت در ديداو آمد ال       الم نتوانست ک سالم در ع ه ال د موسی علي جرم چون دي

ديد تفاوت نبودی فردا اهل بهشت نوردوال نعلين بالل را سجده نکردندی و بوحمزه را بسی سخن است                  

  . در طريق تجريد که مجردترين اهل روزگار او بود

  . صديقیدوستی فقرا سخت است و صبر نتوان کرد بر دوستی فقر مگر : و گفت

هر که طريق بحق داند سلوک آن طريق برو سهل بود و طريق دانستن آن بود که حق تعالی او                    : و گفت 

  . واسطه و هر که طريق باستدالل داند يکبار خطا کند و يکبار صواب افتد را تعليم داده بود بی

  . ع و درويشی دايمهر که را سه چيز روزی کردند از همه آفتها برست شکمی خالی با دلی قان: و گفت

ای                : و گفت  و سالمت يافت حقه ق از ت و سالمت يافت حق وی بگذاری و چون خل و از ت چون نفس ت

  . ايشان بگذاردی

د از                    : و گفت  عالمت صوفی صادق آنست که بعد از عزخوار شود و بعد ازتوانگری درويش شود و بع

  . پيدايی نهان گردد عالمت صوفی کاذب آنست که برعکس اين بود

شه کردمی                      : و گفت  هرگاه که فاقه در رسيدی به من با خود گفتمی از که اين فاقه بتو آمده است پس اندي

  . ساختمی کسی را بدان فاقه اوليتر از خود نديدمی بخوشی قبول کردمی و با آن می

يده ا            : گفت ی پوش تند و يکی پيراهن ز روزی در کوه لگام بودم بسه کس رسيدم که دو پالسی پوشيده داش

ن                               ود چون اي ود هرگز در غربت نب دا ب اه او خ اوی گ نقره چون مرا بديدند گفتند غريبی گفتم هر کرا م

ا    : سخن از من بشنودند با من انس گرفتند پس يکی گفت    ا ب که او را سويق دهيد گفتم من سويق نخورم ت

ه      شکر و قند نباشد در حال سويقم دادند به شکر و قند چنانکه خواستم پس از صاحب                     يدم ک قميص پرس

ا          : اين پيراهن از نقره چيست گفت      ود ت رآورده ب شکايت کردم با خدای تعالی از شپشی که دمار از من ب

  . مرا اين پيراهنی درپوشيد

ون اگر خاموش                             ی اکن ه بس سخنی نيکو گفت اتفی آواز داد ک نقلست که او سخنی خوش گفتی روزی ه
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ه                    ت : باشی نيکوتر چنين گويند که ديگرسخن نگفت        يش نکشيد ک ۀ ب ا وقت مردن و خود پس از آن بهفت

ه سخن می                د از          . گفت   فرمان يافت و باز بعضی چنين نقل کنند که روز آدين دو درآم زی ب در مجلس چي

  . کرسی درافتاد و جان تسليم کرد رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ابوعمر و نجيد رحمةاهللا عليه

رد ف   د آن ف ذر و عه ل ن د آن کام د وجه ل ج يخ   آن عام د ش الم قي ق ع دانيت آن مطل رد وح ت آن م رداني

صوف و درورع و           حاب ت ان اص ود و از بزرگ ت ب شايخ وق ار م ه از کب ةاهللا علي د رحم ابوعمرونجي

سی از          ر ک ده و آخ د را دي ود و جني شابور ب ت و از ن يم داش انی عظ ت ش ت و رياضت و کرام معرف

اند که شيخ ابوالقاسم       ق است چنانکه نقل کرده    شاگردان بوعثمان که وفات کرد او بود و او را نظری دقي           

ر از    : شنوی گفت   اين سماع چرا می  : نصرآبادی با او بهم در سماع بود بوعمرو گفت     سماع شنويم بهت

اگر در سماع يک حرکت کرده آيد که توانی که نکنی           : آنکه بنشينيم و غيبت کنيم و شنويم بوعمرو گفت        

  . صدساله غيبت از آن به

ل سال بود که تاعهد کرده بود که از خدای جز رضا او نخواهد دختری داشت که در حکم      نقلست که چه  

د                       رو ماندن ا در عالج او ف ه اطب د جمل د آم ر را عارضه اسهال پدي ن دخت عبدالرحمن سلمی بود وقتی اي

درت دارد گفت    : شبی عبدالرحمن پوشيده را گفت     ه گفت  : داروی اين پ د     : چگون اهی بکن چنانکه اگر گن

رده است از چهل     : تر است گفت    اين از همه عجب   : تعالی اين سهل گرداند دختر گفت     حق   د ک پدرت عه

يده        د پوش فا ده سال باز که از حق تعالی جز رضای حق نخواهد اگر عهد بشکند و دعا کند حق تعالی ش

نيامدی ای فرزند بيست سال است تا از اينجا رفتۀ هيچ : نيم شبی در محفه نشست ونزديک پدر آمد گفت

ام       : اکنون بدين نيم شب چرا آمدی پوشيده گفت        دالرحمن ام پدری دارم چون تو و شوهری دارم چون عب

ز در    دارم تا او راد عبدالرحمن و غمخوارگی دين خدا از تو می وقت و زندگی دوست می    شنوم و من ني

ا حق        کنم اکنون آمده ميانه خدای را ياد می     شکنی و دعائی بگوئی ت د ب د      ام تاعه فا ده را ش الی حال م تع

روای جان              : بوعمرو گفت  رده بپ ردا بيمری و مردنی م ری ف نقض عهد روا نيست و تو اگر امروز نمي

ر گفت                             دی باشی دخت د فرزن و ب شکنم ت د ب و عه يکديگر را   : پدر و مرا در گناه مينداز اگر من بجهت ت

ازۀ    :  علت نرهم گفتآيد که مگر اجل من نزديک است ازين         وداع کنيم که مرا بدل چنين می       ر جن ايم ب بي

ات                       د ازوف ا بع ود ت شته ب دل گ يد علت بصحت ب تو نماز کنم دختر وداع کرد و برفت تا بسرای خود رس

ه گفت      پدر به چهل سال ديگر بزيست و او را کلماتی عاليست ازو می             دم هيچکس        : آيد ک شود ق صافی ن

  . همۀ حالهای خويش جز دعوی ندانددرعبوديت تا آنگاه که همۀ کارهای خويش جز ريا نبيند و 
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دش                            : و گفت  ر خداون ود ضرر آن از منفعت آن ب ا خطر ب حالی که نه نتيجه علم باشد اگرچه عظيم و ب

  . زيادت بود

  . هرکه فريضه ضايع کند در وقتی بروی لذت آن فريفته حرام گردانند: و گفت

 چشم خويش گرامی بود آسان باشد        آفت بنده در رضاء نفس اوست بدانچه دروست و هر که در           : و گفت 

  . برو گناه او

  . هر که ديدار او ترا مهذب نگرداند به يقين دان که او مهذب نيست و ادب نيافته: و گفت

وده باشد                       : و گفت  بيشتر دعويها که تولد کند در انتها از فساد ابتدا بود که هر کرا بابتدا اساسی درست ب

  . انتها هم درست آيد

قادر بود در پيش خلق به ترک گفتن جاه آسانتر باشد برو ترک گفتن دنيا و روی از اهل           هر که   : و گفت 

  . دنيا گردانيدن

  . هر که راست باستاد بدو هيچکس کج ننگريست و هر که کج شود بدو هيچکس راست نشود: و گفت

  . هر کرا فکرتی صحيح بود نطق او از صدق بود و عمل او از اخالص: وگفت

 خواهد که بشناسد که چند است قدرمعرفت او به نزديک خدای گو بنگر تا چند است قدر                  هر که : و گفت 

  . هيبت حق در وقت خدمت به نزديک او

  . فروترين درجه توکل حسن ظن است به خدا: انس گرفتن بغير اهللا وحشت است و گفت: و گفت

  . هتصوف صبر کردن است در تحت امر ونهی واهللا اعلم رحمةاهللا علي: و گفت

  

  ذکر شيخ ابوالحسن الصايغ رحمةاهللا عليه

وه صدق آن ازکون                        آن مشرف خواطر و اسرار آن مقبل اکابر و ابرار آن سفينه بحر عشق آن سکينه ک

ه وقت                         ان اهل تصوف و يگان فارغ شيخ ابوالحسن الصايغ رحمةاهللا عليه در مصر مقيم بود و از بزرگ

را از                 یبود وبوعثمان مغربی گفتی هيچکس را نوران       زرگ همت ت دم و ب تر از بويعقوب نهرجوری ندي

  . ابوالحسن الصايغ

وری گفت     از می             : ممشاد دين دم نم صايغ را دي ۀ ابوالحسن ال ايه                در بادي ر سر او س رد و آن کر کس ب ک

استدالل چگونه توان کرد از صفات      : داشت ابوالحسن را پرسيدند از دليل کردن شاهد بر غايب گفت            می

  .  مثل باشد بر آنکه او را مثل نباشدکسی که او را

ۀ                  : و ازو پرسيدند از معرفت گفت      ه جمل ا ب زاردن شکر نعمته منت ديدن است در کل احوال و عجز گ

  . وجود و بيزاريست از پناه گرفتن و قوت يافتن از همه چيزها
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يهم االرض              : ازو پرسيدند که صفت مريد چيست گفت       وده است ضاقت عل الی فرم ا   آنست که حق تع  بم

ر                   شان ب ن اي دان و ت ر مري ايی خود تنگست ب سط و فراخن ين باب ی زم سهم يعن يهم انف رحبت وضاقت عل

  . طلبند بيرون هر دو عالم ايشان تنگ گشته است گرد جهانی می

  . کنند بيشتر و خوشتر ازتنعم اهل بهشت اهل محبت بر آتش شوق که به محبوب دارند تنعم می: و گفت

  . و خويش راهالک کردنست خويش رادوست داشتن ت: و گفت

سنديده          احوال خود بدو نمی : و گفت  ن سخن پ ع گشت و اي بود چون باستاد حديث نفس شد و ساختن طم

  . است که هرچه نفس رادر آن مدخل پديد آيد آن کدورت منی تصفيۀ آنرا تباه کند

  . تمنا وامل از فساد طبعست رحمةاهللا عليه: و گفت

  

  طی رحمةاهللا عليهذکر شيخ ابوبکر واس

آن معظم مسند و آيت آن موحد مقصد عنايت آن خضر کنز حقايق آن بحر رموز دقايق آن ورای صفت                     

شيوخ        قابضی و باسطی قطب جهان ابوبکر واسطی رحمةاهللا عليه کامل    ود و شيخ ال د ب شايخ عه رين م ت

 ومعارف هيچکس قدم    تر ازو کس نشان نداد در حقايق        ترين اصحاب و بزرگ همت      عهد و وقت و عالی    

د از                            د و گوين دماء اصحاب جني ود و از ق از پيش او ننهاد و درتوحيد و تجريد و تفويض بر همه سابق ب

ود                 سی نب ا صاحب نف ول و ت ا مقب ۀ دله ر هم وده و ب فرغانه بود وبواسطۀ نشستی و بهمۀ انواع محمود ب

د     بعداوت او بيرون نيامد عباراتی غامض داشت و اشاراتی مشکل و م          اتی بلن ديع و عجيب و کلم عانی ب

ه او                             ود ورياضت و مجاهدت ک ال ب ه کم وم ب ون عل رد آن گشتن و در فن ودی گ تا هر کسی را مجال نب

د ازو                            ود و سخن توحي کشيد در وسع کس نيايد و توجهی که به خدا داشت در جمله امور کسی را آن نب

  . زيباتر کس بيان نکرد

ردند که درهر شهری که آمدی زودش بدر کردندی چون بباورد آمد نقلست که از هفتاد شهرش بيرون ک

ا                                  ه از آنج اده ک ۀ افت ا حادث د ت م نکردن ا کلمات او را فه د ام ع آمدن آنجا قرار کرد و مردم بياورد برو جم

  . برفت به مرو و مردم مرو را طبع او قبول کرد پس عمر آنجا بسر برد

وان داد            که هرگز   : گفت  نقلست که يک روز باصحاب می      واهی نت تا ابوبکر بالغ شده است روز بروی گ

ر سر من همی                   بخوردن و شب بخفتن و هم او می        گويد در باغی حاضر آمديم به مهمی دينی مرغکی ب

االی سر               پريد بر طريق غفلت از راه عبث او را بگرفتم و در دست می               د و ب تم مرغکی ديگر بيام داش

ا                    کرد صورت بستم که مگر ماد       من بانگ می   شيمان شدم و او را از دست خود ره ا جفت پ رش است ي

اری                    رد مدت يک سال در آن بيم کردم اتفاق را او خود مرده بود بغايت دلتنگ گشتم و بيماری آغاز ک
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ام               از از قي ا نم بماندم يک شب مصطفی را عليه السالم به خواب ديدم گفتم يا رسول اهللا يک سال است ت

ه شکست عصفور     : و بيماری اثری عظيم کرده است گفت   ام و ضعيف گشته       بقعود آورده  سبب آنست ک

ا بچه             منک الحضرة بنجشکی از تو شکايت کرد عذر خواستن فايده نمی           دارد بعد از آن گربۀ در خانۀ م

ن          آورده بود و من در آن ميان بيماری تکيه زده بودم و تفکری می               د و بچه اي ه بيام دم ک اری دي ردم م ک

ادرش            گربه در دهان گرفت      ا م داخت ت من عصای خود را بر سر مار انداختم بچه گربه را از دهان بيان

از                                 ام ب ه قي از ب ادم و نم ه صحبت نه ر شدم و روی ب بيامد و بچه خويش برگرفت من در آن ساعت بهت

از                          ه حال صحبت ب ام ب بردم آن شب مصطفی را عليه السالم به خواب ديدم گفتم يا رسول اهللا امروز تم

  .  سبب آن بود که شکرت منک هرة فی الحضرة گربۀ درحضرت از توشکر گفت:آمدم گفت

اد                       اب در آن روزن افت اه آفت نقلست که روزی باصحاب درخانه نشسته بود و در آن خانه روزنی بود ناگ

ن حرکات ذره   : هزار ذره بهم برآمده بود شيخ گفت       شويق می    شما را اي ا ت ه شيخ      ه د ن آرد اصحاب گفتن

ن                    مرد موح : گفت ه اي د ک د آنست که اگر کونين و عالمين و باقی هرچه هست اگر همچنين در حرکت آي

  . ها يک ذره درون موحد را تفرقه پديد نيايد اگر موحد است ذره

ود از فراموش                      : و گفت  ادت ب اد او را غفلت زي دگان ي الذاکرون لذکره اکثر غفلة من الناس لذکره يادکنن

ه ذکرش                 کننده ذکر او از آنکه چون او ر        ان آن دارد ک ا ياد دارد اگر ذکرش فراموش کند زيان ندارد زي

ا پنداشت ذکر بغفلت                               ذکور ب ذکور باشد پس اعراض از م ر م ياد کند و او را فراموش کند که ذکر غي

ذکور پنداشت حضور نيست پس                       نزديکتر بود از اعراض بی      سيان و غيبت از م پنداشت و ناسی در ن

پنداشت از آنکه هالک طالب حق سزاوار درپنداشت         نزديکتر از غيبت بی   حضور به غفلت      پنداشت بی 

ر و حقيقت پنداشت                            شتر پنداشت کمت ی بي ه معن ا ک ر و آنج ايشان است آنجا که پنداشت بيشتر معنی کمت

ن همت هيچ مقاربت نباشد و اصل                ا اي د و همت را ب ايشان بهمت عقل باشد و عقل از همت حاصل آي

ا د ت ي ا در غيب ر ي ه آن   ذک ود ک ر ب ه حق حاضر آن ذک ود و ب ب ب ود غاي ب از خ ر حضور چون غاي

ود و غيبت از غفلت           مشاهده باشد و چون ازحق غيبت بود و به خود حضور آن نه ذکر بود که غيبت ب

  . بود

ه های هويی می                   د ک ۀ را دي ره همی زد گفت           نقلست که روزی به بيمارستانی شد ديوان رد و نع آخر  : ک

  . ای غافل بند برپای من است نه بر دل: اند چه جای نشاطست گفت  بر پای تو نهادهچنين بندی گران

ومی   : گفت   رفت و می     نقلست که روزی به گورستان جهودان می       ن ق شان راعذر             اي ذور و اي ه مع د هم ان

ه       هست مردمان اين سخن بشنيدند او را بگرفتند و می   روزد ک کشيدند تا به سرای قاضی قاضی بانگ ب

ا از                :  سخنست که تو گفتۀ که جهودان معذورند شيخ گفت         اين چه  د ام ذور نين و است مع ا قضاء ت از آنج
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  . آنجا که قضاء اوست معذورند

اد و در راه                    ه مسجد نه را گرفت پس روی ب ه آسان ف ود روزی غسل جمع دی ب نقلست که شيخ را مري

: شيخ گفت : خن با شيخ بگفتبيفتاد و رويش مجروح گشت تا البدش بيامد وبازگشت و غسل کرد اين س          

  . شاد بدان باش که سخت فرا گيرند اگرت فرو گذارند از تو فارغند

د گفت       : نقلست که شيخ وقتی به نيشابور آمد اصحاب بوعثمان راگفت          ه طاعت    : که شما را بچه فرماين ب

ت  يخ گف دن ش صير دروی دي م و تق ی  : داي ما را م ه ش ی محض است ک ن گبرگ ت   اي را رغب د چ فرماين

  . فرمايند به ديدار آفريننده و دانندۀ آنن

وبره            تنجاء در ت رای اس وخ ب نقلست که يکبار شيخ ابوسعيد ابوالخير قصد زيارت مرو کرد بفرمود تا کل

که شيخ ابوبکر واسطی گفته است      : نهادند گفتند شيخا در مرو کلوخ همی يابيم سر اين چيست شيخ گفت            

 خاک مرو خاکی زنده است روا ندارم که من بخاکی استنجا   و او سر موحدان وقت خويش بوده است که        

ق حق           کنم که زنده باشد واو را ملوث گردانم و از کلمات اوست که در راه حق خلق نيست و در راه خل

ود                     اء او در خود ب ن دارد قف ه روی در دي ود و هرک ن ب اء او در دي ه روی در خود دارد قف نيست هر ک

  .  خالف راه است و هر کجا که ناکامی تست مجال دين آنجاستهرکجا که تويی تست حظ تست و

دمحيط                       : و گفت  وت است و حق توحي ای نب ه دري ذر ب د را گ د شرع توحي شرع توحيد است و حق توحي

ه شرکت دارد و وحدانيت از شرک                 سبت ب ات تون است راه شرع بر آن تست چون سمع و بصر و اثب

ۀ شرک رود             ه رود درکوکب دد و                  منزه است ايمان ک ا غذای او ظن شرک صورت نبن ان پاکست ام ايم

ای کينونيت غرق شده               ق در دري ن خل ه       معرفت همچنين و علم وحال و اي شان ن د و اسباب دستگير اي ان

ای وحدانيت غريق شوند و مستهلک                        د و در دري رون گذرن شريت بي بواسطۀ انبيا از دريای خلقيت و ب

اب        شوند کس از ايشان نشان ندهد شرع توحيد چو  اب نق اب چون آفت د چون آفت ن چراغست و حق توحي

ا                              ورچراغ را ب ود در عدم و ن الم عدم شود موجودی ب ور چراغ بع از جمال جهان آرای خود برگيرد ن

سخ شود            پذير است وحق توحيد نسخ      نور آفتاب هيچ واليت نبود شرع توحيد نسخ        دل ن ان ب پذير نيست زب

 جان نسخ شود آنگاه هرچه گويد من اهللا بود و اين سخن در چون مرد بدل رسد زبان گنگ شود و دل به

د صفت آب                      رم کن د آب را گ رآب تاب اب ب ا عين نگردد آفت عين نيست در صفت است صفت بگردد ام

ت    ن گف ان اي الی در صفت بيگانگ ردد حق تع ين آب نگ ا ع ردد ام اء در صورت  : بگ ر احي وات غي ام

د و از  اند و در صفت مرده زندگی آن بود که ذ        زنده ات ازحيوة متمتع بود و ايشان زيان زدۀ حيوة خودان

د و بی                  مومنان خبر می   ر سر راه نه ن       دهد بل احياء عند ربهم مرد بايد که جان ب رو شود اي راه ف جان ب

ه        طايفه از معدومان موجودند و بيگانگان موجودان معدوم        اند هر که بخود زنده است مرده است و هر ک
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امحروم                       بحق زنده است نميرد      ه وجودست جان ن ا ک د آنج ه عدم کالب مرگ نه مرگ کالبد است و عدم ن

  . است تا خود بکالبد چه رسد

د           شناخت توحيد وجود هيچکس می    : وگفت ه صحراء وجود نه نپذيرد و کس را زهرۀ آن نيست که قدم ب

ر ذنبی بم        اند اثبات التوحيد افساد فی التوحيدپيری می         چنانکه مشايخ گفته   د اکث ا          گوي ه ب اه هر ک عرفتی اي

ۀ وجود او               خواند بر کفر خود سجل می         وجود اوخطبۀ وجود خود می     ا وجود خود خطب ه ب د و هر ک کن

دهد و هر که با هستی او هستی خود طلبد کافرست و هر که باهستی  خواند بر شرک خود گواهی می می

ده و هر                    د او را ندي ه خود را دي د و از       خود هستی او طلبد ناشناخته است هر ک د خود را ندي ه او را دي ک

الی او را از حضرت قدس بخليفتی                   د حق تع خودش ياد نيايد جان از شادی بريده و در پردۀ عزت بمان

ی  ت م سانيت او را نياب ت ان ا در والي تاد ت ی فرس ق م ه خل ه   دارد و او را ب ن کس را ن ی او و اي د ب نماي

ه صورت                     عبارت بود و نه اشارت ونه زبان و نه دل و نه ديد             ه و ن ه کلم ه صوت و ن ه حرف و ن ه و ن

ستم                      د دان ونه فهم و نه خيال و نه شرک اگر عبارت کند کفر بود و اگر اشارت کند شرک بود و اگر گوي

جهل بود و اگر گويد شناختم فزونی بود و اگر گويد نشناختم مخذول بود و مطرود عدمی بود در وجود                      

يقت ونه معدوم هم موجود بر حقيقت هم معدوم عبارت محرم           و وجودی بود درعدم نه موجود بود درحق       

د در                             رد حديث دارد توحي ه گ وهم وظن اينهم ه است و ت د بيگان راه توحيد نيست و دانست در راه توحي

ين        : عالم قدس خويش پاکست و منزه از گفت        ال و چن و شنود و عبارت و اشارت و ديد و صورت و خي

شريت دارد و           وث ب ن                     و چنان اينهمه ل ه اي زه است وحده الشريک ل شريت من وث ب د از ل شناخت توحي

رد وهللا                     اقتضا می  کند برقی از شواهب الهيت بتابد با بشريت آن کند که عصاء موسی با سحرۀ فرعون ک

ه صحراء وجود می                           د شما ب دارد گوي ه      غالب علی امره نور الهی همه چيزها را در کنف خود ب د ک آئي

ه        آتش غيرت همه را بسوزد ما      د است ن شايخ روضه توحي انيم اسرار م خود روزی شما را به شما رس

ار                     ه عزت است افتق عين توحيد آنجا که ثناء ذکر کبرياء اوست وجود و عدم خلق هر دو يکيست آنجا ک

وان                        ه نفی خود انکار نت د است ب و انکسار خلق يکيست آنجا که قدرت است آشکارا اند و آنجا که توحي

ات      کرد که درانکار خو  ه روی اثب ود ن د ب ساد توحي د انکار قدرت است و خود را اثبات نتوانند کرد که ف

  . گرداند کند وحدانيت معزول می و نه روی نفی هم مثبت وهم منفی قدرت ترا جلوه می

ت ز در آدم و         : و گف ه ج ست ک د دل معني يکن دل بباي ست ول سبيح ه ل و ت ان تهلي مانها زب ه آس د رهم

و                     فرزندان او نيست و د      ر ت دد و راه ب و ببن ر ت ار ب ه راه شهوت ونعمت و بايست و اختي ود ک ل از آن ب

رد                                 ای گنگ م ه گوي ود ن ا ب ه گنگ گوي د ک رد باي ول م باشد زبان دل بايد که بخود دعوت کند نه زبان ق

آنست که معبودی که در پيرامون وی است قهر کند و جهد در قهر کردن خويش کند نه در لعنت کردن                      
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ۀ ساختند و                      يس می شيطان ابل  و آين گويد عليه لعنه ازچهرۀ ما آينه ساختند و در پيش تونهادند و ازچهرۀ ت

ر خود می          گرييم و تو در ما می       در پيش ما داشتند ما در تو نگريم و بر خود می            اری      نگری و ب دی ب خن

ذيرفت و در را           الم ازو درپ د    راه رفتن ازو بياموز که در راه باطل سر بيفکند و مالمت ع رد آم ه خود م

تو از دل خود فتوی در خواه که اگر هر دو کون بر تو لعنت کنند بهزيمت خواهی شد قدم درين راه منه     

ه                        اه برگی ب الم بک ن شربت نوش مکن اگر در دو ع ه ارزد اي اگر اين حديث به مالمت هر دو سرای ن

سر و تن تست ازو تبرا نکنی       چشم حقارت بيرون نگری کليد عهد باز فرستاده باشی تا هر مويی که بر               

و او بانکار تو بيرون نيايد توالی تو به حضرت درست نيايد چيزی مطلب که آن چيز در طلب تو است               

و ازو او را خواه چون               ی دوزخ و ت يعنی بهشت و از چيزی هزيمت مشو که آن هزيمت از تو شود يعن

  . او ترا باشد همه چيزها پيش تو باشد کمر بسته

ا                   هر  : و گفت  جزوی از اجزاء تو بايد که در حق جزوی ديگرمحو باشد که دويی در راه دين شرکست ت

و دارد در                سبت بت ا هرچه ن د ت ار از خود بگوي نه زبان داند که ديده چه ديد و نه نيز ديده زبان را داند ت

 خود را   کنند و   گويند اينست ظلمی عظيم ديگر را نفی می         شواهد الهيت محو شود وحديث محو و فقر می        

اثبات نشان آنکه مرد را به صحراء حقيقت آورده باشند آنست که پوششها از پيش ديدۀ او برداشته باشند         

  . که او ورای همه چيزها باشد نه چيزی ورای او

تن خود                 : گويندۀ بر حقيقت آن بود که گفت      : و گفت  او برسد در او و او را سخن نمانده و از آن سخن گف

رد و مخالف و موافق را                       آزاد بود و سخن که       ستمع را مالمت نگي ه م ود ک روی در حضرت دارد آن ب

الم را از                 د و هر دو ع ستمع را مفلس نکن ه م ادت شود و هر سخنی ک دد زي ميزبانی کند و گوينده را م

رون می          دست وی بيرون نکند آن سخن بفتوای نفس می         ا    گويد نفسش به زبان معرفت اين سخن بي د ت ده

فرمايد ظلمات بعضها فوق بعض  د بود و خلق در غررو وی چنانکه حق عز و عال می         او در غرور خو   

ينه وی خشک شود چنانکه هرگز از آن چشمه                          دگانی در س هرکه سخن گوينده به حق نشنود چشمۀ زن

تن در     د آنکس را سخن گف از ندان ود ب ۀ خ ا خان د و راه ب رون آي ود بي ۀ خ ه از خان ر ک د ه حکمت نزاي

ا بعصامی             طريقت مسلم نيس   د هر            ت درويش بنور دل بايد که رود و به روزگار م ه نابيناان را ک د زي رون

گويد او را سخن مسلم نيست چنانکه زنان را حيض است مريدان را      گويد و ازکجا می     که داند که چه می    

افتد و کس بود که در آن بماند و هرگز پاک نشود   : در راه ارادت حيض است حيض راه مريدان ازگفت        

ه سخن را و                            و  کس بود که او را حيض نباشد همه ايامش طهر باشد اما هيچ چيز را آن منقبت نيست ک

ه دعوی            سخن صفتی است از صفات ذات همه انبياء متکلم بوده          ا آن کس است ک اند ليکن ما را سخن ب

ه آن حضرت و رای          می ا ک : گفت کند که او را زبان غيبست مرد بايد که گويندۀ خاموش و خاموش گوي



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٥٠٨

ا   داترس ب ان خ زار زب ا چشمه دل بگشاد ه سته شود ت ه ب د ک ان باي و خاموشی است نخست چشمه زب

د صادق را                        ور نبينی در دوزخ مري ا ن دا شناس ب ۀ دوزخ بينی يک دل خ فصاحت بينی در دست زباني

  . و گويی بود: ازخاموشی پيران فايده بيش از گفت

ه چنانک           ر آميخت ی         وگفت خلعتی دادند با شرک ب ه يکی را کرامت ا زهر آميخت د ب ه کسی را شربتی دهن

يکی را فراستی يکی را حکمتی يکی را شناختی هر که عاشق خلعت شد از آنچۀ مقصودست بازماند و           

سليم و      ل و ت د و ورع و توک د زه رع راه رون ور ش ه ن ه ب سانی را ک رع است ک الم ش ا در ع آن مقامه

ن                    تفويض و اخالص و يقين اين همه شرع است           د و اي ر مرکب دل سفر کنن ه ب زل راه روانست ک و من

ر        ها برمی   همه فراشانند و بر درگاه روح پرده       ه ب از آن کسان ک دارند تا با ابصار روح نزديکتر شوند ب

ود                    ه توکل ب ه ورع ون ود ن د ب مرکب روح سفر کنند اين افعال و صفات را آنجا گذر نبود که آنجا نه زه

ذير نيست راه     ونه تسليم ونه به مانند ا      شان پ ين روش بود روش بايد که بروح بود چنانکه روح است ون

شان        دهد از صفات نفس خبر می       وی نيز نشان پذير نيست هر که ترا از راه خبر می            دهد که اين حديث ن

د                                  سته است هرچن ان ب ه کمر طلب برمي ه را بينی ک پذير نيست از طلب پاکست از نظر پاکست هر ک

ر                         بيشتر طلبد دورتر    بود بايشان نمودند که کار ما از علت پاکست و نظر از علت است و طلب شما ب

ه نظر               د ن ه نظر آوردي ه شما ب ود ک وده ب ستم نم ده ب دامن وجود بستم به حکم کرم ونمود را بر دامن دي

  . علت ديده بود

ای عبود                 : وگفت ن دري يد هيچکس اي ه قعر نرس رو شدند هيچ کس ب يت را  اين خلق در عالم عبوديت ف

عبور نتوانست کردن چون سر اين بدانی آنگاه اين بندگی از تو درست آيد راه اهل حقيقت در عدم است                  

د                    ه افت د بزندق تا عدم قبله ايشان نيايد راه نيابند و راه اهل شريعت در اثبات است هر که بود خود نفی کن

اه شريع             ر درگ اه حقيقت نفی       اما در راه حقيقت هر که اثبات خود کند به کفرافتد ب ر درگ د ب ات ياب ت اثب

ن حديث ورای عين است و ورای                               د و اي دۀ صفت جز صفت نبين د و دي ديدۀ صورت جز صورت نبين

صفت بايد که از دريای سينه تونهنگی خيزد ذات خوار و صفات خوار و صورت خوار و هر صفت                         

دار دي              ه است و     که در عالم هست فرو خورد آنگاه مرد روان شود واال يبقی فی ال ار دولت درعدم تعبي

زم ازعدم                          د ومنه ق عاشق وجودن ن خل شقاوت در وجود راه عدم در قهرست و راه وجود در لطف و اي

ه حقيقت بلکه عدم است و                               ه وجودست ب د ن ق وجود دانن از برای آنکه نه عدم دانند ونه وجود آنگه خل

ا             آنچه عدم می    ه محو اش ن جوانمردان ب ه عدم است عدم اي د ن ود عين وجود       دانن ه عدمی ب د ک رت کنن

ه يک طرف او عين و                      ات پاکست و وجودی ک ومحوی بود عين اثبات که هر دو طرف او از عين اثب

  . رقم حيوة دارد لم يکن فکان



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٥٠٩

د هستی او                       : و گفت  مريد در اول عدم مختار بود چون بالغ شود اختيارش نماند علم او در جهل خود بين

ن آفت است اشارت و              و در بی  در نيستی خود بيند اختيار ا      يش از اي ان کردن او ب د بي اری خود بين اختي

ابود اگرخواهی                       ه ن عبارت محرم اينحديث نيست اين حديث نه اشارت نه عبارت نه قال نه حال نه بود ن

ه     د ک شاهده باي الم م ای اس ده است در دري د و روم مجاه ای هن ه در دري دانی ک دانی ن ده ب ه مجاه ه ب ک

اک شد رنگش                         مجاهدۀ که در     ه پ دارد ک شويد پن ول ب ه ب زی ب آن مشاهده نبود همچنان باشد که کسی چي

برود اما همچنان نجس باشد هر که برون مرد بود درون مرد بود آنجا که قدم اين جوانمردان است همه                     

د را                           ر است و توحي ان را ضد است و آن کف مريدان مشرکند و بنای راه ارادت مريدان بر شرکست ايم

ه                ضد ا  ه در درگاههاييست ک ه اينهم ه حجابست ک ن هم ين شکست و اي شبيه است و ضد يق ست و آن ت

  . مريدان را ببايد گذشت و اين زنارها ببايد بريد

ه دروی خالف نفس                              : و گفت  اری ک رد از آن و هر ک ا دل دل برگي و موافق باشد ب در کارها که نفس ت

ه خزا             دارد اولئک                است آنجا دل بنه و قدم استوار کن تا ترا ب تند اگرچه صورت طاعت ن ول فرس ۀ قب ن

  . بيدل اهللا سياتهم حسنات

  . ايست که در قبضۀ قدرت همه چيزهائی که در تصرف اسم آمد و در حيز وجود کمتراز ذره: و گفت

رد نزديک می                     : وگفت ه م د حق ب ردد هر چن ل می      چون حق ظاهر شود عقل معزول گ زد   شود عق گري

ان حضرت                    زيرا که عاجر است عاجزی        ود و معرفت ربوبيت نزديک مقرب اجزی ب م ادراک بع  را ه

افتن حقيقت ربوبيت و                    ه آلت دري باطل شدن عقلست از بهر آنکه عقل آلت اقامت کردن عبوديت است ن

ه   د و ب وت ش تند عبوديت از او ف دگی و از وی ادراک حقيقت خواس د باقامت بن شغول کردن را م هر ک

  . ضلترين عبادت غايب شدن است از اوقاتفا: معرفت حقيقت نرسيد و گفت

انی است در وقت ازل اآلزال                    : و گفت  شانی رب ما پديد آمدگان ازل و ابديم و درين شک نيست و ازل ن

  . آنگه خلق را بديدن اين خواند

د ونکوئی                     : و گفت  ان شرک و جه ه از بياب سخن د رراه معاملت نيکوست وليکن درحقايق بادی است ک

  . شريت پديد آمداست که ازعالم ب

د و صبر و توکل و رضاکه             : و گفت  ود زه ه حال عارف اليق نب چهارچيز است که مناسبت ندارد و ب

  . اين چهار چيز صفت قالبها است صفت روح ازين منزه است

  . فرزند ازل و ابد باشی بهتر از آنکه فرزند اخالص و صفا و صدق و حيا: و گفت

ود                  نيست بودن در راه حق بهتر     : و گفت  ا وقوف ب  از آنکه به تجريد و توحيد نظر بود و آنجامنزل بود ب

  . يا مشربگاه سازد
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هر که دريافت وحدانيت و يگانگی واحد مقصود حق گردد هر که صفت نعت جالل او دريافت            : و گفت 

  . حق مقصود او شود

  . هر جنايت که باشد رعايت اصل آنرا زير و زبر کند و هيچ نگذارد: و گفت

 خداوند جل جالله ترا در مذلت افالس و در ماندگی و شکستگی بيند بهتر از آنکه درپنداشت و               :و گفت 

  . جلوه عز و معاملت

ت ه    : و گف ست ک تن آن ستحق يکی گف ون و نگوسارست و م ست آنکس مغب ز ذات صود ج ه را مق ر ک ه

ام   نيت درآيد و نيست راه حق شود و به بقاء آن نيستی خود آنگاه بنقطه               قصد و بی    بی  يگانگی حق وی قي

ايق و         : نيت که بود و وجود در اين صورت نبندد و گفت            کند بی  چنانکه راست گويان راست گفتند در حق

  . اسرار عارفان دروغ گفتند در حقيقت حق

ه بضد آن        : و گفت  و خواهی ک زشترين اخالق آنست که با تقدير بر آويزی يعنی آنچه تقدير ازلی باشد ت

  . سمت رفته است خواهی که بتغلب و آرزو و دعا آن قاعده بگردانیبيرون آيی و آنچه ق

ار صفت        : و گفت  ر چه وم ب رد ونيافت و                          اين ق ه شناخت و طلب کردو يافت وديگر طلب ک د يکی ب ان

ر از                     ديگری نيافت و نيز با هيچ آرام نيافت مگر با وی چهارم نشناخت و طلب نکرد زيرا که او عزيزت

  . آشکاراتر از آنست که طلب بايد کردآنست که طلب درو رسد و 

  . چون سر من بوفاء عهد ايستاده بود هيچ باک ندارم از حوادث که در روزگار پديد آيد: و گفت

  . هرگاه تاريکی طمع بسر درآيد نفس در حجاب افتد و همه حظهای نفسانی: و گفت

ک است و شرک    معرفت دو است معرفت خصوص و معرفت اثبات اما معرفت خصوص مشتر           : وگفت

دو راه نيست و                        معرفت اسما و صفات و داليل و نشانها و برهانها و حجابها و معرفت اثبات آنست که ب

و محدث است و           ا زنعمت قدم پديد آيد و چون پديد آيد معرفت تو ناچيز و نيست شود زيرا که معرفت ت

  . چون صفت و نعت قدم تجلی کند همه محدثات نيست شود

اری : گفت را فضل ب ود آن ست ب ه هرچه مکت را ک ست زي ود و مکتسب ني و نب ل کسب ت الی در مقاب تع

ه                همه انديشه : عوضی بود و عوض خارج است از فضل آنگاه گفت          ر يکی باست و هم ها يکی کن و ب

  . بگرستن را با يکی آور که نظر همه نگرندگان يکی بيش نيست ما خلفکم و البعثکم اال کنفس واحده

ن              روح از ع  : و گفت  در آمدی و اي وی ان ودی دل ب ده ب الم کون خود بيرون نيامده باشد که اگر بيرون آم

  . سخن هرگز پيمانه اندر نگنجد

  . خواهی که شريک او گردی پديد آرنده چيزها و متولی کارها پيداتر از کارها است و تو می: وگفت

  . حجاب هر موجودی بوجود اوست از وجود خود: و گفت
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  . شود حق بر اسرار خوف رجا زايل شودچون ظاهر : وگفت

گردند و خواص مکرمند به صفات ربوبيت تا مشاهد کنند از جهت     عوام در صفات عبوديت می    : و گفت 

  . آنکه عوام آن صفات احتمال نتوانند کرد به سبب ضعف اسرار خويش و دوری ايشان از مصادر حق

  . و گرداند و او را خراب بگذاردچون ربوبيت بر سراير فرو آيد جمله رسوم او مح: وگفت

  . چون نظر کنی به خدا جمع شوی و چون نفس خود نظر کنی متفرق گردی: و گفت

خلق را جمع گردانند در علم خويش متفرق گردد در حکم و قسمت خويش بلکه جمع در حقيقت             : و گفت 

  . تفرقه است و تفرقه جمع

ون برقيست در نعوت قال النبی عليه السالم لی مع   ازل و ابد و اعمار و دهور و اوقات جمله چ          : و گفت 

ه            شريفترين نسبت : اهللا و قواليسعنی فيه معه شیء غيراهللا عز و جل و گفت            سبت جوئی ب ه ن ا آنست ک ه

  . خدای تعالی به عبوديت

  . افضل طاعات حفظ اوقات است: وگفت

  . شودمخلوق عظيم قدر بود و بزرگ خطر چون حق او را ادب کند متالشی : وگفت

هر که خدای را پرستد برای بهشت او مزدور   : ام و گفت هرکه گويد من با قدرت منازعت کرده     : وگفت

ی خدای بی                            ست يعن رای خدای او از وی جاهل تد ب ه خدای را پرس نيازست از    نفس خويش است هر ک

  . کنی کنی تو کار برای خود می عبادت تو پنداری که برای او کاری می

د                 دورترين م : و گفت  سانه او نباي ی من عرف اهللا کل ل د يعن رد از خدای آن بود که خدای را بيش ياد کن

ا                 که ياد کند تا بر زبان او ياد می         ان گوي ر زب ود وغيب ب ان او گنگ شده ب ه زب ود ک کند ذکر حقيق آن ب

  . شده و ذکر او غير او بود

زی از کو                  : و گفت  ه چي ازننگری ب ه ب ود ک د آن ب اء        از تعظيم حرمات خداون ز از طريقه ه چي ه ب نين و ن

  . کونين

  . صفت جمال و جالل مصادمت کردند از هر دو روح تولد کرد: وگفت

ه حقست از غايت حسن و                            : و گفت  د ک د پندارن الم او را سجده کنن اگر جان کافری آشکارا شود اهل ع

  . لطافت

  . درتاريکی استتن همه تاريک است و چراغ او همه سراست که کراسر نيست او هميشه : و گفت

رده : و گفت ه ک سمتی است ک ق ق وال خل ه اح ه پرداخت ی است ک د و حکمت ه  ان ت و حرکت را ب د حيل ان

  . دريافت آن مجال نيست

رد                             : و گفت  ه معصيت من از من خشم گي بيزارم از آن خدای که به طاعت من از من خشنود شود و ب



     فريدالدين عطار نيشابوري    ءتذآرة األوليا

TorbatJam.com ٥١٢

  . ر ازل دوستانند ودشمنان در ازل دشمنانپس او خود در بند من است تا من چکنم نه بلکه دوستان د

  . نياز شود ازجملۀ اشيا به خدا هر که خويش را از خدای بيند و جمله اشيا را از خدای بيند بی: و گفت

ه آن خدائی                             : و گفت  و ب ه ت وانی ک ا ت ی ت دا يعن ه خ حيوة و بقاء دلها به خدايست بلکه غيبت از خداست ب

  .  از فنا حاصل آيدخيال شرک داری به خداء فناء فنا

  . شرک ديدن تقصير است وعثرات نفس و مالمت کردن نفس را: و گفت

ل                : و گفت  ود و شواهد را در دل او خطری ب ری ب محبت هرگز درست نيايد تا اعراض رادر سر او اث

ه             وب ب انی شدن محب از محب وب و ف شاهده محب يا است در استغراق م ه اش سيان جمل صحت محبت ن

  . محبوب

شته                           در جمله صفت  : و گفت  ه درو هيچ رحمت نيست بکشند و از ک ها رحمت است مگر در محبت ک

  . ديت خواهند

ن دو صفت از          : و گفت  ه اي اه ک ه هرگ عبوديت آنست که اعتمادت برخيزد از حرکت و سکون خويش ک

  . مرد ساقط شود به حق عبوديت رسيد

  . توبه قبول آنست که مقبول بوده باشد پيش از گناه: و گفت

  . ادبی بازدارند خوف و رجا دو قهارند که از بی: و گفت

ه نصوح                     : و گفت  توبه نصوح آن بود که بر صاحب او اثر معصيت پنهان و آشکارا نماند و هر کرا توب

  . بود بامداد وشبانگاه او از هر گونه که بود باک ندارد

  . تقوی آن بود که از تقوی خويش متقی باشد: وگفت

د مدعی                اهل زهد : و گفت  شان در زه ا اي اء دني ر ابن شان         که تکبر کنند ب ا را در دل اي رای آنکه دني د ب ان

  . رونقی نبودی برای اعراض کردن از آن بر ديگری تکبر نکردندی

الی                        : و گفت  ه نزديک خدای تع ه آن ب ه جمل زی ک چه صولت آوردی بزهد در چيزی و باعراض از چي

  . بپر پشۀ وزن نيست

  . خن از اعتبار گويد و سر او منور شده بود بفکرتصوفی آنست س: وگفت

ه خدای                           : و گفت  ردد و ب الی مشغول گ ه خدای تع ه ب ود ک ا صفت او آن ب د ت بنده را معرفت درست نياي

  . نيازمند بود يعنی مشغولی و نيازمندی او حجابست

 رسيد آنکه او هر که خدای را بشناخت منقطع گشت بلکه گنگ شد و هر که به محل انس نتواند      : و گفت 

  . را وحشت نبود از جمله کون

  . عوض چشم داشتن بر طاعت از فراموش کردن فضل بود: و گفت
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وان           : وگفت ه سعی و حرکت چون ت رده شد ب سمت ک قسمتها کرده شده است و صفتها پيدا گشته چون ق

  . يافت

  . دو مقام ضايع بماندهر کرا بندگی کردن ازو بخواهند و در حقيقت حق تعالی بدانستن از هر : وگفت

ه می                   : و گفت  دم ک ان در هوای روح ملکوت دي ای عارف دن دله د در نزديک خداء         طلب کردم مع پريدن

  . تعالی بدو باقی ورجوعشان با او

ری است هز ذرۀ          : و گفت  اء ث ه منته ا ک ا اينج تا مرد چنان نگردد که از آنجا که سرادقات عرش است ت

  .  را بيند توحيد او درست نيايدآينۀ توحيد وی گردد و هر ذرۀ او

ه محجوب                               : و گفت  د ک ار فرماي ه رضا شما را ک يد ک ان مباش د چن ار فرمائي د رضا را ک د بتواني هر چن

از                             ذت يافت از شهود حق ب ی چون از رضا ل د يعن ه کني گرديد از لذت روئت و از حقيقت آنچه مطالع

  . ماند

  . شوی که آن زهر قاتل استنگر تا بلذت طاعت و حالوت عبادت او غره : و گفت

  . شاد بودن به کرامات از غرور و جهل است و لذت يافتن باتصال نوعی است ازغفلت: و گفت

  . مباشيد از آن قوم که انعام او را مقابلت کنند به طاعات و ليکن فرزند ازل باشيد نه فرزند عمل: و گفت

ه حرکات جو                : و گفت  ه نزديک حق        عمل به حرکات دل شريفتر است از عمل ب ه اگر فعل راب ارح ک

  . قيمتی بودی چهل سال پيغامبر عليه السالم خالی نماندی از آن نگويم عمل مکن ليکن تو با عمل مباش

  . هر که از قسمت ياد آرد از آنچه او را در ازل رفته از سوآل و دعا فارغ آيد: و گفت

  . ر آن دانسته که من دانم مرا اعتماد نيستمن بدان مومنم که حق تعالی از من دانست از آنکه ب: و گفت

ه ترک                       : و گفت  ا ب بنده گويد اهللا اکبر يعنی خدای از آن بزرگتر است که با وی ازين فعل توان پيوستن ي

يکن بقضاء سابق از                   ه حرکات نيست ل ا وی ب دن ب اين فعل ازو توان بريدن از بهر آنکه پيوستن و بري

  . ليست

  . يرون آيد فردا دولت مرد و محبت ارباب او ازو بيرون آيدچنانکه طفل از رحم ب: وگفت

شان                    مردم بر سه طبقه   : و گفت  دايت پس اي انوار ه اد ب شان منت نه ه خداء براي اند طبقه اول آن قومند ک

انوار عنايت پس           معصومند از کفر و شرک و نفاق و طبقه دوم آن قوم          اد ب شان منت نه دا براي ه خ د ک ان

شان معصومند از صغ    ه کفايت پس         اي اد ب شان منت نه دا براي ه خ د ک ه سوم آن قومن اير و طبق اير و کب

ر و سرعت عضب و          : ايشان معصومند از خواطر فاسد و از حرکات اهل غفلت و گفت            حقير داشتن فق

  . حب منزلت از ديدن نفس است و اين خلع عبوديت بود و کوشيدن بالوهيت

ه عمل         هر که بشناخت او را غايب شد و هر ک            : و گفت  ه غرق شد در بحر شوق او بگداخت و هر ک
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  . کرد لوجه اهللا بثواب رسيد و هر که را سحظ دريافت عذاب بدو فروآمد

د                      : و گفت  ار کن بلندترين مقام خوف آن بود که ترسد که خدای درو نگرد خشمگين و او را به مقت گرفت

  . و ازو اعراض نمايد

  . حقيقت خوف در وقت مرگ ظاهر شود: و گفت

  . عالمت صادق آن بود که بتن با برادران پيوسته بود و بدل تنها با خدای: و گفت

ت وت      : و گف د از ف ا او خصومت نباش د و کس را ب يچ کس خصومت نکن ا ه ه ب ست ک يم آن ق عظ خل

  . معرفت

ود                  : و گفت  فزع اکبر براء قطيعت بود که ندا کنند که ای اهل بهشت خلود و الموت و ای اهل دوزخ خل

  . موت پس گويند اخسوافيها و التکلمونو ال 

  . ريزد آن زيادتی بود که درو بود شرمگين که عرق از وی می: وگفت

  . اختيار بر آنچه در ازل رفت بهتر از معارضه وقت: و گفت

را             : و گفت  ه ت تقامت است ک ود اس ا زشت ب آن خلت که بدو نيکويها تمام شود و بنا بودن او همه نيکويه

  . چه نصيب نفس است وگشاده گرداند به آنچه نصيب تو خواهد بودفراستاند از آن

ه او را از                             : وگفت در اسرار ک ود مکين ان ی ب ا بدرخشد و معرفت در دله ه ان ود ک نائی ب و روش فراست ت

  . برد تا چيزها ببيند تا از آنجا که حق تعالی بدو نمايد تا از ضمير خلق سخن همی گويد غيب بغيب می

  . ا اشارت بود پس حرکات اکنون نمانده است جز حسراتاين قوم ر: و گفت

رده        بی: و گفت  ام ک ه از راه        ادبی خويشتن را اخالص ن دی هم ی را جل ساط و دون همت د و شره را انب ان

ذموم می         ر راه م ود و نقصان روح اگر سخن            برگشتند و ب شان ناخوشی ب شاهدۀ اي دگانی در م د زن رون

شان و شرۀ               به تکبر کنند ونفس ايشان خبر می       گويند بخشم گويند و اگرخطاب کنند      ه از ضمير اي د ک ده

  . کند از آنچه در سر ايشان است قاتلهم اهللا الی يؤفکون ايشان در خوردن منادی می

ت ام    : و گف ه احک ت ون ز اخالق جاهلي ه ني الم ون ست درو آداب اس ه ني اری ک ه روزگ ديم ب تال ش ا مب م

  . خداوندان مروت

د جوالی فراگرف: وگفت د جه د هر چن ا آن سگ در جوال کردن ته ب ارۀ فرش د و پ ر سگ بکردن د و پ تن

  . آيم تا باری در آشنايان نيفتند کوشم با اين سگان برنمی کنم و می می

شيخ            : و او را پرسيدند از ايمان گفت       چهل سال در گبر کی ببايد گذاشت تا مرد با ايمان رسد گفتند ايها ال

ه آنگه       آنکه : معنی اين چه بود گفت   د ن شان را وحی نيام ود اي تا پيغامبران عليهم السالم را چهل سال نب

شان را حاصل                           وت اي د از نب ه بع ايشان را در آن ساعت ايمان نبود نعوذ باهللا ليکن آن کمال نبود باول ک
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ا                  ابی ب شد اما که تو صاحب نفس اماره باشی ونفس گبرست به حکم حديث تا ازگبر کی نفس خالص ني

سالم بگذشت گفت                ايمان ح  ه ال د علي ام محم د           : قيق نرسی گفتند هيچکس از مق ام محم ه مق خود و کس ب

دايت                          ا ب ه نهايت درجۀ اولي نرسيده که هر دعوی کند که کسی از مقام او بگذشت يا بگذرد زنديق بود ک

  . درجه انبيا است

ری در  لقمۀ از ذکر خداء تعالی که به دست يقين ا         : گفتند کدام طعام مشتهی تر گفت      ز مايدۀ معرفت برگي

  . حالتی که نيکوگمان باشی بخدای

ا را وصيتی کن گفت ه م د ک ات گفتن د ديگری : در وقت وف اه داري شتن نگ الی در خوي داء تع ارادت خ

  . پاس اوقات و انفاس خويش را نگاهدار رحمةاهللا عليه: وصيت خواست گفت

  

  ذکر شيخ ابوعلی ثقفی رحمةاهللا عليه

 آن خوکردۀ انوار آن مفتی تقوی آن مهدی معنی آن ولی صفی شيخ وقت بوعلی ثقفی                  آن پرورده اسرار  

شابور تصوف           ه و در ن دون يافت رحمةاهللا عليه امام وقت بود و عزيز روزگار و صحبت بوحفص و حم

م                       ه عل ه بداشت و ب ود و دست از هم دم ب ازو آشکارا شد در علوم شرعی کمال داشت و در هر فنی مق

ل  اهل تصوف مشغ  ول شد و در ميان صوفيان در سخن آمد و بيانی نيکو داشت و خلقی عظيم چنانکه نق

ام سرای                       ر ب است همسايۀ داشت کبوتر باز و همه روز او را از آن زحمتی عظيم بودی که کبوترانش ب

وتر      نگی در کب سايه س د هم ی خوان رآن هم ود و ق سته ب يخ نش داختی روزی ش نگ ان ستندی و او س نش

د                           انداخت سنگ    اد شدند و گفتن د اصحاب ش رو دوي ر روء او ف بر پيشانی شيخ آمد و بشکست و خون ب

فردا به حاکم شهررود و شر او را دفع کند که به نزديک امير شيخ مقبول القول است و ما از زحمت او 

در آن بوستان برو و چوبی باز کن و بياور چون خادم چو             : باز رهيم شيخ خدمتکاری را بخواند و گفت       

  . اکنون برو به کبوتر بازده و بگو اين کبوتران را بدن چوب برانگيز: ببياورد گفت

د و می                 : نقلست که گفت   ه بودن رد و زنی برگرفت دم سه م ه زن            روزی جنازه دي ازه ک د آن سوء جن بردن

ود                   سايه ديگرنب داشت من برگرفتم و به گورستان بردم و نماز کرديم و دفن کرديم گفتيم شما را هيچ هم

را                      ود م د مخنث ب اری کردی گفتن تم او ک تندی گف ر داش ن را حقي يکن اي ود ول که يارمندی کردی گفتند ب

اخر              ارده لباسی ف اه شب چه د و روی او چون م ه يکی بيام بروی رحمت آمد شب را به خواب ديديم ک

ای تعالی  آن مخنثم که بر من نماز کردی و دفن کردی خد          : پوشيده و تبسم همی کرد گفتم تو کيستی گفت        

  . بر من رحمت کرد در آنچه مردمان حقير داشتند

اه                          : و سخن اوست که گفت     ه جايگ ه طوايف صحبت دارد هرگز ب ا جمل د و ب ع کن وم جم ه عل کسی جمل
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ه را ادب                           ه هر ک ؤدبی ناصب ک ا م امی ي ا ام ان شيخی ي ه فرم ه باشد ب مردان نرسد مگر رياضت يافت

وم بود نهی کند و امامی فراگرفته نباشد که عيوب اعمال او بدور فرماينده نباشد که او را از هر چه مذم

  . نهاده در هيچ معاملۀ اقتدا بدو روا نباشد نموده باشد و رعونات نفس او در چشم او می

  . طمع مدار راستی از آنکه راستش نکرده باشند و اميد مدار ادب از کسی که ادبش نداده باشند: وگفت

شان و از برکات                     هر که با بزرگان   : و گفت  د اي د از فواي ه از طريق حرمت محروم مان  صحبت دارد ن

  . ايشان و از انواری که ايشان را بود هيچ برو پديد نيايد

اده             : و گفت  ر ج فروع صحيح نخيزد مگر از اصل صحيح پس هرکه خواهد که افعال او صحيح بود و ب

  . هر از درستی اعمال باطن خيزدسنت بود گو نخست در دل اخالص درست کن که درستی اعمال ظا

ا می         : و گفت  ه ج ود و هيچ صواب را ب د مگر آنکه     هيچ کار مکنيد براه خدای مگر آنکه صواب ب آري

  . خالص بود و بهيچ خالص قيام منماييد مگر آن به موافقت سنت بود

ول دوم صدق عمل سوم ص           : و گفت  دق مرد چنان بايد که ازين چهار خصلت غافل نماند يکی صدق ق

  . مودت چهارم صدق امانت

  . علم حيوة دلست ونورچشم از ظلمت جهل: وگفت

ا چون رو، از کسی                        : وگفت د وآفتست حسرتهای دني ه کسی روی نه آفت آفت است اشتغال دنيا چون ب

ود و چون از      بگرداند و عاقل آنست که هرگز فرو نيايد به چيزی که چون روی بدو نهد همه مشغولی ب

  . ند همه حسرت بودکسی روی بازگردا

  . وای کسی که بفروخته باشد همه چيزها بهيچ چيز و خريده باشد بهيچ چيز همه چيزها: وگفت

ت راک      : و گف ر فت شتن را ب ر خوي ؤمن را مگ يچ م د ه وش نباش دگانی دروخ ه زن د ک اری در آي روزگ

  . منافعی نبينند نعوذباهللا من شر ذلک

  

  ذکر شيخ جعفر خلدی رحمةاهللا عليه

دی  آن صا ر خل يخ جعف دی ش ازازلی و اب ت ب م آن دول ر عل م آن به وه حل حب همت آن ثابت امت آن ک

دمای                              ود و از ق د ب رای اصحاب جني ود و از کب ه ب رحمةاهللا عليه عالم زمانه بود و در علم طريقت يگان

ا                ۀ آن ب کسی  ايشان و در انواع علوم متبحر و در اصناف حقايق متعين و او را کلماتی عالی است حوال

د                 : گفت   ديگر کرد وقتی می      د از کتب محم وان اهل تصوف نزديک من است گفتن د دي صد و سی وان

  . نه که او را از شمار صوفيان ندانم که او آرايش مشايخ بود ومقبول بود: ترمدی هيچ هست ترا گفت

ه ب                رد ک زه قصد ک د شبی حم وی گفتن زه عل دی داشت او را حم ود مري ه نقلست که شصت حج بکرده ب
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ت يخ گف رود ش يخ ب ه ش ا   : خان اد ت ور خواست نه رغ در تن ه م امی ب زه طع اش مگر حم ا ب امشب اينج

داد        : فرزندانش بخورند گفت   اگر امشب اينجا باشم فردا نماز بامداد اينجا ببايد کرد و ببايد بود تا نماز بام

ن                    د من باش روم   : د پس گفت    و چاشتگاه با شيخ بگذارم و دير شود و طفالن گرسنه بمانند و در بن شيخا ب

اد                    : مهمی دارم گفت  : امشب اينجا بباش گفت   : گفت ور نه ه مرغ در تن ام ب د و آن طع ه آم تو دانی به خان

د                      : پس ديگر روز کنيزک را گفت      ه ميام رآورد و در راه ک ور ب ام را از تن ار کنيزک آن طع آن طعام بي

: يخت مرغ بر راهگذر بيفتاد حمزه گفت  پايش بر سنگ افتاد و تابه بر زمين افتاد و بشکست و طعام بر             

رد گفت                          د و مرغ را بب : بازرو آن مرغ بيار تا بشوم و بکار بريم درين بودند که ناگاه سگی از در درآم

د شيخ                       اکنون چون اينهمه از دست بشد باری برخيزم و صحبت شيخ از دست ندهم و به نزديک شيخ آم

ارۀ د     : را چون چشم برو افتاد گفت      زه                هرکه گوشت پ د حم دارد گوشت او بسگ دهن شايخ گوشت ن ل م

  . پشيمان شد و توبه کرد

د گفت                  ه خواب دي سالم ب ه ال ترک دعوی و   : تصوف چيست گفت   : نقلست که يک روز پيغامبر را علي

  . پنهان داشتن معنی

حالتی که درو ظاهر شود عين ربوبيت و مضمحل گردد عين      : و از او پرسيدند که تصوف چيست گفت       

   .عبوديت

ه                    : و گفت  الی ب تصوف طرح نفس است در عبوديت و بيرون آمدن از بشريت و نظر کردن به خدای تع

وين               : کليت و ازو پرسيدند از تلوين فقر گفت        ه را تل تلوين ايشان تلوينی برای زيادتی از بهر آنکه هر ک

  . نبود زيادتی نبود

ز             : و گفت  رو گذشته               چون درويش را بينی که بسی خورد بدانکه او از سه چي ه ب ا وقتی ک ود ي  خالی نب

ا درحال                           ود ي است ونه در آن وقت چنان بوده است که بايد يا بعد از اين خواهد بود چنانکه نه بر جاده ب

  . موافقتی ندارد

ود                 : او را پرسيدند از توکل گفت      ود دل در دو حالت يکسان ب ود و اگر نب زی ب ه اگر چي توکل آنست ک

 واگر بود او طرب در او نبود بلکه توکل استقامت است با خدای تعالی در      بلکه اگر نبود طرب درو بود     

  . هر دو حالت

  . خير دنيا و آخرت در صبر يک ساعت است: و گفت

  . فتوت حقير داشتن نفس است و بزرگ داشتن حرمت مسلمانان: و گفت

  . عقل آنست که ترا دور کند ازمواضع هالک: وگفت

  .  تا از اغيار نگردیبندۀ خاص باش خدای را: و گفت
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  . سعی احرار از بهر نفس خويش نبود بلکه برای برادران بود: و گفت

  .شريف همت باش که به همت شريف به مقام مردان توان رسيد نه بمجاهدت: و گفت

رده           : و گفت  ايق خود را دور ک د از اهل عاليق و     لذت معامله نيابند با لذت نفس از جهة آنکه اهل حق ان

رده ده   قطع ک شان راه بري ر اي ق ب ه آن عالي يش از آنک اطع است از حق پ شان را ق ه اي ق ک د آن عالي ان

  . گرداند

  . هر که جهد نکند د رمعرفت خويش قبول نکنند خدمت او: و گفت

ت ه روح      : و گف وال و هرک ۀ اح ه صدق در جمل س ب ه نف رد مطالب د الزم گي ه رس ر ک روح صالح به

م                   معرفت بوی رسد او بشناسد موارد        ردد بعل دو رسد مکرم گ شاهده ب و مصادر کارها و هر که روح م

  . لدنی

نقلست که اودعايی داشت آزموده وقتی او رانگينی در دجله افتاد آن دعا بر خواند حالی نگاه کرد نگين                    

ه اجمع                                وم الريب في اس لي ا جامع الن ود ي ن ب دعا اي د آن در ميان کتاب بازيافت شيخ ابونصر سراج گوي

ة                   ضالتی چون   وفاتش نزديک آمد به بغداد بود و خاک بشونيزيه است آنجا که سری سقطی و جنيد رحم

  . اهللا عليه

  

  ذکر شيخ علی رودباری رحمةاهللا عليه

ةاهللا                           اری رحم ی رودب تداری شيخ عل م و دوس شاهده آن بحر حل ده م نج گزي ده آن گ آن رنج کشيده مجاه

ه    عليه رحمة واسعة از کامالن اهل طريقت بود و از     شان ب المترين اي  اهل فتوت و ظريفترين پيران و ع

ۀ حضرت او را                        داد جمل علم حقيقت و در معامله و رياضت و کرامت و فراست بزرگوار بود و اهل بغ

خاضع بودند و جنيد قايل به فضل او بود و به همه نوعی به صواب بود و درحقايق زبانی بليغ داشت و                      

  . وری و ابن جال يافته و او را کلماتی بليغ و اشاراتی عالی استدر مصر مقيم بودی و صحبت جنيد و ن

اع    : شيخ چيزی بگويد گفت   : گشت گفت   نقلست که جوانی مدتی بر او بود چون باز می          ای جوانمرد اجتم

  . اين قوم بوعده بود و پراکندن ايشان به مشاورت نه

رديم پس خوا                    : و گفت  ن ک رد او را دف د و بم ا آم ر م شی ب ر      وقتی دروي نم و ب از ک ه روی او را ب ستم ک

ل می   : خاک نهم تا خدای تعالی بر غريبی او رحمت کند چشم باز کرد و گفت         را دلي کنی پس از انکه     م

آری من زنده و محبان خدا زنده باشند : ما را عزيز کرده است گفتم يا سيدی پس از مرگ زندگانی گفت  

  . ترا ای رودباری فردا ياری دهم

رو                   ي: نقلست که گفت   ار ف ازده ب دريا ي ارت روزی ب ودم د رطه تال ب ک چندگاهی من به بالء وسواس مب
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دايا   شدم و تا وقت فرو شدن آفتاب آنجا ماندم که وضو درست نمی          يافتم در ميانه رنجيده دل گشتم گفتم خ

  . العافية هاتفی آواز داد از دريا که العافية فی العلم

ا        صوفی آ : ازو پرسيدند که صوفی کيست گفت      م جف نست که صوف پوشد بر صفا و بچشاند نفس را طع

  . و بيندازد دنيا از پس قفا و سلوک کند به طريق مصطفی

  . صوفی که از پنج روزه گرسنگی بنالد او را به بازار فرستيد و کسب فرماييد: و گفت

  . تصوف صفوت قربست بعد از کدورت بعد: و گفت

  . و آستانه بالين کردن اگرچه ميرانندتتصوف معتکف بودن است بردو دوست : و گفت

  . تصوف عطاء احرارست: و گفت

د                      : و گفت  خوف و رجا دو بال مردند مانند مرغ چون هر دو بايستد مرغ بايستد و چون يکی بنقصان آي

  . ديگر ناقص شود و چون هر دو نماند مرد در حد شرک بود

   .حقيقت خوف آنست که با خدای از غير خدای نترسی: و گفت

يدند                 : و گفت  و و پرس محبت آن بود که خويش را جمله به محبوب خويش بخشی و ترا هيچ بازنماند از ت

  . استقامت دل است باثبات يا مفارقت تعطيل و انکار: از توحيد گفت

نافعتر يقينی آن بود که حق را در چشم تو عزيز گرداند و مادون حق را خورد گرداند و خوف                     : و گفت 

  . و ثابت کندو رجا در دل ت

  . جمع سر توحيد است و تفرقه زبان توحيد: و گفت

  . نهايت دارد از کرامتهاء بی گرداند از نعمتها دليل است بر آنچه در باطن می آنچه بر ظاهر می: و گفت

انی ازو می             : و گفت  ذوات ف ه ازو غايب              چگونه اشيا بدو حاضر آيند و جمله ب ا چگون شوند از خويش ي

ه     مله ازو و صفات او ظهور می      شوند اشيا که ج    د و ن د آم گيرند سبحان آنکه او را نه چيزی حاضر توان

  . ازو غايب تواند شد

  . حق تعالی دوست دارد اهل همت را از برای اين اهل همت او را دوست دارند: و گفت

  . مايم چون تيزی شمشير اگر هيچ گونه بجنبيم بدوزخ درافتي مادرين کار به جائی رسيده: و گفت

  . اگرديدار او از ما زايل شود اسم عبوديه از ما ساقط گردد يعنی زنده نمانيم: و گفت

  . کمترين نفسی که آن نفس از اضطرار بود آنرا نهايتی نبود: و گفت

رد          : و گفت  چنانکه خداوند تعالی فريضه کرد بر انبيا ظاهر کردن معجزات و براهين همچنان فريضه ک

  . حوال و مقامات تا چشم اغيار بر آن نيفتد و کس آنرا نبيند و نداندبر اوليا پنهان کردن ا

  . هر که را در راه توحيد نظر افتد بر نهاد خود آن توحيد او را از آتش برهاند: و گفت
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چون دل خالی گردد از چپ و راست ونفس از چپ و راست و روح از چپ و راست از دل                      : و گفت 

ه                     حکمت پديد آيد و از نفس خدمت و            دن صنايع او و مطالع ز دي ن سه چي د از اي ازروح مکاشفت و بع

  . سراير او و مطالعه حقايق او

  . عالمت اين چه گفتم چه بود آنکه ننگری از چپ و راست: و گفت

ه                    : و پرسيدند از سماع گفت     د چگويی در کسی ک ابم گفتن من راضيم بدانکه از سماع سر بسر خالص ي

د                   از سماع مالهی چيزی بشنود گو      ر نکن يد مرا حاللست که به درجۀ رسيدم که خالف احوال در من اث

  . آری رسيده است وليکن به دوزخ: گفت

وده    : پرسيدند از حسد گفت    ام نب ه            من درينمق ا گفت وانم داد و ام ه اليرضی          ام جواب نت د الحاسد جاحدالن ان

  . بقضاء الواحد

اری طبيعت دوم ب: و گفت د اول بيم اری زاي ساد آفت از سه بيم اری ف يم بيم اری مالزمت عادت س يم

ستگفت      : صحبت گفتند ای شيخ بيماری طبيعت چيست گفت   د مالزمت عادت چي ه  : حرام خوردن گفتن ب

  . بهرچه پديد آيد در نفس متابعت آن کنی: حرام نگريستن و غيبت شنيدن گفتند فساد صحبت چيست گفت

ا         بنده خالی نيست از چهار نفس يا نعمتی که آن مو   : وگفت ود ي ه موجب ذکر ب ا منتی ک ود ي جب شکر ب

  . محنتی که موجب صبر بود يا ذلتی که موجب استغفار بود

  . ترين گنج مؤمن حياست از حق هر چيز را واعظيست و واعظ دل حياست و فاضل: و گفت

  . مکاشفت اسرار است به مشاهدۀ محبوب: پرسيدند ازوجد در سماع گفت

د                  طريقت ميان صفت وموصوف   : و گفت  ه نظر کن  است هر که نظر کند به صفت محجوب بود و هر ک

  . به موصوف ظفر يابد

  . قبض اول اسباب است فنا را و بسط اول اسبابست بقا را: و گفت

ه                           : و گفت  ود ک رد آن ب الی او راخواسته باشد و م مريد آن بود که هيچ نخواهد خود را جز آنکه حق تع

  . هيچ نخواهد از کونين بجز از حق تعالی

ننگترين زندانها همنشينی با نااهلست و چون وقت وفاتش رسيد خواهرش گويد سر بر کنار من                : و گفت 

وه می      درهای آسمان : داشت چشم باز کرد و گفت      ا جل ر م ا     ها گشاده است و بهشت آراسته و ب ه ي د ک کنن

ا م                       و نگذشته است و حوران نثاره تياق       یباعلی ما ترا بجائی رسانيديم که هرگز در خاطر ت د و اش کنن

رديم برگ آن     نمايند و اين دل ما می       می سر ب گويد بحقک الانظر لغيرک عمری دراز در انتظار کاری ب

  . نيست که بازگرديم بر شوتی والسالم
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  ذکر شيخ ابوالحسن حصری رحمةاهللا عليه

رۀ حکمت آن محرم                          ۀ عصمت آن نقطۀ داي دوۀ قافل  صاحب   آن عالم ربانی آن حاکم حکم روحانی آن ق

ارتی                     سری شيخ ابوالحسن حصری رحمةاهللا عليه شيخ عراق بود و لسان وقت و حالی تمام داشت و عب

ا اصحاب           داد ب ودی و در بغ رفيع بصری بود و به بغداد نشستی و صحبت شبلی داشتی و معبر عظيم ب

م در شده                      ومی به ه ق د ک ه او را غمز کردن د و سرود می          خود سماع کردی در پيش خليف ای     گ  ان د و پ وين

ود در صحرا و حصری           کنند و در سماع می      کوبند و حالت می     می ه برنشسته ب نشينند مگر روزی خليف

شيد      زد و پای می آن مرد که دست می    : باصحاب شدند کسی خليفه را گفت      ان بازک ه عن کوبد اينست خليف

م و اکنون خود به     چه مذهب داری گفت مذهب بوحنيفه داشتم به مذهب شافعی باز آمد           : حصری را گفت  

: صوفی چه باشد گفت    : صوفی گفت  : آنچيست گفت : چيزی مشغولم که از هيچ مذهبم خبر نيست گفت  

ايد گفت                د و نياس ز نيارآم دو        : آنکه ديگر گفت     : آنکه از دوجهان بدون او به هيچ چي ار خويش ب آنکه ک

فما بعد الحق : صری گفتديگر ح: کند گفت بازگذارد که خداوند اوست تا خود به قضاء خويش تولی می 

ه گفت                  د خليف زی ديگر ننگرن ه چي د ب ومی           : االالضالل چون حق را يافتن شان ق ه اي د ک شان را مجنباني اي

  . اند که حق تعالی را نيابت کار ايشان دارند بزرگ

نقلست که احمد نصر شصت موقف ايستاده بود بيشتر احرام از خراسان بسته بود يکبار در حرم حديثی         

ويی                            بکرد پي  و سخن گ د ت ر درحرم بودن د دويست وهشتاد پي د گفتن رون کردن ران حرم او را از حرم بي

ان را گفت                   د و درب رون آم ه بي ا             : اندر آن ساعت بوالحسن از خان ه هر سال اينج آن جوان خراسانی ک

ي                            ۀ ش ستاخی بدرخان ر حکم آن گ د ب داد آم خ آمدی اگر اين بار بيايد نگر تا راهش ندهی چون احمد به بغ

د و گفت        : شد دربان گفت   ه از                  : فالن وقت شيخ بيرون آم ود ک ان وقت ب د و راست هم ه او را مگذاري ک

اده می      ود آخر روزی    حرمش بيرون کرده بودند احمد نصر بيفتاد و بيهوش شد و چند روز هم آنجا افت ب

 است بايد که بر     يا احمد آن ترک ادب را که بر تو رفته         : شيخ بوالحسن بيرون آمد و رو بدو کرد و گفت         

سلمانان رادر طرسوس                           وده است م انی کنی وجايگاهی ب ا خوک ب خيزی و بروم شوی و يک سال آنج

کن و به شب بدان جايگاه ميشو و  اند و ويران کرده پس آنجا برو و بروز خوک بانی می کفار آنرا گرفته

را           زان ت اء عزي ه دله اده      تا روز نماز ميکن ونگر تا يک ساعت نخسبی تا بود ک ار افت رد ک د م ول کنن  قب

رد                        انی ک بود برخاست و بروم شد وجامۀ ناز برکشيد و کمر نياز بر ميان جان بست و تا يکسال خوک ب

ان گفت                     يد درب اه رس ه درخانق ر    : چنانکه فرموده بود پس بازگشت و به بغداد باز آمد چون ب ين زودت هم

و                شنيد             بی باش که امروز شيخ هفت نوبت بيرون آمده است به طلب ت رار شيخ ابوالحسن چون آواز ب ق

يا احمد ولدی قرة عينی احمد از شادی لبيک بزد و روی در باديه              : بيرون آمد اور ا در برگرفت و گفت       
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ًا                  رة عين ده و ق ا وال د ي د و گفتن د بازآمدن نهاد تا حجی ديگر بکند چون به حرم رسيد پيران حرم پيش احم

  . گويند بود و امروز همه بر دردکانها طامات میجرمش همه اين بود که يک حديث کرده 

سحرگاهی نماز گزاردم و مناجات کردم وگفتم الهی راضی هستی که من از تو راضيم               : نقلست که گفت  

  . ندا آمد که ای کذاب که اگر تو از ما راضی بودی رضاء ما طلب نکردی

ه اگر از يک رکعت            مردمان گويند حصری بقوافی نگريد مرادردهاست از حال جوا         : و گفت  از ک نی ب

  . دست بدارم با من عتاب کنند

ردم در عز هر  : و گفت اه ک د در آخر نگ ارت آم ه زي ر جمل م ب ی دل ردم در دل هر صاحب دل نظر ک

  . صاحب عزی من بر عز همه زيادت آمد پس اين آيت بر خواند من کان يريد العزة فلله العزه جميعا

ز           : و گفت  نج چي د پ ا در توحي دم و هجر وطن و مقارفت اخوان و                      اصول م ات ق ع حدث و اثب است رف

  . دانی يعنی فراموش آنچه دانند وندانند نسيان آنچه آموختۀ و آنچه نمی

ر تخصيص                : و گفت  الی او را ب د حق تع د آنکه بيافري دان آدمي بگذاريد مرا به بالی من نه شما از فرزن

ه       واسطۀ غير او را زنده کرد و مالي         خلقت و بجانی بی    انی ک که بفرمود تا او را سجده کردند پس به فرم

ی چون آدم را  ود يعن د ب ه خواه ود آخرش چگون ود در آن مخالف شد چون اول خم دردی ب او را فرم

  . بخود بازگذارند با همه مخالفت باشند و چون عتاب حر در رسيد همه محبت باشد

دا                  : و گفت  ر ن دان رسد سر ب ول و              با تيغ انکار هرچه اسم و رسم ب ری و ساحت دل را از هر چه معل

  . معلوم است خالی نگردانی و ينابيع حکمت از قعر دل تو به ظهور نيايد

  . هر گه دعوی کند اندر چيزی که ازحقيقت شواهد کشف براهين او را تکذيب کنند: و گفت

  . نشستن بانديشه و تفکر در حال مشاهدۀ يک ساعت بهتر است از هزار حج مقبول: و گفت

  . چنين نشستن بهتر از هزار سفر: و گفت

  . ترک آنچه درآنی بدانکه در آنی: بعضی را پرسيدم که زهد چيست گفت: وگفت

  . اگر در اين روزگار پيغامبری بودی از ايشان بودی: ازو پرسيدند از مالمتی نعرۀ بزد وگفت

  .  تشنگی بيش بودسماع را تشنگی دايم بايد و شوق دايم که هرچند بيش خورد وی را: و گفت

ه سماع                           : و گفت  ه ب د ک ردد و سماع باي چکنم حکم سماعی را که چون قاری خاموش شود آن منقطع گ

  . متصل باشد پيوسته چنانکه هرگز نگردد

صوفی آنست که چون از آفات فانی گشت ديگر بسر آن نشود و چون روء فراحق آورد از حق  : و گفت 

  . نيفتد وحادثه را در اثر نباشد

  . صوفی آنست که او موجود نباشد بعد از عدم خويش ومعدوم نگردد بعد از وجود خويش: گفتو 
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د عرف                          : و گفت  سه فق ی من عرف نف صوفی آنست که وجد او وجود اوست و صفات او حجاب او يعن

  . ربه

  . تصوف صفاء دل است ا زمخالفات: و گفت

ن      تا مادام که کون موجود بود تفرقه موجود بود پس        : و گفت  چون کون غالب گشت حق ظاهر شد و اي

  . حقيقت جمع بود که جزء حق نبيند و جز ازو سخن نگويد رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ابو اسحق شهريار کازرونی

ی    شتاق ب رم خاص آن م رم ح الم اخالص آن مح يخ ع ذکور آن ش ی م شهور آن منته ی م ار  آن متق اختي

 ونفسی موثر داشت و سخنی جان گير و صدقی بغايت و  ابواسحق شهريار رحمةاهللا عليه يگانۀ عهد بود      

ود و                          سوزی بی  ازرون ب ود و از ک ز فراست ب نهايت و در ورع کمالی داشت و در طريقت دوربين و تي

ر می              اک اکب د از آنکه هرچه از حضرت وی      صحبت مشايخ بسيار يافته بود و تربت شيخ را تري گوين

  . رداندطلبند حق تعالی بفضل خود آن مقصود روا گ

ه آسمان پيوسته                             ه ب د چون عمودی ک وری ديدن نقلست که آن شب که شيخ بوجود آمده بود از آن خانه ن

رفت و پدر و مادر شيخ مسلمان بودند اما جدش    بود و شاخها داشت و بهر اطرافی شاخی از آن نور می           

  . گبر بود

صنعتی : گفت  شد و می    دش مانع می  نقلست که در طفلی پدر شيخ را پيش معلم فرستاد تا قرآن آموزد وج             

د و شيخ می             در و         آموختن او را اوليتر باشد که به غايت درويش بودن ا پ وزد شيخ ب رآن آم ا ق خواست ت

ه                            يش از هم ه پ ود ک ان حريص ب م چن ا راضی شدند و شيخ در تحصيل عل رد ت ا ک مادر و جد ماجراه

  . شد تا بر همه سابق آمد کودکان حاضر می

ور                     هر که در  : و گفت  ور معرفت من اطن او بن ع ب ان مطي  طفلی وجوانی مطيع حق باشد در پيری همچن

د و در                                  ی و جوانی عصيان کن ه در طفل ان او روان باشد و هر ک ر زب باشد و ينابيع حکمت از دل او ب

  . پيری توبه کند او را مطيع خوانند اما کمال شايستگی حکمت او را ديردست دهد و کمتر

رم و خدمت و طريق آن شيخ را                     تحصيل می  در ابتدا که  : و گفت  کردم خواستم تا طريقت از شيخی بگي

مالزم باشم دو رکعتی استخاره کردم و سر به سجده نهادم وگفتم خدايا مرا آگاه گردان از سه شيخ يکی                   

نم و در خواب                  دام شيخ ک ه ک ه رجوع ب عبداهللا خفيف وحارث محاسبی و ابوعمروبن علی رحمهم اهللا ک

ا از آن     : ن ديدم که شيخ بيامد و اشتری باوی بود وحمل آن خرواری کتاب و مرا گفت               شدم چنا  اين کتابه

شيخ ابی عبداهللا خفيف است و تمام با اين اشتر از بهر تو فرستاده است چون بيدار شدم دانستم که حواله       
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دا           ای شيخ ابی عب يش شيخ آورد   به خدمت ويست بعد از آن شيخ حسين اکار رحمه اهللا بيامد و کتابه هللا پ

  . يقين زيادت شد و طريقت او برگزيدم و متابعت او اختيار کردم

تو درويشی و استطاعت آن نداری که هر مسافر که برسد او رامهمان کنی مبادا : نقلست که پدرش گفت  

يدند و هيچ موجود    : که در اينکار عاجز شوی شيخ هيچ نگفت  تا در ماه رمضان جماعتی مسافران برس

اورد و گفت           نبود ر بي ويز و انجي ه و م ان پخت د و ده خروار ن ه   :  و شام نزديک ناگاه يکی درآم ن را ب اي

دان  : درويشان و مسافران صرف کن چون پدر شيخ آن بديد ترک مالمت کرد و قوی دل شد و گفت               چن

  . کن که حق تعالی ترا ضايع نگذارد که توانی خدمت خالئق می

د             نقلست که چون خواست که عمارات      ه آم د ک ه خواب دي لم ب  مسجد کند مصطفی را صلی اهللا عليه و س

لم در              بود و بنياد مسجد می     ه و س نهاد روز ديگر سه صف از مسجد بنياد کرد مصطفی را صلی اهللا علي

ارت می                ر از آن عم ود و مسجد را فراخت ده ب ا صحابه آم ه ب د ک د از آن شيخ از آن     خواب دي ود بع فرم

  . فراختر کرد

د                             نقلست ک  ان آوردن شايخ حاضر شدند و سفره در مي رد در بصره جمعی از م ه چون شيخ عزم حج ک

د از آن شيخ         گوشت پخته در آن بود شيخ گوشت نخورد ايشان گمان بردند که شيخ گوشت نمی               خورد بع

ا نفس گفت             : گفت وان خورد ب ه      : چون ايشان چنين گمان بردند گوشت نت ع نمودی ک ان جم چون در مي

ود گوشت نخورد و                          خ  گوشت نمی  ده ب ا زن ه ت رد ک د ک ورم چون خالی شوی به تنها خواهی خورد و عه

ود طبيب         خورد و شکر نيز نذرکرده بود ونمی        خرما نيز نذرکرده بود و نمی      خورد وقتی شيخ رنجور ب

ود آب             ازرون ب ه حاکم ک يد مجوسی ک شکر فرمود چندانکه جهد کردند نخورد و هرگز از جوی خورش

  . نخورد

  . ست که شيخ وصيت کرده بود مريدان را که هرگز هيچ چيز تنها مخوريدنقل

ان                           اق چن داد پس اتف د شيخ او را اجازت ن نقلست که مريدی اجازت خواست که خويشان را پرسشی کن

ه خدمت شيخ                       افتاد که برفت وخويشان تباهه پخته بودند وی نيز بموافقت ايشان لقمۀ چند بخورد چون ب

ه                     آمد اتفاقا او را    ه غرامت ب ود ب يده ب  با درويشی مناظره افتاد و جرم به طرف وی شد و جامها که پوش

  . تباهه بود که کار تو تباه بکرد: درويشان داد و برهنه بماند شيخ چون او را بديد گفت

ين                         را تخم ساخته و در زم د و آن اح      نقلست که به جهت قوت شيخ قدری غله از قدس آورده بودن های مب

رده و تخم آن از حالل                       بکشتندی و  ام ک اجی تم ز احتي ه ني ودی و در جام  بقدم حاجت قوت شيخ از آن ب

حاصل کرده و هر سال زرع کردندی و جامه شيخ از آن بودی و گاه بودی که صوف پوشيدی و بغايت     

  . متورع و متقی بوده است
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اه می               د چنان    نقلست که در ابتدا اصحاب شيخ از غايت فقر و اضطرار گي ر         خوردن اه از زي که سبزی گي

اره    ه پ ودی و جام دا ب شان پي ت اي ورت      پوس تر ع دی و از آن س ازی کردن دی و نم ه برچيدن ای کهن ه

اد                    ساختندی و وفات شيخ در روز يکشنبه ثامن ذيقعده سنه ست و عشرين وار بعمائه بود عمر شيخ هفت

  . ودو سال بود وگويند هفتاد و سه سال قدس اهللا سره

د و در دست و           نقلست که دانشمن   دی درمجلس شيخ حاضر بود چون شيخ ازمجلس پرداخت دانشمند بيام

ت اد و گف ای شيخ افت ودت گفت: پ ه ب ه مجلس می: چ وقتی ک م من از او  ب ه عل د ک اطرم آم ی در خ گفت

ال                   زيادتست و من قوت بجهد ميابم و بزحمت لقمه بدست می           ول وم اه و قب ه ج ا اينهم ن شيخ ب آورم و اي

و                            دست او گذر می    بسيار که بر   ن در خاطر من بگذشت در حال ت ن چه حکمتست چون اي ا دري کند آي

و  : چشم در قنديل افکندی و گفتی که آب و روغن درين قنديل با يکديگر مفاخرة کردند آب گفت                من از ت

شينی روغن گفت                           ر سر من ن و ب ه من است چرا ت رای  : عزيزتر و فاضلتر و حيات تو و همه چيز ب ب

نجهاء بسيار ديدم از کشتن و درودن و کوفتن و فرشدن که تو نديدۀ و با اينهمه در نفس خود                      آنکه من ر  

اد                سوزم و مردمان را روشنائی می       می د فري و اندازن ر ت زی در ب دهم و تو بر مراد خود روی و اگر چي

  . ام وآشوب کنی بدين سبب باالی تو استاده

  . پوشم پوشم برای خدا می آنچه من می: و گفت

ردم                  : و گفت  سافر صرف ک يم و م روزی انديشه کردم که چرا مشغولم بستدن صدقات و به درويشان مق

انم       ساب آن در م اب و ح ه عت ت ب صيری رود و در قيام ه تق ادا ک ار است مب ه ک تدن و داد چ را باس م

ب خواستم که درويشان را بگويم که تا هرکس باز به وطن خود روند و به عبادت مشغول شوند در خوا                   

  . که يا ابراهيم بستان و بده و مترس: شدم مصطفی صلی اهللا عليه و سلم ديدم که مرا گفت

. گفت   نقلست که دو کس به خدمت شيخ آمدند و هر يک را از دنيائی طمع بود و شيخ بر منبر وعظ می                       

وی در ميان در ميانۀ سخن فرمود که هر که زيارت ابراهيم کند بايد که حسبة هللا را بود و هيچ طمع دنيا

نباشد و هر که بطمع و غرض دنيائی پيش او رود هيچ ثوابی نخواهد بود پس جزوی از قرآن در دست             

واهی                        وده است از اوامر ون داشت فرمود که بحق آن خدای که اين کالم ويست که آنچه درين کتاب فرم

ه شيخ زن                  به جای آورده   نخواسته است    ام قاضی طاهر در آن مجلس حاضر بود درخاطرش بگذشت ک

حق تعالی اين يکی از من      : چگونه او همه اوامر و نواهی بجای آورده باشد شيخ روی بوی کرد و گفت              

  . عفو کرده است

وخ آن          کنم چون در سجده سبحان ربی االعلی می         وقتها در صحرا عبادت می    : و گفت  گويم از رمل و کل

  . کنند شنوم که به موافقت من تسبيح می زمين می
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ان می                    نقلست ک  داشت شيخ هر        ه جهودی به مسافری شيخ آمده بود ودر پس ستون مسجد نشسته و پنه

رود گفت                  روز سفره بوی می    ه ب دتی اجازت خواست ک د از م تاد بع ود چرا سفر می        : فرس کنی    ای جه

رام              ای شيخ چون می   : جايت خوش نيست جهود شرم زده شد و گفت         ن اعزاز و اک ودم اي ه جه دانستی ک

  .  شيخ فرمود که هيچ سری نيست که بدو نان نه ارزدکردی چرا می

ه کن گفت                       ه از خمر خوردن توب ا شيخ    : نقلست که امير ابوالفضل ديلمی به زيارت شيخ آمد فرمود ک ي

د از آن در مجمع                         من نديم وزيرم فخر الملک مباداکه توبۀ من شکسته شود شيخ فرمود توبه کن اگر بع

انی م    د و فرم ت دهن را زحم شان ت س     اي د از آن روزی در مجل ت بع رد و برف ه ک س توب ن پ اد ک را ي

ای شيخ کجائی در حال    : کردند تا خمر خورد پس گفت    خمرخوارگان حاضر بود پيش وزير الحال می  

گربۀ در ميان دويد و آن آلت خمر بشکست و بريخت ومجلس ايشان بهم برآمد ابوالفضل چون کرامات             

ت ر گف ست وزي سيار نگري د ب اوزير بگفت سبب گ: بدي ود ب ال خ ست ح و چي ۀ ت ر او را گفت: ري : وزي

  . باش و ديگر او را زحمت نداد همچنان بر توبه می

ه                             د و توب ه کن ا توب يش م ه پ ه هر ک ود ک نقلست که پدری و پسری پيش شيخ آمدند تا توبه کنند شيخ فرم

اق              د اتف شان توجه کردن ه     بشکند وی را در دنيا و آخرت عذاب و عقوبت باشد پس اي ه توب اد ک ان افت  چن

  . افروختند آتش در ايشان افتاد و هر دو بسوختند بشکستند روزی آتشی می

نقلست که روزی مرغی بيامد و بر دست شيخ نشست شيخ فرمود که اين مرغ چون از من ايمن است                         

بر دست من نشست و همچنين روزی آهوئی بيامد و از ميان مردم بگذشت تا به خدمت شيخ رسيد شيخ             

قصد ما کرده است پس خادم را فرمود تا آهو به صحرا برد و : دست مبارک بر سر آهوی بماليد و گفت

  . رها کرد

اقی   وی آن ب ه بگذشتی ب ا ک ود هرج وی مشک و عود ب ه ب ه ن دی ک وی خوش آم ه از شيخ ب ست ک نقل

  . بماندی

ه ر : گفت نقلست که روزی می  ه در آن    نگی می  عجب دارم از آن کس که جامه پاک دارد و آنرا ب د ک کن

ل داشت پس گفت         شبهت است يعنی رنگ نيل و چون اين می         ن    : فرمود طيلسانی برنگ ني ل اي رنگ ني

  . اند طيلسان از نيل حالل است که از برای من از کرمان آورده

  . هر که حساب خود نکند درخوردن وآشاميدن و پوشيدن حال وی چون حال بهائم باشد: و گفت

ا را                 ذکر حق   : و گفت  ری و دني ان گي ر زب ه ذکر را ب اش ک ان مب ا را بدست چن ر و دني دل فراگي تعالی ب

  . بدل

وان              : و گفت  ور دل غيب و غيب را بغيب ت بينائی مؤمن به نور دل بود از آنکه آخرت غيب است و ن
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  . کمترين عقوبت عارف آنست که حالوت ذکر از وی بربايند: ديد و گفت

دگان را بعيب         دنياداران بندگان را : و گفت  الی بن د و حق تع ه ظاهر وی نگرن د وب  بعيب جوارح رد کنن

  . دل رد کند و به باطن وی نگرد و اذارايتهم تعجبک اجسامهم

ا            : و گفت  ه شما را در دني ای قوم چه بوده است بازگرديد از هر چه هست و روی با خداوند خود کنيد ک

  . و آخرت از وی گزير نيست

ا زود باشد     اند کند چنانکه ايشان را می      ن بيشتر گبرند و مسلمان    امروز در کازرو  : وگفت توان شمرد ام

  . که بيشتر مسلمان باشند و گبر اندک شوند

  . نقلست که بيست و چهار هزار گبر و جهود بر دست او مسلمان شدند

د او ن            نقلست که مالداری از لشکری بود و بارها شيخ را می           ول کن رد آخر      می گفت تا چيزی از دنيا قب ک

و دادم شيخ گفت                       واب آن بت ردم و ث ده        : به شيخ کس فرستاد که چندين بنده بنام تو آزاد ک ه بن ا ن مذهب م

  . آزاد کردنست بلکه آزاد بنده کردنست برفق و مدارا

  . مرد آنست که بستاند و بدهد و نيم مرد آنست که بدهد و نستاند ونامرد آنست که ندهد و نستاند: وگفت

ه           خواب ديدم که ازين مسجد به آسمان معراجی پيوسته بودی مردم می            و گفت در   راج ب دان مع د و ب آمدن

  . شدند آسمان می

حق تعالی اين بقعه را کرامتی داده است که هر که قصد زيارت اين بقعه کند مقصودی که دارد : و گفت

  . دينی و دنيائی حق تعالی او را کرامت کند

زودی                 درين روزی چند در اين د     : گفت ه ب نيا اگر ترا برهنگی و گرسنگی و ذل وفاقه برسد صبر کن ک

  . بگذرد و بنعيم آخرت رسی

  . سه گروه فالح نيابند بخيالن و ملوالن وکاهالن: و گفت

يد المرء مع من احب و                      : و گفت  شان باش اری از دوستان اي جهد کنيد که چون از سابقان نتوانيد بودن ب

  . فلت بيدار شوی که در آخرت پشيمانی سود نداردجهد کن در دنيا تا از غ: گفت

  . در راه که روی برادران را از خود در پيش دار تا خدا ترا در پيش دارد: وگفت

  . تر از آن نيست که کسی برادر مسلمان را حقير دارد هيچ گناه عظيم: و گفت

  . مومن تا لذات دنيا ترک نکند لذت ذکر حق تعالی نيابد: و گفت

زی داد و                      ح: و گفت  ق تعالی هر بنده را عطائی داد و مرا حالوت مناجات داد و هر کسی را انس به چي

  . مرا انس به خود داد

ستی پس گفت              خوانند و می    بار خدايا همه کس ترا می     : و گفت  ا کي ذين      : طلبند تو کرائی و ب ان اهللا مع ال
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ان           اتقوا والذين هم محسنون حق تعالی بآنکس است که در خال و مال ا                شود چون فرم ل ن ز ذکروی غاف

  . وی بشنود در ادای آن بشتابد و چون نهی بيند از آن باز ايستد

از کنی و اگر نفس                               : و گفت  ار رکعت نم زی و وضو سازی و چه ۀ شب برخي ه در ميان جهد آن کن ک

  . مطاوعت نکند دو رکعت بکن و اگر نتوانی چون بيدار شوی بگو الاله االاهللا محمد رسول اهللا

د گفت              ن اه     : قل است که روزی شيری بسته در پيش رباط می گذرانيدند شيخ چون بدي ا چه گن ای شير ت

اء       : کرده که بدين بند و دام گرفتاری شدی پس گفت      ه شيطان را دامه د ک ه مکني ای قوم برحال خود تکي

ی  را نم ا آن ه م سيار است ک ده  ب ار ش يطان گرفت ه در دام ش ت ک يران طريق سی ش يم ب د ا شناس صحاب ان

  . بگريستند

اران                          : و گفت  ه دوستان و ي دار و هم االئی ب ر ب را ب رد م خداوندا اگر در قيامت با من نيکوئی خواهی ک

ۀ           مرا به من نمای تا خرم شوند و به فضل و رحمت تو همه با يکديگر در بهشت شويم و اگر حال بگون

  . مانی نکنندديگرست مرا براهی فرست بدوزخ که کس مرا نبيند تا دشمنان من شاد

وار و                   : و گفت  د و اگر دي ه نيفت ا در فتن د ت ه زن کن د ک هر آنکس که هوای شهوت بر وی غالب است باي

  . زن پيش من يکسان نبودی زن کردمی

  . ترسم دارم و گاه از خوف هالک می ام در دريا که گاهگاه اميد خالص می من همچو غرقه: و گفت

را از  فرمايد ای بنده      حق تعالی می  : و گفت  من از همه عالم اعراض کن و روی به حضرت ما آور که ت

  . من در کل حال ناگزير است تا چند از من گريزی و روی از من بگردانی

ن                         : و گفت  ه اي الی نچشيده باشد و هر ک بدبخت کسی باشد که ازدنيا برود و لذت انس و مناجات حق تع

  . گويد چشيده پيوسته سلم سلم می

  . سد بنده که او را نفس از يک جانب و شيطان از يک جانب و او در ميانه عاجزچگونه نتر: و گفت

  . نظام بود و هرگز هر دو حيوتش نيک نبود هر که او را کار دنيا با نظام باشد کار آخرتش بی: و گفت

شان                               : و گفت  د و مخالفت اي ر کن ا صالحان دلي ه ب رود و هر ک الش ب د م ری کن ا دلي هرکه بر سلطان دني

  . د بنيادش برود و ايمانش با خطر باشدورز

ه شما                            : وگفت د ک د و دست شما بوسه دهن ه شما تقرب کنن پرهيزيد از آنکه فريفته شويد بدانکه مردم ب

  . ندانيد که در آن چه آفتست

ل را        : و گفت  ر وی و بخي شاده ب سخی را سر کيسه گشاده باشد و دستهای وی گشاده و درهای بهشت گ

  . د و دست وی از عطا دادن بسته و درهای بهشت بسته برویسر کيسه بسته باش

و می                    : و گفت  ان ذکر ت دل     خداوندا نعمتهاء تو بر ما بيشمارست از جملۀ آن توفيق دادی تا به زب نم و ب ک
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ه       شکر تو می   ا هم گويم و تو خداوند قادر کريم و ما بندگان عاجز مسکين سپاس ترا و شکر ترا و نعمته

  . از فضل تو است

  . هر که دست دراز کندتا برادری مسلمان را بزند از من نيست:  گفتو

  . پيش چهار کس دست تهی مرويد پيش عيال و بيمار صوفی وسلطان: و گفت

ه                : و گفت  ه کذب و غيبت و ديگر جوارح ب ان ب چون دست خودبينی که به مخالفت مشغول است و زب

  .  تراموافقت هوای نفس الهام و کشف غطا از کجا حاصل شود

اب می                     : و گفت  ه عت ادام ک د خاص را و تام اب کن ام را و عت د ع وز محبت     حق تعالی عقوبت کن د هن کن

  . باقی است

ی ای فرزندتصوف                               ا طريق سلوک سپرد شيخ او را گفت ه خدمت شيخ آمدی ت نقلست که چون کسی ب

ازه دار  ه روی ت ن هم ا اي شيد و برهنگی و خواری و ب د ک اری سخت است گرسنگی باي ر سر ک ی اگ

  . اينهمه داری بطريقت درآی و اگر نه بکار خود مشغول باش

  . پيری گفته است در اخالص يک ساعت رستگاری جاويد است وليکن عزيز است: و گفت

ا وی                        : و گفت  ا ب ارد ت الی کسی بگم د حق تع بترسيد و با هيچ کس بدمکنيد که اگر کسی با کسی بدی کن

  .  تعالی ان احسنتم احسنتم  النفسکم و ان أساتم فلهامکافات آن کند در بدی کما قال اهللا

امند از        : و گفت  د و چون از آن شراب بياش ا را بده حق تعالی را شراب است در غيب که در سحر اولي

  . طعام و شراب مستغنی گردند

ا گفت                     : و گفت  ن دع ود و شيخ اي دا نب : دوست خدا هرگز دوست دنيا نبود و دوست دنيا هرگز دوست خ

لهم اجعل هذه البقعة عامرة بذکرک و اوليائک و اصفيائک الی االبد و اجعل قوتنا يوم بيوم من الحال                    ال

زاورين فيک         ين فيک و من المت اذ ل ابين فيک و من المتب ا من المتح م اجعلن من حيث اليحتسب الله

ا ينظر اال            ی حوائجه کم ه و انظر ال اب فی   بحرمت نبيک محمد المصطفی صلوات اهللا و سالمه علي رب

ا بحاللک عن حرامک و بفضلک عمن سواک و                    حوائج العبيد و الی ما يعمله من الذنوب، اللهم اغنن

ا                  طاعتک عن معصيتک يا من اذادعی اجاب و اذاسئل اعطی هب لنا من لدنک رحمة وهی لنا من امرن

م ال                      ا، الله اب االغين راء و عن ب اب االم اس      رشدًا، اللهم اغننا عن باب االطباء و عن ب اء الن ا بثن تجعلن

ذين   ين والمن ال ستد رج رورين والعن خدمتک مهجورين والعن بابک مطرودين و البنعمتک م مغ

ين      ه اجمع د و آل ه محم ر خلق ه خي راحمين و صلی اهللا علي م ال ا ارح ا ي دين و ارحمن دنيا بال اکلون ال ي

  . احمينالطيبين الطاهرين و سلم تسليما دائما ابدًا کثيرا برحمتک يا ارحم الر

واد   الهی ابراهيم خليل تو عليه السالم ازحضرت تو درخواست که           : و گفت  ربنا انی اسکنت من ذريتی ب
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م من                يهم و ارزقه اس تهوی ال غير ذی زرع عند بيتک المحرم ربنا ليقموا الصلوه فاجعل افئدة من الن

ست         الثمرات لعلهم يشکرون   ل ني راهيم خلي ل هستی     و دعای وی اجابت کردی و اگر من اب و رب جلي م ت

ی   ا م ز دع ن ني ی  م و در م نم و از ت واهيم  ک ان    خ ر و المک وادی الفق ذا ال ل ه م ان تجع الله

اری از               الوعراهالعامرابذکرک و اوليائک من عبادک و اصفيائک       ن مکان مکان مکه نيست ب  واگر اي

ردان در                   ا و آخرت و از       وادی فقرا خالی نيست از خيراتش خالی مگردان و اهل اين بقعه را ايمن گ دني

يهم         مکر شيطان نگاهدار     اس تهوی ال د فمن الن اللهم اجعل دعائی مرفوعاوندائی مسموعا واجعل وافئ

  . وهممهم واقفه عليه حتی يتصل فيه الخيرات ويدوم اقامة الطاعات

د            : و گفت  يده بودن ين ترس يهم اجمع  من چگونه از حق تعالی نترسم و حبيب وخليل و کليم صلوات اهللا عل

  . و روح عليه السالم ترسنده است

  . دارم دارند و من ذکر خدای و قرآن خواندن دوست می اهل دنيا مطاع دنيا دوست می: و گفت

د است و خون      : در معنی اين حديث که ان الشيطان يجری مجری الدم گفت  : و گفت  از آنکه شيطان پلي

  . ک پاک در پاک گذردپليد پليد در پليد گذرد اما ذکر حق تعالی پاکست و روح پا

ر دست وی                       : و گفت  ه ب کرامت هر کس آنست که حق تعالی بر دست او براند از خيرات و هر آنکس ک

  . چيزی رود از خيرات که بر دست ديگری نرود آن کرامت ويست

دارد چونست که حق تعالی بندۀ مؤمن را به گناه  و پرسيدند که دوست نجاست و پليدی از دوست باز می    

ا     : کند چه سرست درين گفت    میآلوده   د ت ه کن د و توب اين از جملۀ حکمت حق تعالی است که بنده گناه کن

ام و              در طع شنه و گرسنه شود ق شناسد و چون ت در طاعت ب لطف و رحمت حق تعالی آشکارا شود و ق

  . شراب بداند و چون رنجور شود قدر صحت و عافيت بداند

  . ح عبارت از آن بدنست و اشارت از آن روحعبارت حظ نفس است واشارت حظ رو: و گفت

الی چراست گفت    سومت سؤال و طلب ازحق تع ه چون رزق مق يدند ک ؤمن  : و پرس ا عز و شرف م ت

دعونی          دعاء لت ک بال رفک فامرت ال ش ر کم م يظه سئلة ل ر م ن غي ک م ال لواعطيت ا ق ود کم اهر ش ظ

  . فاجيبک

  . شود قع امنی وذوقی حاصل میلباس تقوی مرقع است از آنکه از ديدن صاحب مر: و گفت

ارت می    گذشت و مردم زيارت می نقلست که روزی شيخ می    ز زي ا شيخ      کردند طفلکان ني د ي د گفتن کردن

د من    : کنند گفت   شناسند زيارت می    عقل ترا چگونه می     کودکان بی  از آنکه در شب اين طفلکان درخواهن

  . ام به دعای خير و صالح ايشان استاده

جاهد آنست که ببخشند هر جدی که دارند هر آنکس که هيچ جدی ندارد يعنی حق تعالی نهايت م: و گفت
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  . وغايت آن بذل روح است

ايمان خاص است و اسالم عام است و پرسيدند اگر اصحاب سالطين و متعلقان ايشان چيزی به              : و گفت 

رده   نه از آنکه ايشان تر: شيخ آورند و گويند از وجه حالل است قبول فرمائی گفت         د   ک صالح خود ک ان

  . چون در بند صالح نيند چگونه صالح ديگری نگاه دارند

هرکه بغير از حق تعالی وخدمت وی عزتی طلبد از دنيا نرود تا هم بدان طلب عزت خوار شود      : وگفت

  و شيخ اين شعر بسيار خواندی

ب ع الغري ب م صاحبة الغري  م

اء   دم البن ثلج و انه ذاب ال  ف

  

ی     اء عل ی البن ن بن وجکم   الثل

روج ی الخ ب عل زم الغري د ع  و ق

  

ت         ت و پوس شت گوش ا گ ر آن فرم ود مه وش ب وت خ دلی نب ورزت دو دل ف ر ن ی دو مه ازرونی دل ک

  . فبروت

بايد که اندر ميان شب چون روی به حضرت کنی بگوئی ای توکت لوش چون من هست وی            : و گفت 

  .  فبودا يکی ردينمن کم کس چون تو نيست وگفتی بهت بود ارتوئی من الست مکرم

بايد که پيوسته به تحصيل علوم شرعی مشغول باشی که اهل طريقت و حقيقت را در همه حال                   : و گفت 

ان مکن         از علوم گزير نيست بعد از آن چون علم آموختی از ريا و سمعت پرهيز کن و هرچه دانی پنه

ل آوری     م بعم ا آن عل ن ت د ک اش و جه الی ب ب رضا، حق تع ته در طل دی  و پيوس ون کالب ه چ ر ن و اگ

روح زينهار و صد زينهار تا به علم هيچ چيز از حطام دنيا طلب نکنی و بپرهيز از آنکه عمل و علم      بی

ترا پيشه بود و بدان جذب کنی و مصطفی صلی اهللا عليه و سلم فرمود که هر که بعمل آخرت طلب دنيا                  

اهل دوزخ ثبت کنند و هرکه بکار دنيا طلب    کند آبرويش برود ونامش به نيکی نبرند و نام وی در ميان             

ر از طلب حالل         آخرت کند او را در آخرت هيچ نصيب کم نبود و بعد از علم خواندن هيچ چيز فاضل                  ت

ه    د ک د و باي د و دعای وی اجابت نکنن ول نکنن وار قب رام خ ل ح ه عم اس ک ام و لب ست در طع ردن ني ک

دگی         پيوسته در طلب مسکنت باشی و ترک زينت و تجمل ک        و در طلب طاعت وبن ه عز ت دان ک نی و ب

دترين              ه ب ود ک لم فرم حق تعالی است و بايد که پيوسته قناعت پيش گيری و مصطفی صلی اهللا عليه و س

ه                    د کن ک ند و جه رورش اعضا باش د پ امت من آن گروهند که تنها ايشان در نعمت رسته باشد و در بن

ه مص            شان داری ک الی         پيوسته صحبت با صالحان و دروي ه حق تع ود ک لم فرم ه و س طفی صلی اهللا علي

ند و                      پيوسته نگاهدار اين امت است تا مادام که سه کار نکرده باشند يکی نيکان به زيارت بدان نشده باش

ران و   ا امي ان اهل طريقت و اهل متابعت سنت ب ند واز اقارب ته باش زرگ نداش دتران را ب ران مرب بهت
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ارد             ظالمان ميل نکرده باشند و اگر اي       شان گم ن افعالها کنند حق تعالی خواری و درويشی و رسوائی بدي

ردان نظر                   و جباری بديشان مسلط کند تا پيوسته ايشان را می          امحرم و ام ان ن ه زن ا ب ار ت رنجاند و زينه

ه معروف                            دعت صحبت مکن و پيوسته امر ب نکنی که آن تيريست از تيرهای شيطان و قطعا با اهل ب

د مشغول باشی و                 اصحاب می فرو مگذار و نصيحت      رآن خوان ه ق بانگاه ب داد و ش ه بام کن و جهد کن ک

ری              رحمت برخواننده قرآن و مستمع می      بارد و جهد کن که بر نماز شب مواظبت نمائی که فضيلت و اث

داريها                       را در بي عظيم دارد بر تو باد که پيوسته ازمردمان عزلت گيری و در عزلت جهد کن تا شيطان ت

  . ا نيفکند و اگر نتوانی ميان دربند چون مردان و به خدمت خلق خدای مشغول باشو رسوائيه

زودی                         ه ب ود ک نقلست که چون وفات شيخ نزديک رسيد اصحاب جمع شدند در خدمت شيخ و شيخ فرم

ه اول هر        از دنيا رحلت خواهم کرد اکنون چهارچيز وصيت می   د ک ه جای آوري د و ب کنيم آنرا قبول کني

ه  ه ب داد   آنکس ک د و در بام ان او بري د و فرم ين داري ار و تمک ا وق شيند او را ب ن بن ای م ه ج ت ب خالف

د      رود آري مداومت درس قرآن کنيد و اگر غريبی و مسافری برسد جهد کنيد تا وی را باعزاز و تمکين ف

  . و رها مکنيد که به گوشۀ ديگرنشيند و دل با يکديگر راست کنيد

ا شيخ                  نقلست که جريده داشت که نام        تو به کاران و مريدان و دوستان بر آن نوشته بود وصيت کرد تا ب

  . در قبر نهادند

رد گفت                    ا       : نقلست که بعد از وفات شيخ را در خواب ديدند گفتند حق تعالی با تو چه ک ه ب ی ک اول کرامت

ه من بخشيد                           ه را ب ودم جمل ذکره نوشته ب شان را در آن ت ای اي  و شيخ  من کردآن بود آن کسانی که نامه

وب وی روان                       د مقصود و مطل گفتی خداوندا هر آنکس که به حاجتی نزديک من آيد و زيارت من درياب

  . گردان و بروی رحمت کن قدس اهللا روح العزيز

  

  ذکر ابوالعباس سياری رحمة اهللا عليه

الم   يخ ع واری ش اب مت ت آن آفت رد حقيق ت آن منف د طريق ت آن مجته ه کرام ت آن کعب ه امام آن قبل

ارف و                        ا ايق و مع ه حق وم شرايع و عارف ب بوالعباس سياری رحمةاهللا عليه از ائمه وقت بود و عالم بعل

ايق گفت                     ود   : بسی شيخ را ديده بود وادب يافته واظرف قوم بود واول کسی که در مرو سخن از حق او ب

لم و رياست بود و و فقيه و محدث و مريد ابوبکر واسطی بود و ابتداء حال او چنان بود که از خاندان ع  

ه را در                   ه جمل سيار يافت راث ب در مي ود و از پ دم نب در مرو هيچکس را درجاه و قبول بر اهل بيت او تق

ه برکات آن او                      راه خدا صرف کرد و دوتای موی پيغامبر عليه السالم داشت آنرا بازگرفت حق تعالی ب

ام ه ام يد ک ه درجه رس اد و ب وبکر واسطی افت ا اب ه داد و ب شان را را بوت ه اي صوفه ک د از مت  صنفی ش
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ه      پائی را می  : کرد شيخ گفت    سياريان گويند و رياضت او تا حدی بود که کسی او را مغمزی می              الی ک م

  . هرگز بمعصيت گامی فرا نرفته است

جوز بهترين : نقلست که روزی به دکان بقال شد تا جوز خرد بداد سيم بداد صاحب دکان شاگرد را گفت

و می        : هر کرا فروشی همين وصيت کنی يانه گفت       : گزين شيخ گفت   م ت ويم گفت     ليکن از بهر عل من  : گ

  . فضل علم خويش بتفاوت ميان دو جوز بندهم و ترک جوز گرفت

رو                                الی آن ب ا عاقبت حق تع شيد ت سيار ک ج ب د از آن جهت رن سوب کردن نقلست که وقتی او را بجبر من

شته            چگونه راه : سهل گردانيد و سخن اوست که گفت       وظ برنب وح محف ر ل اه و آن ب  توان برد به ترک گن

  . است و چگونه خالص توان يافت از چيزی که به قضا برتو نبشته بود

ر         : بعضی از حکما را گفتند که معاش تو از کجاست گفت          : و گفت  از نزديک آنکه تنگ گرداند معاش ب

  . علتی علتی و فراخ گرداند روزی بر آنکه خواهد بی آنکه خواهد بی

  . تاريکی طمع مانع نور مشاهده است: و گفت

ر عز و گفت                      : و گفت  د ب هر  : ايمان بنده هرگز راست بنه ايستد تا صبر نکند بر ذل همچنانکه صبر کن

  . که نگاهدارد دل خويش را با خداء تعالی بصدق خداء تعالی حکمت را روان گرداند بر زبان او

  .  و فکر عوام را و عزم فساق راخطر انبيا راست و وسوسه اوليا را: و گفت

ه               : و گفت  د در هر حال از هر مکروهی ک دۀ غايبش گردان ر بن د ب چون حق تعالی بر نيکوئی نظر کن

  . هست و چون نظر بخشم کند درو حالتی پديد آيد از وحشت که هرکه بود ازو بگريزد

  . از حق مگر کسی که محجوب بود ازو: سخن نگفت: و گفت

  . بيرون آمدن از معارف: ه معرفت چيست گفتو ازو پرسيدند ک

ه هر چه بخاطر              : و گفت  توحيد آنست که بر دلت جز ذوق حق نگذرد يعنی چندان توحيد را غلبه بود ک

د برمی        ميآيد به توحيد فرو می     د برخاست و برنگ             شود و برنگ توحي ه ازتوحي دا هم د چنانکه در ابت آي

  . گردد که کنت له سمعا و بصر الحديث و برنگ احد میعدد شد اينجا همه به توحيد باز فرو شود 

ست و ازو  : و گفت ذت ني در وی ل ه ان شاهدۀ حق فناست ک ه م را ک د زي ذت نباش شاهده ل ل را در م عاق

د و ازو           : پرسيدند که تو از حق تعالی چه خواهی گفت  ر آي دا را هر چه دهی جاء گي ه گ د ک هر چه ده

د گفت       ستادن و         :پرسيدند که مريد بچه رياضت کن اهی بازاي ر امرهای شرع و از من ه صبر کردن ب  ب

  . صحبت با صالحان کردن

ل                          : و گفت  و زائ ود و هرچه از ت دارد کرامت ب ر ب عطا بر دو گونه است کرامت و استدراج هرچه برت

  . شود استدراج
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  قرآن بدين روا بودی اگر نماز روا بودی بی: و گفت

اال   ان مج ی الزم ی عل  اتمن

  

ی ا    ری ف ر  ان ي ة ح وة طلع  لحي

  

اتش                       نم چون وف ه عمر خويش آزاد مردی بي ه در هم تم ک ه مجالی همی خواس ه از زمان معنی آنست ک

ودم در دهان من                       ه ب ه بازگرفت سالم ک ه ال امبر را علي ار موی پيغ نزديک رسيد وصيت کرد که آن دو ت

روند و مهمات      آنجا می نهيد تا بعد ازوفات او چنان کردند و خاک او بمروست و خلق بحاجات خواستن                

  . ايشان از آنجا حاصل شود و مجربست رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ابوعثمان مغربی رحمةاهللا عليه

ه حقيقت                   ايق آن ب دۀ اسرار حق ق آن دانن آن ادب خوردۀ رياضت آن پروردۀ عنايت آن بيننده انوار طراي

اب    ابر ارب ه از اک ةاهللا علي ی رحم ان مغرب ت عثم يخ وق ی ش ۀ اصحاب  وارث نب ود و ازجمل ت ب طريق

ود       رياضت و در مقام ذکر و فکر آيتی بود و در انواع علم خطر داشت و در تصوف صاحب تصنيف ب

ود در حرم           ام ب ته و ام صايغ صحبت داش ود را نهرجوری و ابوالحسن ال ده ب ار رادي شايخ کب سی م و ب

و                  ر   ت هيبت و سياست بی    مدتی و در علو حال کس مثل او نشان نداد و در صحت حکم فراست و ق نظي

ود و صد و سی سال عمر يافت گفت    ه    : ب ود ک ده ب ز نمان يچ چي ين عمری در من ه ردم در چن اه ک نگ

  . همچنان بر جاء بود که وقت جوانی مگر امل

ا ا زمشقت                       شيند ت نقلست که در اول بيست سال عزلت گرفت در بيابانها چنانکه درين مدت حس آدمی ن

داخ د و از صورت آدمی و رياضت بنيت او بگ از آم دار سوراخ جوال دوزی ب ه مق ت و چشمهايش ب

ا خود گفت               ا    : بگشت و از بعد بيست سال فرمان يافت از حق که با خلق صحبت کن ب دای صحبت ب ابت

ود                               اهی ب دل آگ دن او ب شايخ را از آم رد م ود قصد مکه ک ارکتر ب ود مب ه وی ب اهل خدا و مجاوران خان

ده                 باستقبال او بيرون شدند      او را يافتند بصورت مبدل شده و به حالی گشته که جز رمق خلق چيزی نمان

ا را   دند م و عاجز ش ار ت يش ک ان در پ ه آدم و آدمي ستی ک دين صفت زي ان بيست سال ب ا اباعثم د ي گفتن

دم و            : بگوی تا خود چرا رفتی و چه ديدی و چه يافتی و چرا بازآمدی گفت                تم و آفت سکر دي سکر رف ب

ان           نوميدی يافت  ا باعثم ه ي د ک م بعجز بازآمدم رفته بودم تا اصل برم آخر دست من جز بفرع نرسيد ندا آم

ون                   گرد و درحال مستی می      گرد فرع می   باش که اصل بريدن نه کار تست و صحو حقيقی دروست اکن

ه                   د ک ارت صحو و سکر کنن بازآمدم جمله مشايخ گفتند يا باعثمان حرامست از پس تو به معبران که عب

  . و انصاف جمله بدادیت
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ت  ه گف ست ک ا       : نقل ه دني مان ب را از آس ه م ودی ک ت ب ه وق ودی ک ان ب ال چن ده ح داء مجاه را در ابت م

رد                        ستی ک ارت باي از فريضه طه انداختندی من دوستر داشتمی از آنکه طعام بايستی خورد يا از بهر نم

ه رن                ر من دشوارتر از هم ا و سخت  زيرا که ذکر من غايب شدی و آن غيبت ذکر ب ودی و در    جه ر ب ت

ر من سخت                     حالت ذکر بر من چيزها می      ود ولکن آن ب ه نزديک ديگران کرامت ب ره       رفت ک ر از کبي ت

  . آمدی وخواستمی که هرگز خواب نيايد تا از ذکر باز نمانم

ه اگر روغن             : نقلست که گفت   يکبار با ابوالفارس بودم و آن شب عيد بود وی نخفت مرا به خاطر آمد ک

او  ه در خواب  گ دم ک ارس را دي ساختمی ابوالف امی ب دای عز و جل طع تان خ ن دوس رای اي ودی از ب ب

ار می                  : گفت  می ردم    : گفت   که بيند از اين روغن گاو را از دست و همچنين بر طريق تاکيد سه ب دار ک بي

و چنانستی در خواب چنان ديدمی که ما به جائی بوديمی بلند : گفتی گفت او را گفتم اين چه بود که تومی 

ا در دست                                      ودی ام ا ب ان م و در مي شته ت ر از هيبت گ ا پ دن و دله تم خدای عز و جل دي که گوئيا خواس

  . روغن گاو بودی ترا گفتمی که بيند از اين روغن گاو ازوست يعنی حجاب تست

از غايت حالوت ذکر نخواستمی که شب به خواب روم حيلتی ساختمی بر سنگ لغزان       : نقلست که گفت  

ا                         به م  ين سنگی نشستمی ت ر چن قدار يک قدم در زير آن وادی و اگر فرو افتادمی پاره پاره شدمی پس ب

خوابم نبرد از بيم فرو افتادن وقت بودی که مرا خواب بردی خود را خفته يافتمی ستان بر چنين سنگی                    

  . خرد و معلق در هوا که به بيداری بر آن دشوارتر توان خفت

زی                     : فت نقلست که يک روزی کسی گ        ان چي ه مگر ابوعثم تم ک ا خويش گف ان شدم و ب نزديک ابوعثم

  . پسنديده نيست آنکه فراستانم که نيز آرزو خواهم و سوال کنم: آرزو خواهد گفت

عمری در خدمت شيخ ابوعثمان بودم و چنان بودم در خدمت که يک       : نقلست که ابوعمرو زجاجی گفت    

ودن شبی در خواب د ستم ب ی او نتوان تلحظه ب را گف ه کسی م دم ک ا : ي ان از م ا بوعثم د ب الن چن ای ف

دان                        ا مري دم و ب بازمانی و چند با بوعثمان مشغول گردی و پشت به حضرت ما آوردی و يک روز بيام

ايم اما نخست      ام اصحا ب گفتند هر يکی که نيز امشب خوابی ديده            شيخ بگفتم که دوش خواب عجب ديده      

وعمرو خوا           دۀ اب ين خواب                  : ب خود بگفت    تو بگوی تا چه دي ه هم ز بعين ا ني ه م د ک ه سوگند خوردن هم

ن              ايم و همين آواز از غيب شنيده        ديده د اي رون آي ه بي ه چون شيخ از خان د ک شه بودن ه در اندي ايم پس هم

ه                                   د از غايت عجلت ک رون آم ل بي ه بتعجي از شد شيخ از خان ه ب اه در خان وييم ناگ ه گ ا او چگون سخن ب

ود  ه ب ای برهن ت داشت پ رد وگف ردن نداشت پس روی باصحاب ک ای ک ين در پ چون : و فرصت نعل

  . شنيديد آنچه گفتند اکنون روی از ابوعثمان بگردانيد و حق را باشيد و مرا بيش تفرقه مدهيد

اعتقاد من جهت بود در حق      : نقلست که امام ابوبکر فورک نقل کرد که از شيخ ابوعثمان شنيدم که گفت             
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ه                      تعالی تا آن وقت در       تم ب وبی نوش بغداد آمدم و اعتقاد درست کردم که او منزه است از جهت پس مکت

  . مشايخ مکه که من در بغداد به تازگی مسلمان شدم

: اگر کسی ترا گويد معبود تو بر چه حالتست چگوئی گفت           : نقلست که يک روز ابوعثمان خادم را گفت       

ود گفت ه در ازل ب ت ک ويم در آن حال د در ازل: گ ر گوي تاگ وئی گف ود چگ ا ب ه :  کج دانجای ک ويم ب گ

  . اکنون هست

دالرحمن سلمی گفت        اه آب می              : نقلست که عب ودم کسی از چ ان ب ه نزديک شيخ ابوعثم شيد آواز از   ب ک

  . اهللا اهللا: گويد گفت گويد گفتم چه می دانی که اين چرخ چه می يا عبدالرحمن می: گفت آمد می چرخ می

ود در دعوی              هرکه دعوی سماع کند و ا     : گفت اد او را سماع نب و را از آواز مرغان و آواز ددها و از ب

ا می                      ا شود ازوجويه رود بهرجائی     سماع دروغ زن است و سخن اوست که بنده در مقام ذکر چون دري

ود چنانکه هيچ           د بدانکه او را ب ه کون را بين الی و هم به حکم خداوند و در وی حکم نبود جز خدای تع

د و                             چيز در کون از آس     د بدان ه کون بجنب ه در هم ا موری ک د ت يده نمان رو پوش ين و ملکوت ب مان و زم

ه                            به ه نيست شود و مرگ ب بيند و حقيقت توحيد آنجا تمام شود و از ذکر چندان حالوت بود که خواهد ک

  . آرزو جويد که طاقت چشيدن آن حالوت ندارد

و    : نقلست که استاد ابوالقاسم قشيری گفت      ين ب شتن را از       ابوعثمان چن ذت ذکر نداشت خوي ه طاقت ل د ک

کلمۀ الاله االاهللا بايد که ذاکر با علم خود بياميزد هرچه در   : خلوت برون انداخت و بگريخت يکبار گفت      

ال              دلش آيد از نيک و بد او بقوة و سلطنت اين کلمه آنهمه را دور کند و بدين صمصام غيرت سر آن خي

ه معرفت وذکر خدای         :  و تقدس و گفت  برگيرد و رای اينهمه است حق تعالی       ه انس وی ب هر آنکس ک

تعالی بود مرگ آن انس وی را ويران نکند بلکه چندان انس و راحت زياده شود از انکه اسباب شوريده 

  . از ميان برخيزد و محبت صرف بماند

ا ب                              : گفت تم انبي ع شد خ وت مرتف وت و حديث پس نب ز است نب ل دو چي ع دلي گذشت  به جناب اعظم رفي

ين   ا را در عوض چن دک به ر ان ن عم ر است پس اي ده و ذک ده است و راهش مجاه ون حديث بمان اکن

ن                             را بدانکه اي د سخت مختصرست و سخت ارزان پس ای بيچاره چه آورده است ت وصال عزيز دانن

  . اندک بهار اندر بهای فراق دايم کردن آخر از چه افتادست اين جوانمردی بدين جايگاهی

رکه خلوت بر صحبت اختيار کند بايد که از ياد کردن همه چيزها خالی بود مگر از ياد کردن ه: و گفت

ه                   ود ب الی و ازمطالبت نفس خالی ب ود مگر از رضای خدای تع ا خالی ب خدای تعالی و از همه ارادته

  . جمله اسبا ب که اگر بدين صفت نباشد خلوت او را هالک و بال بود

  . يرا که عاصی توبه کند و مدعی در حال دعوی خويش گرفتار آمده بودعاصی به از مدعی ز: و گفت
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ه مرگ و کوری                : و گفت  هر که صحبت درويش از دست بدارد و صحبت توانگران اختيار کند او را ب

  . مبتال کنند

ن عذر نيست                       : و گفت  د و دري هر که دست به طعام توانگران دراز کند بشره و شهوت هرگز فالح نياب

  . هرکه باحوال خلق مشغول شد حال خويش ضايع کرد: ا که مضطر بود و گفتمگر کسی ر

ه سفر        سفر او چنان می  : کند گفت   گفتند که فالنی سفر می     د ک راد خويش کن بايد که از هوا و شهوت و م

  . غربت است و غربت مذلت و مؤمن را روا نيست که خود را ذليل گرداند

ده            حکام قدرت بر ايشان می     قالبها است که ا   : پرسيدند از خلق گفت    ای خاليق را دوروی آفري رود و دله

ه خطوط از اوج قلوبست                          ارفی ک الم شهادة و آن مع شده است يکی جانب عالم ملکوت و ديگر جانب ع

د            بر آن روی است که مقابل ملکوتست و آنگاه عکس آن معارف مقدسه از آن روی بدين روی ديگر زن

ور      وآن روی بدين ديگر باز زند تا         او را از هژده هزار عالم خبر دهد و عکس آن حقايق را که ضياء ن

  . است چون فروغ بدين روی زند که عالم شهادتست آنرا نام معرفت شود

ل              : سوال کردند از منقطعان راه که بچه چيز منقطع شدند گفت              رايض خل ل و سنن و ف از آنکه در نواف

  . آوردند

سلمان آنچه برخود         نيکوئی صحب : سؤال کردند از صحبت گفت     رادر م ر ب راخ داری ب ه ف ت آن باشد ک

داری و در آنچه او را بود طمع نکنی و قبول کنی جفای او انصاف او بدهی و از وی انصاف طلب                     می

زرگ و                        و آن را از وی ب و رسد ت ر ت دانی و هرچه از وی ب ابع خود ن ع او باشی و او را ت نکنی ومطي

  . د احقر و اندک دانیبسيار شماری و هرچه از تو بدو رس

فاضلترين چيزی که مردمان آن را مالزمت کنند درين طريق محاسبت خويش است و مراقبت                 : و گفت 

  . و نگاهداشتن کارها بعلم

  . اعتکاف حفظ جوارح است درتحت اوامر: وگفت

ردد مخلص را  : و گفت ه درست نگ ن است ک رای اي د و از ب ه ضد آن ندان ا ک د ت زی ندان يچکس چي ه

  . ص مگر بعد از آنکه ريا را دانسته باشد و مفارقت از ريا دانسته بوداخال

هر که بر مرکب خوف نشيند يکبار نوميد شود و هرکه بر مرکب رجا نشيند کاهل شود و ليکن        : و گفت 

  . گاه بر آن و گاه بر اين و گاه ميان اين و آن

  . عبوديت اتباع امر است بر مشاهده امر: و گفت

  . ناختن عجز خود است از کمال شکر نعمتشکر ش: و گفت

  . تصوف قطع عاليق است و رفض خاليق و اتصال به خاليق: و گفت
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  . عالمت شوق دوست داشتن مرگست در حال راحت: و گفت

  . غيرت از صفات مريدان باشد و اهل حقايق را نبود: و گفت

  . عارف ا زانوار علم روشن گردد تا بدان عجايب غيب بيند: و گفت

  . مرد ربانی طعام به چهل روز خورد و مرد صمدانی طعام بهشتاد روز خورد: و گفت

مثل مجاهدۀ مرد در پاک کردن دل چنان است که کسی را فرمايند که اين درخت بر کن هرچند           : و گفت 

ر ت   انديشه کند که سوگند نتواند گويد که صبر کنيم تا قوت يابيم آنگاه هر چند ديرتر رها کند درخت قوی                   

  . شود به کندن دشوارتر تر می گردد و او ضعيف

  . هرکه را ايمان بود با اوليا از اولياست: و گفت

  . اوليا مشهور بود اما مفتون نبود: و گفت

رادران يوسف است              : نقلست که چون شيخ ابوعثمان بيمار شد طبيب آوردند گفت          ل ب اء من مث ل اولي مث

درت       ير در کار او میکه پرورش دهنده قدرت بود و برادران تدب      دير ق ز از تق ق ني دبير خل کردند يعنی ت

  . است

د           از کن ر من نم نقلست که بوقت وفات سماع خواست وصيت کرد که بر جنازه من امام ابوبکر فورک ب

  . و وفات کرد عليه الرحمة: اين بگفت

  

  ذکر ابوالقاسم نصر آبادی رحمة اهللا

ای شوق ومکرم            الم                آن دانای عشق و معرفت آن دري دۀ ع ه آن بن سردۀ افروخت ۀ سوخته آن اف ت آن پخت

آزادی قطب وقت محمد نصر آبادی عليه الرحمه سخت بزرگوار بود در علو حال و مرتبه بلند داشت و                   

واع                            ود دران شاراليه ب د خود م ود و در عه ان ب ۀ جه ه اصحاب و يگان سخت شريف بود به نزديک جمل

م احاديث            ود و در طريقت نظری عظيم داشت                  علوم خاصه در روايات عالی وعل ه در آن منصف ب ک

ود و          بلی ب د ش ود مري بلی و او خ د از ش ود بع ان ب ل خراس ع اه تاد جمي ت و اس وقی بغاي وزی و ش س

ت در      أخران آن وق يچکس از مت ود ه ده ب ار را دي شايخ کب سی م ود و ب ه ب رتعش را يافت اری و م رودب

ود و در ورع و  ه او را ب ه ک ادت آن مرتب ق عب یتحقي شاهده ب وی و م ده و تق ه   مجاه ود و درمک ا ب همت

ود                       مجاور بود او را از مکه بيرون کردند از سبب آنکه چندان شوق و محبت و حيرت برو غالب شده ب

ران طواف می              شگاه گب ود ودر آت ن چه حالتست        که يک روز زناری در ميان بسته ب د آخر اي رد گفتن ک

سي     در کار خويش کاليوه گشته    : گفت ديرش می          ام که ب ون ب افتم اکن ه بجستم ني ه کعب ه     اری ب جويم باشد ک

  . دانم چکنم ام که نمی بوئی يابم که چنان فرو مانده
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اعی              : نقلست که يک روز به نزديک جهودی شد و گفت          ان فق ن دک ا از اي ده ت ای خواجه نيم دانگ سيم ب

د و يک ذره        او را می   جست و جهود به درشتی و زشتی            بخورم القصه چهل بار ميامد ونيم درم می        ران

ر می     آمد شکفته شد و هر بار که می تغيير در بشرۀ او ظاهر نمی    ر و خوش وقتت ود از آن    ت ود و آن جه ب

يم    : همه صبر بر خشونت و درشتی و زشتی او عجب آمد و گفت     رای ن ه از ب ای درويش تو چه کسی ک

شدی نص                      ا ن ه ذرۀ از ج ادی گفت    درم اين همه بر جفا و خشونت تحمل کردی ک شان را چه     : ر آب دروي

د کشيدن                           وه نتوان شان را ک ار اي ه آن ب د ک شان برآي ا براي ه چيزه اه باشد ک جای از جای شدن است که گ

  . چون جهود آن بديد در حال مسلمان شد

خن      ديگر س ا يک د و ب شغول بودن وی م ای دني ه بکاره د ک ی را دي واف خلق ه يک روز در ط ست ک نقل

ه      می :  و هيزم بياورد از وی سئوال کردند که چه خواهی کردن گفت              گفتند برفت پارۀ آتش     می خواهم ک

  . کعبه را بسوزم تا خلق از کعبه فارغ آيند و به خدای پردازند

ه از آن       نقلست که يک روز در حرم باد می    ه استار کعب ه جمل ود ک جست و شيخ در برابر کعبه نشسته ب

د   ال وج يخ را از آن ح ود ش ده ب اد در رقص آم ت ب ای برجست و گف د از ج دا ش ا عروس : پي ای رعن

وه می                 ر خار                سرافراز که در ميان نشستۀ و خود را چون عروس جل ق در زي دين هزار خل دهی و چن

ار بيتی                را يک ب ه اگر ت مغيالن به تشنگی و گرسنگی در اشتياق جمال تو جان داده اين جلوه چيست ک

  . مرا هفتاد بار عبدی گفت: گفت

شنه و            نقلست که شيخ    د گرسنه و ت ه در مکه سگی دي ر توکل مگر روزی ک ا آورده ب چهل بار حج بج

ه می   : ضعيف گشته و شيخ چيزی نداشت که بوی دهد گفت           د و آن                ک ان يکی بيام خرد چهل حج بيکتان

د        ده آن بدي ار دي ه ک چهل حج را بخريد بيکتانان و گواه برگرفت و شيخ آن نان به سگ داد صاحب واقع

ان                     : مد و شيخ را مشتی بزدو گفت       از گوشه برآ   ا ن ه چهل حج بيکت ار کردی ک ه ک ای احمق پنداشتی ک

يش است شيخ چون                    ه ب ان از آن هزار دان بدادی و پدرم را بهشت را بدو گندم بفروخت که درين يک ن

  . اين بشنيد از خجلت گوشۀ گرفت و سر درکشيد

ود                 ای سخت ب ود دوستی از           نقلست که يک بار بر جبل الرحمة تب گرفت گرم ای حجاز ب چنانکه گرم

ده و                      ار آم ا گرفت د در آن گرم ده و از راه دي الين شيخ آم دوستان که در عجم او را خدمت کرده بود بر ب

شنود            شربت آب سردم می      : شيخا هيچ حاجت داری گفت        : تبی سخت گرفته گفت    ن سخن ب رد اي د م باي

 شد از آنجا بازگشت و درانديشه بود انايی در       حيران بماند دانست که در گرمای حجاز اين يافت نخواهد         

ه کرامت شيخ                   رد دانست ک دن گرفت م ه باري د در حال ژال دست داشت و چون براه برفت ميغی برآم

د گفت          شد و مردر در اناه می است آن ژاله در پيش مرد جمع می       ه نزديک شيخ آم ر شد ب ا پ رد ت از : ک
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ن          :کجا آوردی در چنين گرمائی مرد واقعه برگفت        ه اي اوتی يافت ک  شيخ از آن سخن در نفس خويش تف

رد را         ای نفس چنانکه هستی هستی آب سردت می      : کرامت است گفت   سازی پس م رم ن ا آتش گ د ب باي

رد آن آب را                               : گفت ه من از آن آب نخواهم خورد م ر ک ر گردو و آب را بب که مقصود تو حاصل شد ب

  . ببرد

اد    وقتی در باديه شدم ضعيف  : نقلست که گفت   اه افت  گشتم و از خود نااميد شدم روز بود ناگاه چشمم برم

  . تر گشتم بر ماه نوشته ديدم فسيکفيکهم اهللا و هو السميع العليم از آن قوی دل

ت ه گف ست ک ای    : نقل ه الفه ه داده است ک ری ک ن دلي را اي ه ت د ک دا کردن سرم ن ودم ب وت ب ی در خل وقت

ان           کنی در  زنی از حضرت ما دعوی می       شگرفت می  ه رسوای جه اريم ک و گم ر ت دان بال ب ا چن کوی م

ن الف                         اری از اي ا ب رد م شوی جواب دادم که خداوند اگر بکرم در اين دعوی با ما مسامحت نخواهی ک

  . زنی و دعوی کردن پای باز نخواهم کشيد از حضرت ندا آمد که اين سخن از تو شنيدم و پسنديدم

ه شدم از يک يک ذره خاک او می               که يکبار بزيارت موسی صلوات اهللا      : و گفت  ه ارنی         علي شنودم ک

  . ارنی

اده و می       و گفت يک روز در مکه بودم و می         ه الحمدی      رفتم مردی را ديدم بر زمين افت تم ک د خواس طپي

اه از شکم او آوازی صريح بگوش من                            د ناگ ه از آن زحمت نجات ياب ا باشد ک م ت برخوانم و بروی دم

ن            برآمد بگذار اين سگ را که        د بگذار اي او دشمن يابد ناگاه از شکم او آوازی صريح به گوش من برآم

  . سگ را که او دشمن ابوبکر است رضی اهللا عنه

ان شيخ                     : گفت   نقلست که روزی در مجلس می       ود از کم انی ب د و بنشست زم ه مجلس او درآم جوانی ب

ورد و آواز داد  اری بخ وان زخمی ک د چون ج شانه ش وان ن ری بجست و آن ج ا تي د از آنج ام ش ه تم  ک

ادرش چون آن              برخاست و به جانب خانه روان شد چون نزديک والدۀ خود شد رنگ رويش زرد شد م

اش            : بديد پرسيد که مگر ترا رنجی رسيده است گفت         خاموش که کار از آن گذشته است که تو نپنداری ب

ت                  ه گورس د و ب سالی         تا درين خانه شوم ساعتی حمالی دو سه بباور تا مرا بگيرن راهنم را بغ د و پي ان برن

ن بگفت                 ان بمردی اي ستی همچن و : بده و قبايم بگور کن و زخمه ربابم بچشم فرو برو بگوی چنانکه زي

  . بخانه درآمد و جان بداد

ه                 نقلست که شيخ را گفتند علی قوال شب شراب می             د شيخ دانست ک و درآي ه مجلس ت داد ب خورد و بام

اق در       ما گوش به سخن ايشان نکرد تا يک روز شيخ بجائی می            گويند ا   چنان است که ايشان می     رفت اتف

ا يکی                           ده آورد ت راه علی قوال را ديد که از غايت مستی افتاده شيخ از دور چون آن را بديد خود را نادي

ان کس را گفت           : از آن قوم به شيخ گفت      ۀ           : اينکه علی قوال شيخ هم رد و بخان ر دوش خود برگي او راب
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  .  کردخود ببر چنان

ه                  : آرند که گفت    و از او می    ه حق چون ب تو در ميان دو نسبتی يکی نسبتی به آدم عليه السالم و نسبتی ب

قيمت بود و چون نسبت  آدم عم نسبت کردی در ميان شهوتها و مواضع آفتها افتادی که نسبت طبيعت بی

سبت ب                ادی آن يک ن ود    به حق کردی در مقامات کشف و برهان و عصمت واليت افت ه آفت شريعت ب

ر                         ايم تغي شه ق سبت عبوديت همي واين يک نسبت به حق عبوديت نسبت به آدم در قيامت منقطع شود و ن

ا و        ل فيه د اتجع ه گوين ه ماليک ود ک ن ب ش اي د محل سبت کن ق ن ود را محق ده خ ون بن د چ دان رو نباش ب

ود  ن ب د محلش اي سبت کن ود ن ده را بخودی خ اب و چون بن اللتراب و رب االرب ادی م ا عب د ي ه گوين  ک

  . الخوف عليکم اليوم و انتم تحزنون

  . بارهای گران حق تعالی بجز بارگيران حق تعالی نتوانند کشيدن: و گفت

ع و                            : وگفت د در وی منازعت طب ر نکن ز هرگز اث د ني الی درست گرداني ا حق تع هرکه نسبت خويش ب

  . وسوسه شيطان

ه او را هيچ                 هر که مکنت آن دارد که حق تعالی را        : و گفت  ود ک  ياد کند مضطر نيست که مضطر آن ب

  . آلت نبود که بدان خدای تعالی ياد کند

سرو        : وگفت هر که داللت کند درين طريق بعلم مريدان را فاسد گردانيد اما هر که داللت کند ايشان را ب

  . حيات راه نمايدشان بزندگانی

  .  ابتدا که ابتداء فساد باشد که بانتها سرايت کندگمراه نشد درين راه هيچ کس مگر به سبب فساد: و گفت

چون ترا چيزی پديد آيد از حق تعالی نگر زنهار بهشت و دوزخ بازننگری و چون از اين حال                   : و گفت 

  . بازگردی تعظيم آنچه حق تعالی تعظيم کرده است بجای آوری

  . ی راغب بود عزيز استهر که در عطا  راغب بود او را هيچ مقداری نبود آنکه در معط: و گفت

رای طلب عوض و جزای آن         : و گفت  عبادت بطلب صفح و عفو از تقصيرات نزديکتر است از آنکه ب

  . بود

ا يک خطره           : و گفت  موافقت امر نيکو است و موافقت حق نيکوتر و هر کرا موافقت حق يک لحظه ي

  . دست دهد بهيچ حال بعد از آن مخالفت بروی نتواند رفت

م        به  : و گفت  د ث د گفتن ر دادن صفت آدم عليه السالم خبر دادند گفتند وعصی آدم و چون بفضل خويش خب

  . اجتباه ربه فتاب عليه

اصحاب الکهف را خداوند تعالی در کالم خود به جوانمردی ذکر فرمود که ايشان ايمان آوردند           : و گفت 

  . واسطه به خدای عزوجل بی
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  . ست که باو راه نيست مگر بدوحق تعالی غيور است و از غيرت او: و گفت

  . کنند که برو هيچ دليل نيست جز او کنند ازو می اشيا که داللت می: گفت

ل                      : و گفت  ر نواف ه مواظبت ب الی و ب رايض قربت حق تع ادای ف به متابعت سنت معرفت توان يافت و ب

  . محبت

نبود چگونه بادب روح تواند     هر کرا ادب نفس نباشد او بادب دل نتواند رسيد و هرکرا ادب دل               : و گفت 

ود                    رسيد و هر کرا ادب روح نبود چگونه بمحل قرب حق تعالی تواند رسيدن بلکه اورا چگونه ممکن ب

ود در                                ين ب ون آداب و ام ه فن ود ب ه ب ه او ادب يافت که بساط حق جل و عال را تواند سپردن مگر کسی ک

  . سر او و عالينه او را

شان گفت           نشينند و می    یگفتند که بعضی مردمان بازنان م      دار اي ر        : گويند ما معصوميم از دي ن ب ن ت ا اي ت

جای بودامر و نهی بروی بود وازو برنخيزد و حالل و حرام را حساب و دليری نکند بر سنتها اال آنکه                 

  . از حرمت او اعراض کرده باشد

ر        : و گفت  دعت و حرمت پي اه داشتن و   کار ايستادن است بر کتاب و سنت و دست بداشتن هوا و ب ان نگ

  . خلق را معذور داشتن و بروزهامداومت کردن و رخصت ناجستن و تاويل ناکردن

را هست گفت            ود ت دگی از آن هست و حسرت                 : گفتند آنکه پيران را ب ا در بازمان ابوالقاسم را نيست ام

  . نايافت

شابور شوريده     : و سوال کردند که کرامت تو چيست گفت     ه ني را از نصرآباد ب ر شبلی    آنکه م د وب  کردن

  . انداختند تا هرسال دو سه هزار آدمی از سبب من و من در ميان نه بخدای تعالی رسيدند

ن سخن             : گفتند حرمت توچيست گفت    ه خود را سزای اي ن سخن نگويم ک روآيم و اي ر ف آنکه من از منب

  . بينم نمی

د           : گفتند تقوی چيست گفت    زد از ماسوی اهللا سئوال کردن دنکم          آنکه بنده پرهي ئن شکرتم الزي ی ل  از معن

تش و معرفتش                      : گفت د محب نعم کن هرکه شکر نعمت حق تعالی کند نعمتش زيادت شود و هرکه شکر م

  . افزون گرداند

  . سوزم گوئيد ولکن در آن می راست می: و سؤال کردند که ترا از محبت چيزی هست گفت

  . یمحبت بيرون نيامدن است از درويشی بر حالی که باش: و گفت

  . محبتی بود که موجب او از خون رهانيدن بود و محبتی بود که موجب او خون ريختن بود: و گفت

اند با حق تعالی بر قدمی که اگر گامی پيش نهند غرق شوند و اگر قدمی باز پس  اهل محبت قايم : و گفت 

  . نهند محجوب گردند
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   .قرب بر حقيقت اهللا است زيرا که جملۀ کفايت ازوست: و گفت

  . راحت بنده ظرفی است پر از عتاب: و گفت

  . هر چيزی را قوتيست و قوت روح سماع است: و گفت

  . هرچه دل يابد برکات آن ظاهر شود بر بدن و هرچه روح يابد برکات آن پديد آيد بر دل: وگفت

  . رو و گفت زندان توتنست چون ازو بيرون آمدی در راحت افتادی هر کجا خواهی می

  . يار گرد جهان بگشتم و اين حديث در هيچ دفتری نديدم اال در دل نفسبس: و گفت

  . اول تذکر با تميز بود و آخرش با سقوط تميز: وگفت

  . همه خلق رامقام شوقست و هيچ کس را مقام اشتياق نيست: و گفت

  . هرکه درحال ايشان بود به حالتی رسد که نه اثر ماند و نه قرار: و گفت

ر دست                         هرکه خوا : و گفت  ه ب هد که به محل رضا رسد بگود آنچه رضای خدای عزو جل درآنست ک

  . گيرد و آنرا مالزمت کند

  . اشارت از رعونات طبع است که بسر قادر نبود بر آنکه آنرا پنهان دارد باشارت ظاهر شود: وگفت

  . مروت شاخی است از فتوت و آن برگشتن است از دو عالم و هرچه درو است: و گفت

  . تصوف نوريست از حق داللت کننده بر حق و خاطريست از او که اشارت کند بدو: تو گف

  . که رجا به طاعت کشد و خوف از معصيت دور کند و مراقبت بطريق حق راه نمايد: و گفت

  . خون زاهدان را نگه داشتند وخون عارفان بريختند: و گفت

ه بعضی ا                 لم مرويست ک ه و س ه در روز قيامت             از پيغامبران صلی اهللا علي ان است ک تانها چن ز گورس

ه است مگر                  فرشتگان برگيرند و در بهشت افشانند بی       ع از آن جمل ود بقي حساب رسول عليه السالم فرم

ع از                          يش گذشته است در بقي شان پ ه ذکر اي ه ک ةاهللا علي ی رحم ان مغرب ن حديث شيخ ابوعثم به حکم اي

ود  برای خود گور کنده و طيار ساخته تا چون او را    وقت به آخر رسيد درينجا بماندند و مدتی همچنان ب

ده                      ه کن رای ک د      تا روزی ابوالقاسم نصر آبادی آنجا رسيد و آن گور بديد پرسيد که اين خاک از ب د گفتن ان

ود             رده ب رود ب ابوعثمان مغربی برای خود کنده است اتفاقًا در همان شب شيخ ابوالقاسم در بقيع گوری ف

د گفت       آنجا دفن کنند و آنرا گوش میبرای خود تا او را       : داشت شيخ ابوالقاسم نصرآبادی يک روز بدي

ازه              ه جن د ک ود شبی در خواب دي رده ب رو ب ا گوری ف وا می    مگر کسی خود را هم اينج ا دره د و   ه بردن

ا                                 می د او را از اينج ا آرن ه او را اينج ن گورستان نيست ک ه اهل اي د هر ک آوردند پرسيد که چيست گفتن

دينجا                                  برگي ود او را ب ن گورستان ب ه اهل اي د ک ن کنن ه را جای ديگر دف د و هرک رند و بجای ديگر برن

را  : آرند آنست پس گفت برند و می ها که می بازآرند و اين جنازه   ابوعثمان اين گور که تو فرو برده که م
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دک              ان را از آن سخن ان ود ابوعثم د ب اری بنشست   اينجا دفن خواهند کرد خاک تو در نيشابور خواه  غب

از سببی                        د و ب پس چنان افتادکه او را از خانه بدر کردند به بغداد آمد پس سبب افتاد که از بغداد بری آم

ه از      ا آن خواب ک افتاد که به نيشابور آمد و در نيشابور وفات کرد و برسری حيره در خاک کردند و ام

ه آن کسی ديگر است               شيخ ابوالقاسم نقل می    ه نصرآبادی و روايت       کنند ممکن است ک ده است ن ه دي ک

  . مختلف است

ود وشيخ           د خراسان ب سيارگفتی و او زاه ه سخن مرگ ب ود ک تاد اسحق زاهدی مردی ب ه اس ست ک نقل

دينجا               ا ب د از حديث مرگ کنی و از کج تاد چن ا اس ه ب ی ک ابوالقاسم نصرآبادی با او داوری کردی وگفت

تاد               ان می      افتادۀ چرا حديث شوق و محبت نگوئی و اس ات      . گفت    اسحق هم چون شيخ ابوالقاسم را وف

ه چون   : نزديک رسيد د رآن وقت به شهر مدينه بود يکی از نيشابور برسری بالين او بود او را گفت                    ک

گويد هرچه گفتی از حديث مرگ همچنان که          نيشابور بازرسی استاد اسحق را بگوی که نصر آبادی می         

  . کن انديش و ياد می مرگ صعب کاريست و پيوسته از مرگ می

ن                             ا دف ود در آنج ده ب ی کن ان مغرب ه شيخ ابوعثم نقلست که چون ابوالقاسم وفات کرد او رادر ان گور ک

  . کردند

رد                    ا توچه ک الی ب د ای شيخ خدای تع د گفتن نقلست که بعد از وفات او يکی از مشايخ او را به خواب دي

و           : گفت د و بزرگ اران کن ابی نکرد چنانکه جب ا ابوالقاسم پس از وصال        با من عت ه ي داکرد ک ا ن اران ام

  . انفصال گفتم نه يا ذوالجالل الجرم مرا در لحد نهادند با حد رسيدم رحمةاهللا عليه

  

  ذکر ابوالعباس نهاوندی رحمةاهللا عليه

اس                         دی شيخ ابوالعب وت آن اساس خردمن ۀ فت آن محتشم روزگار آن محترم اخيار آن کعبۀ مروت آن قبل

دمی راسخ داشت و در ورع و                      نهاوندی رح  ود و در تمکين ق ر اصحاب ب د و معتب مةاهللا عليه يگانۀ عه

  . معرفت شأنی عظيم داشت

ه                        : نقلست که شيخ خودگفت    را ب که در ابتدا که مرا ذوق اين کار بود و درد اين طلب جان من گرفت م

  . مراقبت اشارت شد

ن حديث      : و ازو ميارند که گفت     ان        در ابتدا که مرا درد اي ه گريب دوام سر ب ی ال  بگرفت دوازده سال عل

ه حق     فرو برده بودم تاگوشه دلم به من نمودند تا وقتی بر زبان او می  د ک رفت که عالم همه در آرزو آين

ذارد                           از گ يک ساعت ايشان را بود و من در آرزوی آنم که يک ساعت مرا با من باز دهد و مرا با من ب

  . آيد  و اين آرزو هرگز برنمیتا من خود چه چيزم و از کجا ام
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  . با خداوند تعالی بسيار نشينيد و با خلق اندک: وسخن اوست که گفت

  . آخر درويشی اول تصوف است: و گفت

  . تصوف پنهان داشتن حالست و جاه را بذل کردن بر برادران: و گفت

ت  د و گف شی نزديک او آم ه يک روز دروي ست ک ت : نقل ن گف اا ک را دع يخا م ت خداون: ش الی وق د تع

  . خوشت بدهاد

که شيخ کالهدوزی دانستنی و گاه گاه بدان مشغول بودی و هرکاله که دوختی بيش از يک درم و                   : گفت

يادو درم نفر وحتی و آنکس که کاله او بفروختی يک درم باو دادی تا هر که او را پيش آمدی بدادی آن         

ه                بنخستين کسی و يک درم به نان دادی تا بر سری زاويه              د از آن ب شان بخوردی و بع ا دروي آمدی و ب

  . کار کاله پيشين باقی بودی کاله ديگر بدوختی

ايهاالشيخ : بايست دادن يک روز پيش شيخ آمد و گفت نقلست که شيخ را مريدی بود مالدارو زکوتش می

د ناب                  : زکوة بکه دهم گفت    ه    با هرکسی که دلت قرار گيرد آن مرد برفت و در سری راه درويش دي ا ک ين

که چشم ندارد و استحقاق : کرد و اضطراب ظاهر دشات دلش بر وی قرا رگفت نشسته بود و سئوال می

ا دست                  وی داد نابين رون آورد ب سه داشت بي دهم درستی زر در کي وی ب زی ب عظيم دارد آن زکوة و چي

ذر                       دينجا گ داد ب رد برفت و بام ه راه      زده وزن کرد گران نمود دانست که زر است شادمان شد م رد ک  ک

رد و درستی            گذارش بروی بود ديد که آن نابينا با نابينای ديگر می           ذر ک گويد که ديروز خواجۀ بدينجا گ

د شيخ چون                       ردم مري زر به من بداد برفتم به فالن خرابات و شب تا روز با فالن مطربه دمی عشرت ک

د ش     ر     آن شنيد مضطرب شد و پيش شيخ آمد و ازحال نابينا خواست که بگوي ود و ب ه ب يخ کالهی فروخت

برو هر که ترا نخست کس پيش آمد باو بده مريد آن درم     : همان عادت که داشت يک درم باوی داد گفت        

وی آن                        بستاند و برفت در راه نخست کسی که او را پيش آمد علوی بود زود آن درم شيخ را باو داد وعل

ن درم بچه صرف می       باش تا در عقب او بروم و        : درم بستاند و برفت مرد گفت      د پس    بنگرم تا او اي کن

ا    ر آنج شيد و ب ه بک ر جام ردۀ از زي د کبک م ا درآم ه آنج يد ب ه رس ه خراب وی ب ا عل ی او برفت ت در پ

ن چه حالست و                     : بينداخت و بيرون آمد و مريد گفت       ا اي ه راست گوی ت ای جوانمرد به خداوند بر تو ک

داختی گفت           دينجا ان الی                     بدا: اين چه کبک مرده که ب يده است اگر بگويم از حق تع ا رس ر م نکه آنچه ب

ال دارم و                           تن مردی درويش و عي د گف ه ضرورت بباي شکايت کرده باشم اما چون سوگند عظيم دادی ب

ه                  ام نيافت دان طع ه من و اهل و فرزن را صبر باشد             امروز هفت روز است ک را و اهل م تم اگر م م گف اي

د                  طفالن مرا نباشد و اين برای ايشان مبا        را ذل سؤال سخت ميام د و م ح شده است ببرم تا ايشان بخورن

و می        که برای نفس دست پيش غير آورم ازوی چيزی طلب کنم و می             دا ت ی ازحال من و         گفتم خداون دان
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د    فرزندان من باخبری که اضطراب به کمال رسيده است و مرا از خلق چيزی طلب کردن خوش نمی                  آي

ون          من درين گفتار بودم که تو اين         داختم و اکن رفتم و آن مرغ بيان درم بمن دادی چون وجه حالل يافتم ب

د و      : بردم و اين در مرا در وجه قوتی صرف کنم و آن مرد تعجب کرد و گفت                 عجب حالی پيش شيخ آم

ان                     : پيش از آنکه با شيخ گويد شيخ گفت        ا ظالم ه کنی و ب ا عوان معامل و ب ای مرد اين روشن است که ت

ه         خريد و فروخت ال    د ک جرم مالی که گرد آيد از حرام بود و زکوة آن به چنين مرد رود که با شراب ده

ن درم        د چنانکه اي اه افت ه جايگ اصل کار در معامله است و گوش بدخل و خرج داشتن که هرچه بدهی ب

  . ام تا الجرم سزاوار علوی شد و حق به مستحق رسيد که من از کسب خود پيدا کرده

رای امتحان از                        نقلست که ترسائی د    سيار است از ب سلمانان اهل فراست ب ان م ه بمي ر روم شنيده بود ک

راه آورد و عصا در   بيه صوفيان ب ر ش يد و خود را ب ع درپوش د مرق سالم روان ش ه جانب دارال ا ب آنج

ود                           دست می  د ب اه درآورد شيخ مردی تن ه خانق ای ب آمد تا به خانقاه شيخ ابوالعباس قصاب درآمد چون پ

ا گفت      : رش بروی افتاد گفتچون نظ  ار دارد ترس نايان چه ک ار آش وم   : اين بيگانه کيست در ک يکی معل

د                وم شيخ کردن رد معل شد از آنجا بيرون آمد و رو به خانقاه شيخ ابوالعباس نهاوندی نهاد و آنجا نزول ک

د و                 : و هيچ نگفت   ق او خوش آم ا را از آن حسن خل ود چنانکه ترس سيار نم ات ب اه   و او را التف ار م  چه

ا              ساخت و نماز می     آنجا بماند که با ايشان وضو می       رد ت ای ک زار در پ ای اف اه پ ار م د از چه ذارد و بع گ

ت سته درگوش او گف يخ آه رود ش ان و نمک خوری و  : ب شان ن ائی بادروي ه بي د ک وانمردی نباش ه ج ک

ه               ه آئی و بيگان ی بيگان ا در حال   بايشان صحبت داری و به آخر همچنانکه آمدۀ بروی يعن روی آن ترس

رد                            ات ک ه چون شيخ وف يد ک ار بحدی رس مسلمان شد و آنجامقام کرد و به کار مردانه برآمد تا در آن ک

  . اصحاب اتفاق کردند و برجای شيخ بنشاندند رحمةاهللا عليه

  

  ذکر شيخ ابوسعيد ابوالخير

ستان معرفت   آن فانی مطلق آن باقی برحق آن محبوب الهی آن معشوق نامتناهی آن نازني           ن مملکت آن ب

آن عرش فلک سير قطب عالم ابوسعيد ابوالخير قدس اهللا سره پادشاه عهد بود بر جمله اکابر و ماشيخ و         

ه او را در               ود ک از هيچکس چندان کرامت و رياضت نقل نيست که ازو و هيچ شيخ را چندان اشراف نب

سير و               انواع علوم به کمال بود و چنين گويند که در ابتدا سی هز             م تف ود و در عل ده ب ار بيت عربی خوان

ا قصی                             وا کردن ب دن و مخالف ه وب نفس دي ر داشت و در عي احاديث و فقه و علم طريقت حظی واف

ود خاصه در               الغايه بود و در فقر و فنا و دل و تحمل شأنی عظيم داشت و در لطف و سازگاری آيتی ب

ه از                اند هر جاکه سخن اب      فقر از اين جهت بود که گفته       را ک وسعيد رود همه دلها را وقت خوش شود زي
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يا گفت     : ابوسعيد با وجود ابوسعيد هيچ نمانده است و او هرگز من و ما نگفت              ه اش ه         : هم ا من ب من و م

  . گويم تا سخن فهم افتد و پدر او ابوالخير نام داشت وعطار بود جای ايشان می

ود چنا         وی ب ود غزن تدار سلطان محم درش دوس ه پ را        نقلست ک وار آن ه دي ود و جمل نکه سرائی ساخته ب

ود گفت         ل ب يالن او نگاشته شيخ طف شکريان و ف ازگير       : صورت محمود و ل ه ب رای من خان ا از ب ا باب ي

سی   تو نام سلطان خويش می  : اين چرا نويسی گفت : ابوسعيد همه آن خانه را اهللا بنوشت پدرش گفت         نوي

شها را محو        و من نام سلطان خويش پدرش را وقت خوش شد و          شيمان شد و آن نق ود پ رده ب از آنچه ک

  . کرد و دل بر کار شيخ نهاد

ه شيخ گفت       رآن می      : نقلست ک ه ق رد در راه شيخ ابوالقاسم           آن وقت ک ه ب از آدين ه نم را ب در م وختم پ آم

ا نمی     : گرگانی که ازمشايخ کبار بود پيش آمد پدرم را گفت          ه واليت خالی       که ما از دني ستيم رفت ک توان

شان ضايع می یم ديم و دروي ودک   دي ن ک الم را ازي ه ع شتم ک ن گ دم ايم د را دي ن فرزن ون اي د اکن ماندن

را                    : نصيب خواهد بود پس گفت     در م از پ د از نم يش من آور بع چون از نماز بيرون آئی اين فرزند را پ

ر کتف گير تا ابوسعيد را ب: به نزديک شيخ برد بنشستم طاقی در صومعۀ او بود نيک بلند پدر مرا گفت       

ردم و آن قرص را  ر آن طاق ک را درگرفت پس دست ب در م ر آن طاقست پ ه ب رود آرد ک قرص را ف

ه من                    ۀ ب رد نيم يم ک ود شيخ دو ن فرودآوردم قرص جوين بود گرم چنانکه دست مرا از گرمی آن خبر ب

ستد چشم پ                   : داد گفت  درم   بخور نيمۀ او بخورد پدر مرا هيچ نداد ابوالقاسم چون آن قرص ب رد پ ر آب ک

سی سال است    : چونست که از آن مرا هيچ نصيب نکردی تا مرا نيز تبرکی بودی ابوالقاسم گفت          : گفت

د                               رم خواه ه گ ن قرص در دست هر کس ک تا اين قرص بر آن طاقست و با ما وعدی کرده بودند که اي

: واهد بود پس گفت  شد اين حديث بروی ظاهر خواهد بودن اکنون ترا بشارت باد که اين کس پسر تو خ           

ی اگر                          شمس يعن ه ال اين دو سه کلمۀ ما ياددار لئن ترد همتک مع اهللا طرفة عين خيرلک مما طلعت علي

يک طرفةالعين همت با حق داری ترا بهتر از آنکه روی زمين مملکت تو باشد و يکبار ديگر شيخ مرا                     

  :گوی شعر اين میدر خلوت : که ای پسر خواهی که سخن خداگوئی گفتم خواهم گفت: گفت

ی  ن ب رد    م وانم ک رار نت ی ق و دم  ت

وئی   ر م ود ه ان ش ن زب ن م ر ت ر ب  گ

  

رد       وانم ک مار نت را ش سان ت  اح

رد    وانم ک زار نت و از ه کر ت ک ش  ي

  

  . گفتم تا به برکت اين بيت در کودکی راه حق برمن گشاده شد همه روز اين بيت می

ود م       يک روز از دبيرستان می    : و گفت  د گفت         آمدم نابينائی ب يش خود خوان اب می     : ا را پ خوانی    چه کت

سراير من نمی            مشايخ گفته : گفتم فالن کتاب  گفت     ی ال ا کشف عل ی     اند حقيقت العلم م ستم حقيقت معن دان
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رد                      ات ک چيست و کشف چه بود تا بعد از شش سال درمرو پيش عبداهللا حصيری تحصيل کردم چون وف

ردم چن          ا                   پنج سال ديگر پيش امام قفال تحصيل ک ه روز درتکرار ت ودمی و هم ار ب ه شب در ک انکه هم

ال گفت             رده قف ان            : يکبار بدرس آمدم چشمها سرخ ک ار است وگم بانه در چه ک ن جوان ش ا اي د ت بنگري

ودم و در چاهی ذکر می                       رده ب سار ک تم خود را نگون تم و از چشم من     بدبردی پس نشسته گوش داش گف

د       : با من کلمه بگفت خون ميافتاد تا يک روز استاد از آن معنی     وعلی زاه ا ب تم و ب سرخس رف از مرو ب

ان سرخسی         : تعلق ساختم و سی روز روزه داشتمی و در عبادت بودمی و گفت             يک روز رفتم شيخ لقم

ن          را ديدم بر تل خاکستر نشسته و پارۀ پوستين کهنه می     ه اي سته ک رو ب د ب شم چن دوخت وچوبی از ابري

داخ  رد او نجاست ان ست و گرداگ ارۀ    رباب اد پ ن افت ر م شم او ب ون چ ود چ انين ب الی مج ت و او از عق

اب                        ارۀ رب ه پ نجاست بشوريده و بر من انداخت من سينه پيش او داشتم و آنرا بخوشی قبول کردم گفتم ک

تم پس      : ای پسر برين پوستينت دوزم گفتم حکم تراست بخيۀ چند بزد و گفت            : زن پس گفت   اينجات دوخ

ا  : برد در راه پيرابوالفضل حسن که يگانۀ عهد بود پيش آمد و گفت               و می برخاستم و دست من بگرفت       ي

ه می         ان دست من بدست او داد و گفت                        ابوسعيد راه تونه اينست ک راه خويش رو پس شيخ لقم : روی ب

ار هزار      : بگير که او از شما است پس بدو تعلق کردم پير ابوالفضل گفت             ای فرزند صد و بيست و چه

مقصود همه يک سخن بود گفتند با خلق بگوئيد که اهللا يکيست او را شناسيد او را باشيد پيغمبر که آمدند   

د و از آن                 کسانی که اين معنی دادند اين کلمه می        د آم شان پدي ر اي ه ب ن کلم شتند و اي ه گ ن کلم ا اي د ت گفتن

وا         شب در خ رد و آن يد ک را ص خن م ن س شتند و اي ستغرق گ ه م ن کلم دند و در اي ستغنی ش تن م ب گف

اقی          : گفت   نگذاشت ديگر روز بدرس رفتم ابوعلی تفسير اين آيت می           د ب ه خداون م بگو ک م ذره ل اهللا ث ق

همه را دست بدار و آن ساعت دری در سينه ما گشادند و مرا از من بستدند و امام ابوعلی آن تغير بديد                        

ر ابوالفضل گفت       : گفت ه نزديک پي ه حرام     : دوش کجا بودۀ گفتم ک ز ک ون برخي ی   اکن شدترا از آن معن

د گفت                               را دي ر م شته چون پي ه گ ن کلم ه اي ر هم ه و متحي ر شدم وال ه نزديک پي : بدين سخن آمدن پس ب

ن          درآی و هم  : مستک شدۀ همی ندانی پس و پيش گفتم يا شيخ چه فرمائی گفت             ه اي نشين اين کلمه باش ک

ودم پيرگفت              ه ب شکره   : کلمه با تو کارها دارد مدتی در اين کلم ون ل را            اکن اختن آورد و ت و ت ينه ت ر س ا ب

ادم و می       تم   بردند برخيز و خلوت طلب کن و بمهنه آمدم و سی سال در کنجی بنشستم پنبه برگوش نه گف

ا هيبتی                     د آمدی ب يش محراب پدي شين از پ ۀ آت ا حرب ی درآمدی سياهی ي اهللا اهللا هرگاه که خواب يا غفلت

  . ن بانگ در گرفت که اهللا اهللاهای م بانگ بر من زدی گفتی قل اهللا تا همه ذره

ود               ا بيست من شده ب نقلست که درين مدت يکی پيراهن داشت هر وقت که بدريدی پاره بروی دوختی ت

از غسلی                وصايم الدهر بودی هر شب بيک نان روزه گشادی و درين مدت شب و روز نخفت و بهر نم
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ی  اه م ادی و گي صار نه ه ح ردی رو ب دی و ک درش او را طلبي وردی پ از خ ه آوردی و او ب ه خان  ب

  . نهادی گريختی و رو به صحرا می می

داشتمی تا ابوسعيد سرباز    که من در سرای بزنجير محکم کردمی و گوش می     : نقلست که پدر شيخ گفت    

دم                                  دم ابوسعيد را ندي يم شب از خواب درآم ز بخفتمی شبی در ن ه در خواب شد من ني نهادی گفتمی ک

انه نبود و زنجير همچنان بسته بود پس چند شب گوش داشتم وقت صبح                کردم درخ   برخاستم و طلب می   

روی ظاهر نمی                  ه خواب رفتی و ب ه جام تم چندانکه                درآمدی آهسته ب ردم آخر شبی او را گوش داش ک

اد           رفت من بر اثر آن می       می رد چوبی در پس در نه راز ک رفتم تا برباطی رسيدم و درمسجد شد و در ف

ر      کردم    از بيرون نگاه می    ود رسنی ب در گوشۀ آن مسجد در نماز ايستاد چون از نماز فارغ شد چاهی ب

ام                           تم تم ا سحر خ رد ت دا ک رآن را ابت شتن را بياويخت و ق اد وخوي اه نه پای خود بست و چوب بر سر چ

کرده بود آنگاه برآمد و در رباط بوضو کردن مشغول شد من به خانه بازآمدم و برقرار خود بخفتم تا او 

ود او                      درآمد   تم و چندانکه معهودب چنانکه هر شب سرباز نهاد پس من برخاستم و خود را از او دورداش

ان می                        تم همچن د شب گوش داش د از آنچن تم بع ستی و         را بيدار کردم و به جماعت رف رد چندانکه توان ک

  . خدمت درويشان قيام نمودی و در يوزه کردی از جهت ايشان و با ايشان صحبت داشتی

ه ست ک ين و آن   نقل مان و زم ان آس وا مي ق در ه ی معل سرخس رفت ال ب ادی در ح شکل افت ر او را م  اگ

ر را گفت                    ر ابوالفضل پي دی از آن پي ان     : مشکل از پير ابوالفضل پرسيدی تا روزی مري ابوسعيد در مي

ا  تا نابينا نشوی نميری و در آخر عمر نا        : ديدم گفت : تو آن بديدی گفت   : آسمان و زمين ميايد پير گفت      بين

  . شد

نقلست که پير ابوالفضل ابوسعيد را پيش عبدالرحمن سلمی فرستاد تا از دست او خرقه پوشيد و نزديک         

  . اکنون حال تمام شد با ميهنه بايد شد تا خلق را بخدای خوانی: ابوالفضل باز آمد پير گفت

ن مدت         یخورد و باسباع م        نقلست که ابوسعيد هفت سال ديگر در بيابان گشت و کل کن می               ود و دري ب

يم             خود بود که گرما و سرما درو اثر نمی          چنان بی  ۀ عظيم برخاست چنانکه ب ادی و دم ا روزی ب رد ت ک

يد               : بود که شيخ را ضرری رساند گفت       اين سری خالی نيست روی به آبادانی کرد تا به گوشۀ دهی رس

ال         يخ س د ش اخته بودن امی س رده و طع شی ک ردی آت ی و پيرم د پيرزن ۀ دي ت خان رد و گف ان : م ک مهم

اد و                                   می از نه وار ب ه دي زی بخورد و بياسود پشت ب رم شد چي د خواهيم شيخ در رفت و گ خواهيد گفتن

ه می                بی نيد ک ا کل کن می             : گفت   خود در خواب شد آواز شخصی ش دين سالست ت خورد   فالن کس چن

دلی رسد    نيازيم به ميان خلق رو تا وهرگزهيچکس چنين نياسود پس گفتند برو که ما بی         شی ب  از تو آراي

ه جايی                   ار ب ا ک د ت ه خمر بريختن سايگان شيخ هم د و هم ه کردن سيار توب ق ب د خل چون شيخ بمهنه بازآم
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ار می          : رسيد که گفت   ا آب بريخت          پوست خربزه که ازما بيفتادی به بيست دين ار ستور م د و يکب خريدن

  . بر سر خويش ماليدند

د آن               ما جمله کتابها درخاک کرديم و     : و گفت   بر سر آن دکانی ساختيم که اگر بخشيدمی يا بفروختمی دي

منت بودی بامکان رجوع به مسئله پس از آن ما را بماندند که آن نه مابوديم آوازی آمد از گوشه مسجد      

ود    رده ب ول ک ا را قب ه م ا هرک ا برخاست ت د و حجابه د آم ا پدي ينۀ م وری در س م يکف بربک ن ه اول ک

د و بهر                            ديگرباره بانکار پديد   واهی دادن ا گ ر م د و بکافری ب ه قاضی رفتن ه ب  آمد تا کار بدانجا رسيد ک

ان                          ودم زن ا روزی در مسجد نشسته ب د ت اه نروي زمين که مادر شدمانی گفتند بشومی اين درين زمين گي

از                               ان از جماعت ب ا جماعتي م يکف بربک ت ه اول د ک د آوازی آم بربام آمدند و خاکستر بر سر من کردن

ه                            ايستا ود يک کف خاک رو ب دند و گفتند اين مرد ديوانه شده است تاچنان شد که هرکه در همه شهر ب

  . داشتی صبر کردی تا ما آنجا رسيديم بر سر ما ريختی

ود          : و گفت  ما را عزيمت شيخ ابوالعباس قصاب پديد آمد که نقيب مشايخ بود پير ابوالفضل وفات کرده ب

کرد نام او ابوالحسن خرقانی بود چون مرا بديد           يری ديديم که کشت می    رفتيم در راه پ     در قبضی تمام می   

ت ينۀ وی  : گف ن حديث در س دی و سوز اي اه مرغی بيافري ردی و آنگ ر ارزن ک الم پ الی ع ر حق تع اگ

ن سوز و درد                  يد و دري ه مقصود نخواهی رس و ب د ت اک نکن ن ارزن پ الم ازي نهادی و گفتی اين مرغ ع

  . نوز روزگاری نبود ازين سخن قبض ما برخاست و واقعه حل شدخواهی بود ای ابوسعيد ه

ه داد و                           ر خود خان اس او را در براب ود ابوالعب ا ب نقلست که به آمل شد پيش ابوالعباس قصاب مدتی اينج

ی     کاف درم ر ش شم ب ودی و چ شغول ب ر م ده وذک ه مجاه ودی و ب ه ب ته در آن خان يخ پيوس تی و  ش داش

ه           ک  مراقبت شيخ ابوالعباس می    وده شده      ردی يک شب ابوالعباس قصد کرده بود رگش گشاده و جام اش آل

ۀ                     از خانه بيرون آمد او دويد و رگ او ببست و جامۀ او بستد و جامه خود پيش داشت تا درپوشيد و جام

ت     اس گف رد ابوالعب اس ب يش ابوالعب رد و پ م در شب خشک ک رد وه ازی ک اس نم د : ابوالعب را درباي ت

ه      ه ب د و              پوشيدن پس جام اس ديدن ۀ شيخ در ابوالعب داد اصحاب جام يده بام  دست خود داد ابوسعيد پوش

اس گفت د ابوالعب يخ تعجب کردن ر ش عيد در ب ۀ ابوس ن : جام صيب اي ه ن ه است جمل شارتها رفت دوش ب

ر              : جوانمرد مهنگی آمد مبارکش باد پس ابوسعيد را گفت         م ب ن عل بازگرد و به مهنه رو تا روزی چند اي

  .  برند شيخ با صدهزار فتوح به حکم اشارت بازگشتدر سرای تو

ار                   م در ک ده ه د آم دان پدي ود و فرزن نقلست که رياضت شيخ سخت بود چنانکه آن وقت که نکاح کرده ب

ا را می      : بود تا به حدی که گفت       زد                       آنچه م ی برخي ه کل ردد و بت ب ع گ ی مرتف ه کل ه حجاب ب بايست ک

از بست و                   شد شبی با جماعت خانه شدم         حاصل نمی  ای من برشتۀ محکم ب و مادر ابوطاهر را گفتم تا پ
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سار آخر         مرا نگون کرد وخون برفت و در ببست و من قرآن می     ان نگون نم همچن تم ک تم خ دم و گف خوان

ا را                              ود م ين خواهم ب د داشت همچن تم سود نخواه خون بروی من افتاد و بيم بود چشم مرا آفتی رسد گف

سيکفيکهم         بايد خواه چشم    ازين حديث می    باش خواه مباش و خون از چشم بر زمين چکيد و از قرآن به ف

  . اهللا رسيده بودم در حال اين حديث فروآمد و مقصود حاصل شد

تم       کوهی بود و در زير آن کوه غاری بود که هر که در آن نگريستی زهره               : و گفت  دانجا رف اش برفتی ب

ه       و با نفس گفتم از آنجا فرو افتی بميری تا نخسبی            و جمله قرآن ختم کنی ناگاه به سجود رفتم خواب غلب

  . کرد فرو افتادم بيدار شدم خود را در هوا ديدم زنهار خواستم حق تعالی مرا بر سر کوه آورد

ايش می             دحی    نقلست که يک روز زير درختی بيد فرود آمده بود و خيمه زده و کنيزکی ترک پ د و ق مالي

د     شربت بر بالينش نهاده و مريدی پ      ا استخوان مري تاده و از گرم وستينی پوشيده بود و در آفتاب گرم اس

ين                   شد و عرق از وی می       شکسته می  دۀ و چن دايا او بن ه خ ريخت تا طاقتش برسيد بر خاطرش بگذشت ک

ن    : در عز و ناز و من بندۀ چنين مضطر و بيچاره و عاجز شيخ در حال بدانست و گفت                    ای جوانمرد اي

ين           بينی     درخت که تو می    دان را چن ه و مري ن درخت در آويخت سار ازي ردم سرنگون رآن ک تم ق هشتاد خ

  . کرد تربيت می

رد و                       نقلست که رئيس بچۀ را به مجلس او گذر افتاد سخن وی شنيد درد اين حديث دامنش گرفت توبه ک

ه را صرف    م در آن روز هم يخ ه ا ش اد ت يخ نه ه در راه ش ه داشت هم غ هرچ باب مبل يم و اس زر و س

ر دوام و                         در ر دوام و ذکر ب ويشان کرد وهرگز شيخ از برای فردا هيچ ننهادی پس آن جوان را روزه ب

وخ راست کردن و يک سال ديگر                               ود و کل اک کردن فرم رز پ نماز شب فرمود و يک سال خدمت مب

ر  ل او پ ام زنبي ی تم ان برغبت ود و مردم وزه فرم شان ويک سال ديگر دري افتن و خدمت دروي ام ت حم

وی نمی           کر  می ز ب د و شيخ    دند از آنکه معتقد فيه بود بعد از آن بر چشم مردمان خوار شد و هيچ چي دادن

ا می        کردند و او را می      نيز اصحاب را گفته بود تا التفات بدو نمی         د و جفاه ا وی آميزش       راندن د و ب کردن

دن   رنجيد اما شيخ با او نيک بود بعد از آن            کردند و او همه روز از ايشان می         نمی ز او را رنجاني شيخ ني

ه          و زجر کرد و براند او همچنان می       : گرفت و بر سر جمع سخن سرد با او گفت          اد ک ان افت بود اتفاق چن

ود و روزه                                 ن سه روز هيچ نخورده ب داد و او دري دو ن ويزی ب دريوزه رفت و م ود ب واتر ب سه روز مت

د شب چه                    اه هيچش ندهن ه در خانق ود ک ای          نگشاده بود که شيخ گفته ب ودو طعامه اه سماع ب ارم در خانق

د    : که هيچش ندهند و درويشان را گفت     : لطيف ساخته بودند و شيخ خادم را گفت        د راهش ندهي چون بياي

شته خود              ود وضعيف گ بانه روز گرسنه ب پس آن جوان از دريوزه رسيد با زنبيل تهی و خجل و سه ش

بود و شيخ  سر سفره جايش ندادند او بر پای میرا در مطبخ انداخت راهش ندادند چون سفره بنهادند بر         
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اد گفت                      ر وی افت د شيخ را چشم ب ام بخوردن ای ملعون مطرود     : و اصحاب دروی ننگريستند چون طع

اه                            د و در خانق رون کردن د و بي بدبخت چرا از پی کاری نروی جوان را در آن ضعف و گرسنگی بزدن

ا              بستند جوان اميد به کلی از خلق منقطع کرده و ما           ل و جاه رفته و قبول نمانده و دين بدست نيامده و دني

دانی و     خداوندا تو می  : رفته به هزار نيستی و عجز در مسجدی خراب شد و روی بر خاک نهاد و گفت                

دارم   بينی چگونه رانده شدم و هيچ کسم نمی  می پذيرد و هيچ دردی ديگر ندارم اال درد تو و هيچ پناهی ن

رو        میاال تو ازين جنس زاری      دو ف اه آن حال ب ده ناگ کرد و زمين مسجد را به خون چشم آغشته گرداني

ه می         ه                آمد و آن دولت ک اه اصحاب را آواز داد ک ود مست و مستغرق شد شيخ در خانق د روی نم طلبي

اران می             رويم و شيخ و ي اده و                       شمعی برگيريد تا ب ر خاک نه د روی ب دان مسجد جوان را دي ا ب د ت رفتن

د گفت          اشک باريدن گ   ر سر من               : رفت چون شيخ و اصحاب را دي ه ب شويش است ک ن چه ت ای شيخ اي

بايدت که بخوری هرچه يافتی ما بدان شريکيم           تنها می : آوردی و مرا از حال خود شورانيدی شيخ گفت        

ا کنی شيخ گفت               ای شيخ از دلت می    : جوان گفت  ه جف را آنهم د         : آيد که م ق امي ه خل و از هم د ت ای فرزن

ين از                             نبريدی حج  ود آن حجاب چن ده ب ن يک بت نمان ر از اي و خب اب ميان تو و خدا ابوسعيد بود و درت

  . برابر تو بر توانست گرفت و نفس تو چنين تو است شکست اکنون برخيز که مبارکت باد

ه گفت              انی چون آوازۀ            : نقلست که از حسن مؤدب که خادم خاص شيخ بود ک ه بازرگ ودم ب شابور ب در ن

ا دارم و من    : ه مجلس او رفتم چون چشم شيخ بر من افتاد گفت شيخ بشنيدم ب   و کاره بيا که با سر زلف ت

ه دستار                  اد ک را در دل افت ۀ خواست و م شی جام منکر صوفيان بودم پس در آخر مجلس از جهت دروي

ار آواز د                    خود بدهم پس گفتم مرا از آمل بهديه آورده         ن زدم شيخ ديگر ب ار قيمت اينست ت اد اند و ده دين

ود گفت                      وی من نشسته ب ا      : هم در دلم افتاد باز پشيمان شدم همچنين سوم بار کسی در پهل شيخا خدای ب

از بهر دستاری طبری خدای تعالی سه بار باين مرد که در پهلوی تو نشسته                : بندۀ سخن گويد شيخ گفت    

ه آورد                و او می  : است سخن گفت   ن سخن          هگويد ندهم که قيمت آنده دينار است و از آمل بهدي د چون اي ان

ود                م نب ردم و هيچ انکاری در دل ه ک ردم و توب رون ک ه بي بشنيدم لرزه بر من افتاد پيش شيخ رفتم و جام

  . هر مال که داشتم همه در راه شيخ نهادم و به خادمی او کمر بستم

 برفتم در جوانی به تجارت رفتم در راه مرو چنانکه عادت کاروانی باشد از پيش          : نقلست که پيری گفت   

ا                         دم ت اروان بگذشت و من در خواب بمان و خواب بر من غلبه کرد و از راه بيک سو رفتم و بخفتم و ک

دهوش                      آفتاب برآمد از جای برفتم اثر کاروان نديدم که همه راه ريگ بود پارۀ بدويدم و راه گم کردم وم

شنگی                    رم شد و ت اب گ ا آفت ردم ت ار ک ر     شدم چون به خود بازآمدم يک طرف اختي ر من اث و گرسنگی ب

ر           کرد و ديگر قوت رفتن نماند صبر کردم تا شب شد همه شب رفتم چون شب شد به صحرائی رسيدم پ
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ر  ائی سخت شد شکسته دل شدم و دل ب يد و گرم ه غايت رس شنگی ب خاک و خاشاک و گرسنگی و ت

ستم از دور                           رد صحرا نگري نم و گ دی افک ر بلن ا خود را ب م      مرگ نهادم پس جهد کردم ت دم دل سبزی دي

قوی شد روی بدان جانب نهادم چشمه آب بود آب خوردم و وضو ساختم و نماز کردم چون وقت زوال                    

شيده و مرقعی   االی و سفيدپوست محاسن ک د ب دم بلن ردی دي دين آب آورده م د روی ب د آم د يکی پدي ش

او سخن نکردی    پوشيده به کنار آب آمد و طهارت کرد ونماز بگذارد و برفت من با خود گفتم که                چرا ب

ه از                             ادرس ک را فري دا م پس صبر کردم تا نماز ديگر باز آمد من پيش او رفتم و گفتم ای شيخ از بهر خ

د                        ان برآم ه از آن بياب نشابورم و ازکاروان جدا افتاده و بدين احوال شده دست من بگرفت شير را ديدم ک

شاند وگفت      : تو او را خدمت کرد شيخ دهان به گوش شير نهاد و چيزی بگف   ر شير ن را ب چشم  : پس م

تاد و                       اره برفت و باس د و پ تن آم برهم نه که شير باستد تو از وی فرود آی چشم بر هم نهادم شير در رف

در                                 دم يک روز ب ارا دي ه بخ رفتم خود را ب د ب دمی چن ازکردم شير برفت ق من ازوی فرود آمدم چشم ب

تم                  گذشتم خلقی بسيار ديدم پرسيدم که چه        خانقاه می  ز رف ده است من ني  بوده است گفتند شيخ ابوسعيد آم

ه هيچ    که سر مرا تا من زنده: نگاه کردم آنمرد بود که مرا بر شير نشانده بود روی بمن کرد و گفت             ام ب

ت ن سخن بگف د چون اي ادانی نگوين د در آب ی بينن ه هرچه در ويران د و : کس مگو ک ره از من برآم نع

  . بيهوش شدم

د          ه شيخ به نشابور می   نقلست که اول ک    ه خواب ديدن شيری ب ن از اصحاب ابوالقاسم ق آمد آن شب سی ت

ه شيخ ابوسعيد می                               اد ک د روز ديگر آواز در شهر افت ز آن خواب دي تاد ني رسد   که آفتاب فرو آمدی اس

ده                  ه خواب دي دان ک د مري استاد مريدان را حجت گرفت که به مجلس او مرويد چون شيخ ابوسعيد درآم

ر سر                   بودند   د و يک روز ب ارت شيخ نيام ه زي د ب همه به مجلس او رفتند استاد را از آن غباری پديد آم

ت  ر گف ی      : منب ت م دای را دوس عيد خ ه ابوس ست ک عيد آن ن و ابوس ان م رق مي ه ف دايتعالی  ک دارد و خ

ا : دارد پس ابوسعيد درۀ بود و ما کوهی اين سخن با شيخ گفتند شيخ گفت    ابوالقاسم را دوست می     هيچ  م

تاد را از آن                    ه است اس و گفت ين از بهر ت ه شيخ چن نيستم آن کوه و آن ذره همه اوست باستاد رسانيدند ک

هر که به مجلس ابوسعيد رود مهجوری يا مطرودی بود همان     : سخن انکاری پديد آمد بر سر منبر گفت       

ا می              شب مصطفی را درخواب ديد که می       ا رسول اهللا کج ه ي ه مجلس   : ی گفت رو رفت استاد پرسيد ک ب

ر              ابوسعيد می  د متحي روم هرکه به مجلس او نرود مهجوری بود يا مطرودی استاد چون از خواب درآم

ود و                        ه ب ه بدست گرفت رون جام د در متوضا وجود را از بي ا وضو کن عزم مجلس شيخ کرد برخاست ت

راز شد وک                 استبرا می  رفتن سنت نيست پس ف ه بدست گ رون جام : نيزک را گفت  کرد و وجود را از بي

شغلۀ سگان می                     ه      برخيز لگام و طرف زين بمال پس بامداد برنشست و عزم مجلس شيخ کرد و م د ک آم
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تاد گفت يکديگر را می  د اس ه روی  : دريدن ده است سگان محل د سگی غريب آم وده است گفتن از چه ب

ت     دروی آورده ود گف ا خ تاد ب د اس د و دروی ميافتن ب نبا  : ان رد و درغري د ک گی نباي اد و  س د افت ي

اه                            غريب تاد نگ د اس ق متعجب بماندن ده خل نوازی بايد کرد اينک رفتم به خدمت شيخ ار در مسجد درآم

شتر     کرد آن سلطنت و عظمت شيخ می       می م از من بي ديد در خاطرش بگذشت که اين مرد به فضل و عل

: ست روی بدو کرد وگفت نيست به معامله برابر باشيم اين اعزاز از کجا يافته است شيخ به فراست بدان        

د پس کنيزک را                            تبرا کن ود و اس ه ب ای استاد اين حال آن وقت جويند که خواجه نه بسنت وجود را گرفت

تش خوش گشت شيخ چون از                              ارگی از دست برفت و وق ه يکب تاد ب گويد برخيز و طرف زين بمال اس

شان         منبر فرود آمد به نزديک استاد شد يکديگر را درکنار گرفتند استاد از             ان اي  آن انکار برخاست و مي

ر گفت                 ر سر منب ار ديگر ب رود مهجور و         : کارها بازديد آمد تا استاد ب ه مجلس ابوسعيد ن ه ب ه هر ک ک

  . گويم مطرود بود که اگر آنچه اول گفتم به خالف اين بود اکنون چنين می

درخانقاه شيخ می        اه سماعی    گ نقلست که استاد ابوالقاسم سماع را معتقد نبود يک روز ب ذشت و در خانق

شان                           د در شرع عدالت اي رده برگردن ه ک ای برهن بود بر خاطر استاد بگذشت که قوم چنين فاش سر و پ

ان                      باطل بود وگواهی ايشان نشنوند شيخ در حال کسی از پس استاد فرستاد که بگو ما را در صف گواه

  . کی ديدی گواهی نشنوند يا نه

ختر شيخ علی دقاق بود از استاد دستوری خواست تا به مجلس شيخ رود              نقلست که زن استاد ابوالقاسم د     

ان                      : استاد گفت  چادری کهنه بر سر کن تا کسی را ظن نبود که تو کيستی آخر بيامد و بر بام در ميان زن

ن             : نشست شيخ در سخن بود گفت      ه اي دبانو ک اين از ابوعلی دقاق شنيدم و اينک جزوی از اجزای او ک

خدايا بدين بام باز ببر همانجا که بود معلق در هوا بماند تا           : د و از بام در افتاد شيخ گفت       بشنيد بيهوش ش  

  . زنان بر بامش کشيدند

ود چنانکه لعنت           نقلست که در نشابور امامی بود او را ابوالحسن تونی گفتندی و شيخ را سخت منکر ب

اسب را زين کنيد :  بود روزی شيخ گفتکرد و تا شيخ را در نشابور بود بسوی خانقاه يکبار نگذشته   می

ارت کسی می           تا به زيارت ابوالحسن تونی رويم جمعی بدل انکار می          رو      کردند که شيخ به زي ه ب رود ک

د و شيخ را لعنت می                      لعنت می  رون آم رد جماعت قصد        کند شيخ با جماعتی برفتند در راه منکری بي ک

دارد   :  لعنت بوی رحمت کند گفتند چگونه گفت       آرام گيريد که خدای برين    : زخم او کردند شيخ گفت     او پن

ای          که ما بر باطليم لعنت بر آن باطل می     شنيد در دست و پ ن سخن ب دا آن منکر چون اي کند از برای خ

از راه          : اسب شيخ افتاد و توبه کرد و گفت        ر دارد پس شيخ ب د چه اث رای خدای کنن ه ب ديديد که لعنت ک

سن را  ا ابوالح تاد ت سی را بفرس رد    ک ر ک ت اورا خب ش برف د دروي و مياي الم ت ه س يخ ب ه ش د ک ر کن  خب
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رد وگفت      رين ک ونی نف سا می     : ابوالحسن ت ه کلي ار دارد او را ب زد من چه ک ه جای او     او ن د رفت ک باي

ر   : شيخ عنان اسب بگردانيد و گفت     : آنجاست درويش بازآمد و حال بازگفت      بسم اهللا چنان بايد کرد که پي

د             فرموده است روی به    رد وی درآمدن ه گ د هم  کليسا نهاد ترسايان بکار خويش بودند چون شيخ را ديدن

دان صورت   يخ ب د ش رده بودن ود ک اه خ ه گ ريم قبل سی و م ده است و صورت عي ار آم ه ک ا بچ ه ت ا  ک ه

ه         انت قلت للناس اتخذونی و امی الهين من دون اهللا تو می           : بازنگريست و گفت   را ب ادر م را و م وئی م گ

د خدای را درحال آن هر دو صورت                        خدا گيريد   اگردين محمد بر حقست همين لحظه هر دو سجده کنن

د و                        ار ببريدن ن زن د و چهل ت ايان برآم اد از ترس ود فري بر زمين افتادند چنانکه رويهايشان سوی کعبه ب

را  : ايمان آوردند شيخ رو به جمع کرد وگفت        ين هر که بر اشارت پيران رود چنين باشد از برکات آن پي

آن چوب پاره بياريد يعنی محفه مرا پيش شيخ  : خبربه ابوالحسن تونی رسيد حالتی عظيم بدودرآمد گفت       

د شيخ                      ببريد او را در محفه پيش شيخ بردند نعره می          رد و مري ه ک اد و توب ای شيخ افت زد ودر دست و پ

  . شد

ه ش              ود ک نيده ب ود و ش ود و منکر شيخ ب الم     نقلست قاضی ساعد که قاضی نشابور ب ه ع ه اگر هم يخ گفت

ه هر دو يکسان                                ره فرب خون طلق گيرد ما جز حالل و يکی نخوريم قاضی يک روز امتحان را دو ب

د ترک مست                          ضا را چن يکی ازوجه حالل و ازحرام بريان کرد و پيش شيخ فرستاد و خود پيش رفت ق

 و بخوردند کسان قاضی از        بدان غالمان رسيدند طبقی که بره حرام در آنجا بود از ايشان بزور گرفتند             

د شيخ گفت    نگريست بهم بر می در خانقاه درآمدند و يک بريان پيش شيخ نهادند قاضی در ايشان می   : آم

ای قاضی فارغ باش که مردار به سگان رسيد و حالل به حالل خواران قاضی شرم زده شد و از انکار 

  . برآمد

و  :  به من ده گفت دست: نقلست که روزی شيخ مستی را ديد افتاده گفت         ای شيخ برو که دستگيری کار ت

  . نيست دستگير بيچارگان خداست شيخ را وقت خوش شد

اه گرگ آهنگ                    ود ناگ ردم خوار ب نقلست که شيخ با مريدی به صحرا بيرون شد در آن صحرا گرگ م

ت  يخ گف داخت ش د سنگ برداشت و در گرگ ان رد مري يخ ک ی: ش ه م انوری  چ ا ج انی ب ی از بهرج کن

  . ايقه نتوان کردمض

  . اگر هشت بهشت درمقابله يک ذره نستی ابوسعيد افتد همه محو و ناچيز گردد: و گفت

دل سلطانی                      : و گفت  ر از آن نيست دو راحتی ب بعدد هر ذره راهيست به حق اماهيچ راه بهتر و نزديکت

  . رسد ما بدين راه يافتيم

ه صدق در راه              کجاش ج : او را کجا جوئيم گفت    : نقلست که درويشی گفت    دم ب ستی که نيافتی اگر يک ق
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  . طلب کنی در هرچه نگری او را بينی

د   آيند ترا می  ما را آگاه کردند که اين مردمان که اينجا می         : نقلست که شيخ را وفات نزديک آمد گفت        بينن

  . ما ترا از ميان برداريم تا اينجا آيند ما را بينند

  . و گوی: ث گذاشتيم رفت و روی و شست و شوی و گفتما رفتيم و سه چيز به شما ميرا: وگفت

قومی باشند  : طاعت خداوند ايشان را بياموزد گفتند ايشان که باشند گفت           فردا صد هزار باشند بی    : وگفت

  . که سر در سخن ما جنبانيده باشند

ع می       گفت و سر در پيش افکند ابروی او فرو می           نقلست که سخنی چند ديگر می      ستند  نگر  شد وهمه جم ي

  . پس بر اسب نشست و به جمله موضعها که شبها و روزها خلوتی کرده بود رسيد وداع کرد

دی يک              تن سخت دشمن داشتی و از دبيرستان رمي ه مکتب رف سر شيخ ب نقلست که خواجه ابوطاهر پ

سافر می                شان م ه دروي ر آورد ک ا را خب ه م د      روز بر لفظ شيخ رفت که هر ک ه خواه ند هر آرزو ک رس

دهم شان می ب ه جمعی دروي د ک اه رفت دي ام خانق ر ب شنيد ب اهر ب ر داد گفت  ابوط يخ را خب د ش ه : آين چ

روم گفت       : خواهی گفت   می اه        : مرو گفت  : آنکه به دبيرستان ن د آنگ يش افکن روم شيخ سر در پ هرگز ب

د و چند مرو اما انافتحنا از برياد گير ابوطاهر خوش شد و انافتحنا از بر کرد چون شيخ وفات کر: گفت

ود خواجه         سال برآمد خواجه ابوطاهر وام بسيار داشت باصفهان شد که خواجه نظام الملک آنجا حاکم ب

ام   ود نظ يم منکر صوفيان ب ود عظ وی ب د و در آن وقت عل ه در وصف نياي رد ک ان اعراز ک او را چن

ی ه جمعی م ال خود ب ه م رد ک شان وضو نمی الملک را مالمت ک ه اي د و از ع دهی ک وم شرعی دانن ل

ز             : اند مشتی جاهل دست آموز شيطان شده نظام الملک گفت                    بهره  بی ه چي شان از هم ه اي وئی ک چه گ

اتفاقست که : داند گفت خبردار باشند و پيوسته بکار دين مشغولند علوی شنيده بود که ابوطاهر قرآن نمی    

و سورتی از         او ر : داند نظام الملک گفت     امروز بهتر صوفيان ابوطاهرست و او قرآن نمی        ا بطلبيم کو ت

د نظام الملک                        ان وصوفيان حاضر کردن قرآناختيار کنی تا برخواند پس ابوطاهر را با جمعی از بزرگ

سوره انافتحنا پس ابوطاهر انافتحنا     : کدام سوره خواهی تاخواجه ابوطاهر برخواند گفت      : علوی را گفت  

اد            گريست چون تمام    زد و می    خواند و نعره می     آغاز کرد و می     کرد آن علوی خجل شد ونظام الملک ش

ا                             ا آخر ب در را از اول ت گشت پس پرسيد که سبب گريه و نعره زدن چه بود خواجه ابوطاهر حکايت پ

دان او               : نظام الملک گفت   ار فرزن ات او متعرضی در ک د از وف ه بع د ک اد سال بين يش از هفت ه ب کسی ک

ه درجۀ      ين ک د ب ه را استوار کن رد و آن رخن د ک ود    خواه ه ب اد او از آنچه گفت ه باشد پس اعتق  او چگون

  . زيادت شد

ا فعل            : نقلست از شيخ ابوعلی بخاری که گفت       ا شيخ م تم ي که شيخ را به خواب ديدم بر تختی نشسته گف
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زد از  گوئی در ميان افکند و خصم را چوگان شکست و می : اهللا شيخ بخنديد و سه بار سر بجنبانيد گفت 

  . مراد خويش والسالم و االکراماين سو بدان سو بر 

  

  ذکر شيخ ابوالفضل حسن

خلل آن سوخته حب الوطن شيخ ابوالفضل         زلل آن خطير بی     آن حامل امانت آن عامل ديانت آن عزيز بی        

د                               وت درجۀ بلن ی و فت وی و محبت و معن ان و در تق ود و لطيف جه ان ب ۀ زم ه يگان حسن رحمةاهللا علي

دازه بيرون بود و درمعارف و حقايق انگشت نما بود و سرخسی بود داشت و در کرامت و فراست از ان    

  . و پير شيخ ابوسعيد ابوالخير او بود

زار                                       ه م م ب ه حج روي ا ب د ت ن کني ودی گفتی اسب زي ه شيخ ابوسعيد را قبضی ب نقلست که هر وقت ک

طوع کردی    اوآمدی و طواف کردی تا آن قبض برخاستی و نيز هر مريد شيخ ابوسعيد که انديشه حج ت                  

ا                    او را بسر خاک شيخ بوالفضل فرستادی گفتی آن خاک را زيارت کن و هفت بار گرد آن طواف کن ت

  . مقصود تو حاصل شود

افتی گفت            ا ي ه دولت از کج ن هم ه اي يد ک ار   : نقلست که کسی را شيخ ابوسعيد قدس اهللا سره پرس ر کن ب

ه دولت از        ر رفتم پير شيخ ابوالفضل از آن جانب ديگر می  جوی آب می   ن هم اد اي ا افت ر م فت چشمش ب

  . آنجاست

ت    ه گف ی ک ام خرام ست از ام ی     : نقل اخ آن م رگ و ش دم ب وت ش ی ت ر درخت ودم ب ودک ب يخ  ک زدم ش

گذشت و مرا نديد دانستم که از خود غايب است وبدل با حق حاضر به حکم انبساط سر بر  ابوالفضل می

و           : آورد وگفت  ا ت ين                  بار خدايا يک سال بيش است ت نم بادوستان چن از ک ا موی سر ب دادی ت مرادنگی ن

دم گفت                ان زر دي ه اغصان و اوراق درخت ا اعراض              : کنند در حال هم ا ب ه تعريض م اری هم عجب ک

  است گشايش دلرا با تو سخنی نتوان گفت

  بيت

ستی    ر م تم از س خنی بگف رمن س  گ

  

ستی     را برب ا چ ار م ه قط تر ب  اش

  

از نمی       گشته ونماز نمی   نقلست که در سرخس جوانی بود واله       آب کجاست  : کنی گفت   کرد گفتند چرا نم

يخ      ود ش بانه روز دست در وی زده ب يزده ش د س و بدونمودن د و دل اه بردن ر چ ر س د و ب تش بگرفتن دس

  . او را در خانه بايد کرد که دور کردۀ شرع است: ابوالفضل گفت

د او ر             د جزوی در دست گفت         نقلست که يک روز شيخ لقمان سرخسی نزديک ابوالفضل آم ن  : ا دي دري
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ن می         : جزو چه ميجوئی گفت    و درترک اي ه ت ن خالف چراست گفت     : جوئی گفت   همان چيز ک : پس اي

رد              بينی که از من همی پرسی که چه می          خالف تو می   زار گ جوئی از مستی هشيار شو و از هشياری بي

  . طلبيم تا خالف برخيزد تا بدانی که من و تو چه می

اده         :  به نزديک شيخ ابوالفضل آمد و گفت        نقلست که کسی   ازۀ نه رده و برجن دم م ه خواب دي را دوش ب ت

  . خاموش که آن خواب خود را ديدی که ايشان هرگز نميرند اال من عاش باهللا اليموت ابدا: پير گفت

ه گفت              والخير ک ه از شيخ ابوسعيد اب ه مر آرزوی                  : نقلست ک تم ک ر ابوالفضل را گف ه سرخس شدم پي ب

تا شب درآيد که شب پرده سر بود چون          :  که تفسير يحبهم و يحبونه را از لفظ تو استماع کنم گفت            آنست

ذکر باشم گفت          : شب درآمد گفت   سير             : تو قاری باش تا من م صد تف دم هفت ه برخوان وهم و يحبون من يحب

د او گفت          ا صبح برآم شد ت شابه ن وز از ان     : کرد که مکرر نبود و يکی يکی م ا هن دوه و شب برفت و م

  . هم توئی: توئی گفتم سرسر چيست گفت: شادی ناگفته و حديث ما به پايان نرسيد گفتم سر چيست گفت

د روزی ديگر                  نقلست که شيخ را گفتند باران نمی       زرگ باري ارد آن شب برفی ب اران ب بارد دعا کن تا ب

ه ج                      : گفتند چه کردی گفت    ه من قطبم چون من خنک شدم هم ی ک ر من        ترينه وا خوردم يعن ه ب ان ک ه

  . گردد خنک شد می

تمها می                       ه س ه شود ک شه       نقلست که او را گفتند دعائی کن از برای اين سلطان تا مگر ب رود ساعتی اندي

اد می         بس خوردم ميايد اين گفتار يعنی او در ميان می         : کرد آنگاه گفت   ستقبل    بيند و از ماضی ي د و م کني

  . کنيد وقت را باشيد را ياد می

دا کردن                           حقي: و گفت  ن از اصول عبوديت است و حسن اقت ه خدای و اي ار ب قت دوچيز است حسن افتق

  . برسول خدای و اين آنست که نفس را درو هيچ نصيب و راحت نيست

ان                        شايخ و بزرگ ا خاک م ه آنج نقلست که چون وفاتش نزديک رسيد گفتند ترا فالن جای درخاک کنيم ک

ت را در جو: است گف ه م ستم ک ن کي ار م ا  زنه واهم آنج ل خ االی آن ت ر ب د ب وم درخاک کني ان ق ار چن

ر                           شان برحمت او نزديکت ه اي د ک را در خاک کني شان م خراباتيان و دوالک بازان در خاکند در برابر اي

  . باشند که بيشتر آب تشنگان را دهند رحمةاهللا عليه

  

  ذکر امام محمد باقر عليه الرحمه

شا اب م ان ارب ت آن بره ل معامل ی آن صاحب آن حجت اه اد عل ده احف ی آن گزي ام اوالد نب هدت آن ام

رده                           ر صادق ک ه از جعف ن طايف داء اي باطن و ظاهر ابوجعفر محمد باقر رضی اهللا عنه به حکم آنکه ابت

آيد گويند که  شد که از فرزندان مصطفی است عليه الصلوة و السالم ختم اين طايفه هم برايشان کرده می
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وم و لطايف اشارت و او را                   کنيت او ابوعبداهللا بود      ايق عل ه دق ود ب و او را باقر خواندندی مخصوص ب

ی      ر و م راهين زاه اهر و ب ات ب ه آي ت ب شهور اس ات م ر      کرام ن يکف ه فم ت ک ن آي سير اي د در تف آرن

بالطاغوت ويؤمن باهللا فرموده است که بازدارندۀ تو از مطالعه حق طاغوت است بنگر تا چه محجوبی                   

ازماندۀ به ترک آن حجاب بگوی که به کشف ابدی برسی و محجوب ممنوع باشد و    بدان حجاب ازوی ب   

  . ممنوعی نبايد که دعوی قربت کند

رود او     : گذراند گفت  نقلست که از يکی از خواص او پرسيدند که او شب چون می  چون از شب لختی ب

د و واليت تصرف  يدی شب درآم د الهی و س د گوي ه آواز بلن ود ب ارغ ش د و از اوراد ف سر آم وک ب  مل

ستهای                 د و باي ق رميدن ردم از در خل د و م ان بيارامي ستارگان ظاهر شدند وخاليق بخفتند و صوت مردم

تند                         رو گذاش تند ف شان حاجتی داش ه بدي ا ک خود بنهفتند و بنوم درها فروبستند و پاسبانان برگماشتند و آنه

و روانيست           ر ت د هيچ نعمت را        بار خدايا تو زندۀ و پايندۀ و بينندۀ غنودن ب دين صفت ندان را ب  و آنکه ت

ان بردرگاهست سايل را                         د از مومن ا کن مقر نيست تو آن خداوندی که رد سائل بر تو روا نباشد آنکه دع

و خواهم از                    رۀ پس از ت ا به ه از دني نم چگون اد ک باز نداری بار خدايا چون مرگ و گور و حساب را ي

شی درحال حساب      خوانم راحتی درحال مرگ بی ا میآنکه ترا دانم و از تو جويم از آنکه تر   برگ و عي

ن می       بی اب اي ا شبی او را کسی گفت             گفتی و می      عف ستی ت وئی گفت         : گري د گ ا سيدی چن ای دوست   : ي

فيد شد من ده کس از اجداد                            ه چشمهايش س سالم ک يعقوب را يک يوسف گم شده چنان بگريست عليه ال

ده   گم کرده  خود يعنی حسين و قبيله او را در کربال         ن      ام کم از آن کی در فراق ايشان دي نم و اي فيد ک ا س ه

مناجات به عربی بود و بغايت فصيح اما ترک تطويل کرده معانی آنرا به پارسی آورديم تا مکرر نشود                   

ه و عن               : و به جهت تبرک ختم کتاب را ذکر او کرديم اين بگفت            رد رضی اهللا عن سليم ک وجان به حق ت

شرنا  الفه و ح ه    اس د و آل ه محم ر خلق ی خي المين و صلی اهللا عل ا رب الع ين ي ه آم داده و مع ع اج اهللا م

  . اجمعين و نجنا برحمتک يا ارحم الراحمين

 

  

  

  

  "پايان"

  "و من اهللا التوفيق"

 


